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الوحدة األولى: صعوبات التعلم 
وصف الوحدة

صممــت هــذه الوحــدة لتوضيــح مفهــوم صعوبــات التعلــم ، والــذي يعتبــر االكثــر شــيوعا مــن بيــن االضطرابــات المختلفــة، كمــا تســهم االنشــطة فــي تقديــم تعريــف 
االنــواع المختلفــة لصعوبــات التعلــم ، خــال تقديــم مهمــات ادائيــة عمليــة ونظريــة والتــي تتعلــق مباشــرة بأنــواع صعوبــات التعلــم والتــي تســهم فــي تبســيط المــادة 
العلميــة لتســهيل تطبيقهــا العملــي و اكتشــاف احتياجــات صعوبــات التعلــم مــن اجــل الشــراكة فــي العمــل مــع االهالــي والمعلميــن والمتخصصيــن ، كذلــك يمكــن ان 
تكــون مشــكلة صعوبــات التعلــم صعبــة التشــخيص بســبب عــدم وجــود اعــراض محــددة يمكــن ان تنطبــق لــكل طفــل مــع صعوبــات تعلــم، كمــا ان العديــد مــن االطفــال 
يحاولــون اخفــاء الصعوبــة ، بحيــث ال نســتطيع ماحظــة ســوى الشــكوى الدائمــة عــن الواجبــات المنزليــة  او ان هــذا الطفــل ال يريــد الذهــاب الــى المدرســة ، كمــا تركــز 
هــذه الوحــدة علــى التعليــم الفعــال والمناســب للطفــل ، اضافــة الــى المائمــات والتــي يجــب ان تكــون عمليــة مســتمرة التــي تتغيــر بطريقــة المهمــات المعروضــة 
بحيــث تســمح لطفــل صعوبــات التعلــم إلكمــال التعيينــات مثــل بقيــة زمائــه فــي الصــف ككل، كمــا ان المائمــات ال تغيــر فــي محتــوى التعييــن او  فــي حالــة التقييــم 
انمــا ايجــاد طريقــة تعطــي الطفــل فرصتــه فــي التعليــم ، التغييــر هــو فــي مــاذا يقيــس االختبــار ، بحيــث يمكــن جعــل هــذه المهمــات ممكنــة لطفــل صعوبــات التعلــم 
مــن اجــل اظهــار مــاذا يعــرف الطفــل دون اهمالــه فــي الصــف الدراســي ، لهــذا علــى المتدربيــن توضيــح بعــض المائمــات الممكنــة وتحديــد مــا يناســب طفــل صعوبــات 

التعلــم فــي حالــة عســر القــراءة او الكتابــة او الحســاب مــن اجــل تحســين مهاراتهــم وقدراتهــم قــدر المســتطاع. 

اهداف الوحدة 

ان يحدد مفهوم صعوبات التعلم النوعية . 1

ان يستخرج مجاالت المهارات االكاديمية . 2

ان يحدد انواع صعوبات التعلم النوعية . 3

ان يقارن بين صعوبات التعلم النوعية وصعوبات التعلم بشكل عام . 4

ان يحدد المؤشرات الدالة على صعوبات التعلم . 5

ان يتبنى المائمات الصفية لمساعدة تاميذ صعوبات التعلم المحددة . 6

ان يتعرف الى التقييم المهني لصعوبات التعلم المحددة. 7

ان تحدد مفاهيم صعوبات التعلم )عسر القراءة، عسر الكتابة عسر الحساب(. 8

ان توضح بعض األمثلة على المائمات المحتملة. 9

ان تحدد المائمات لعسر الحساب. 10

ان تقارن بين  مائمات عسر القراءة وعسر الكتابة. 11



المخرجات التعليمية 

ما هو متوقع من المعلمين ان يكونوا قادرين على ما يلي :

ان يتعٍرف صعوبات التعلم النوعية. 1

ان يستخرج مجاالت المهارات االكاديمية الازمة. 2

ان يحدد انواع صعوبات التعلم النوعية . 3

ان يقارن بين صعوبات التعلم النوعية وصعوبات التعلم بشكل عام. 4

ان يعٍرف مفاهيم صعوبات التعلم ) عسر قراءة والكتابة والحساب( . 5

ان يوضح بعض االمثلة للمائمات الممكنة . 6

ان يقارن بين المائمات لعسر القراءة ومائمات عسر الكتابة . 7

يتعرف الى المشكات التعليمية لدى الطلبة. 8

يميز خصائص الطلبة ذوو الصعوبات التعليمية . 9

يستخدم اساليب وطرق تعليمية تخدم جميع الطلبة. 10

يصمم وسائل تعليمية تناسب مستويات مختلفة من الطلبة . 11

يطبق المائمات والتعديات حسب حاجات الطلبة . 12

يدعم التواصل مع المرشد واالسرة داخل المدرسة وخارجها . 13

يمارس انشطة صفية تناسب مستويات الطلبة . 14
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محتوى الوحدة 

صعوبات التعلم المحددة

يركــز هــذا التعريــف علــى نمــو القــدرات العقليــة بطريقــة غيــر نظاميــة ويركــز أيضــا علــى جوانــب القصــور األكاديميــة للطفــل، وهــو عــدم القــدرة علــى تعلــم اللغــة 
والقــراءة والكتابــة واإلمــاء، والتــي ال تعــود إلــى إعاقــة عقليــة أو حســية، كمــا يركــز التعريــف علــى التبايــن بيــن التحصيــل الدراســي والقــدرة العقليــة للفــرد

صعوبات التعلم 

ــارة عــن مجموعــة  متشــعبة وغيــر متجانســة مــن الطلبــة الذيــن لديهــم صعوبــات فــي القــراءة والكتابــة والحســاب وفــي اســتعمال اللغــة التعبيريــة وفــي  هــي عب
ادراكهــا بطريقــة غيــر مناســبة ، وقــد تكــون صعوبــات جوهريــة  نتيجــة لخلــل أساســي فــي الجهــاز العصبــي المركــزي، وهنــاك صعوبــات ثانويــة مرتبطــة بهــذه الصعوبــة

و صعوبــات التعلــم مصطلــح عــام يقصــد بــه مجموعــة غيــر متجانســة مــن االضطرابــات تتجلــى بشــكل واضــح فــي االكتســاب واالســتخدام لاســتماع أو للــكام، أو 
القــراءة، أو الكتابــة، أو التفكيــر أو القــدرات الرياضيــة أو فــي  صعوبــات المهــارات االجتماعيــة.

انواع صعوبات التعلم المحددة المختلفة 

صعوبــات التعلــم المحــددة هــي اضطــراب فــي واحــدة او اكثــر مــن العمليــات النفســية االساســية فــي الفهــم او اســتعمال اللغــة المكتوبــة والمحكيــة ، التــي قــد 
تتحقــق بصــورة غيــر مكتملــة لاســتماع أو التفكيــر أو التحــدث أو القــراءة أو الكتابــة أو القــدرة الحســابية الكليــة. ويشــمل هــذا المصطلــح العجــز فــي ادراك الظــروف 

الحياتيــة  واإلصابــات والســكتة الدماغيــة، والقصــور الدماغــي الوظيفــي الطفيــف، وصعوبــات اللغــة والحبســة النمائيــة اللفظيــة.

ومــع ذلــك، ان صعوبــات التعلــم المحــددة ال تشــمل األطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل  التعليــم الناتجــة عــن  اضطرابــات  بصريــة  او ســمعية، او االعاقــة الحركيــة، 
أو التخلــف العقلــي أو االضطــراب العاطفــي، أو الحرمــان البيئــي أو الثقافــي أو االقتصــادي.

صعوبات التعلم:

مصطلــح صعوبــات التعلــم هــو  مظلــة لمجموعــة غيــر متجانســة مــن االضطرابــات الهامــة  الجوهريــة فــي اكتســاب وتوظيــف  قــدرات االســتماع أو الــكام أو الكتابــة 
أو التفكيــر أو صعوبــات الرياضيــات ، وتعــود إلــى عوامــل ذاتيــة يفتــرض أن ينبــع مــن نقــص وظيفــي فــي الجهــاز العصبــي المركــزي.

كمــا ان صعوبــة التعلــم يمكــن أن تحــدث مصاحبــة لظــروف معقــدة اخــرى ثانويــة  )كاالختــاالت الحســية، أو التخلــف العقلــي، أو اآلثــار االجتماعيــة أو العاطفيــة أو 
البيئيــة( )االختافــات الثقافيــة، أو تعليــم غيــر مائــم وغيــر كافــي، أو العوامــل النفســية المختلفــة( ولكــن ال تكــون نتيجــة مباشــرة لهــذه الشــروط أو التأثيــرات
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اصناف و انماط  صعوبات التعلم 

يمكن تصنيف صعوبات التعلم إلى ما يلي:

صعوبات التعلم النمائية . 1

وترتبــط هــذه الصعوبــات بوظائــف الدمــاغ والعمليــات المعرفيــة االدراكيــة والعقليــة التــي يحتاجهــا الطفــل فــي التحصيــل األكاديمــي ، وربمــا يكــون الســبب فــي 
حدوثهــا هــو اضطرابــات وظيفيــة محــددة فــي الجهــاز العصبــي المركــزي، وهــذه الصعوبــات تؤثــر علــى عمليــات االســتعداد األكاديمــي، مثــل االنتبــاه واإلدراك 

ــر واللغــة، والتــي يرتكــز عليهــا التحصيــل الدراســي، وأهــم أســس النشــاط العقلــي المعرفــي للفــرد. والذاكــرة والتفكي

صعوبات التعلم االكاديمية . 2

وهــي تعنــي صعوبــات ادراكيــة واكاديميــة فــي االداء المدرســي ، والــذي يتألــف مــن القــراءة والكتابــة واإلمــاء والتعبيــر الكتابــي والحســاب، وترتبــط هــذه الصعوبــات 
فــي صعوبــات التعلــم النمائيــة إلــى حــد كبيــر. 

وهي تعتبر واحدا من الصعوبات األكاديمية األكثر أهمية التي قد ترى في حاالت صعوبات التعلم

تقييم صعوبات التعلم

أهم أغراض التقييم ما يلي:

الكشــف األولــي للتاميــذ الذيــن قــد يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم أو التاميــذ المحتمــل ان يعانــوا مــن صعوبــات التعلــم،       مــن أجــل تحويلهــم إلــى مزيــد . 1
مــن التقييــم والتشــخيص.

تحويــل التلميــذ إلــى تقييــم شــامل فــي ضــوء الماحظــات مــن المعلميــن اآلخريــن الذيــن يعملــون فــي المدرســة وعلــى ضــوء أدائــه فــي المجــاالت التــي تظهــر . 2
القــوة والضعــف لديهــم. ومواجــه هــذه المرحلــة مــن التقييــم هــو التحــدي المهــم فــي تنظيــم واختيــار األســاليب المناســبة التــي تحقــق المعلومــات الازمــة 

لخطــة التقييــم.

الحكــم علــى مــا إذا كان التلميــذ يســتحق خدمــات التربيــة الخاصــة وفقــا للوائــح المعمــول بهــا ووفقــا لحكــم عاجــي معيــن مــن قبــل متخصصيــن أكفــاء فــي مجــال . 3
التربيــة الخاصة.

تطويــر خطــة تربويــة فرديــة، حيــث إن المعلومــات التــي انبثقــت عــن التقييــم المســتخدم يعتبــر أســاس لتحديــد األهــداف وأســاليب البرنامــج التربــوي الفــردي . 4
وتحديــد البديــل المناســب أو البيئــة االكثــر مناســبة، علــى األقــل بالنســبة للطــاب غيــر المعزوليــن.

خطــة تربويــة فرديــة تخضــع لتقييــم مســتمر، والتــي يجــب أن تكــون فــي ضــوء التقييــم لمعرفــة مــدى تقــدم الطالــب مــن جهــة وضمــان بيانــات فعاليــة الخطــة مــن  . 5
ناحيــة أخــرى. وينبغــي أن يحــدث التقييــم علــى مســتوى المرافــق التكوينيــة لعمليــة التعلــم والمســتوى النهائــي أو التقييــم النهائــي مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان 

ينبغــي مواصلــة تنفيــذ الخطــة التعليميــة فــي شــكلها الحالــي، وبــأي شــكل يحســن تنفيذهــا ومــا التعديــات المطلوبــة للخطــة.



7

تعريف عسر القراءة:

ــم التقليــدي وذكاء ثقافــي اجتماعــي كافــي وفــرص مناســبة. كمــا يصاحــب ذلــك  ــم القــراءة علــى الرغــم مــن توفــر التعلي ــة تعل اضطــراب يظهــر نفســه فــي صعوب
صعوبــات إدراكيــة أساســية، وليــس متعلقــا باضطرابــات صحيــة. “

واضطــراب القــراءة فــي األصــل عصبــي، وهــو خــارج نطــاق أي إعاقــة عقليــة أو حســية ويرتبــط بالعوامــل الثقافيــة أو البيئيــة أو عــدم الرغبــة فــي الدراســة، ومعــدل 
الــذكاء الــذي يعانــي منــه مــن لديــه هــذا االضطــراب يكــون عاديــا أو فــوق المعــدل الطبيعــي.

عسر الكتابة

وهو الدماغ حيث يعتبر الطفل غير قادر على تذكر التسلسل لكتابة الحروف والكلمات، وهو يعرف الكلمة التي يريد أن يكتبها ويمكن أن يهجيها ويحددها

عندما تشاهده ، تجده غير قادر على تنظيم وإنتاج أنشطة مركبة الزمة لنسخ أو كتابة الكلمة من الذاكرة.

أيضــا، تعلــم الكتابــة يتطلــب مــن الطفــل التفريــق والتمييــز بصريــا بيــن األشــكال والحــروف والكلمــات واألرقــام، واألطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الكتابــة 
وأيضــا يعانــي مــن نقــص فــي تمييــز  االحــرف والكلمــات والمنســوخة بصريــا ، او منســوخة بدقــة.

ويمكن تصنيفها إلى:

مشاكل في اإلدراك البصري )معرفة األشكال والصور( والتمييز البصري.. 1

 مشاكل في اإلدراك البصري للعاقات المكانية. 2

اضطراب القدرة البصرية الحركية ، والتي هي القدرة على التعامل مع العاقات المكانية.. 3

 اضطراب التنسيق الحركي البصري، مثل إعادة رسم إنتاج المعرفة أي ما تم ادراكه.. 4

Dyscalculia عسر الحساب

يعــد  عســر الحســاب”اضطراب نوعــي فــي تعلــم مفاهيــم الرياضيــات والعــد والحســاب “ واالضطرابــات المرتبطــة بــه وهــو اضطــراب وظيفــي فــي الجهــاز العصبــي 
المركــزي “)فتحــي مصطفــى الزيــات، 1998(، كمــا يعتقــد البعــض أن الصعوبــات فــي تعلــم الرياضيــات هــي مشــاكل فــي الحســابات مــن ناحيــة وصعوبــة فــي حــل 

المســائل مــن ناحيــة أخــرى، ويمكــن أن تحــدث هــذه الصعوبــة وحدهــا أو مرتبطــة بصعوبــات التعلــم األخــرى،

المائمات والتعديات في المواقف التعليمية لهؤالء االطفال
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 وتشمل جوانب من األحداث التي يمكن تحريرها:

   إنشاء المساحة واستخدام الوقت	 

   تحسين المهارات التنظيمية	 

   زيادة االنتباه	 

   تحسين القدرة على االستماع	 

   تكييف المناهج الدراسية والموضوعات	 

   تحسين قدرة الطالب على إدارة الوقت	 

تقنيات بيئة التقييم

أ( خلق مكان واستخدام الوقت

  ما هو المكان؟

الحيز المادي، مما يساعد على إنتاج التعليم ومثل هذا المكان قد يكون أحد الفصول العادية أو غرفة المصادر في أن يخلو من مشتتات االنتباه.

ينبغي اتباع توجيهات المعلم لضبط الوقت؟

ب( تحسين المهارات التنظيمية.

ج( لزيادة االنتباه

د( تحسين القدرة على االستماع

هـ( تعديل المناهج الدراسية وبطبيعة الحال اختيار مادة المساق التي يرغب الطلبة بها تساعد في تعزيز جوهر المنهاج.

و( لتحسين قدرة الطالب على إدارة الوقت

األنشطة التالية تساعد الطلبة على إدارة الوقت بطريقة جيدة: 

تعليم الطلبة أهمية الوقت من خال جدول ))كيف أقضي وقتي((، مما يساعد على تحسين الشعور بالوقت. 

نوع من األنشطة خال اليوم الدراسي: 

وضع قوائم تساعد الطلبة على تنظيم مهامهم وعملهم وكيف يضعون عامات نهاية على الواجبات التي انتهوا منها، والوقت المخصص لتلك الواجبات. 

وضع روتين معين وتبنيه، وإذا كان ال بد من التغلب عليه يجب شرحه وتوضيحه للطلبة.
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ز( تقنيات التقييم

تعديل الجدول الزمني، مثل زيادة اجوبة االختبار أو تقديم استراحات خال فترة االختبار.

تعديل المدى.

وقد تستخدم تعديل لطريقة اإلجابة  مثل الكمبيوتر أو اعطاء خيارات لإلجابة.

صعوبات التعلم  عنوان الوحدة

حوالي ) 170( دقيقة أي حوالي ثاث ساعات تدريبية  عدد ساعات التدريب

مفهوم صعوبات التعلم النوعية ، مجاالت صعوبات التعلم، انواع صعوبات التعلم، المائمات والتعديات لصعوبات التعلم  محتوى الموضوع

امثلة من  واقع الحالة او االضطراب او المشكلة
وهي موضوعات ومحتوى الوحدات التي يتم تدوينها لكل مدرب وحسب المشكلة

التمييز بين صعوبات التعلم وبين المشكات التعليمة االخرى  	 
طرق الكشف عن صعوبات التعلم المحددة  	 
ما هي المائمات المناسبة  لطلبة صعوبات التعلم؟	 

ربطها بالصفوف من 4-1

الخلط بين التأخر الدراسي وبطيء التعلم وصعوبات التعلم 	 
اطفال صعوبات التعلم بحاجة لمراكز خاصة خارجة المدرسة 	 
عدم توفر الوقت الكافي للعمل مع هؤالء الطلبة 	 
االستغناء عن معلم مساند داخل الفصل 	 
عدم تدخل االهل والفريق المساند في العملية التعليمية 	 
اطفال من ذوي الصعوبات التعليمية غير قادرين على التعلم 	 
ال يوجد من بين الصعوبات التعليمية موهوبين 	 

بعض العقبات والمفاهيم 
المغلوطة

معرفة أنواع المشكات التعليمية  	 
ضرورة الكشف عن صعوبات التعلم 	 
عرض المائمات الممكنة لطلبة صعوبات التعلم	 
أهمية المائمات الصفية لتحسين  صعوبات التعلم	 

الكفايات الخاصة  بالمتدربين 
) معلمين (
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صعوبات التعلم  عنوان الوحدة

تقديرات خبرات المعلمين وماحظاتهم عن تاميذهم في الغرفة الصفية 
 يرتكب األخطاء في القراءة والهجاء مثل عكس االحرف من ر ب م أو قلبها إلى ن و ت مثا أو قلب مواضع الحروف مثل درب للبرد، أو 	 

استبدال توت لدود.
يشعر بالملل بسرعة وسهولة التشتت.	 
 أخطاء في مسك القلم.	 
 يعاني من مشاكل اجتماعية وغير قادر على تكوين صداقات واالحتفاظ بها.	 
 القراءة في كثير من األحيان تكون أقل من المستوى المتوقع وفقا لسنهم.	 
 قد يعكس ترتيب تتابع األحرف في الكلمات مثل )تفاح/ فتاح(.	 
 يتجنب القراءة بصوت عال.	 
 لديهم صعوبة في المشكات الحسابية اللفظية.	 
 قد يكون لديهم صعوبة في الكتابة اليدوية )الخط اليدوي(.	 
 قد يكون لديهم صعوبة بناء الصداقات والتكيف االجتماعي.	 
 المعاناة من صعوبة تعلم األرقام والحروف األبجدية واأللوان وأيام األسبوع	 

الكفايات الخاصة  بالمتعلمين 
) االطفال(
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األنشطة التعليمية, االستراتيجيات والوسائل/ الزمن مدخالت المدرب )أهداف التعلم 
السلوكية(

المواضيع 
التدريبية

اجراءات تنفيذ النشاط )1( )50( دقيقة
يتم تقسيم المعلمين لخمسة مجموعات ويوزع عليهم القصة القصيرة ) مرفق باألدوات( ويطلب من . 1

المجموعة االولى قراءة القصة ، وعلى المجموعة الثانية كتابة القصة القصيرة ، وعلى المجموعة الثانية ان 
تتحدث عن احداث القصة ، وعلى المجموعة الرابعة تهجئة عنوان القصة ) الفوز بهدفين نظيفين( ، وعلى 
المجموعة الخامسة حساب عدد محاوالت التهديف )  مناقشة الفائدة من هذه المهمة بشكل جماعي ( 

الوقت المخصص حسب تقدير المدرب  )10( دقائق 
يعرض المدرب تعريف صعوبات التعلم النوعية على لوحة العرض ويقرأها بصوت مرتفع وواضح ثم يطلب . 2

من المعلمين التأمل في السؤال اآلتي: ما هي العاقة بين القصة والعنوان. )5( دقائق
عرض يوتيوب https://youtu.be/KeTPi1XX9bY  فلم ايشان . ثم يناقش المدرب مع المتدربين ماذا . 3

شاهدوا ؟ الزمن الكلي للعرض والمناقشة )10 ( دقائق
يوزع المدرب ورقة عمل رقم )ب( الى اربعة مجموعات وعليهم قراءتها وايجاد االختافات بين صعوبات . 4

التعلم النوعية والصعوبات التعليمية بشكل عام ) نشاط انتقالي مدته 5 دقائق (
يتم تقسيم المتدربين الى خمسة مجموعات وعلى كل مجموعة ان تسمي نفسها باسم نوع الصعوبات . 5

التعليمية المحددة التي بحوزتها  مثل مجموعة صعوبات القراءة ومجموعة صعوبات الكتابة ، ومجموعة 
صعوبات الحساب ، ومجموعة صعوبات التآزر البصري المكاني، ومجموعة صعوبات اللغة ، وعلى كل 
مجموعة  ان تتأمل العنوان الخاص بها ، ثم تعين المجموعة مندوبا عنها لتوضيح ما لديها امام بقية 

المجموعات ) الوقت 15 دقيقة (
يسأل المدرب االسئلة التالية : ما هي مجاالت المهارات االكاديمية ؟ ما هي المجاالت التي يجب التركيز . 6

عليها في حالة صعوبات التعلم ؟ وهل المهارات االكاديمية تعتبر معيارا للصعوبات التعليمية ؟ على كل 
المجموعات كتابة االجوبة خال 5 دقائق

يتوقع من المتدربين تحقيق االهداف 
اآلتية:

ان يحدد مفهوم صعوبات التعلم . 1
النوعية 

ان يستخرج مجاالت المهارات . 2
االكاديمية 

ان يحدد انواع صعوبات التعلم . 3
النوعية 

ان يقارن بين صعوبات التعلم النوعية . 4
وصعوبات التعلم بشكل عام 

صعوبات التعلم 
مفهوم وانواع
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األنشطة التعليمية, االستراتيجيات والوسائل/ الزمن مدخات المدرب )أهداف التعلم 
السلوكية(

المواضيع 
التدريبية

اجراءات تنفيذ النشاط )2( )60( دقيقة
يبدأ المدرب بتقسيم المتدربين إلى خمس مجموعات يسألهم السؤال اآلتي: ما هي الجوانب التي يمكن . 1

أن نعرف من خالها صعوبات التعلم؟ وكل مجموعة يجب أن تكتب اإلجابات في )5 دقائق( والحفاظ على 
إجاباتهم دون نقاش.

يعرض المدرب يو تيوب https://youtu.be/8G8UoKyHbTk . ثم يناقش المدرب مع المتدربين ماذا . 2
يعني لكم هذا المشهد ؟ 

ثم يوزع المدرب ورقة العمل )أ( العامات المرتبطة بصعوبات التعلم المحددة، إلى مجموعتين، المجموعة . 3
األولى لديها النقطة األولى والمجموعة الثانية لديها النقطة الثانية، و كل مجموعة تقرأ وتوضح وجهة 

نظرها من خال إعطاء األمثلة، وعرض اإليضاحات، والوقت )7 دقائق( للمجموعتين 
يقسم المدرب المتدربون إلى أربع مجموعات، ثم يوزع ورقة العمل )ب( التقييم المهني لصعوبات التعلم . 4

المحددة، وتسمى كل مجموعتين تحت اسم صعوبات التعلم األكثر شيوعا مثال: لكل مجموعتين. 
)مجموعتين صعوبات القراءة Dyslexia’s )أ و ب(، ومجموعتين صعوبات الكتابة   Dysgraphia’s )أ و ب(، 

ومجموعتين صعوبات الحساب Dyscalculia’s )أ و ب(، ومجموعتين صعوبات التنسيق الحركي او خلل 
األداء Dyspraxia )أ و ب(( كل مجموعات )ب( تستمع فقط  وانتظار  دورها لورقة العمل )ج( المائمات 

الصفية  لمساعدة طلبة صعوبات التعلم المحددة  ، بحيث يكون دور كل مجموعات )أ(  تقديم وعرض 
الصعوبة التي تحمل اسمها مع توضيح معنى الصعوبة. الوقت )15 دقيقة(

يطلب المدرب من المجموعات األربعة )ب(،  التي انتظرت أن يكون دورها عرض ورقة العمل )ج( ( . 5
المائمات الصفية  لمساعدة طلبة صعوبات التعلم المحددة ،. )مجموعة عسر القراءة، مجموعة 

عسر الكتابة، مجموعة عسر الحساب، مجموعة  التنسيق الحركي او خلل األداء(، بحيث يكون  على كل 
مجموعات )ب( تقديم الصعوبة التي تحمل اسمها مع توضيح المائمات في الفصول الدراسية لمساعدة  

طلبة صعوبات التعلم المحددة. الوقت )15 دقيقة(
يسأل المدرب السؤال اآلتي: ماهي اوجه االختاف واوجه التشابه بين ما تم كتابته من قبلكم ) اجاباتكم . 6

على الورق( وما تعلمتموه ؟ بين ما تم كتابته في المهمة االولى من النشاط وما تم تعلمه بالفعل  . 5 
دقائق 

يعرض المدرب يوتيوب https://youtu.be/8EBia7aziKE   مشاهدة التقييم للمعلم ثم السؤال ماذا . 7
نستفيد من هذا التقييم ؟ الزمن الكلي )10( دقائق

يتوقع من المتدرب ان يحقق االهداف 
اآلتية: 

ان يحدد المؤشرات الدالة على . 1
صعوبات التعلم 

ان يتبنى المائمات الصفية لمساعدة . 2
تاميذ صعوبات التعلم المحددة 

ان يتعرف الى التقييم المهني . 3
لصعوبات التعلم المحددة

الكشف عن 
صعوبات التعلم 

المحددة  
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األنشطة التعليمية, االستراتيجيات والوسائل/ الزمن مدخات المدرب )أهداف التعلم 
السلوكية(

المواضيع 
التدريبية

اجراءات تنفيذ النشاط ) 3(  لمدة )60( دقيقة
يسأل المدرب األسئلة اآلتية: من منكم واجه صعوبات أكاديمية؟ من يعرف طالب كان يعاني من صعوبات . 1

في التعلم؟ اإلجابات بحرية . الوقت )5 دقائق(
يوزع المدرب ورقة العمل )أ( مفاهيم صعوبات التعلم، على أربع مجموعات، وعليهم قراءتها وتوضيح . 2

المعنى من خال إعطاء األمثلة التي تتطابق مع المفاهيم ،الوقت )15 دقيقة(
ثم يعرض المتدربين عملهم أمام الجميع خال )5 دقائق(. 3
يعرض المدرب يو تيوب https://youtu.be/Tfls0UY2M5Y . يناقش المدرب مع المتدربين ماذا شاهدوا . 4

في هذا المشهد ؟ وعليهم اقتراح حلول اخرى . الزمن الكلي )10( دقائق 
يتم توزيع بطاقات )رقم ب( من النشاط  لنفس  المجموعات االربعة ، بطاقة واحدة لكل مجموعة وعليهم . 5

أن يجدوا طريقة مناسبة لتعليم التاميذ، ثم واحد من كل مجموعة يعرض ما تم االتفاق عليه داخل 
المجموعة ، نشاط انتقالي، الوقت )5 دقائق(

ويقسم المدربون إلى ست مجموعات، ثم توزيع ورقة العمل )ب( لجميع المجموعات وكل مجموعة تختار . 6
عنصر واحد من ستة بنود، ويجب أن تشرح ما معنى هذا البند وفقا للنقاط المذكورة تحت البند الخاص 

بهم،  ثم تعيين واحد منهم لشرح ما لديه أمام البقية. الوقت )15 دقيقة(
يسأل المدرب األسئلة اآلتية: كيف يمكننا أن نساعد تلميذ صعوبات تعلم باستخدام المائمات؟ على ماذا . 7

ينبغي أن نركز في حاالت عسر القراءة، وعسر الكتابة وعسر الحساب؟ على كل المجموعات كتابة األجوبة 
خال )5 دقائق(

يتوقع من المتدربين أن يحققوا االهداف 
اآلتية:

ان تحدد مفاهيم صعوبات التعلم . 1
)عسر القراءة، عسر الكتابة عسر 

الحساب(
ان توضح بعض األمثلة على . 2

المائمات المحتملة
ان تحدد المائمات لعسر الحساب. 3
ان تقارن بين  مائمات عسر القراءة . 4

وعسر الكتابة

مائمات طلبة 
صعوبات التعلم
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الوحدة الثانية :وحدة الموهوبين والمتفوقين
محتوى الوحدة:

تتنــاول هــذه الوحــدة تعريــف المعلميــن بمفهــوم الموهبــة ،وتعريفهــم بتصنيفــات الموهبــة المختلفــة، واطاعهــم علــى أهــم وجهــات النظــر حــول الموهبــة 
واالتجاهــات المختلفــة حــول الموهبــة، تعريفهــم علــى نمــاذج عالميــة مــن الموهوبيــن وبرامــج رعايتهــم وطــرق تصميمهــا وكيفيــة تضميــن هــذه البرامــج فــي المناهــج 

التعليميــة، كمــا تعــرض آليــات التدخــل المبكــر، وأهــم العقبــات التــي تواجــه الموهوبيــن وتواجــه برامــج رعايتهــم.

أهدف الوحدة:

التعرف على مفهوم الموهبة.. 1

التعرف على تصنيفات الموهوبين.. 2

التعرف على طرق تشخيص الموهوبين.. 3

التعرف على أهم برامج رعاية الموهوبين.. 4

التعرف على الخصائص الجسمية والعقلية واالجتماعية والحركية للطلبة الموهوبين.. 5

التعرف على الحاجات النفسية واالجتماعية للموهوبين.. 6

 التعرف على استراتيجيات تعليم الطلبة الموهوبين.. 7

مهارات خاصة بالمعلم:

معرفة تتصل بميدان الموهبة، إلى جانب اإللمام بالمفاهيم ذات العاقة، وإدراك كيف تعّبر هذه المفاهيم عن ذاتها.. 1

معرفــة وفهــم عميــق للخصائــص والســمات المعرفيــة واالجتماعيــة واالنفعاليــة للطلبــة الموهوبيــن، إلــى جانــب إدراك احتياجاتهــم الخاّصــة والمشــكات التــي . 2
قــد تعتــرض مســيرة حياتهــم العمليــة والعلميــة واالجتماعيــة.

معرفة تربوية عميقة ورفيعة المستوى؛ من أجل الوصول إلى أوعية المعلومات والبيانات والمعارف بأشكالها المختلفة المتطّورة والمتجّددة أبدًا.. 3

ــرات المعرفيــة المكتســبة، . 4 ــر المناهــج والمــواد التعليميــة، إلــى جانــب القــدرة علــى توظيــف الوســائط بأنواعهــا المختلفــة فــي ترســيخ الخب القــدرة علــى تطوي
ــن واهتماماتهــم وميولهــم وأنمــاط تعّلمهــم وتفكيرهــم. ــة الموهوبي ــي تنســجم وقــدرات الطلب والت

 توفيــر البيئــة التربويــة المناســبة للطلبــة الموهوبيــن بصــورة تجعلهــا تنطــوي علــى درجــة مــن التحــّدي؛ األمــر الــذي ُيســاعد علــى تفجيــر الطاقــات الكامنــة لديهــم، . 5
وُتســاعدهم فــي تحقيــق إنجازات رفيعة المســتوى. 
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تربية ورعاية الطلبة الموهوبين عنوان الوحدة

تحتاج هذه الوحدة لثاث ساعات  تدريبيه باإلضافة للواجبات البيتية. عدد ساعات التدريب

مفهوم الموهبة، تصنيفاتهم، طرق تشخيصهم، أهم برامج رعايتهم، خصائصهم، وحاجاتهم، واستراتيجيات تعليمهم. محتوى الموضوع

أن يكون المعلم قادر على التعرف على مؤشرات الموهبة.	 
أن يحدد المعلم طرق التدريس المائمة الحتياجات الطلبة الموهبة.	 
أن يكون المعلم قادر على بناء خطه تربوية فردية تتاءم مع احتياجات كل طالب.	 
أن يكونوا على استعداد الستخدام مجموعة واسعة من استراتيجيات التدريس.	 
أن يكون قادر على توظيف مهارات تعديل السلوك والتعامل مع المشاكل السلوكية المصاحبة للموهبة، لخلق بيئة تعليمية فعالة 	 

وايجابية.
أن يكون المعلم قادر على استخدام استراتيجيات  التقييم المتنوعة التي  تتاءم  مع احتياجات الطلبة الموهوبين كٍل على حده.	 
أن يكون المعلم قادر على خلق بيئة صفيه تشجع مفهوم الدمج.	 

مخرجات التعلم المقصودة

أن الموهوبين غالبًا ما يكونوا أصحاب إعاقة جسدية، مثل: السمعية أو البصرية.	 
التاميذ الموهوبين في غير حاجة إلى مساعدة اآلخرين.	 
غالبًا ما يكون الموهوب جادًا ومنعزاًل اجتماعيا .	 
للموهبة عاقة بتدني التحصيل الدراسي.	 
ال يكون الموهوب موهوب إال في مجال واحد.	 
إذا ظهرت الموهبة مبكرًا فهي ستتاشى الحقًا.	 
الموهوبون يعانون غالبًا من اضطراب عقلي.	 

بعض العقبات والمفاهيم المغلوطة



تربية ورعاية الطلبة الموهوبين عنوان الوحدة

كفايات معرفية: وتشمل المفاهيم والخبرات والتجارب، وُيمكُن ترجمة هذه الكفايات إلى أفعال من خال االطاع على األدب 
التربوي، والمشاركة في الورش التدريبية، والمؤتمرات، والتثقيف الذاتي المستمر.

 كفايات اجتماعية: وهي ما يّتصل بالتفاعل االجتماعي الذي ُيمّكن المعّلم من المساهمة في عملية التنشئة االجتماعية التي تقوم 
على منظومة القيم، ويجعله مثااًل ُيحتذى به.

كفايات وظيفية: كأْن يكون في مقدور المعّلم إدارة العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية، واإلفادة من المصادر الُمتاحة وتوظيفها 
في تنمية الموهبة، إلى جانب اإلسهام في تطوير المواد التعليمية، وتوفير الوسائط المساندة، وتطوير الوسائل التعليمية التقليدية 

والمحوسبة.
كفايات تطويرية: وتتضّمن تطوير المواد التعليمية والخطط الدراسية التي تستجيب الحتياجات الطلبة الموهوبين، وُتساعد على حّل 

مشكاتهم الدراسية.
 

كفايات مرتبطة باألهداف

يعرف معلم الموهوبين الخصائص العامة للطلبة الموهوبين وأهم المشكات النفسية واالجتماعية التي تواجههم.
يعرف أساليب التشخيص والتعرف على الطلبة الموهوبين.

يلم بالبرامج التربوية في مجال الموهوبين.
يبني مناهج وبرامج خاصة بالطلبة الموهوبين.

يعرف طرق واستراتيجيات التدريس الخاصة بالطلبة الموهوبين.
يعرف طرق التقويم

كفايات خاصة بالطالب
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األنشطة التعليمية, االستراتيجيات والوسائل/ الزمن مدخالت المدرب )أهداف التعلم السلوكية( المواضيع التدريبية

النشاط األول)15( دقيقة.
يقسم المتدربين إلى مجموعات صغيرة، ويطلب من كل مجموعة كتابة 

تعريف للموهبة والتفوق ، ثم يتم كتابة هذه التعريفات على اللوح األبيض، 
ثم تتم مناقشة هذه التعريفات.

النشاط الثاني )15( دقيقة.
يقوم كل متدرب باقتراح مفهوم ذات صلة بمفهوم الموهبة، ويكتب 

كل مفهوم على اللوح ثم تتم مناقشة كل مفهوم ورؤية مدى ارتباطه 
بمفهوم الموهبة.

النشاط الثالث )15( دقيقة.
يعرض المدرب مادة عن مفهوم الموهبة والمفاهيم ذات الصلة به 

مستعينًا بالبوربوينت.

يتوقع من المتدرب في نهاية الجلسة أن يمتلك 
مهارة التعرف على مفهوم الموهبة ومفاهيم أخرى 

ذات صلة.

مفهوم الموهبة ومفاهيم ذات صلة

النشاط الرابع)25( دقيقة
تعرض تصنيفات المواهب من خال البوربوينت المرفقة بعدد من 

الفيديوهات التي تعرض أمثلة لكل صنف.

يتوقع من المتدرب أن يعرف تصنيفات المواهب 
المتعددة

تصنيف المواهب

النشاط الرابع )25( دقيقة.
يتم توزيع المتدربين على مجموعات، ويوزع على كل مجموعة بروشورات 

تتضمن عدد من خيارات  برامج رعاية الموهوبين، ويطلب من كل 
مجموعة اختيار برنامج وتبرير هذا االختيار. ثم يتم مناقشة هذه البرامج مع 

المجموعة ككل.

يتوقع من المتدرب أن يتعرف على عدد من برامج 
رعاية الموهوبين.

برامج رعاية الموهوبين
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األنشطة التعليمية, االستراتيجيات والوسائل/ الزمن مدخالت المدرب )أهداف التعلم السلوكية( المواضيع التدريبية

النشاط الخامس )15( دقيقة.
يقوم المدرب بعرض فيديو لمدة ما بين -5 10 دقائق، يعرض من خاله 
عدد من نماذج الموهوبين، وكيف تم الكشف عنهم وتحديد قدراتهم، 
ثم يطلب من  المتدربين أن يدونوا هذه النماذج ويناقشوها بشيء من 

التفصيل.

يتوقع من المتدربين أن يلموا بطرق تشخيص 
الموهوبين والكشف عنهم.

طرق تشخيص الموهوبين والكشف 
عنهم.

النشاط السادس )15( دقيقة.
يعرض المدرب القدرات التي يتميز بها الطالب الموهوب، وكذلك يعرض 

خصائص كل طالب حسب موهبته، كما يعرض لهم أهم الحاجات النفسية 
واالجتماعية للطالب الموهوب. وهذا بالبوربوينت. 

يتوقع من المتدربين أن يتعرفوا على أهم الخصائص 
المميزة للطلبة الموهوبين حسب قدراتهم التي 

يتميزون بها، وحاجاتهم النفسية واالجتماعية.

خصائص الموهوبين وحاجاتهم النفسية 
واالجتماعية.

النشاط السابع ) 25( دقائق. 
شرح استراتيجية التفكير الناقد و استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة 

و استراتيجية التخيل و استراتيجية التعلم بالحوار واستراتيجية العصف 
الذهني و استراتيجية التفكير االستكشافي.  

يتوقع من المتدرب أن يتعرف على عدد من 
استراتيجيات التعليم التي تناسب الطلبة الموهوبين.

استراتيجيات تعليم الموهوبين
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الوحدة الثالثة : التوحد
محتوى الوحدة:

تحــاول هــذه الوحــدة تعريــف المعلميــن بمفهــوم التوحــد، وتعريفهــم بتصنيفــات التوحــد وأســبابه، كمــا تعــرف المعلميــن بالخصائــص الجســمية والعقليــة واالجتماعية 
والحركيــة للمتوحديــن، وأهــم البرامــج الخاصــة بهــم، تعــرض الوحــدة الحاجــات النفســية واالجتماعيــة للطالــب المتوحد.

أهدف الوحدة:

التعرف على مفهوم التوحد.. 1

 التعرف على تصنيفات التوحد.. 2

التعرف على أسباب التوحد.. 3

التعرف على طرق قياس وتشخيص التوحد- االتجاه التكاملي.. 4

التعرف على الخصائص النفسية والسلوكية لألفراد ذوي التوحد.. 5

التعرف على البرامج التربوية ومناهج وأساليب التدريس. . 6

التعرف على طرق التدخل المبكر والوقاية و الدمج.. 7
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 Autistic Spectrum اضطراب التوحد عنوان الوحدة

تحتاج هذه الوحدة لثاث ساعات  تدريبيه باإلضافة للواجبات البيتية. عدد ساعات التدريب

تعريف التوحد، تصنيفاته، أسبابه، عرض وجهات نظر ونماذج عالمية، برامج وتدخات، التدخل المبكر.  محتوى الموضوع

أن يكون المعلم قادر على التعرف على مؤشرات التوحد.	 
أن يحدد المعلم طرق التدريس المائمة الحتياجات الطلبة المتوحدين.	 
أن يكون المعلم قادر على بناء خطه تربوية فرديه تتاءم مع احتياجات كل طالب.	 
أن يكونوا على استعداد الستخدام مجموعة واسعة من استراتيجيات التدريس.	 
أن يكون قادر على توظيف مهارات تعديل السلوك والتعامل مع المشاكل السلوكية المصاحبة لمشكلة التوحد 	 

لخلق بيئة تعليمية فعالة وايجابية.
أن يكون المعلم قادر على استخدام استراتيجيات  التقييم المتنوعة التي  تتاءم  مع احتياجات الطلبة 	 

المتوحدين كٍل على حده.
أن يكون المعلم قادر على خلق بيئة صفيه تشجع مفهوم الدمج.	 

مخرجات التعلم المقصودة

كان التوحد نادرًا في الماضي، ولكنه أكثر انتشارًا اآلن.	 
التوحيديون ال يبدون أي تعاطف مع اآلخرين.	 
التوحد هو اضطراب نادر جدًا.	 
يمكن عاج التوحد.	 
كل أطفال التوحد يتصرفون بنفس الطريقة.	 
يعتقد البعض أن التطعيم يسبب التوحد.	 
المعاملة الوالدية السيئة تسبب التوحد.	 
العوامل البيئية هي السبب الوحيد الضطراب التوحد.	 
اعتقاد البعض أن األطفال المنعزلين أو اللذين عندهم صعوبات في النطق هم متوحدين.	 
اعتقاد البعض أن التوحد ناتج عن زيادة في الشحنات الكهربائية في الدماغ.	 

بعض العقبات والمفاهيم المغلوطة
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 Autistic Spectrum اضطراب التوحد عنوان الوحدة

كفايات معرفية: وتشمل المفاهيم والخبرات والتجارب، وُيمكُن ترجمة هذه الكفايات إلى أفعال من خال االطاع 
على األدب التربوي، والمشاركة في الورش التدريبية، والمؤتمرات، والتثقيف الذاتي المستمر.

 كفايات اجتماعية: وهي ما يّتصل بالتفاعل االجتماعي الذي ُيمّكن المعّلم من المساهمة في عملية التنشئة 
االجتماعية التي تقوم على منظومة القيم، ويجعله مثااًل ُيحتذى به.

كفايات وظيفية: كأْن يكون في مقدور المعّلم إدارة العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية، واإلفادة من المصادر 
الُمتاحة وتوظيفها في رعاية الطالب المتوحد، إلى جانب اإلسهام في تطوير المواد التعليمية، وتوفير الوسائط 

المساندة، وتطوير الوسائل التعليمية التقليدية والمحوسبة.
كفايات تطويرية: وتتضّمن تطوير المواد التعليمية والخطط الدراسية التي تستجيب الحتياجات الطلبة المتوحدين، 

وُتساعد على حّل مشكاتهم الدراسية.

كفايات مرتبطة باألهداف

يعرف الخصائص العامة للطلبة المتوحدين وأهم المشكات النفسية واالجتماعية التي تواجههم.	 
يعرف أساليب التشخيص والتعرف على الطلبة المتوحدين.	 
يلم بالبرامج التربوية في مجال التوحد.	 
يساعد في بناء مناهج وبرامج خاصة بالطلبة المتوحدين.	 
يعرف طرق واستراتيجيات التدريس الخاصة بالطلبة المتوحدين.	 
يعرف طرق التقويم	 

كفايات لدى المعلم  خاصة بالطالب
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األنشطة التعليمية, االستراتيجيات والوسائل/ الزمن مدخات المدرب )أهداف التعلم السلوكية( المواضيع التدريبية

النشاط األول)20( دقيقة.
يوزع على المتدربين بطاقات ملونة، ويطلب من كل شخص 

أن يكتب تعريف التوحد كما يعرفه، ثم يتم كتابة هذه 
التعريفات على اللوح األبيض، ثم تتم مناقشة هذه التعريفات.

النشاط الثاني )15( دقيقة.
يعطى أول شخص في المجموعة ورقة مّسّطرة، ويطلب منه 
كتابة أي مصطلح يخطر بباله حول التوحد، ثم يمررها لمن يليه 

ليقوم بنفس األمر وتواليك حتى آخر عضو في المجموعة، 
وأخيرًا تعرض كافة المصطلحات والمفاهيم على الجميع 

وتناقش.
النشاط الثالث )15( دقيقة.

يعرض المدرب مادة عن مفهوم التوحد والمفاهيم ذات 
الصلة به مستعينًا بالبوربوينت، )يحضرها المدرب مسبقًا( .

يتوقع من المتدرب في نهاية الجلسة أن يمتلك 
مهارة التعرف على مفهوم التوحد ومفاهيم أخرى 

ذات صلة بهذا المجال.

مفهوم التوحد ومفاهيم ذات صلة بمجال التوحد.

النشاط الرابع )30( دقيقة.
تعرض بواسطة المدرب على شكل بوربوينت معززة 

بالفيديوهات. 

من المتوقع أن يتعرف المعلم المتدرب على 
تصنيفات التوحد المختلفة:

متازمة اسبرجر.
متازمة ريت.

متازمة كانير)التوحد الكاسيكي(.
االنحال الطفولي.

اضطراب النمو الشامل.

تصنيفات التوحد
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األنشطة التعليمية, االستراتيجيات والوسائل/ الزمن مدخات المدرب )أهداف التعلم السلوكية( المواضيع التدريبية

النشاط الخامس )20( دقيقة.
يقسم المدرب المجموعة لعدد من المجموعات الصغيرة، 
ويعرض عليهم عدد من الحاالت مرقمة بالترتيب، ويطلب 

من كل مجموعة أن تكتب رقم الحالة وتضعها ضمن تصنيف 
معين مع ذكر الدالئل التي وردت في العرض، ثم يعرض 

عليهم التصنيف الصحيح. ويعرض عليهم طرق التشخيص 
المعمول بها.

يتوقع من المتدربين أن يلموا بطرق تشخيص 
المتوحدين والكشف عنهم.

طرق تشخيص التوحد والكشف عنهم.

النشاط السادس )25( دقيقة.
يوزع المدرب بطاقات، مكتوب على كل بطاقة خاصية من 

خصائص المتوحدين، ويطلب من كل شخص أن يقرأ كل بطاقة 
ويكتب بناًء عليها حاجة نفسية وحاجة اجتماعية للمتوحد، ثم 
يبدل البطاقة مع غيرة ويقوم بنفس الخطوة حتى تمر عليه 

كل البطاقات، وفي الملخص يجتمع كل األعضاء ليتفقوا على 
قائمة موحدة لهذه الحاجات،

يتوقع من المتدربين أن يعرفوا خصائص المتوحدين، 
وأهم حاجاتهم النفسية واالجتماعية. 

خصائص المتوحدين وحاجاتهم النفسية واالجتماعية.

النشاط السابع ) 25( دقائق. 
يعرض المدرب عدد من استراتجيات تعليم الطلبة المتوحدين، 

مثل:
التعليم البصري.
الدمج الحسي.

االقتران.
التغيير والتعميم.

الوقت المستقطع.

تنظيم البيئة.
تحليل السلوك الوظيفي.

يتوقع من المتدرب أن يتعرف على عدد من 
استراتيجيات التعليم التي تناسب الطلبة المتوحدين

استراتيجيات تعليم المتوحدون
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Working With Other الوحدة  الرابعة : العمل مع اآلخرين
محتوى الوحدة : 

تهــدف هــذه الوحــدة التدريبيــة إلــى  تعريــف المعلميــن بمفهــوم العمــل مــع اآلخريــن وكيفيــة بنــاء الفريــق ومــن هــم اآلخريــن والتعــرف علــى الفريــق متعــدد 
التخصصــات  والدعــم االجتماعــي المقــدم لفريــق العمــل وكذلــك التعــرف علــى دور المؤسســات الحكوميــة فــي وضــع السياســات واإلعــدادات والتعــرف علــى دور 

ــا ووســائل اإلعــام ووســائل التواصــل االجتماعــي  فــي العمــل مــع اآلخريــن وكذلــك التعــرف علــى كيفيــة تقاســم العمــل مــع الزمــاء  . التكنولوجي

الكفاءات المحددة الرئيسية للمعلمين:

أن يتعرف على مفهوم العمل مع اآلخرين .

أن يكون المعلم قادر على التعرف من هم اآلخرون .

تعريف المعلمين بالقوانين والتشريعات الناظمة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .

التعرف على كيفية إشراك أولياء األمور في مراحل العمل الفريق مع اآلخرين .

التعرف على دور التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في العمل مع اآلخرين .

التعرف على كيفية بناء فريق العمل .

مصطلحات الوحدة التدريبية :

مفهوم فريق العمل  :

مجموعــة األفــراد الذيــن يتميــزون بوجــود مهــارات متكاملــة فيمــا بينهــم وتجمــع أفــراد الفريــق أهــداف مشــتركة وغــرض واحــد باإلضافــة إلــى وجــود مدخــل مشــترك 
للعمل

من هم اآلخرون في فريق العمل  مع  ذوي االحتياجات الخاصة :

هم كافة المؤسسات العاملة مع ذوي  االحتياجات الخاصة  واألهل وأولياء األمور واألخصائيون االجتماعيين والنفسيين .

من هم اآلخرون ومن يقصد بهم الفرق بين فريق العمل وبين المجموعة.
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المحتوى :العمل مع اآلخرين   الوحدة   

الزمن  3ساعات   تدريبيه ومجموعه من  المهام التي سوف تنفذ اثناء الجلسة التدريبية

المفاهيم المختلفة المتعلقة بالعمل مع اآلخرين 
كيفية بناء فريق العمل وإدارتها . 

دور الدعم االجتماعي في تعزيز العمل مع اآلخرين .
دور وسائل التواصل االجتماعي في التواصل والعمل مع اآلخرين .

مشاركة أولياء األمور  وتفعيل دورهم في تحقيق األهداف 
دور األهل كقوة ضاغطة على المؤسسات المختصة في تنفيذ اإلجراءات المطلوبة .

المحتوى 

عدم توضيح أهداف فريق العمل مما يؤدي إلى عدم تحقيق لألهداف .	 
عدم مقدره المعلم على إتقان مهارة التواصل مع اآلخرين 	 
عدم التشبيك مع المؤسسات ذات العاقة بالعمل مع اآلخرين 	 
الصراعات على قيادة فريق العمل .	 
عدم إشراك أعضاء الفريق واألهل باتخاذ القرارات 	 

األخطاء المفاهيمية  
والعقبات التي قد يقع بها 

المعلم 
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طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةاألهداف التعليمية   الموضوع

العمل مع اآلخرين 

 مفهوم العمل مع . 1

اآلخرين .

بعد ان تم التعرف على . 1

مفاهيم العمل مع اآلخرين 

وفريق العمل 

 يتوقع من المتدرب ًفي . 2

هذه الجلسة  أن يمتلك 

المعرفة بأهم التعريفات 

ذات العاقة بالعمل مع 

اآلخرين وفرق العمل 

المختلفة  .

تعريف المعلمين بأساليب . 3

بناء فريق العمل .

من هم اآلخرين وما 

المقصود بهم ؟

 كيف يمكن بناء فريق 

العمل للتواصل مع اآلخرين ؟

يقوم المدرب بعرض 

التعريفات السابقة 

المتعلقة بالعمل مع 

اآلخرين  

 يقوم المتدرب 

بالتعرف ما المقصود 

باآلخرين ومن هم 

االخرين 

التعرف على فريق 

العمل متعدد 

التخصصات ؟

النشاط األول )20( دقيقة.

 يقسم المتدربين إلى مجموعات صغيرة، ويطلب من كل . 1

مجموعة كتابة تعريف فريق العمل مع اآلخرين وماذا يعرف 

عن فرق العمل  ، ثم يتم كتابة هذه التعريفات على اللوح 

األبيض، ثم تتم مناقشة هذه التعريفات .

الطلب من المعلمين تبيان الفرق بين فريق العمل وبين . 2

المجموعات ومناقشة الفرق بينهم بين المجموعات  ) مؤيد 

ومعارض ( 
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طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةاألهداف التعليمية   الموضوع

 دور أولياء األمور في . 1

التعامل مع اآلخرين 

وفريق العمل  

التعرف على كيفية بناء . 2

فريق العمل 

 كيفية التعامل مع . 3

زماء العمل واآلخرين 

والتواصل معهم .

 شروط تكوين فريق . 4

العمل وأهميته وأسباب 

العمل التعاوني .

 دراسة حالة تكوين فريق . 5

عمل تعاوني 

يتوقع في نهاية الجلسة . 1

ان يتعرف المعلم على 

دور أولياء األمور في دعم 

فرق العمل 

 العمل على تفعيل . 2

مجالس أولياء األمور في 

متابعة أبناءهم 

يتوقع من المتدرب . 3

التعرف على اليات بناء 

فريق العمل  .

يتوقع من المتدرب أن . 4

يتعرف كيفية التواصل مع 

اآلخرين  ..

يتوقع من . 5

المتدرب أن يتعرف على 

كيفية بناء وإدارة فريق 

العمل وشروط تكوين 

الفريق . 

الطلب من . 6

المتدربين تكوين فريق 

عمل 

ما هو دور أولياء األمور في 
فرق العمل وفي التعامل 

مع اآلخرين .
هل سبق ان كنت عضو 

في فريق عمل .
كيف يمكن تفعيل مجالس 

أولياء األمور 
كيف يمكن بناء فريق 

العمل ؟
كيف يمكن التواصل مع 

اآلخرين ضمن فريق العمل  ؟ 
ما أهمية التواصل مع 

اآلخرين ضمن فريق العمل ؟.
ما هي المشكات التي 
تواجه بناء فريق العمل ؟

من وجهة نظرك 
ماهي أهم المشكات 

التي تواجه العمل ضمن 
فريق العمل مع اآلخرين  ؟

ما هو الدور الداعم 
والمساند لفريق العمل 

يقوم المدرب بنقاش 
المعلمين بأهمية دور 
األهل وأولياء األمور 

في العمل وفريق 
العمل  

اسس ومهارات بناء 
فرق العمل مع اآلخرين             

يقوم المدرب 
باستعراض آلليات 

التواصل مع اآلخرين 
وفن طرق التواصل مع 

االخرين  .
يقوم المدرب بالتعرف 
على كيفية بناء الفريق 

متعدد التخصصات 
والقدرة على العمل 

بروح الفريق واإلفادة 
من الوسائل المختلفة 

بالعمل التعاوني 
.)العمل بمجموعات(
نقاش مع المتدربين 

وسماع وجهات نظرهم 
حول فرق العمل 

وتجربتهم في هاذا 
المجال 

النشاط الثاني )20( دقيقة.
يقوم كل متدرب بالحديث عن ما يعرف عن فريق العمل . 1

وإذا كان لديه تجربة في العمل بروح الفريق  ، ويتم عرض 
بعض تجارب المتدربين أمام المجموعة ثم تتم مناقشة هذه 

النماذج  .) ورقة عمل حول أهمية مجالس أولياء األمور(
 ماذا تعرف عن مجالس أولياء األمور ؟ نقاش . 2

-3 أمثله من الواقع عن العمل الجماعي من المعلمين 
النشاط الثالث )30( دقيقة.

 يعرض المدرب مادة بناء فريق العمل مع اآلخرين مستعينًا . 3
بالبوربوينت. أو يوتيوب ومناقشتها 

mp4.اآلليات بناء فريق العمل مع االخرين\:F
 يتم سؤال المعلمين ماهي أهمية فريق العمل ؟ 

الحاجة إلى االنتماء -  توفير المهارات – تعزيز الدعم 
تفهم وإدراك اآلخرين – الربط بين الفعاليات 

نقاش هذه الحاجات .) مؤيد ومعارض لهذه االفكار (
النشاط الرابع  30( دقيقة.

 يعرض المدرب طرق كيفية التعامل مع زماء العمل من خال 
العرض المباشر أو  ا بالبوربوينت.، يوتيوب  

mp4.فن العمل مع االخرين\..
سؤال المعلمين عن خصائص عضو فريق العمل ؟- التعاون   

المبادرة – االلتزام –االستماع بانتباه – االتصال مع اآلخرين 
بفاعليه – البيئة الودية – حل المشكات – الدهم واإلسناد للغير 

) نقاش الخصائص من قبل المعلمين (
النشاط الخامس )30( دقيقة.

يتم توزيع المتدربين على مجموعات، ويوزع على كل مجموعة 
ورقة عمل  تتضمن بناء وإدارة فريق العمل وأهميته وشروط 

تكوين فريق العمل والمشكات التي تعترضه.) كيف يمكن أن 
تكون فريق عمل وماهي الشروط ( 

سؤال للمعلمين ماهي أهمية العمل الجماعي ؟ نقاش حر 
النشاط السادس  )30( دقيقة.

تكوين فريق عمل داخل الصف من قبل المعلمين والتعرف 
على المشكات التي تواجه تكوين الفريق بشكل عملي ) العمل 

كمجموعات(
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طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةاألهداف التعليمية   الموضوع

 مصادر في االنترنت ووسائل اإلعام االجتماعية.    - األجهزة والمعدات.  - مختبرات الحاسوب وأشرطة الفيديو. أوراق عمل - عروض بسيطة في الصف.- بوربوينت . 1

طلب واجبات من المتدربين عن أهم المشكات التي تواجه بناء فرق العمل  

يطلب من المعلم الحديث عن تجربته ضمن العمل في فريق .

تبادل اآلراء ومناقشة محتوى المهمة الموجهة./عرض لنشاط وربطه في الوحدة الاحقة )نشاط مشترك بين الوحدة التدريبية الحالية والتي تليها ( .
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أهداف الوحدة التدريبية

الهدف األول : التعرف على مفهوم العمل مع اآلخرين وفريق العمل  :

تعريف مفهوم فريق العمل   :

مجموعــة األفــراد الذيــن يتميــزون بوجــود مهــارات متكاملــة فيمــا بينهــم وتجمــع أفــراد الفريــق أهــداف مشــتركة وغــرض واحــد باإلضافــة إلــى وجــود مدخــل مشــترك 
للعمل

والبعــض يعــرف فريــق العمــل بأنهــم جماعــات يتــم أنشــاؤها داخــل الهيــكل التنظيمــي لتحقيــق هــدف أو مهمــة محــددة تتطلــب التنســيق والتفاعــل والتكامــل بيــن 
أعضــاء الفريــق ويعتبــر أعضــاء الفريــق مســئولين عــن تحقيــق هــذه األهــداف كمــا أن هنــاك قــدرا كبيــرا مــن التمكيــن للفريــق فــي اتخــاذ القــرارات .

الهــدف الثانــي التعــرف مــن هــم اآلخــرون فــي فريــق العمــل  مــع  ذوي االحتياجــات الخاصــة :  هــم كافــة المؤسســات العاملــة مــع ذوي  االحتياجات 
الخاصــة  واألهــل وأوليــاء األمــور واألخصائيون االجتماعيين والنفســيين .

الهدف الثالث  : التعرف على أهمية فريق العمل  :
الحاجة إلى االنتماء .

توفير مهارات واختصاصات وخبرات مختلفة .
زيادة االعتمادية .

سلوك الفرد .
تفهم وإدراك وتقبل األفراد اآلخرين في العمل .

تعزيز الدعم واالتفاق والثقة والتأييد والوالء للفريق.  الربط بين الفعاليات ) المنظمة / العاملين ( 

الهدف الرابع: التعرف على أنواع  فريق العمل  

مجموعة العمل .. 1

الفريق الزائف.. 2

الفريق المحتمل .. 3

الفريق الحقيقي .. 4

الفريق عالي األداء .. 5

الفريق االفتراضي . . 6
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الهدف الخامس: التعرف على الخصائص العامة لفريق العمل   :

القيادة المشتركة .. 1

االتصال المفتوح مع اآلخرين .. 2

االتفاق الجماعي في اتخاذ القرارات .. 3

المشاركة في جميع أعمال الفريق .. 4

فهم وتوضيح المهام واألدوار جماعيا .. 5

أما خصائص عضو الفريق فهي : 

التعاون. 1

المبادرة . 2

االلتزام . 3

االتصال مع اآلخرين بفعالية . 4

توجيه الدعم واإلسناد للغير . . 5

الهدف السادس: التعرف على دور التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي ومهارات  التعامل مع اآلخرين :

االجتماعات والمؤتمرات . 1

حلقات التدريب .. 2

االتصال الشخصي .. 3

الهاتف .. 4

الاسلكي .. 5

وسائل اإلعام المختلفة ) لوحات ، إعانات، صحف ، انترنت ، مواقع تواصل اجتماعي ، تلفزيون ، راديو ، بريد الكتروني (. 6

الهدف السابع: إشراك أولياء األمور في جميع مراحل العمل . 
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الهدف الثامن: التعرف على كيفية بناء وتطور فريق العمل   

التشكيل .. 1

التدريب والتعلم .. 2

الصراع .. 3

التعاون واالستقرار .. 4

االداء .. 5

االرتباك والغموض .. 6

من هم االفراد وكم عددهم .. 7

التركيز على مهارات االفراد . 8
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الوحدة الخامسة: مقدمه إلى الدمج  
محتوى الوحدة:

ــه ومراحــل  ــن أسســه و مبادئ ــه و نمــاذج الدمــج , واللغــة المســتخدمة الخاصــة بالدمــج. وتبي ــم الجامــع, مصطلحات ــاول هــذه الوحــدة موضــوع الدمــج و التعلي  تتن
تطــور الدمــج حتــى وصولــه إلــى هــذه المرحلــة, وســوف تتنــاول العوائــق التــي تحــد مــن وصــول ومشــاركه األطفــال لتعليــم ذو نوعيــه جيــده, ومصــادر الدعــم لجميــع 
األطفــال و خاصــه الفئــات المهمشــة مثــل الفئــات ذو االحتياجــات الخاصــة, ودور المعلــم فــي التغلــب علــى المعيقــات التــي يواجهــا فــي عملــه اليومــي و أهميــة 

التدخــل المبكــر و القيــام بالتكيفــات والتعديــات والمواءمــات لتحســين العمليــة التعليميــة لجميــع الطــاب..

1 رقم األسبوع\ الجلسة التدريبية

 الهدف من هذا التدريب هو التعرف على مفهوم الدمج وعاقته بالتعليم كفلسفة وحركه تحتفل بالتنوع و ترحب به
أن يكون المتعلمون قادرون على ما يلي:

ان يتعرف على مصطلحات الدمج 
ان يفرق بين نماذج و برامج الدمج المختلفة

أن يقارن بين السياقات المحلية والدولية نحو الدمج 
استخدام لغة خاصه بالدمج

التعلم المقصود -مخرجات المعرفة 
بالمحتوى و طرق تدريسه

2,5-1,5 أهداف اإلنجاز

صعوبة تحقيق الدمج في ظل عدد كبير من الطاب
عدم توافر معرفه جيده حول االحتياجات الخاصة

عدم جهوزية المدارس لدمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
عدم إمكانيه تعلم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس

أخطاء محتمله عند المتعلمين

بعص المتعلمين قد تكون لديهم خبره سابقه في التعامل مع أطفال ذو احتياجات خاصه في صفوفهم.
بعض المتعلمين قد تكون لديهم خبره أو تم تدريبهم على استخدام غرفه المصادر.

كفايات الخاصة بالمتعلمين
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الخطة المفصلة للجلسة التدريبية )3 ساعات تدريبيه(

الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و 

التعلم\ المعينات 
التعليمية

استراتيجيات 
التدريب التي 

يوظفها المدرب

األسئلة األساسية\ المفتاحية األنشطة التعليمية       مدخات 
المدرب

20 دقيقه أوراق عمل \ 
نسخه عن العرض 

التقديمية

يقوم المحاضر 
بالتعرف على 

معتقدات 
المتعلمين بناء 
على إجاباتهم 
على العبارات 

السابقة.

يقوم المحاضر بطرح عده عبارات ويقوم المتعلمين بتقييم العبارات بين موافق 
ومعارض. مثل:

الدمج يفيد فقط الناس ذوي اإلعاقة.
الدمج هو مجرد بدعة وموضة جديدة -أعطها بعض الوقت، وسوف تختفي.

التعليم الجامع ال يقتصر على تقديم تعليم ذو نوعيه جيده ألطفال ذو احتياجات خاصه 
بل لجميع األطفال.

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ليس مكانهم المدرسة
التربية الخاصة جزء مهم من التعليم للجميع...الخ

يقوم المحاضر 
بالتقديم وعرض 

األفكار ومضامين 
المحاضرة قبل كل 

لقاء. 
 

المقدمة

30 دقيقه أوراق عمل \ 
نسخه عن الصور, 

أو استخدام شرائح 
العرض.

عرض تقديمي 
عن ما هو , 
الدمج عبر 

استخدام صور 
ضمن أوراق 

عمل ومناقشه 
محتوها 

ومدلوالتها ضمن 
مجموعات

ما هي فكرتك عن الدمج؟
الدمج هو عمليه تحديد و االستجابة لتنوع في احتياجات المتعلمين, عن طريق زياده 

المشاركة و الوصول سواء في المجتمع أو الثقافات وهو يتضمن التغير في دور 
التعليم و دوره في بناء و تطور المجتمع.

ما هي عاقه الدمج بالتعليم؟
هل يختلف مفهوم الدمج من شخص إلى آخر؟ و لماذا؟

لماذا ينجح الدمج في مدارس وغيرها ال يستطيع الوصول إلى المدارس أصا؟
ما القاسم المشترك بين المدارس التي ينجح فيها الدمج؟

)التغيير في سياسات, ثقافات, ممارسات(  امزج يشتمل على عملية تغيير  ,وهي 
عملية ال تنتهي وتزيد من َتعلم  ومشاركه جميع األطفال. وهو مفهوم مثالي تتطلع 

المدارس إلى تحقيقه إال أنه ال يمكن أن يتحقق كاما .والدمج يحدث بمجرد أن تبدأ 
عملية المشاركة في اإلزدياداالزدياد  . فالمدرسة الدمجية هي تلك التى تبدأ بالتحرك 

الفعلى.)اينسكو,بوث 2003(
https://youtu.be/xgnqpVWyuAw

1.يقوم المحاضر 
بإعطاء تقديم عن 

ماهيه مصطلح 
الدمج, وعاقته 
بالتعليم الجامع. 
وإدارة مناقشه 

مدلوالت ومعاني 
تحملها صور 

محضره مسبقا 
ضمن أوراق عمل 

أو فيديو.

الجزء 
األساسي 

في الجلسة
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الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و 

التعلم\ المعينات 
التعليمية

استراتيجيات 
التدريب التي 

يوظفها المدرب

األسئلة األساسية\ المفتاحية األنشطة التعليمية       مدخات 
المدرب

40 دقيقه استخدام اللوح 
القاب لتسجيل 
نقاط المقارنة , 

استخدام شرائح 
العرض.

بعد المناقشة 
يقوم المحاضر 

بعرض جدول 
المقارنة بين 

النظامين.

 

 بعد أن يتم التعرف على مفهوم الدمج, نقوم بالنشاط التالي: يستعرض المحاضر 
مصطلحات ذات عاقه مثل: العزل, التمييز واالنحياز, التكامل, التعليم الجامع,.

الدمج الجزئي والدمج الكامل. 
يقوم المحاضر بعرض تقديمي للشكل أدناه الذي يشرح تاريخ تطور الدمج, 

  
-وبناء على هذا النشاط يقوم المحاضر بقياده حوار بين مجموعات المتعلمين, سوف 

يقارنون بين ما هو التعليم الجامع) القائم على دمج جميع األطفال( وما ليس التعليم 
الجامع عليه, وتسجيلها ضمن نقاط.

بعد المناقشة يقوم المحاضر بعرض جدول المقارنة بين النظامين
http://www.eenet.org.uk/what_is_ie.php

إلى أي حد ينظر إلى الدمج على بانه يرتبط األطفال “ ذوي االحتياجات التعليمية 
الخاصة؟

- هل هناك أشكال للدمج؟ هل يمكن أن تظهر في اكثر من شكل؟
https://www.youtube.com/watch?v=BGw3pdlCRU

2. نماذج 
ومصطلحات 
الدمج. يقوم 

المحاضر بتقدمه 
حول نماذج 

الدمج حيث لم 
يحصل الدمج 

في المجتمع و 
المدارس فجاءه بل 
حصل تدريجيا زمنيا 

إلى الصورة التي 
تراه عليه اآلن.

ويستعرض 
مصطلحات تعد 

اللغة المستخدمة 
لفهم الدمج 

والتعليم الجامع.
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الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و 

التعلم\ المعينات 
التعليمية

استراتيجيات 
التدريب التي 

يوظفها المدرب

األسئلة األساسية\ المفتاحية األنشطة التعليمية       مدخات 
المدرب

30 دقيقه أوراق عمل و لوح 
قاب لتسجيل 

النقاط التي تقوم 
عليها السياسة.

أوراق لتسجيل 
النقاط الرئيسية 

ومناقشتها ضمن 
مجموعات.

اذا توفر وسائل 
للوصول الكتر ونيا 
عبر جهاز ذكي أو 

مختبر حاسوب 
إلى موقع وزاره 
التربية والتعليم 

الفلسطيني 
للتعرف على 

وثيقه سياسه 
التعليم الجامع 

واي وثائق أخرى 
تدعم الدمج.

بعد أن تم التعرف على نماذج الدمج ومصطلحاته, يسال المحاضر المتعلمين عن ما 
يعرفونه عن السياسات المتعلقة بالدمج.

واحده من اهم السياسات هي سياسه التعليم الجامع في فلسطين: ويستعرض 
المحاضر نص من سياسه التعليم الجامع التي نشرتها وزاره التربية والتعليم الفلسطيني 

:2015
»تدرك وزارة التربية والتعليم العالي أن التعليم الجامع يدعم التنوع بين الطلبة، ً وانها 

فلسفة ونهج وعملية متواصلة تقدم وتسعى إلى تعزيز قدراتهم وتحقيق أقصى 
طاقاتهم ضمن بيئة تعلم آمنة، وتحفزهم وتزودهم بالمهارات الحياتية األزمة ليصبحوا 

أعضاء منتجين في المجتمع .تميز هذه السياسة بوضوح بين مفاهيم التربية الخاصة 
والتعليم الدامج والتعليم الجامع، وتسعى إلى ضمان أن يمتد هذا الوضوح ليشمل 

جميع وثائق وزارة التربية والتعليم العالي
التربية الخاصة عبارة عن مفهوم يفترض أن هناك فئة خاصة منفصلة من المتعلمين 
الذين لديهم »احتياجات تعليمية ». يميل مفهوم التربية الخاصة للنظر إلى المشكلة 

وكأنها خاصة«، و يلزم تقديم خدمات خاصة لهم وغالبا توجد داخل الطفل، وليس داخل 
نظام التعليم. وهو يقر بأن العديد من االحتياجات »الخاصة« الموجودة لدى المتعلمين 
و يمكن في الواقع االستجابة لها عن طريق إدخال تحسينات جوهرية في جودة التعليم 

والتعلم ضمن نظام التعليم العام، دون الحاجة إلى تقديم خدمات موازية أو منفصلة. 
كما أن مفهوم التربية الخاصة« يقر بأنه يمكن أن يوجد احتياج »خاص”

لدى كل طفل في وقت ما عندما يتعلق األمر بالوصول إلى التعليم أو المشاركة أو 
التحصيل فيه.« )وزاره التربية والتعليم العالي الفلسطيني,2015(

يقوم المحاضر بمناقشه  اهم عناصر التي تقوم عليها السياسة, أهدافها وماذا 
نستخلص من هذه السياسة؟  

3.السياسات: 
يقوم المحاضر 

بإعطاء مقدمه 
عن السياسات 

المتعلقة بالدمج 
في فلسطين, 

مثل:
سياسه التعليم 

الجامع
سياسه التربية 

الخاصة
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الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و 

التعلم\ المعينات 
التعليمية

استراتيجيات 
التدريب التي 

يوظفها المدرب

األسئلة األساسية\ المفتاحية األنشطة التعليمية       مدخات 
المدرب

* معلومات توضيحيه: فيما يختص بالتعليم الدامج، فهو ال يعني الشيء ذاته كما 
التعليم الجامع. فالتعليم الدامج يشير إلى عملية إدخال األطفال المستبعدين (وهم 
في العادة من ذوي اإلعاقات) إلى نظام التعليم العام، في حين ال يتضمن التعليم 
الدامج إحداث تغييرات جوهرية على أساليب التعليم والتعلم، أو على نظام التعليم 
ككل. بل ينتظر من الطفل أن يتكيف و«يتدبر« مع نظام التعليم القائم، دون اتخاذ 

خطوات لتغيير النظام أي تغيير طريقة التدريس التي يتبعها المعلمون، أو تغيير 
المنهاج. بالتالي في مدرسة تمارس التعليم الدامج سوف يمكن أن يكون الطفل 

موجود في الدوام، لكنه سيظل مستبعدا من المشاركة والتحصيل. وتعد التعليم 
الدامج خطوة وسطية في الطريق نحو بناء التعليم الجامع والتحصيل أما في نهج 

التعليم الجامع فانه يقر بأنه إذا كان األطفال ال يتمكنون من الوصول إلى التعليم أو 
المشاركة أو التحصيل فيه، فالمشكلة ليست مشكلتهم، بل مشكلة النظام نفسه. 
لذا؛ فالتعليم الجامع يتعلق بإحداث تغييرات جوهرية داخل النظام (مثل السياسات 

المرنةوتخصيص الموارد، و ممارسات التدريس، و المناهج، و التقييم، و البنية التحتية، 
... إلخ بحيث يصبح التعليم والمدارس متمحورين حول المتعلم. قادرين على التكيف مع 
احتياجات كل متعلم. تتبع الوزارة نهج ثنائي المسار، يكفل أن يتم بالتوازي إزالة العقبات 
العامة في النظام تجاه النهج  التعليم الجامع واتخاذ خطوات لتوفير الموارد أو الدعم 

ألطفال الذين يتعرضون لخطر اإلقصاء بشكل خاص. وهذه هي الرؤية يتم تبنيها في 
فلسطين بالنسبة لمستقبل التعليم الجامع، و هي تستند إلى التشريعات القائمة، والى 

مبادئ التعليم الجامع.
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الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و 

التعلم\ المعينات 
التعليمية

استراتيجيات 
التدريب التي 

يوظفها المدرب

األسئلة األساسية\ المفتاحية األنشطة التعليمية       مدخات 
المدرب

أشكال التدخل المبكر:
التدخل المبكر في المنزل: 

يستخدم على نطاق واسع يقوم فيه الوالدان بدور المعلم الرئيسي للطفل حيث 	 
تقدم خدمات التدخل المبكر لألطفال الصغار ) حدود سنتين ( في منازلهم . 

كما أنه توجد مدربات و معلمات أسريه مدربات جيدًا يقومون بزيارته أسبوعيًا مره أو 	 
مرتين حيث تجمع المعلومات عن الطفل و تطوره و تبني عاقات قائمـه على الثقة 
المتبادلة مع األم , و عادًة يكون هذا النوع من التدخل موجودًا في األماكن الريفية 

أو النائية حيث ال يوجد إلى أعداد قليلة من المعوقين و يصعب تأمين المواصات 
لهم من وإلى المراكز لتقديم الخدمات لهم . 

التدخل المبكر في المراكز: 
يتم تقديم خدمات التدخل المبكر في مراكز حيث يلتحق األطفال من هم في أعمار 	 

سنتين إلى ست سنوات بمركز خاص بواسطة مهنيين لاستفادة من البرامج المقدمة 
لهم لمدة 3 ساعات على 5 ساعات يوميًا . 

و حيث يتم تقييم حاجات كل طفل على حده باستخدام االختبارات و المقاييس 	 
الخاصة)مثل البورتج( من أجل وضع برنامج فردي لكل طفل يتوفر فيه تحقيق أهداف 

معينه
ومن الجدير بالذكر أن هناك فريق متكامل يساعد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 	 

ويتكون من :
أخصائي نفسي, أخصائي عاج وظيفي, أخصائي عاج نطق و سمع, معلم تربيه 	 

خاصه.. واي شخص ذو عاقه في تحسين ورفع وصول ومشاركه وتأهيل األطفال ذو 
االحتياجات الخاصة.

التدخل المبكر في المستشفيات: 
يركز على برامج الحاجات التربوية والطبية للطفل إضـافًة إلى إرشاد الوالدين و 	 

تدريبهما على أيدي فريق متعدد من التخصصات, و يستخدم هذا النوع من النماذج 
لتقديم خدمات لألطفال الصغار الذين يعانون من مشكات و صعوبات نمائية 

شديده. 
تكمن دور المعلم على التعرف على مؤشرات تدل على أن الطالب ربما يعاني من 	 

صعوبة أو احتياج معين, ومساعدته وتوجيهه نحو برنامج التدخل المناسب له.
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الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و 

التعلم\ المعينات 
التعليمية

استراتيجيات 
التدريب التي 

يوظفها المدرب

األسئلة األساسية\ المفتاحية األنشطة التعليمية       مدخات 
المدرب

30 دقيقه أوراق للتسجيل و 
بطاقات .

تقسيم 
المتعلمين إلى 

مجموعات

التدخل المبكر يعتبر لب عمليه الدمج و محور مهم من محاورها,  حيث يدعو التعليم 
الجامع إلى رفع مشاركه ووصول جميع األطفال إلى المدارس, و التدخل المبكر يعمل 

على زياده وصول ومشاركه هؤالء األطفال.
كيف يمكن أن يساعد التدخل المبكر في تحسين عمليه التعليم؟

ما هي فوائد التدخل المبكر؟
ما هي وسائل واستراتيجيات التدخل المبكر؟

يقوم المحاضر بتوزيع على المتعلمين ضمن مجموعات بطاقات تحمل أسماء برامج 
تدخل مبكره. يناقش المحاضر أوال ضمن مجموعات هل تعرضت مسبقا لهذه الطريقة, 

و ما هي و كيف يمكن ربطها بتحسين التعلم والدمج.
معلومات:

فالتدخل المبكر : هو عبارة عن إجراءات منظمة تهدف إلى تشجيع أقصى نمو ممكن 
لألطفال دون عمر السادسة من ذوي االحتياجات الخاصة, وهو النوع من الخدمات 

التي تتضمن تقديم خدمات متنوعة طبية و اجتماعية و تربوية و نفسية لألطفال دون 
السادسة من العمر و يعانون من إعاقة أو تأخر نمائي أو حتى من لديه قابلية للتأخر 
أو اإلعاقة, يتعدى هذا ليشمل تقديم برامج تركز على تطوير مهارات أولياء األمور 

لمساعدتهم على النمو و التعلم وذلك حسبما يعرف بالخطة الفردية لخدمة األسرة.
عاقه التدخل المبكر في تحسين عمليه التعليم؟ التدخل المبكر يساهم في توفير 

الدعم ويقوي الشراكة بين  المعلمين و المساعدين على تشخيص ومسح األطفال 
ذو االحتياجات التعليمية الخاصة, و توفير الخطة التربوية الفردية, والتقييم والدعم 

المناسب لكل طفل.
 أهمية التدخل المبكر و فوائده: 

يدرك الخبراء في ميدان التربية الخاصة أهمية التدخل المبكر حيث : 
يؤدي إلى الوقاية من مشكات النمو .	 
يقلل من تأثيرات اإلعاقة  	 
يعمل على تحسين الوضع الصحي و النمائي العام لألطفال من ذوي االحتياجات 	 

الخاصة 
يعمل على خفض التكاليف المادية للعاجات الطبية وغير الطبية التي قد تحتاجها 	 

هذه الفئة من األطفال في المستقبل .    

4.التدخل المبكر:
يقوم المحاضر 

بإعطاء مقدمه عن 
استراتيجية التدخل 
المبكر, مفهومها, 

أهميته وعاقته 
بالدمج و األشخاص 

المسؤولين عن 
القيام بهذه 

العملية.
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الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و 

التعلم\ المعينات 
التعليمية

استراتيجيات 
التدريب التي 

يوظفها المدرب

األسئلة األساسية\ المفتاحية األنشطة التعليمية       مدخات 
المدرب

15 دقيقه يطلب من المتعلمين أن يقيم اللقاء عن طريق إما تسجيل ماحظاته أو ضمن درجات 
سلم التقدير.

يطلب من المتعلم أن يقيم وضع مدرسته الحالية من عمليه الدمج, وما هي الجوانب 
التي تركز على الدمج و تدعمه, أو العوائق التي تحد من الدمج والتعليم الجامع. 

)ستعمل هذه المهمة كممهد للجلسة الثانية( 

فكره النشاط التحضيري: يطلب من المتعلمين بوضع قائمه توصف مميزات مدرستك نحو نهج التعليم الجامع سواء بالسياسات أو الثقافات أو الممارسات(

2 رقم األسبوع\ الجلسة التدريبية

أن يتعرف المتعلم على:
فوائد الدمج والتعليم الجامع.

أن يتعرف إلى العوائق التي تحد من وصول ومشاركه األطفال لتعليم ذو نوعيه جيده.
أن يميز بين مصطلحات التكيف والتعديات )الموائمات(

أن يتعرف المتعلم على دوره في التغلب على المعيقات التي يواجها في عمله اليومي

التعلم المقصود/ مخرجات المعرفة بالمحتوى و طرق تدريسه

2.5-1.5-1.3 أهداف اإلنجاز

يتمثل العائق الرئيسي لتحقيق التعليم الجامع و الدمج بالعائق المادي.
ال يستطيع المعلم تحقيق تحسين ممارسات دمجيه لعدم توافر المصادر الكافية.

صعوبة توفير دعم و بالتالي صعوبة تقديم خدمه تعليميه لألطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة.

تواجد طاب ذو احتياجات خاصه يبطئ من سرعه الحصه و بالتالي يؤثر على الطلبة األخرين.

أخطاء محتمله عند المتعلمين
كفايات الخاصة بالمتعلمين
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الخطة المفصلة للجلسة التدريبية )3 ساعات تدريبية(

الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و التعلم\ 

المعينات التعليمية

استراتيجيات التدريب التي 
يوظفها المدرب

األنشطة التعليمية األسئلة   
األساسية\ المفتاحية     

مدخات 
المدرب

20 دقيقه شرائح العرض من األفكار و المحاور التي 
يطرحها المتعلمين يقوم 

المحاضر بتطوير هذه 
األفكار وبلورتها إلى الجزء 

األول من الجلسة وهي 
عوائق الدمج.

يقوم المحاضر باستعراض األفكار التي تناولها في الجلسة األولى, 
ويستغل المعلومات التي أصبحت عند المتعلمين من المهمة األولى 

ويسخرها كمقدمه لموضوع معيقات الدمج

يقوم المحاضر 
بالتقديم وعرض 

األفكار ومضامين 
المحاضرة قبل كل 

لقاء

المقدمة
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الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و التعلم\ 

المعينات التعليمية

استراتيجيات التدريب التي 
يوظفها المدرب

األنشطة التعليمية األسئلة   
األساسية\ المفتاحية     

مدخات 
المدرب

30 دقيقه أوراق لتسجيل 
الماحظات, وعرض 

الشرائح.
بطاقات مكتوب 

عليها أسماء 
المعيقات

يقوم المحاضر بالمناقشة 
الجماعية واستخدام 

استراتيجية العصف الذهني 
لجمع وتسجيل األفكار التي 

يطرحها المتعلمين.

يقوم المحاضر بعرض الفيديو التالي:
https://youtu.be/rjluLV1F-UI

https://youtu.be/arQZUFovfY8
ثم يقوم بمناقشته مع المتعلمين.

و يمكنه أن يدير المناقشة بتوجيهه لعده سائله مثل:
ماهي األسس الرئيسية لتحقيق التعليم للجميع؟ 

الوصول, المشاركة و اإلنجاز.
ما هو العائق الرئيسي في هذا الفيديو؟

نشاط خاص بالمعلمين المتدربين: يقوم المدرب من احد المعلمين وضع 
عصابه على راسه والطلب من التجول في الغرفة, او اعطاءه كتاب الخط 

فيه صغير وطلب منه القراءة دون استخدام المعينات البصرية, ونساله 
ماذا شعرت ولماذا لم تتمكن من اتمام المهام التي طلبت منك؟

كيف يمكن أن تكون هذه عوائق و مصادر للدعم التعليم للجميع؟. 
يمكن أن يتم مناقشه هذه الفكرة ضمن مجموعات ويتم تلخيصها ضمن 

ملصقات كبيره
إن المصادر التى تخلق معوقات لعمليه التعلم والمشاركة قد تصبح 
هي نفسها مصادر لدعم عملية التعلم والمشاركه  . فباالضافه إلى 

أى مستوى من المصادر اإلقتصادية  ربما يكون هناك مصادر أخرى غير 
مستغله  تتمثل فى الدارسين والعاملين والمحتمع المحلى والهيئه 

اإلدارية التى يمكن تعبئتها لدعم عملية التعلم والمشاركه
يتم تقسيم المتعلمين إلى مجموعات ثم يتم تزويدهم ببطاقات تحمل 

المعيقات وبعض العبارات التي تساعد على فهم طبيعه العائق. ويطلب 

منهم بلوره فهمهم عن العائق وكيف يمكن ان نربطه بالواقع المدرسي.

1.عوائق
الوصول و المشاركة:
يقوم المحاضر ببناء 

هذا النشاط على ما 
سبقه, حيث يقوم 

بربط أسس الرئيسية 
للدمج و للتعليم 

الجامع و العوائق 
التي يمكن أن تحد من 

حدوثه في المدارس.
وما هي مصادر الدعم 
التي تزيد من مشاركه 

وتفعيل التعليم 
الجامع.

معيقات تحقيق 
التعليم الجامع:

العوائق التي تواجه 
التعلم والمشاركة.

مصادر التعلم 
والمشاركة.
دعم التنوع.

نموذج اجتماعي 
لصعوبات التعلم 

واالعاقات.
اساليب التمييز التي 

تمارسها المؤسسات.

الجزء 
االساسي 

في الجلسة
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الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و التعلم\ 

المعينات التعليمية

استراتيجيات التدريب التي 
يوظفها المدرب

األنشطة التعليمية األسئلة   
األساسية\ المفتاحية     

مدخات 
المدرب

30 دقيقه شرائح العرض 
التقديمي

يقوم المحاضر بتحضير 
عرض الشرائح و 

الفيديوهات االزمه لهذا 
الجزء, واستخدام اسلوب 

المناقشة بين المجموعات.  

تم مناقشه سؤال )هل يختلف مفهوم الدمج من شخص إلى آخر؟ و 
لماذا؟(

من هذا السؤال يتم طرح عباره للمناقشة هل هناك فوائد للدمج؟ 
هل تشعر ان الدمج سيفيد المجتمع؟ او سيفيدك على الصعيد 

الشخصي؟
يقوم المحاضر بعرض الفيديو التالي:

https://youtu.be/8HPh4RoV63s

يناقش المحاضر محتوى الفيديو, ويحاول ان يربط فوائد التعليم الجامع 
على تطور المجتمعات واالزدهار االقتصادي.

 يتم مناقشه عاقه الدمج في التعليم ولماذا يعتبر التعليم حجر اساسي 
في نجاح عمليه الدمج في المجتمع ضمن مجموعات.

السؤال الثاني: هل هناك فوائد يمكن ان يحصل عليها” االطفال الذين ال 
يعانون من احتياجات خاصه” من الدمج؟

https://youtu.be/P5oQFD01zGo
بعد مشاهده الفيديو يطلب المحاضر استنتاج الفوائد التي تعم على 

الطلبة و المعلمين.

فوائد الدمج والتعليم 
الجامع:

يقوم المحاضر بعرض 
فيديوهات مختلفة 

عن الدمج في 
التعليم..

ويعطي المحاضر 
المجموعات فرصه 
لمناقشه مدلوالت 

هذه الصور وعاقتها 
بالدمج, ثم يقوم 

باستخدام األسئلة 
لحثهم على التفكير 

واستنتاج الجواب 
للسؤال االخير.
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الزمن مصادر الداعمة 
للتعليم و التعلم\ 

المعينات التعليمية

استراتيجيات التدريب التي 
يوظفها المدرب

األنشطة التعليمية األسئلة   
األساسية\ المفتاحية     

مدخات 
المدرب

60 دقيقه لوح قاب
أوراق لتسجيل نقاط 

النشاط
وسيله لعرض 

الفيديو

يستخدم المحاضر 
طريقه الحوار الثنائي بين 
المتعلمين و المناقشة 

ولتحليل  النقاط وتسجيلها.

يقوم المحاضر باستكشاف المعلومات الموجودة عند المتعلمين حول 
موضوع الموائمات والتغييرات, وهل يقومون بها في صفوفهم؟ هل يتم 

شمل هذه االستراتيجيات في خططهم اليومية؟
يعرض المعلم  الفيديو التالي:

https://youtu.be/O0xdaCEqrU0
 ويطلب من المتعلمين ضمن ثنائيات بعمل جدول يقارن بين المصطلحين, 
من حيث التغييرات التي تحدث على المنهج, البيئة الصفية, التقويم, عمل 

و دور المعلم, و دور فريق التربية الخاصة.
إن الهدف الرئيسي لماءمة عملية التقويم و التعليم هو اعطاء الطاب 

ذوي التحديات و االحتياجات التعليمية  نفس الفرص للنجاح  كباقي 
الطاب. تقسم عملية مائمة )Adaptation(التقييم و التعليم للطاب 

ذو االحتياجات التعليمية   إلى  موائمات و )Accommodations( و 
تعديات)Modifications( تغييرات ومائمة للعملية التعليمية تتم في 

البيئة، المنهج، التدريس، و عملية التقييم .   تمنح المواءمات والتعديات 
للطلبة لضمان حصولهم على متطلبات المنهج وعلى اكتساب المعرفة  

وإلتاحة الفرصة لهم إلظهار ما لديهم من معرفة.
لكن هناك فرق بين المصطلحين حيث الموائمات تعمل على تغيير طريقه 

تعليم الطفل من دون تغيير جذري على المنهج.
بينما التغييرات تقوم على تعديات في ما الذي يتعلمه الطفل حيث بتم 

التغيير على المنهج حتى يائم قدرات الطفل و احتياجاته. 
يعرض المحاضر الفيديو التالي:

https://youtu.be/bkSvHF5Dj7U
يقوم المحاضر بتسجيل نقاط النقاش على لوح القاب و مناقشه الفائدة 
من الموائمات و التغييرات على الطاب جميعا و الطاب ذو االحتياجات 

الخاصة.

الموائمات)التعديات( 
في طريقه تعلم 

الطفل
Accommodation

التغييرات )التعديات 
في  ما الذي 

يتعلمه الطفل( 
Modification

15 دقيقه يطلب من المتعلمين ان يقيم اللقاء عن طريق اما تسجيل ماحظاته أو 
ضمن درجات سلم التقدير

التقييم

مهمه االسبوع هي ان يسجل المتعلم احدى طرق الموائمة أو التغييرات 

وأن يطبقها في صفه, ثم يكتب تقرير تأملي حول التجربة .

التحضير 

لحلقات 
التعلم
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)فكره النشاط التحضيري: اكتب قائمه بالمشاكل التعليمية التي تواجهها في صفك وعملك اليومي بالمدرسة.(

مصطلحات مهمه

Inclusion الدمج

Segregation التمييز\االنحياز

Exclusion العزل

Integration التكامل

Inclusive education التعليم الجامع

Access الوصول

Participation المشاركة

Achievement االنجاز

Accommodation الموائمات

Modification التغييرات \التعديات

Barriers to learning and participation العوائق التي تواجه التعلم والمشاركة

Resources to support learning and participation مصادر التعلم والمشاركة

Support for diversity دعم التنوع

A social model of educational difficulties and disabilities نموذج اجتماعي لصعوبات التعلم واالعاقات

Institutional discrimination اساليب التمييز التي تمارسها المؤسسات
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الوحدة  السادسة : مدخل إلى المشاكل التعليمية / اإلعاقة العقلية
محتوى الوحدة : 

ــل الدراســي  ــى التحصي ــة وأســبابها  وأعراضهــا آثارهــا عل ــة إحداهــا . تصنيــف اإلعاقــة العقلي ــي تعــد اإلعاقــة العقلي ــة والت ــن بالمشــكات التعليمي ــف المعلمي تعري
ــل الســلوك ــة وخطــط تعدي ــة والتعليمي ــة الفردي ــم الخطــط التربوي ــة تصمي ــب النمــو المختلفــة . كمــا يعــرض المقــرر آلي وجوان

المحتوى : االعاقة العقلية  الوحدة 

جلسة:   3 ساعات  تدريبيه وجها لوجها باإلضافة إلى  مجموعه من  المهام التي سوف تنفذ أثناء الجلسة التدريبية الزمن 

أن يكون المعلم قادر على التعرف على مؤشرات اإلعاقة العقلية بمختلف مستوياتها
أن يختار المعلمون طرق التدريس المناسبة بطريقة مرنه تتاءم مع احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية.

ان يكون المعلم قادر على بناء خطه تربوية فرديه تتاءم مع احتياجات كل طالب
أن يكون المعلمون على قدرة على دمج استراتيجيات التدريس الخاصة بهم مع المواضيع التي يعلمونها.

أن يبدو استعدادهم ليكونوا مبدعين وخاقين في استخدام مجموعة واسعة جديدة من استراتيجيات التدريس.
أن يكون قادر على توظيف مهارات تعديل السلوك والتعامل مع المشاكل السلوكية المصاحبة لإلعاقة العقلية  لخلق بيئة فعالة وإيجابية.

ان يكون المعلم قادر على استخدام استراتيجيات  التقييم المتنوعة التي  تتاءم  مع احتياجات الطلبة الفردية.
ان يكون المعلم قادر على خلق بيئة صفيه تشجع مفهوم الدمج

مخرجات التعلم المقصودة

تطبيق معرفة وفهم المحتوى المعرفي. 
العوامل التي تدعم التعلم الفعال 

الربط بين التخطيط والتدريس والتقويم
بيئات تعلمية آمنة وفعالة.

استراتيجيات التدريس ومصادر التعلم 
التكنولوجيا لدعم التعلم والتعليم 

استراتيجيات تعزيز وتحقيق السلوك اإليجابي.
التواصل الفعال لتسهيل تعلم الطلبة 

االنخراط في عمليات التعلم الفعال مدى الحياة من خال مواصلة التطور المهني. 
تقويم استراتيجيات التعلم

الكفايات المرتبطة باألهداف
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المحتوى : االعاقة العقلية  الوحدة 

التشخيص الخاطئ لهذه الفئه والخلط بينها وبين صعوبات التعلم وبعض اإلعاقات األخرى في بعض األحيان
االعتقاد أن هؤالء األطفال مكانهم  في المراكز الخاصة

عدم مقدره المعلم في بعض األحيان التواصل معهم بسبب المشاكل السلوكية المصاحبة 
عدم توفر الوقت الازم للمعلم إلعداد أساليب ووسائل خاصة لتدريسهم

محدودية المواءمات التي تتوفر في المدرسة
عدم مائمة  أساليب التقييم , المناهج, أساليب التدريس التقليدية والمتبعة في المدارس لهذه الفئات

قلة المصادر واإلمكانيات

األخطاء المفاهيمية  
والعقبات التي قد يقع بها 

المعلم 

سيتطور لدى المتدربين القدرة على:
اعتبارات خاصة باإلعاقة العقلية

بناء الخطة التربوية الفردية
بناء الخطة التعليمية

بناء خطط تعديل السلوك
اليات و برامج التدخل المبكر ووسائل الدعم المختلفة  

كفايات المحتوى الخاصة 
بالمتدربين



47

الخطة التدريبية المفصلة

الوقت الموارد ووسائل 
التعليم الداعمة

استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم المستخدمة مدخات المدرب

مقدمة:

20
دقيقة

نسخة من العرض 
التقديمي

يقوم المحاضر بالتعرف على معتقدات المتعلمين بناء 
على إجاباتهم على العبارات السابقة

يقوم المحاضر بطرح عده 
عبارات ويقوم المتعلمين 

تقييم العبارات بين موافق 
ومعارض. ) ماحظة 

سوف يتم إعادة طرح 
األسئلة في نهاية اللقاء 

من اجل إجراء مقارنه(
مثل:

- كل من يعاني من 
مشاكل تعليمية يكون 
سببها اإلعاقة العقلية

- االطفال الذين يعانون 
من المشاكل التعليمية 

دائما تكون درجات 
ذكاؤهم منخفضة

- الصف العادي هو 
المكان المائم لذوي 

اإلعاقة العقلية.
- االطفال ذو اإلعاقة 

العقلية غير قابلين للتعلم 
وخصوصا تعلم المهارات 

األكاديمية.
- يمكن الشفاء من 

اإلعاقة العقلية.
األطفال ذو اإلعاقة 

العقلية عدوانيون
هناك تأثير سلبي على 

تواجد األطفال ذو اإلعاقة 
العقلية على زمائهم اكثر 

من التأثير اإليجابي

مناقشة محتوى الوحدة ومناقشة 
طريقة المتدربين في تدريس 

العلوم

يعرض المدرب 
خطة تدريب 

الوحدة 
والمخرجات 

المتوقعة من 
المتدربين
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الوقت الموارد ووسائل 
التعليم الداعمة

استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم المستخدمة مدخات المدرب

الجزء الرئيسي من التدريب

25 دقيقة لوح قاب
أوراق وأقام, 

عرض فيديو

يقوم المدرب بمراجعة التعريفات السابقة المتعلقة 
للمشاكل التعليمية متطرقا لتعريق اإلعاقة العقلية

- يتم عرض منحنى التوزيع الطبيعي )ورقة عمل1(
- يقوم المتدرب بالتفريق بين مستويات اإلعاقة العقلية  

وإجراء مقارنه في الجوانب التالية:
درجة التأخر, األهداف التعليمية, األسباب, البدائل التربوية, 

المشاكل المصاحبة   وكيف يستفيد من هذه المعطيات 
في تحديد نوع األهداف التربوية التي سوف يقوم 

بصياغتها واليه تطبيقها.
النشاط األول  

يقوم المدرب بعرض شريط فيديو ألشكال اإلعاقة العقلية 
ودرجاتها 

https://www.youtube.com/watch?v=SLI-mbSI-
9FU

ثم يطلب من المتدربين بعد انتهاء الشريط  بالقيام بإكمال 
الجدول التالي )نشاط رقم 1(

الشديدةالمتوسطةالبسيطة
درجة التأخر
المؤشرات
االهداف 
التعليمية

- هل سبق وقمت 
بتدريس طالب يعاني من 

إعاقة عقلية
- كيف قمت بتحديد أن 
هذا الطالب يعاني من 

إعاقة عقلية
 ماهي  خصائص التي 

تميز كل فئه من فئات 
اإلعاقة العقلية  البسيطة, 

المتوسطة والشديدة
ما هي المشاكل التي 
تواجه هذه الفئه )هل 
تقتصر المشاكل على 

الجوانب األكاديمية(
- من وجهة نظرك ما 

الذي يميز  كل فئة عن 
األخرى

1. يقوم المدرب بتعريف 
المشكات,ومن خال ورقة العمل 
ومقطع فيديو يعمل على توضيح  

تصنيفات اإلعاقة العقلية التعليمية 
وأنواعها, يتوقع من المتدرب ًفي 

هذه الجلسة  أن يمتلك المهارة 
على التعرف الى اهم المؤشرات 
الخاصة باإلعاقة العقلية وطرق 

تصنيفها المختلفة:
- التربوية ) قابل للتعلم , وظيفي 

واعتمادي(
-الطبية )األسباب(

- التصنيف السيكومتري بناء على 
درجه التأخر

- التصنيف بناء على المظاهر 
الخارجية

 Indications
))Screening

1.مؤشرات 
اإلعاقة العقلية
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الوقت الموارد ووسائل 
التعليم الداعمة

استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم المستخدمة مدخات المدرب

40 دقيقة بور بوينت , لوح 
قاب

أقام وأوراق

  بعد ان يقوم المعلم  بعرض بور بوينت يوضح مكونات 
وكيفية إعداد كل من خطة تربوية فرديه وخطة تعليمية 

)عرض تقديمي 2(  يقوم المدرب بنقاش كل قسم من 
أقسام الخطة التربوية الفردية وتحديد مكوناته وأهميته.

يتم نقاش اهم الصعوبات والتحديات التي تواجه معلم 
الصف عندما  بناء الخطة التربوية الفردية

 - يتم استعراض  اهم األخطاء التي يقع بها المعلم والتي 
تؤدي إلى عدم نجاح الخطة التربوية الفردية

- توضيح  وذكر ميزات تطبيق الخطة التربوية الفردية
نشاط رقم )2(  يقوم المدرب بتقسيم المتدربين إلى 

مجموعات  , كل مجموعه تحاول تعبئه احد أقسام الخطة 
التربوية الفردية وتحديد أهمية كل قسم ثم يتم عرض 

اإلجابات على اللوح القاب  , نقاش وحوار .

- هل سبق أن استخدمت 
أو اطلعت على خطة 

تربوية فردية؟
- باعتقادك ما الحاجة 

الستخدامها
- ماهي مكونات الخطة 
التربوية من وجهة نظرك

- ما الفرق بين الخطة 
التربوية الفردية والخطة 

التعليمية

-من خال عرض نموذج وماده  
توضيحية للخطة التربوية الفردية 
والتعليمي ومناقشة محتوياتها 

حيث يتوقع في نهاية الجلسة أن 
يمتلك المعلم مهارة بناء خطة 

تربوية فرديه
-. يتوقع من المتدرب ًفي نهٌاية 
الجلسة أن ٌيمتلك المهارة على 
تقييم احتياجات الخطة التربوية 

الفردية.

2. الخطة 
التربوية الفردية 

والتعليمية
IEP
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الوقت الموارد ووسائل 
التعليم الداعمة

استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم المستخدمة مدخات المدرب

40 دقيقة يتم النقاش والحوار مع المعلمين حول اإلجراءات التي 
يتبعونها بالعادة عندما يتعاملون مع طلبه يعانون من 

مشاكل في التأخر عقلي,
- ما هي آلية  التحويل المتبعة ؟

- من فريق التدخل الذي يستطيع أن يستعين به المعلم
- مناقشة دور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية متمثلة 

بقسم التربية الخاصة والتعليم الجامع
-عرض نماذج عن المؤسسات  الفلسطينية التي لها دور 
في عمليه التشخيص , اإلحالة , التدخل والتي من شانها 

أن تقدم الدعم للمعلم الفلسطيني وعلى راسها مركز 
المصادر الفلسطيني 

- بعض عرض مقطع فيديو قصير  يتم عرض بعض نماذج 
لبعض المشاكل  التي يعاني منها األطفال ذو اإلعاقة 

العقلية  )   مشاكل في النطق, ضعف التآزر الحسي 
الحركي, عدم القدرة على إمساك القلم, العاقات 

االجتماعية , مهارات الحياه اليومية المختلفة, الخ (ويطلب 
من المعلمين عن طريق مجموعات أن يقوموا باقتراح 

بعض الطرق التربوية لتنمية هذه المهارات 
https://www.youtube.com/watch?v=Ayw-

0en-R0nU
https://www.youtube.com/watch?v=J0Eukqm-

juSo

 - من وجهة نظرك ما هي 
أهمية التدخل المبكر؟

-  هل سبق  شاركت في 
عملية تشخيص أو إعداد 

برنامج تدخل لطفل يعاني 
من إعاقة عقلية؟

 - هل سبق وان عملت 
مع احد المهنيين التالية 

أسماؤهم:  معالج نطق, 
أخصائي تربية خاصة , 

معالج وظيفي معالج 
طبيعي, مرشد نفسي , 
أخصائي صعوبات تعلم؟
- ما هو دور األهل في 

عملية التدخل
- ماذا تشمل إجراءات 

التدخل
من وجهة نظرك

 - ماهي المؤشرات التي 
قد تظهر لدى الطالب 

وتستدعي إحالة للتقييم 
والتشخيص

 من خال النقاش والحوار  يتم  
واستخدام استراتيجية حل 

المشكات يتم التعرف على الدور 
إلي يلعبه المعلم في الكشف عن 

المشكلة وتحويلها إلى الجهات 
المختصة

- تحديد المظاهر أو المؤشرات 
التي تدل على وجود تأخر في 

جوانب النمو المختلفة أو تدعو 
للقلق

- معرفة خطوات عملية التدخل 
والتقييم

 - التعرف على فريق العمل 
والمسؤول عن عملية التدخل ودور 

المعلم في برنامج التدخل
-  ما المعايير  التي يجب أن توفر 
بمعلم الصف من اجل النجاح في 

العمل مع ذوي اإلعاقة العقلية

3. آليات التدخل
Implementa-

 tion methods
/ Early Inter-

vention
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الوقت الموارد ووسائل 
التعليم الداعمة

استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم المستخدمة مدخات المدرب

نشاط رقم 5 عرض تقرير ) يتم دعوة احد طواقم العمل 
في قسم التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم 

للتحدث  دور مركز المصادر الفلسطيني  والخدمات التي 
يقدمها.) أو عبر الكمبيوتر يتم الدخول إلى موقع الوزارة 

الستعراض الوثيقة الفلسطيني وإنجازات الوزارة(
ادارة نقاش أن قامت احد المصادر باالستعانة بمركز 
المصادر أو احد الخدمات التي يقدمها قسم التربية 

الخاصة في وزارة التربية والتعليم.
- ناقش دورك  كمعلم صف ضمن فريق العمل وقم 

بربطة بما تم تعلمه سابقا حول الخطة التربوية الفردية
- تلخيص النتائج : التأكيد على أهمية تكيف المنهاج 

واختيار األهداف التي تتاءم مع مستوى الطالب 
باالستعانة مع فريق العمل

أهمية التنوع في أساليب التدريس واستخدام الوسائل 
التعليمية المختلفة

عملية التقييم المستمرة ورصد التقدم
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الوقت الموارد ووسائل 
التعليم الداعمة

استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم المستخدمة مدخات المدرب

40 دقيقة بطاقات 
أوراق وأقام

مراجعة سريعة حول تاريخ التربية الخاصة والمراحل التي 
مرة بها ابتداء من الرفض والعزل التام وصوال إلى انتشار 

مفهوم الدمج
وكيف اختلفت االتجاهات وتعددت التسميات ) تم عرضه 

في الوحدة األولى / مقدمه إلى الدمج(
- عن طريق الممارسات التأملية يتم محاولة تحديد اهم 

العوامل التي ساعدت على إحداث هذه التغيرات اإليجابية 
وتحديد اهم التحديات التي مازالت موجوده

نشاط  6 يتم الطلب من المتدربين بالوقوف  وطرح 
مجموعه من األسئلة عليهم  والذي يؤيد الموقف يذهب 

إلى اليمين أما المعارض فيذهب إلى اليسار ) يتم مقارنه 
إجابة المتدربين  في أول اللقاء  وفي نهاية اللقاء  لمعرفة 

أن احدث النقاش أي تغيير في اتجاهات المتدربين(
الموقف األول: هل تعتقد أن الطلبة ذوي اإلعاقة 

العقلية مكانهم المناسب هو المدارس العادية.
الموقف الثاني: هل الطلبة ذوي اإلعاقة قابلون لتعلم ؟
الموقف الثالث: هل يستفيد الطلبة الذين ال يعانون من 

اإلعاقة من وجود الطلبة ذوي اإلعاقات المختلفة
الموقف الرابع : هل يستفيد الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية 

من تواجدهم في البيئة الصفية العادية؟
الموقف الرابع: هل حق التعليم يشمل الجميع أم هناك 

استثناءات
الموقف الخامس: هل تعتقد ا لفظ متخلف أو معاق هو 

لفظ مائم؟
- استعراض تجارب ناجحة لذوي االحتياجات الخاصة وكيف 

ساهم ذلك في تغير اتجاهات المجتمع
https://www.youtube.com/watch?v=9etfUZ-

J51A8
https://www.youtube.com/watch?v=JSu27T-

22PGU
ويتم تشجيع المعلمين على عرض بعض النماذج أن كان 

لديهم

ما هي المسميات 
التي قد تستخدمها 

لوصف مشكات الطلبة 
التعليمية المختلفة لديك 

بالصف
- ماهي مدى مائمة 

هذه التسميات؟
- ماهي اتجاهات كل من : 
الطلبة, المعلمين, األهل  

من الطلبة الذين يعانون 
من مشاكل تعليمية

- من وجهة نظرك 
ما السبيل لتغير هذه 

االتجاهات؟

عن طريق الممارسات التأملية  
وتقسيم المتدربين إلى مجموعات 

يتم:
 يتعرف على التطورات التي حدثت 

في اتجاهات المجتمع حول اإلعاقة 
العقلية

- استعراض االتجاهات  حول 
اإلعاقة في مناطق مختلفة من 
العالم واستعراض التغيرات التي 

مرت بها
- عرض اهم المصطلحات 

والتسميات التي مرت بها اإلعاقة 
العقلية

- استعراض القوانين والتشريعات 
العالمية   ودورها في تغير 

االتجاهات ونشر الوعي )عرض 
القانون الفلسطيني للطفل ذو 

اإلعاقة(

5.اتجاهات 
المجتمع

Societal atti-
tudes
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الوقت الموارد ووسائل 
التعليم الداعمة

استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم المستخدمة مدخات المدرب

 فيديو اقام 
وأوراق

قدم نظرة شاملة على شكل خريطة ذهنية حول ما الذي 
تعلمته اليوم وقارنه مع المتواجد لدى المتدربين

هل تستطيع ابتكار 
بعض األسئلة التطبيقية 
المتعلقة بمواءمة البيئة 
الصفية/ المنهج/ تهيئة 
الطلبة ؟ جهز أن تشارك 
أفكارك في دورة التعلم

صمم خارطة ذهنية بماذا تعلمت 
وبالفهم الذي شعرت أنه تحقق 
اليوم. بقلم ملون آخر اكتب أية 

نقاط من الدرس ترتبط بموضوع 
اإلعاقة العقلية وأنت   تعتقد أنه 

لم يتم تغطيتها ؟

الخاتمة
تأمل لمحتوى 

الوحدة واذا 
كنت تعتقد أن 

مخرجات التعلم  
المقصودة قد 

تم تحقيقها. 
ملخص مع نقاط 

مفتاحية.

تفسير المهمة 
الموجهة لعملها 

في المدرسة 
وتضمينها في 

ملف اإلنجاز
- مراجعة األنشطة التي تم القيام بها في التدريب وضبطها بحيث تكون فعالة في السياق الخاص بالمتدرب

- تقديم خطة درس واحد أو أكثر من األنشطة العملية.
- عرض بعض الممارسات التأملية لكيفية جعل البيئة الصفية اكثر مائمة الحتواء الطلبة الذين يعانون من التأخر العقلي مع التركيز بشكل خاص على األخطاء 

المفاهيمية.

 التقويم:
مهمة موجهة 
لتنفيذها في 

المدرسة وتدرج 
في ملف اإلنجاز 
إلظهار الكفايات 

PTPDI الواردة 
في 
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الوقت الموارد ووسائل 
التعليم الداعمة

استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم المستخدمة مدخات المدرب

لدائرة التعلم، يرجى أن تأتي على استعداد لتبادل اآلراء ومناقشة محتوى المهمة الموجهة، وسوف تشمل هذه:
اختر احد الطلبة في مدرستك من الذين تم تشخيصهم أو تدور الشكوك حول إصابتهم بصعوبات التعلم) أن لم يتواجد في صفك فقد تستطيع االستعانة 

بزمائك ممن لديهم طلبة يعانون من صعوبة التعلم(  وقم بما يلي:
- ماهي المؤشرات التي اعتمدت عليها في تحديد المشكلة

-ما هي اهم الصعوبات التي يعاني منها الطالب
- قم بوصف تحصيله الدراسي بشكل عام في مختلف المواد

- راقب الطالب خارج الغرفة الصفية وقارن بين تطوره في جوانب النمو المختلفة المعرفي ,االجتماعي, الخ
- في دائرة التعلم يجب أن تتاح الفرصة للمتدربين لتبادل ومناقشة تجاربهم.

- دور المدرب هو تسهيل التفكير والمشاركة والمناقشة وربطها بمبادئ ومفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.

التحضير لحلقة 
التعلم
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Physical Difficulties الوحدة  السابعة: اإلعاقة البصرية
محتوى  الوحدة : 

تهــدف هــذه الوحــدة التدريبيــة إلــى  تعريــف المعلميــن بمفهــوم اإلعاقــة البصريــة وتصنيفاتهــا وأســبابها والتجــارب العالميــة فــي هــذا المجــال كذلــك التعــرف علــى 
برامــج التدخــل المبكــر واالســتراتيجيات والمائمــات والتعديــات الازمــة كمــا تهــدف إلــى التعــرف علــى الوســائل المعينــة الازمــة للتعامــل مــع هــذه الفئــة  ، 
وتعريفهــم بعــدد مــن البرامــج التربويــة الخاصــة التــي تعمــل علــى رعايــة المعاقيــن بصريــا ووســائل الكشــف عنهــا وتشــخيصها ، كمــا تعــرف المعلميــن علــى المناهــج 

الخاصــة بهــم،.

الكفاءات المحددة الرئيسية للمعلمين:

أن يتعرف على االحتياجات التربوية للمعاقين بصريا .

أن يكون المعلم قادر على التعرف على الطلبة الذين يعانون من االعاقه البصرية بمستوياتها

أن يختار المعلمون طرق التدريس المناسبة بطريقة مرنه تتاءم مع احتياجات الطلبة ذوي االعاقات البصرية .

أن يكون المعلم قادر على استخدام استراتيجيات   التقييم المتنوعة التي  تتاءم  مع احتياجات الطلبة الفردية.

ان يكون المعلم قادر على خلق بيئة صفيه تتناسب مع اإلعاقة البصرية وتوفير البيئة التربوية والتعديات والموائمات الازمة.

 مصطلحات الوحدة التدريبية :

اإلعاقــة البصريــة / هــي حالــة مــن الضعــف فــي حاســة البصــر تحــد مــن قــدرة الفــرد علــى اســتخدام حاســة بصــره) العيــن( بفعاليــة وكفايــة ، األمــر الــذي يؤثــر ســلبا فــي 
نمــوه وأداءه وتشــمل هــذه اإلعاقــة ضعفــا او عجــزا فــي الوظائــف البصريــة .

التعريــف التربــوي :/ هــو الشــخص الــذي فقــد قدرتــه البصريــة بشــكل كلــي او الــذي يســتطيع إدراك الضــوء فقــط ويكــون بحاجــة الــى االعتمــاد علــى حواســه األخــرى 
مــن اجــل تعلمــه . 

التعريف الوظيفي :/ هو الشخص الذي تبلغ إعاقته البصرية درجة من الحدة تحتم عليه القراءة بطريقة برائل .

البرامج التربوية : ) البدائل التربوية ( هي طرق تنظيم  وتعليم وتربية المعاقين بصريا حسب قدراتهم وإمكانياتهم .

التعديات والموائمات : هي كافة التسهيات البيئية  وغير البيئية الازمة لتسهيل تعليم ذوي اإلعاقة البصرية 
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المحتوى : االعاقة البصرية  الوحدة 

الزمن  1 ساعة  تدريبيه باإلضافة إلى  مجموعه من  المهام التي سوف تنفذ اثناء الجلسة التدريبية

المفاهيم الخاصة باإلعاقة البصرية 
التصنيفات واألسباب الخاصة باإلعاقة البصرية 

البرامج التربوية .
الحاجات التربوية والتعديات والازمة 

الحاجات االجتماعية والنفسية للمعاقين بصريا 

المحتوى 

التشخيص الخاطئ لهذه الفئه والخلط بينها وبين صعوبات التعلم وبعض االعاقات االخرى في بعض االحيان	 
االعتقاد ان هؤالء االطفال مكانه يجب ان يكون في المراكز الخاصة	 
عدم مقدره المعلم على التعامل معهم بسبب المشاكل السلوكية والتربوية  ,	 
عدم توفر الوقت الازم للمعلم إلعداد اساليب ووسائل خاصة لتدريسهم	 
محدوديه الموائمات والتعديات  التى تتوافر في المدارس	 
غالبا ما يكون الطالب المعاق بصريا منعزل اجتماعيا .) تأثير اإلعاقة على التكيف االجتماعي (	 

األخطاء المفاهمة  
والعقبات التي قد يقع بها 

المعلم 
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طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةالموضوعالوحدة

Unit 2.1 اإلعاقات الجسمية
-اإلعاقة البصرية 

-1 مفهوم اإلعاقة 
-هل سبق وقمت بتدريس طالب البصرية ومفاهيمها 

يعاني من اعاقة بصرية أو ضعف بصر 
- كيف يمكن التعرف على الطالب 

المعاق بصريا 

 ماهي  أهمية استخدام التقنيات 
التربوية لذوي اإلعاقة البصرية 

- من وجهة نظرك ما أهم المشكات 
التي تواجه تدريس ذوي اإلعاقة 

البصرية وكيف يمكن التغلب عليها .

يقوم المدرب بمراجعة 
التعريفات السابقة 
المتعلقة باال عاقه 

البصرية ومفاهيمها 
- يقوم المتدرب 

بالتعرف على أسباب 
ومظاهر اإلعاقة 

البصرية , األهداف 
التعليمية, االسباب, 

البدائل التربوية, 
المشاكل المصاحبة   .

النشاط األول  )10دقائق(
يقسم المتدربين إلى4 

مجموعات صغيرة، ويطلب 
من كل مجموعة كتابة 
تعريف اإلعاقة البصرية 

من وجهة نظرهم ، ثم يتم  
مناقشة هذه التعريفات 
بين المجموعات وكتابة 

هذه التعريفات على اللوح 
األبيض.

-2 أسباب ومظاهر 
اإلعاقة البصرية  

-3 البرامج 
واالحتياجات التربوية   
لذوي اإلعاقة البصرية 

-4 الوسائل والتقنيات 
الازمة لتعليم ذوي 

اإلعاقة البصرية 

-5 دراسة حالة من 
الطلبة ذوي اإلعاقة 

البصرية 

ماهي المؤشرات على وجود إعاقة 
بصرية 

ما هم البرامج المقدمة لذوي اإلعاقة 
البصرية من وجهة نظرك ولماذا ؟

ماهي أهم االحتياجات التربوية لذوي 
اإلعاقة البصرية 

    يقوم المدرب 
بنقاش المعلمين كيف 
يمكن أن يتعرفوا على 

المعاقين بصريا في 
مدارسهم .

يتم نقاش اهم 
المشكات التي تواجه 
معلمي ذوي اإلعاقة 

البصرية .
                              

يقوم المدرب 
باستعراض البرامج 

واالحتياجات التربوية 
المقدمة لذوي 
اإلعاقة البصرية 

ومناقشتها . 

النشاط الثاني )10( دقيقة.
يقوم المدرب بالطلب 

من المتدربين التحدث عن 
خمسة أعراض وأسباب 
لإلعاقة البصرية  ويتم 

مناقشتها .
سؤال المعلمين هل من 
أسباب أخرى من وجهة 

نظركم 
وكيف لهم اكتشاف هذه 

الحاالت داخل غرفة الصف .
ppt.االعاقة البصرية\..
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طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةالموضوعالوحدة

ماهي أهم الوسائل الازمة لتعليم 
ذوي اإلعاقة البصرية .

- ناقش دورك  كمعلم صف ضمن 
فريق العمل وكيف يمكن االستفادة 

منها 
إذا واجهك طالب يعاني من إعاقة 

بصرية أو ضعف للبصر تتصرف؟

يقوم المدرب 
باستعراض للوسائل 

المستخدمة في 
تعليم ذوي اإلعاقة 

البصرية . .
نقاش مع المتدربين 

وسماع وجهات 
نظرهم

النشاط الثالث )20( دقيقة.
يتم توزيع المتدربين على 

مجموعتين ، ويوزع على كل 
مجموعة ورقة عمل تتضمن 
عدد من  الحاجات األساسية 

التربوية للمعوقين بصريا 
ويطلب من كل مجموعة 

اختيار أهم االحتياجات 
وتبرير هذا االختيار) مؤيد 

ومعارض لهذه االحتياجات ( 
ومناقشتها

النشاط الرابع) 10( دقائق. 
شرح ألنواع الوسائل 

المعينة وتكنولوجيا التعليم 
للمعاقين بصريا ومناقشتها 

وأهميتها للتعليم . 

عرض يوتيوب عن اإلعاقات 
البصرية . 

15- ماهي أنواع اإلعاقة 
mp4.البصرية

نشاط : الطلب من المتدربين 
تلخيص ما فهموه من 

العرض .
ومن ثم سؤال المعلمين 

هل واجهتكم حاالت إعاقة 
بصرية وماهي االستراتيجيات 

التي استخدمتموها معهم .
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طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةالموضوعالوحدة

ماهي أهم الوسائل الازمة لتعليم 
ذوي اإلعاقة البصرية .

- ناقش دورك  كمعلم صف ضمن 
فريق العمل وكيف يمكن االستفادة 

منها 
إذا واجهك طالب يعاني من إعاقة 

بصرية أو ضعف للبصر تتصرف؟

يقوم المدرب 
باستعراض للوسائل 

المستخدمة في 
تعليم ذوي اإلعاقة 

البصرية . .
نقاش مع المتدربين 

وسماع وجهات 
نظرهم

النشاط الثالث )20( دقيقة.
يتم توزيع المتدربين على 

مجموعتين ، ويوزع على كل 
مجموعة ورقة عمل تتضمن 
عدد من  الحاجات األساسية 

التربوية للمعوقين بصريا 
ويطلب من كل مجموعة 

اختيار أهم االحتياجات 
وتبرير هذا االختيار) مؤيد 

ومعارض لهذه االحتياجات ( 
ومناقشتها

النشاط الرابع) 10( دقائق. 
شرح ألنواع الوسائل 

المعينة وتكنولوجيا التعليم 
للمعاقين بصريا ومناقشتها 

وأهميتها للتعليم . 

عرض يوتيوب عن اإلعاقات 
البصرية . 

15- ماهي أنواع اإلعاقة 
mp4.البصرية

نشاط : الطلب من المتدربين 
تلخيص ما فهموه من 

العرض .
ومن ثم سؤال المعلمين 

هل واجهتكم حاالت إعاقة 
بصرية وماهي االستراتيجيات 

التي استخدمتموها معهم .

طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةالموضوعالوحدة

الموارد 
المستخدمة 

ا- مصادر في االنترنت ووسائل اإلعام االجتماعية.
- السبورة الذكية.

- األجهزة والمعدات.
- مختبرات الحاسوب وأشرطة الفيديو.

- عروض بسيطة في الصف.
بوربوينت 

مهمات لعملها 
في المدرسة 

متابعة واجراء  الدروس في المدارس وطلب واجبات من المتدربين عن أهم المشكات التي تواجههم في تدريس ذوي اإلعاقة  البصرية  

يطلب من المعلم تحديد طالب لديه مشكات بصرية وكيفية التعامل مع هذه الحالة  .التقويم

تبادل اآلراء ومناقشة محتوى المهمة الموجهة التحضير لدائرة التعلم.
عرض لنشاط وربطه في الوحدة الاحقة )نشاط مشترك بين الوحدة التدريبية الحالية والتي تليها ( .
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األهداف التدريبية من الوحدة :

الهدف األول : التعرف على مفهوم اإلعاقة البصرية وتعريفاتها المختلفة :

اإلعاقــة البصريــة / هــي حالــة مــن الضعــف فــي حاســة البصــر تحــد مــن قــدرة الفــرد علــى اســتخدام حاســة بصــره) العيــن( بفعاليــة وكفايــة ، األمــر الــذي يؤثــر ســلبا فــي 
نمــوه وأداءه وتشــمل هــذه اإلعاقــة ضعفــا او عجــزا فــي الوظائــف البصريــة .

التعريــف التربــوي :/ هــو الشــخص الــذي فقــد قدرتــه البصريــة بشــكل كلــي او الــذي يســتطيع إدراك الضــوء فقــط ويكــون بحاجــة الــى االعتمــاد علــى حواســه األخــرى 
مــن اجــل عمليــة تعلمــه . 

التعريف الوظيفي :/ هو الشخص الذي تبلغ إعاقته البصرية درجة من الحدة تحتم عليه القراءة بطريقة برايل .

الهدف الثاني : التعرف على تصنيفات اإلعاقة البصرية  :

المكفوفون .. 1

المبصرون جزئيا ) ضعاف البصر ( . 2

الهدف الثالث : التعرف على أسباب  اإلعاقة البصرية  :

األسباب الخلقية / وهي انعكاس للعوامل الوراثية .. 1

اإلمراض التي تصيب العين / السكري ، المياه البيضاء، الزرقاء ، التراخوما . 

الهدف الرابع: التعرف على الحاجات التربوية للمعوقين بصريا :

مهارة القراءة والكتابة بطريقة برايل .. 1

تدريب الحواس األخرى والبصر المتبقي .. 2

التدريب على التنقل والتعرف والتوجه .. 3

الهدف الخامس : التعرف على الوسائل المعينة والتكنولوجيا  للمعوقين بصريا :

فيرسابرايل / جهاز تقني متطور مزود بماسح ضوئي يسمى سطر برايل يحول المادة المسجلة على أشرطة كاسيت الى رموز برايل .. 1

الكتب الناطقة / تعمل على تسجيل النص المكتوب على شريط خاص ليتمكن الشخص المعاق بصريا من سماع المادة المسجلة .. 2

الكام المضغوط / استخدام المسجات واألشرطة لتدوين الماحظات وتسجيل الكتب او المحاضرات .. 3

آلــة كورزويــل / تمكــن المكفوفيــن مــن القــراءة عــن طريــق جهــاز الكمبيوتــر حيــث يتعــرف علــى الرمــوز البصريــة مــن خــال كاميــرا خاصــة تحــول المكتــوب الــى مــادة . 4
مســموعة وتســمح هــذه االلــه بالتحكــم بســرعة الصــوت ونبــرات الصــوت .



61

Physical Difficulties  الوحدة الثامنة : اإلعاقة السمعية
محتوى الوحدة :

تهــدف هــذه الوحــدة التدريبيــة إلــى  تعريــف المعلميــن بمفهــوم اإلعاقــة الســمعية وتصنيفاتهــا وأســبابها وكذلك التعرف علــى برامج التدخل المبكر واالســتراتيجيات 
والمائمــات والتعديــات الازمــة وأيضــا تهــدف إلــى التعــرف علــى الوســائل المعينــة  والتكنولوجيــا الازمــة للتعامــل مــع هــذه الفئــة  ، وتعريفهــم بعــدد مــن البرامــج 

التربويــة الخاصــة التــي تعمــل علــى رعايــة المعاقيــن ســمعيا ووســائل الكشــف عنهــا .

الكفاءات المحددة الرئيسية للمعلمين:

أن يتعرف على االحتياجات التربوية للمعاقين سمعيا.

أن يكون المعلم قادر على التعرف على الطلبة الذين يعانون من اإلعاقة السمعية  بمستوياتها

أن يستخدم المعلمون طرق التدريس المناسبة تتاءم مع احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقات السمعية  .

أن يكون المعلم قادر على استخدام استراتيجيات   التقييم المتنوعة التي  تتاءم  مع احتياجات الطلبة الفردية.

أن يكون المعلم قادر على خلق بيئة صفيه تتناسب مع اإلعاقة السمعية وتوفير البيئة التربوية والتعديات والموائمات الازمة.

 مصطلحات الوحدة التدريبية :

اإلعاقــة الســمعية / هــي حرمــان الطفــل مــن حاســة الســمع إلــى درجــة تجعــل الــكام المنطــوق ثقيــل الســمع مــع أو بــدون اســتخدام الســماعة وتشــمل األطفــال 
الصــم وضعــاف الســمع .

الطفــل األصــم / هــو الطفــل الــذي فقــد قدرتــه علــى الســمع ونتيجــة لذلــك لــم يســتطع اكتســاب اللغــة بشــكل طبيعــي بحيــث ال تصبــح لديــه القــدرة علــى الــكام 
وفهــم اللغــة .

الطفــل ضعيــف الســمع / هــو الطفــل الــذي فقــد جــزءا مــن قدرتــه علــى الســمع بعــد ان تكونــت عنــده مهــارة الــكام والقــدرة علــى فهــم اللغــة وحافــظ علــى قدرتــه 
علــى الــكام ويحتــاج الــى وســائل ســمعية معينــة .

البرامج التربوية : هي كافة انواع البرامج التي تقدم لذوي اإلعاقة السمعية حسب قدراتهم وإمكانياتهم .



62

المحتوى : اإلعاقة السمعية  الوحدة 

الزمن  1 ساعة  تدريبيه ومجموعه من  المهام التي سوف تنفذ أثناء الجلسة التدريبية

المفاهيم الخاصة باإلعاقة السمعية 
التصنيفات واألسباب الخاصة باإلعاقة السمعية  

البرامج التربوية .
الحاجات التربوية والتعديات  والمواء مات والازمة 

الحاجات االجتماعية والنفسية للمعاقين سمعيا  

المحتوى 

التشخيص الخاطئ لذوي اإلعاقة السمعية .
عدم مقدره المعلم على التعامل الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية معه,

عدم توفر الوقت الازم للمعلم إلعداد أساليب ووسائل خاصة لتدريسهم
عدم توافر التعديات  التي تتوافر في المدارس

غالبا ما يكون الطالب المعاق سمعيا منعزل اجتماعيا .) تأثير اإلعاقة على التكيف االجتماعي (

األخطاء المفاهمة  
والعقبات التي قد يقع بها 

المعلم 



63

طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةاألهداف التعليميةالموضوعالوحدة

Unit 2.2 اإلعاقات الجسمية -اإلعاقة
السمعية 

 مفهوم اإلعاقة السمعية 
وتعريفاتها

 

1. بعد ان تم 
التعرف على 

مفاهيم اإلعاقة 
السمعية 

ومفاهيمها
 يتوقع من المتدرب 

ًفي هذه الجلسة  
أن يمتلك المهارة 
على التعرف إلى 

أهم التعريفات 
التربوية وغيرها 

لإلعاقة السمعية 
2. التعرف على 
أهم االحتياجات 

الازمة للتعامل مع 
الطلبة ذوي اإلعاقة 

السمعية .

هل سبق وقمت 
بتدريس طالب 

يعاني من إعاقة 
سمعية أو ضعف 

سمع
كيف يمكن التعرف 

والتشخيص  
للطالب المعاق 

سمعيا

 ماهي  أهمية 
استخدام التقنيات 
التربوية  والوسائل 

المعينة لذوي 
اإلعاقة السمعية 
 من وجهة نظرك 

ما أهم المشكات 
التي تواجه تدريس 

ذوي اإلعاقة 
السمعية وكيف 

يمكن التغلب 
عليها .

يقوم المدرب 
بمراجعة التعريفات 
السابقة المتعلقة 

باال عاقه السمعية 
ومفاهيمها 

 يقوم المتدرب 
بالتعرف على أسباب 

ومظاهر اإلعاقة 
السمعية, األهداف 
التعليمية, األسباب, 

البدائل التربوية, 
المشاكل المصاحبة   

.

النشاط األول ) 10( دقائق
يقسم المتدربين إلى مجموعات صغيرة، ويطلب 

من كل مجموعة كتابة ما يعرف عن اإلعاقة 
السمعية ثم يطلب منهم كتابة تعريف  اإلعاقة 

السمعية التربوي والقانوني ،  ثم تتم مناقشة 
هذه التعريفات.
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 أسباب ومظاهر اإلعاقة . 1
السمعية 

التعرف على تصنيفات اإلعاقة . 2
السمعية وكيفية التعامل 

معها
 البرامج التربوية  المقدمة  . 3

لذوي اإلعاقة السمعية 
الوسائل والتقنيات الازمة . 4

لتعليم ذوي اإلعاقة السمعية 
 دراسة حالة من الطلبة ذوي . 5

اإلعاقة السمعية 

2. يتوقع في نهاية 
الجلسة ان يتعرف 
المعلم على أهم 
مظاهر وأسباب 

اإلعاقة السمعية 
المختلفة 

يتوقع من المتدرب 
التعرف على 

تصنيفات اإلعاقة 
السمعية المختلفة .
يتوقع من المتدرب 

أن يتعرف على 
البرامج والبدائل 

التربوية لذوي 
اإلعاقة السمعية ..

ماهي المؤشرات 
ومظاهر وجود 
إعاقة سمعية 

ماهي أهم 
تصنيفات اإلعاقة 

السمعية ؟
هل يمكن دمج 

ذوي اإلعاقة 
السمعية مع 

العاديين ؟ 
كيف تتصرف اذا 
كان لديك طالب 
يعاني من إعاقة 

سمعية .
ما هم البرامج 

المقدمة لذوي 
اإلعاقة السمعية 

يقوم المدرب بنقاش 
المعلمين كيف يمكن 

أن يتعرفوا على 
المعاقين سمعيا في 

مدارسهم .
يتم نقاش اهم 

المشكات التي 
تواجه معلمي ذوي 

اإلعاقة البصرية .
يقوم المدرب 

باستعراض تصنيفات 
اإلعاقة السمعية 

وفقا لدرجة اإلعاقة 
وفقا لوقت حدوث 

اإلعاقة .
وفقا لمكان الضرر 

وفقا لقدرتهم على 
سماع األصوات  .

النشاط الثاني )10( دقائق.
يقوم كل متدرب بذكر مجموعة من األسباب 

لإلعاقة السمعية وضعف السمع ، ويكتب 
األسباب على اللوح ثم تتم مناقشة األسباب 

من قبل المعلمين ) األسباب من وجهة نظرك  
المعلمين ومناقشتها (

.النشاط الثالث )20( دقيقة.
يتم توزيع المتدربين على مجموعتين ، ويوزع على 
كل مجموعة ورقة عمل تتضمن تصنيفات اإلعاقة 

السمعية وما أهم هذه التصنيفات من وجهة 
نظر المتدربين ) مؤيد ومعارض لهذه التصنيفات 
( ومناقشتها وسؤال المعلمين كيف يتم تدريس 

وتعليم كل فئة  كل فئة منها وكيف يمكن 
مساعدة هذه الحاالت  .

عرض يوتيوب عن اإلعاقة السمعية ومناقشته 
pdf.اإلعـاقـــة السمــعـيــــة  أ. ايمان السيد منجود

النشاط الرابع )10( دقائق.
يتم توزيع المتدربين على مجموعتين ويتم طرح 

السؤال ؟ هل يمكن دمج ذوي اإلعاقة السمعية 
مع العاديين ولماذا )فريقين معارض ومؤيد( 

ونقاش 
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يتوقع من المتدرب 
أن يتعرف على 
كيفية التعامل 

مع الطالب ذوي 
اإلعاقة السمعية 

عند اكتشافه

من وجهة نظرك ؟
ماهي أهم 

المشكات التي 
تواجه تعليم ذوي 
اإلعاقة السمعية 

ماهي أهم 
الوسائل الازمة 

لتعليم ذوي 
اإلعاقة السمعية .
إذا واجهك طالب 
يعاني من إعاقة 
بصرية أو ضعف 

للبصر كيف يممكن 
ان  تتصرف

يقوم المدرب بعرض 
البرامج التربوية التي 
تقدم لذوي اإلعاقة 

السمعية .
يقوم المدرب 

باستعراض للوسائل 
المستخدمة في 

تعليم ذوي اإلعاقة 
السمعية . .

نقاش مع المتدربين 
وسماع وجهات 

نظرهم 

النشاط الخامس )10( دقائق.
عرض لمجموعة من الوسائل المعينة لذوي 

اإلعاقة السمعية ويمكن االستعانة بالصور او 
فيديو قصير .

سؤال المعلمين عن أهمية هذه الوسائل في 
العملية التعليمية . ومناقشة وجهات نظرهم  

نشاط فرعي : على كل معلم ان يتحدث عن حاله 
واجهته وماهي االستراتيجية التي اتبعها معه .
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ا- مصادر في االنترنت ووسائل اإلعام االجتماعية.الموارد المستخدمة 
 السبورة الذكية.	 
 األجهزة والمعدات.	 
 مختبرات الحاسوب وأشرطة الفيديو.	 
 عروض بسيطة في الصف.	 
بوربوينت 	 

طلب واجبات من المتدربين عن أهم المشكات التي تواجههم في تدريس ذوي اإلعاقة  السمعية مهمات لعملها في المدرسة 

يطلب من المعلم تحديد طالب لديه مشكات  سمعية وكيفية التعامل مع هذه الحالة  .التقويم

تبادل اآلراء ومناقشة محتوى المهمة الموجهة التحضير لدائرة التعلم.
عرض لنشاط وربطه في الوحدة الاحقة )نشاط مشترك بين الوحدة التدريبية الحالية والتي تليها ( .
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أهداف الوحدة التدريبية

الهدف األول : التعرف على مفهوم اإلعاقة السمعية  وتعريفاتها المختلفة :

تعريــف اإلعاقــة الســمعية / هــي حرمــان الطفــل مــن حاســة الســمع إلــى درجــة تجعــل الــكام المنطــوق ثقيــل الســمع مــع أو بــدون اســتخدام الســماعة وتشــمل 
األطفــال الصــم وضعــاف الســمع .

التعريــف التربــوي للمعــوق ســمعيا / هــو الشــخص الــذي يؤثــر قصــوره الســمعي فــي قدراتــه علــى تلقــي المعلومــات اللغويــة أو التعبيــر عنهــا ســواء أفــاده اســتعمال 
المعينــات الســمعية أم لــم يفــده .

الطفــل األصــم / هــو الطفــل الــذي فقــد قدرتــه علــى الســمع ونتيجــة لذلــك لــم يســتطع اكتســاب اللغــة بشــكل طبيعــي بحيــث ال تصبــح لديــه القــدرة علــى الــكام 
وفهــم اللغــة .

الطفــل ضعيــف الســمع / هــو الطفــل الــذي فقــد جــزءا مــن قدرتــه علــى الســمع بعــد ان تكونــت عنــده مهــارة الــكام والقــدرة علــى فهــم اللغــة وحافــظ علــى قدرتــه 
علــى الــكام ويحتــاج الــى وســائل ســمعية معينــة .

الهدف الثاني  : التعرف على أسباب  اإلعاقة السمعية:

عوامل ما قبل الوالدة .
أسباب وراثية .. 1
أسباب جينية .. 2
تشوهات خلقية .. 3
نقص اليود .. 4
العامل الريزيسي.. 5
تعرض األم الحامل لإلشعاعات .. 6
تناول العقاقير الطبية .. 7

عوامل أثناء الوالدة : 
عسر الوالدة .. 1
الصدمات التي تؤدي إلى نزف في الدماغ .. 2
مرض اليرقان .. 3
عدم اكتمال الحمل والوالدة المبكرة ) سبعة أشهر ( .. 4
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عوامل ما بعد الوالدة : 
الحصبة األلمانية .. 1
النكاف .. 2
التهاب السحايا .. 3
دخول أجسام غريبة لألذن . 4
التهاب األذن الوسطى .. 5
صدمات الدماغ .. 6
ثقب في الطبلة .. 7

الهدف الثالث  : التعرف على تصنيفات اإلعاقة السمعية   :

 يصنف المعاقين سمعيا وفقا ألربعة أسس : 

أوال : تصنيف المعاقين سمعيا وفقا لدرجة اإلعاقة : 
إعاقة سمعية بسيطة .. 1
إعاقة سمعية متوسطة .. 2
إعاقة سمعية شديدة .. 3

إعاقة سمعية شديدة جدا .. 4

ثانيا: المعاقين سمعيا وفقا لوقت حدوث اإلعاقة : 
إعاقة سمعية فطرية ) من لحظة الوالدة .(. 1
إعاقة سمعية مكتسبة ) نتيجة إعاقة حدثت بعد الوالدة (. 1
قبل اكتساب اللغة ) قبل سن الثالثة أي قبل اكتساب أية لغة ( . 2
بعد اكتساب اللغة ) بعد عمر الخامسة أي بعد اكتساب الفرد للغة ( . 3

ثالثا : المعاقين سمعيا وفقا لمكان الضرر أو وفقا ألسباب اإلعاقة  : 
معاقون سمعيا توصيليا / نتيجة قصور في األذن الوسطى او الخارجية .. 1
معاقون سمعيا عصبيا / نتيجة مشكات في األذن الداخلية .. 2
معاقون سمعيا اختاطيا / نتيجة التف السمعي التوصيلي والعصبي معا .. 3
 معاقون سمعيا مركزيا / تكون إعاقتهم ناتجة عن قصور في الدفاع وليس في األذن .. 4

رابعا : المعاقين سمعيا وفقا لقدرتهم على سماع وفهم األصوات باستخدام أو بدون المعينات: 
الصم / وهم ال يستطيعون سماع األصوات باستخدام أو بدون المعينات .. 1
ضعاف السمع / وهم من لديهم جزء متبقي من سمعهم يمكنهم من استخدام المعينات السمعية .. 2
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الهدف الرابع   : التعرف على البرامج التربوية  لذوي اإلعاقة السمعية   :

مرحلة ما قبل المدرسة .) برامج التدخل المبكر ( . 1

مرحلة التعليم األساسي .. 2

مرحلة المدرسة الثانوية .. 3

مرحلة ما بعد المدرسة .. 4

اإلقامة الكاملة .. 5

غرف المصادر .. 6

التدخل المتنقل .. 7

الصفوف العادية المنتظمة ) الدمج مع الطلبة العاديين (. 8

االندماج الشامل داخل الصف وخارجه .. 9

الهدف الخامس: التعرف على األدوات والتكنولوجيا المساعدة  لذوي اإلعاقة السمعية   :

الحاسوب .- من خال اإلشارات البصرية المرئية على شاشة الكمبيوتر . 1

نظم العنونة ) كلمات مطبوعة تظهر على شاشة التلفزيون ( مثل الترجمة .. 2

أشرطة الفيديو واألدوات المساعدة على السمع  .. 3

تكنولوجيا التواصل عن بعد .. 4

الترددات اإلذاعية .. 5

المعينات السمعية القابلة للبرمجة .. 6

نظم تضخيم الصوت .. 7

زراعة القوقعة . وتستخدم لحاالت الصم وتعمل على إثارة العصب السمعي إلنتاج الصوت .. 8

نظم التدريب الكامي بمساعدة الحاسوب .. 9
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Physical Difficulties الوحدة التاسعة :اإلعاقة الجسمية والحركية
محتوى الوحدة :

تهــدف هــذه الوحــدة التدريبيــة إلــى  تعريــف المعلميــن بمفهــوم اإلعاقــة الجســمية والحركيــة وتصنيفاتهــا وأســبابها والتجــارب العالميــة فــي هــذا المجــال كذلــك 
التعــرف علــى برامــج التدخــل المبكــر واالســتراتيجيات والمائمــات والتعديــات الازمــة وأيضــا تهــدف إلــى التعــرف علــى الوســائل المعينــة  والتكنولوجيــا الازمــة 
للتعامــل مــع هــذه الفئــة  ، وتعريفهــم بعــدد مــن البرامــج التربويــة الخاصــة التــي تعمــل علــى رعايــة المعاقيــن حركيــا ووســائل الكشــف عنهــا وتشــخيصها ، كمــا تعــرف 

المعلميــن علــى المناهــج الخاصــة للمعاقيــن حركيــا.

الكفاءات المحددة الرئيسية للمعلمين:

أن يتعرف على مفاهيم وتعريفات اإلعاقة الجسمية والحركية .

أن يكون المعلم قادر على التعرف على الطلبة الذين يعانون من اإلعاقة الحركية بمستوياتها

أن يكون المعلم قادر على استخدام استراتيجيات   التقييم المتنوعة التي  تتاءم  مع احتياجات الطلبة الفردية.

ان يكون المعلم قادر على خلق بيئة صفيه تتناسب مع اإلعاقة الجسمية والحركية  وتوفير البيئة التربوية والتعديات والموائمات الازمة 

مصطلحات الوحدة التدريبية :

اإلعاقــة الحســية والجســمية  / هــم األشــخاص الذيــن يعانــون مــن حالــة عجــز عظميــة أو عضليــة أو عصبيــة أو حالــة مرضيــة مزمنــة تحــد مــن قدرتهــم علــى اســتخدام 
أجســامهم بشــكل طبيعــي ممــا يؤثــر ســلبا علــى إمكانيــة مشــاركتهم فــي النشــاطات المختلفــة ..

التعريــف التربــوي لإلعاقــة الجســمية والصحيــة  / أن تكــون لــدى الفــرد حالــة تفــرض قيــودا علــى مشــاركتهم فــي النشــاطات المدرســية الروتينيــة ) ال نعنــي عــدم 
القــدرة علــى التعلــم ( .

أنواع اإلعاقات الجسمية : 
اإلعاقات الجسمية الناتجة عن اصابة الجهاز العصبي المركزي 

اإلعاقات الجسمية الناتجة عن حدوث عاهات بالهيكل العظمي 

 استراتيجيات تعليم المعوقون سمعيا : 

تنظيم البيئة الصفية /  يتوجب على المعلم فهم مشكلة المعاق والتعرف على المؤثرات البيئية ومائمتها وتوفيرها داخل الغرفة الصفية . 	 

تحليــل المهمــة . مــن االســاليب الهامــة فــي تقييــم وتعليــم المعاقيــن جســميا ويتصــل هــذا األســلوب بأهــداف المنهــاج واالنتقــال بتنفيــذ المهمــة  مــن مســتوى 	 
الــى مســتوى اخــر وتجزئــة المهمــة  ممــا يســاعد علــى التعلــم وتجنــب االنشــغال بمهمــات يعرفهــا المتعلــم مســبقا .
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المحتوى : االعاقة الجسمية والحركية  الوحدة 

الزمن  1 ساعة  تدريبيه ومجموعه من  المهام التي سوف تنفذ اثناء الجلسة التدريبية

المفاهيم الخاصة باإلعاقة الجسمية والحركية 
التصنيفات واألسباب الخاصة باإلعاقة الجسمية والحركية . 

التعديات  والمواء مات والازمة 
الحاجات االجتماعية والنفسية للمعاقين جسميا وحركيا 

المحتوى 

عدم مقدره المعلم على التعامل معهم بسبب المشاكل السلوكية  ,	 
عدم توفر الوقت الازم للمعلم ال عداد اساليب ووسائل خاصة لتدريسهم	 
عدم توافر الموائمات والتعديات  المناسبة  في المدارس	 
.) تأثير اإلعاقة على التكيف االجتماعي (	 
تأثير اإلعاقة الجسمية على التكيف النفسي 	 
تأثير اإلعاقة على التحصيل األكاديمي .	 

األخطاء المفاهمة  
والعقبات التي قد يقع بها 

المعلم 
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   الموضوعالوحدة 
 

طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةاألهداف التعليمية

Unit 2.3 اإلعاقات الجسمية -اإلعاقة
الجسمية والحركية  

مفهوم اإلعاقة الجسمية . 1
والحركية ومفاهيمها 

 تصنيفات اإلعاقة الحركية . 2
والجسمية 

1. بعد ان تم التعرف على 
مفاهيم اإلعاقة الجسمية 

والحركية 
 يتوقع من المتدرب ًفي 
هذه الجلسة  أن يتعرف 

على أهم التعريفات 
لإلعاقة الجسمية والحركية 

التعرف على استراتيجيات 
تعليم ذوي اإلعاقة 
الجسمية والحركية 

يتعرف المتدربون على 
التصنيفات المختلفة 

لإلعاقة الجسمية والحركية 
والتميز بين أنواعها 

المختلفة 

ماهي ابرز المشكات 
التي تواجه تعليم 

ذوي اإلعاقة 
الجسمية والحركية 

 كيف يمكن التعرف 
على الطالب المعاق 

حركيا 
ماهي االعتبارات 
التي تصنف على 
أساسها اإلعاقة 

الحركية والجسمية 
ماهي اإلعاقات 

الحركية التي سبق أن 
قمت بتدريسها ؟

يقوم المدرب 
بمراجعة التعريفات 
السابقة المتعلقة 

باال عاقه 
الجسمية والحركية 

ومفاهيمها 

عرض تصنيفات 
اإلعاقة المختلفة 

ومناقشتها .

النشاط األول  )10دقائق(
يقسم المتدربين إلى مجموعات صغيرة، ويطلب 
من كل مجموعة كتابة تعريف اإلعاقة الجسمية 

والحركية وماذا يعرف عن هذه الفئة  ، ثم يتم كتابة 
هذه التعريفات على اللوح األبيض، ثم تتم مناقشة 

هذه التعريفات
النشاط الثاني )10( دقيقة.

يعرض المدرب مادة عن اإلعاقة الجسمية والحركية  
والمفاهيم ذات الصلة به مستعينًا بالبوربوينت. أو 

يوتيوب 
ppt.+1اإلعاقات+الجسمية
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   الموضوعالوحدة 
 

طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةاألهداف التعليمية

 أسباب ومظاهر اإلعاقة  . 1
الجسمية والحركية والتدخل 

المبكر 
 الخصائص النفسية . 2

واالجتماعية للطلبة ذوي 
اإلعاقة الجسمية والحركية .

 الوسائل واألدوات  الازمة . 3
لمساعدة ذوي اإلعاقة 

الجسمية والحركية  
 دراسة حالة من الطلبة ذوي . 4

اإلعاقة الجسمية 

2. يتوقع في نهاية الجلسة 
ان يتعرف المعلم على أهم 

مظاهر وأسباب اإلعاقة 
الجسمية والحركية  وأهمية 

التدخل المبكر 
يتوقع من المعلم في 

نهاية الجلسة التعرف على 
أهم الخصائص النفسية 

واالجتماعية لذوي اإلعاقة 
الحركية والجسمية .

يتوقع من المتدرب 
أن يتعرف على عدد 

من الوسائل المعينة 
والمساعدة لذوي اإلعاقة 

الجسمية والحركية .

يتوقع من المتدرب أن 
يتعرف على كيفية التعامل 
مع الطالب ذوي الجسمية  

والحركية . 

كيف يمكن التعرف 
على اإلعاقات 

الجسمية والحركية 
الغير ظاهرة .

ماهي أهمية التدخل 
المبكر لذوي اإلعاقة 

الحركية ؟
ما هم الخصائص 

النفسية واالجتماعية 
لذوي اإلعاقة 

الحركية  من وجهة 
نظرك ولماذا ؟

ماهي أهم الوسائل 
المساعدة لذوي 
اإلعاقة الحركية  .

- ناقش دورك  
كمعلم صف. 

للتعامل مع االعاقة.
إذا واجهك طالب 
يعاني من إعاقة 

جسمية وحركية كيف 
يتم التعامل معه 

    يقوم المدرب 
بنقاش المعلمين 

كيف يمكن أن 
يتعرفوا على 

المعاقين جسميا 
وحركيا في 
مدارسهم .

يتم نقاش اهم 
آليات التدخل 
المبكر لذوي 

اإلعاقة الحركية 
                             

يقوم المدرب 
باستعراض ابرز 

الخصائص النفسية 
واالجتماعية لذوي 

اإلعاقة  الحركية 

يقوم المدرب 
باستعراض للوسائل 

المساعدة لذوي 
العاقة الجسمية 

والحركية 

نقاش مع 
المتدربين وسماع 

وجهات نظرهم 
حول دمج ذوي 

اإلعاقة الجسمية .

النشاط الثالث )10( دقيقة.
يقوم المدرب بعرض فيديو وفيلم فصير  لمدة 
ما بين -5 10 دقائق، يعرض من خاله عدد من 

النماذج للمعاقين جسميا وحركيا ، وتحديد قدراتهم، 
ثم يطلب من  المتدربين أن يدونوا هذه النماذج 

ويناقشوها بشيء من التفصيل.
mp4.التدخل المبكر لإلعاقة الحركية

النشاط الرابع  )20( دقيقة.
يتم توزيع المتدربين على مجموعتين ، ويوزع على 

كل مجموعة ورقة عمل تتضمن عدد من  الحاجات 
النفسية واالجتماعية والتركيز على ابرز االحتياجات ) 

مؤيد ومعارض لهذه االحتياجات ( ومناقشتها

النشاط الرابع) 10( دقائق. 
شرح  ألبرز أنواع الوسائل المعينة والمساعدة لذوي 

اإلعاقة الجسمية ) ورقة عمل + صور(

يطلب واجب من المتدربين باليات التعامل مع 
الحالة 
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   الموضوعالوحدة 
 

طريقة التدريساألنشطة التعليميةاألسئلة المفتاحيةاألهداف التعليمية

ا- مصادر في االنترنت ووسائل اإلعام االجتماعية.الموارد المستخدمة 
- السبورة الذكية.

- األجهزة والمعدات.أوراق عمل 
- مختبرات الحاسوب وأشرطة الفيديو.

- عروض بسيطة في الصف.
بوربوينت 

طلب واجبات من المتدربين عن أهم المشكات التي تواجههم في تدريس ذوي اإلعاقة  الجسمية والحركية مهمات لعملها في المدرسة 

يطلب من المعلم تحديد طالب لديه مشكات جسمية وحركية  وكيفية التعامل مع هذه الحالة  .التقويم

تبادل اآلراء ومناقشة محتوى المهمة الموجهة التحضير لدائرة التعلم.
عرض لنشاط وربطه في الوحدة الاحقة )نشاط مشترك بين الوحدة التدريبية الحالية والتي تليها ( .

أهداف الوحدة التدريبية

الهدف األول: التعرف على مفهوم اإلعاقة الجسمية والصحيةوتعريفاتها المختلفة :

تعريــف اإلعاقــة الحســية والجســمية  / هــم األشــخاص الذيــن يعانــون مــن حالــة عجــز عظميــة أو عضليــة أو عصبيــة أو حالــة مرضيــة مزمنــة تحــد مــن قدرتهــم علــى 
اســتخدام أجســامهم بشــكل طبيعــي ممــا يؤثــر ســلبا علــى إمكانيــة مشــاركتهم فــي النشــاطات المختلفــة ..

التعريــف التربــوي لإلعاقــة الجســمية والصحيــة  / أن تكــون لــدى الفــرد حالــة تفــرض قيــودا علــى مشــاركتهم فــي النشــاطات المدرســية الروتينيــة ) ال نعنــي عــدم 
القــدرة علــى التعلــم ( .
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الهدف الثاني : التعرف على تصنيفات اإلعاقة الجسمية والصحية :

أوال : اإلعاقات الجسمية الناتجة عن اصابة الجهاز العصبي المركزي وتشمل : 

الشلل المخي .. 1

الصرع .. 2

تشقق العمود الفقري. 3

استسقاء الدماغ .. 4

إصابة الحبل الشوكي . 5

 شلل األطفال .. 6

التصلب المتعدد لألنسجة العضوية .. 7

ثانيا : االعاقات الجسمية الناتجة عن حدوث عاهات بالهيكل العظمي وتشمل : 

بتر األطراف وتشوهها .. 1

تصلب عظام المفاصل .. 2

التهاب عظام المفاصل .. 3

التهاب المفاصل .. 4

الشق الحلقي ، الشفة المسقوفة .. 5

الكساح . 6

تشوه مكونات العظم .. 7

الخلع الوالدي .. 8

التهاب المفاصل الروماتزمي .. 9

الجنف ) ميل وانحراف العمود الفقري إلى احد الجانبين ( . 10
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الوحدة العاشرة : االضطرابات السلوكية واالنفعالية
محتوى الوحدة :

ــى  ــات الســلوكية واالنفعاليــة وتتطــرق ايضــا ال ــة والتــي تقــدم تعريفــا لاضطراب تركــز هــذه الوحــدة علــى المشــكات الســلوكية واالنفعاليــة داخــل الغرفــة الصفي
خصائــص الطلبــة المســتهدفين، والمــدرس ، والبيئــة الصفيــة ، اضافــة الــى التدريبــات الداعمــة لطلبــة االضطرابــات الســلوكية واالنفعاليــة والتــي تغطــي احتياجــات 
ــة لمســاعدة المعلميــن فــي رفــع  ــم العاجــي لهــؤالء الطلب ــم التعلي ــة وتقدي ــات الســلوكية واالنفعالي ــة االضطراب ــادة تطورهــم المهنــي لدعــم طلب ــن لزي المعلمي
مســتوى تحصيــل هــؤالء الطلبــة واندماجهــم مــع بقيــة زمائهــم الطلبــة ، كمــا تركــز نشــاطات هــذه الوحــدة علــى افــكار وتقنيــات تقــود الــى دعــم وتنميــة التكيــف 
الســلوكي وااليجابــي لهــؤالء الطلبــة وتقــود ايضــا الــى اختيــار و تنفيــذ تدريبــات تعتمــد علــى قاعــدة  تقديــم عــاج مناســب “خطــوة بخطــوة “ مــن قبــل المعلــم إلنتــاج 

ســلوك ايجابــي ومخرجــات اكاديميــة كاســتراتيجيات مقترحــة يتشــارك بهــا المعلــم واالســرة والطلبــة انفســهم بهــدف تشــجيع الســلوكيات اإليجابيــة المائمــة

اهداف الوحدة 

ان يعرف االضطرابات االنفعالية والسلوكية . 1

ان يستخرج خصائص االضطرابات االنفعالية والسلوكية . 2

3 .)EBD( أن يعرض تقنيات لدعم السلوك اإليجابي لاضطرابات السلوكية واالنفعالية

أن يدعم الطلبة الذين يعانون من مشاكل انفعالية وسلوكية من خال الممارسة. 4

 أن يحدد الممارسات القائمة على مبادئ توجيهية مناسبة لاضطرابات السلوكية واالنفعالية. 5

6 .EBD أن ينفذ الممارسات القائمة على مبادئ توجيهية مناسبة لاضطرابات السلوكية واالنفعالية 

7 .EBD أن يطبق المبادئ التوجيهية الموصي بها لطلبة االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

المخرجات التعليمية 

ما هو متوقع من المعلمين ان يكونوا قادرين على ما يلي :
1 .) EBD(   ان يتعرفوا الى االضطرابات االنفعالية والسلوكية
2 .)EBD(  ان يستخرج ل خصائص االضطرابات االنفعالية والسلوكية
3 .)EBD(  يعرض تقنيات لدعم السلوك اإليجابي لاضطرابات االنفعالية والسلوكية
ان يدعم الطلبة الذين يعانون من مشاكل انفعالية وسلوكية من خال الممارسة العملية. 4
5 .EBD  ان يحدد الممارسات القائمة على اساس التدريب العملي  لطلبة االضطرابات االنفعالية والسلوكية
6 .)EBD( ان ينفذ الممارسات على اساس التدريب العملي  لطلبة االضطرابات االنفعالية والسلوكية
7 .)EBD  ( ان يطبيق المبادئ التوجيهية الموصى بها لطلبة االضطرابات االنفعالية والسلوكية
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تتضمن هذه الوحدة  

تعريف االضطرابات السلوكية واالنفعالية

الســلوك المضطــرب او اضطرابــات الســلوك واالضطرابــات االنفعاليــة  أو العجــز االنفعالــي كلهــا مصطلحــات  تصــف مجموعــة مــن النــاس الذيــن يظهــرون، وبشــكل 
متكــرر، أنمــاط شــاذة أو منحرفــة مــن الســلوك عمــا هــو مألــوف أو متوقــع.

.)IDEA، 2004( وفقا لقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة األمريكي

 التشــتت هــو مصطلــح انفعالــي يشــير إلــى الحالــة التــي يكــون فيهــا عــرض واحــد أو أكثــر مــن الخصائــص التاليــة )طــول الوقــت وإلــى درجــة التأثيــر علــى التحصيــل . 1
الدراســي(.

طفل االضطرابات السلوكية  ال يعانون من عدم القدرة على التعلم بسبب التخلف العقلي مشاكل حسية  أو أي عوامل صحية أخرى.	 

 عدم القدرة على بناء أو الحفاظ على عاقات شخصية مع الزماء والمعلمين في المدرسة.	 

انواع من السلوك غير المقبول حيث يظهر الطفل أنواع شعور هو غير مقبول في ظل الظروف العادية.	 

 الشعور الدائم  بالتعافي من اإلصابة أو االكتئاب.	 

الميل إلظهار أعراض جسدية أو شعور بالخوف المرتبطة المشاكل المدرسية.	 

 المصطلح يتضمن الفصام ولكنه ال يشمل األفراد الذين يعانون من مشاكل اجتماعية ما لم يتم تحديد أن لديهم اضطراب انفعالي 	 

خصائص األطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية وعاطفية:

لألطفــال مــن ذوي االضطرابــات الســلوكية خصائــص متنوعــة تختلــف وفقــا لــكل حالــة علــى حــدة، وهنــاك خصائــص عامــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
ســلوكية وانفعاليــة يمكــن تقســيمها إلــى ثاثــة أقســام رئيســية:

األولى: الخصائص االنفعالية

التصنيف الشائع في مجال نظام االضطرابات السلوكية هو الدليل اإلحصائي والتشخيصي لاضطرابات النفسية والسلوكية

“APA، 2000، DSM-IV-TR” ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

اضطرابات القلق:. 1

هذا هو النوع األكثر شيوعا من اضطرابات الطفولة وتتميز بالخوف المفرط وأيضا يشمل :

الرهاب: الخوف من شيء غير واقعي أو غير حقيقي.
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اضطراب القلق العام: قلق زائد  يعزى لسبب ما أو خبرة سابقة.

مرضى اضطراب الوسواس القهري

ــؤدي  ــوزن، ممــا ي ــادة ال ــواع األمــراض التــي تســبب الوفــاة، )وهــو الخــوف مــن زي ــر أن ــن، )فقــدان الشــهية( هــو أكث ــات األكل الشــره : وتشــمل أساســا نوعي اضطراب
إلــى عــدم األكل خوفــا مــن زيــادة الــوزن والنــوع اآلخــر )الشــره المرضــي( يتبــع اإلفــراط فــي تنــاول الطعــام قبــل محاولــة التقيــؤ، ويتبــع هــذه االضطرابــات العجــز فــي 

التحصيــل األكاديمــي أو الناحيــة االجتماعــي

.)SiIverman، 2002(

اضطرابات  المزاج:

تشــمل التحــول الســريع فــي المــزاج نحــو االكتئــاب الشــديد أو إلغــاء أي شــعور مــن الســعادة الشــديدة ويمكــن أن يحــدث فــي أي ســن فــي مرحلــة الطفولــة ومــن 
.)Bipolar( )األنــواع الشــائعة مــا يســمى اضطــراب )ثنائــي القطــب

اضطرابات السلوك. 2

وتنقسم اضطرابات السلوك حسب الجمعية األمريكية للطب النفسي )2000(، إلى أربعة أقسام:

- السلوك العدواني : هو السلوك العدواني بسبب فقدان أو كسر األشياء

- السرقة

- مخالفة القوانين.

الفصام. 3

الثانية: الخصائص السلوكية:

و تضم األطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية وانفعالية في العديد من الخصائص السلوكية وتنقسم الخصائص السلوكية إلى قسمين رئيسيين:

تتميــز االضطرابــات الســلوكية كســلوك داخلــي موجــه نحــو الــذات  مثــل اعــراض االنســحاب االجتماعــي الشــره المرضــي واالكتئــاب والرهــاب، وفقــدان الشــهية، اضافــة 
الــى الســلوك الخارجــي كذلــك  الموجــه نحــو اآلخريــن العــدوان والســرقة والشــتائم.

السلوك الخارجي:

أمثلة على السلوك الخارجي للعصيان والسلوك العدواني.

السلوك الداخلي:
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ويشــمل ســلوك االنســحاب واالنطــواء واالكتئــاب، والقلــق، ويتميــز األطفــال فــي هــذه الفئــة بمهــارات اجتماعيــة ضعيفــة واقــل قبــوال مــن قبــل أقرانهــم. وفــي كثيــر 
مــن الحــاالت ال يتــم التعــرف عليهــم بســبب طبيعــة هــذا االضطــراب الســلوكي الداخلــي ، Turnbull )تيرنبــول، 2006(.

وفقــا لبعــض اإلحصائيــات أن نصــف هــؤالء األطفــال يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم أيضــا )غولدبــرغ، 1999( وعلــى أيــة حــال، فــإن العاقــة بيــن القــدرة األكاديميــة 
.)Jolivette، 2000( واالجتماعيــة طرديــة، ممــا يعنــي النقــص المتبــادل فــي واحــدة تعنــي النقــص فــي اآلخــرى

يمكن للمعلم أن يساعد طلبة  السلوك العدواني التدرب على المفاهيم التالية:

 الشعور باإلحباط يسبب الفشل في تحقيق هدف مهم.. 1

 اإلحباط ضار، وغير مريح، ويزيد من التوتر.. 2

 اإلحباط يثير مشاعر قوية ومختلة.. 3

 عدم الراحة نتيجة طبيعية لإلحباط.. 4

 قدرا كبيرا من االنزعاج بسبب الفشل في تحقيق الهدف.. 5

قد يحدث اإلحباط عن غير قصد.. 6

يمكن للفرد أن يشعر بعدم االرتياح الشديد، ولكن ال ينبغي أن يكون منزعجا. 7

ADHD يستطيع المدرسين عمل  المائمات والتعديات لطلبة النشاط الزائد وتشتت االنتباه

يمكنــك أن تبــدأ العمــل بهــذه االقتراحــات )ووضــع خطــة تشــمل النقــاط التاليــة(، حيــث تجــد أنــه مــن المناســب مســاعدة أي طالــب يعانــي مــن مشــاكل فــي التركيــز، 
والتشــتت أو فــرط النشــاط:

 التعديات في ترتيب المقاعد في الفصل.	 
 احصل على اتجاه الدرس.	 
 الواجبات.	 
 طرق االختبارات	 
 أسلوب إدارة الصف.	 
 يجب توضيح التوقعات وقوانين المدرسة / للصف.	 
 تصميم مهام / وألهداف األكاديمية بطريقة واضحة وسهلة.	 
 تقسيم األعمال إلى خطوات صغيرة ووحدات أقل تعقيدا.	 
 تعزيز دمج الطالب بعد اكمال  كل خطوة.	 
 اعطاء المزيد من الوقت، وخصوصا عند االمتحانات.	 
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ضبط التشتت
 وضع الطالب بالقرب من مكتب المعلم او في الصف األمامي .	 
 الحفاظ على اتصال العين بشكل مستمر.	 
 استخدام عامات لتوضيح بعض النقاط.	 
 إزالة الوسائل واألدوات الزائدة في وقت حل المشاكل وكل ما يمكن ان يبعد الطالب عن الهدف.	 
 اطلب من الطالب )أو الفصل كاما( اعادة األدوات لحقائبهم عندما ال تكون قيد االستعمال.	 
 تحديد مكان وضع أدوات الفصل والكتب.	 
 قد يحتاج الطلبة إلى التوجيه الشفهي والبصري.	 
 تمهيد للتغييرات أو االنتقال من نشاط إلى آخر.	 
 وعندما تسأل : الفظ اسم الطالب، ومن ثم االنتظار عدة ثوان ثم اسأل بطريقة واضحة وموجزة.	 
 تنويع طرق التدريس أو إدخال أنشطة للمادة تجعلها أكثر إثارة.	 
 تعديل وتحسين التدريبات المطلوبة أو الواجبات، أو حتى لون ونوع الورق المستخدم.	 

التعامل مع األطفال واإلجراءات واإلدارية:

األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه يستجيب بشكل جيد للمكافأة التي تعطى على السلوكيات الجيدة لتعزيزها.
 مــن الممكــن إيجــاد وتطويــر نظــام النقــاط حيــث يحصــل الطلبــة علــى عــدد مــن النقــاط  حســب قاعــدة التزامهــم  ومؤكــد خســارتها، عندمــا ال تلتــزم بهــا. أيضــا قــد 	 

تجــد أن اســتخدام الملصقــات أو اللوحــات يكــون مجديــا عنــد الطلبــة األصغــر ســنا.
 ركــز علــى عــدد قليــل مــن الســلوكيات فــي وقــت واحــد وتوضــع فــي خطــة تعديــل الســلوك. بعــض األطفــال ربمــا يكونــوا قادريــن علــى العمــل لتحقيــق هــدف 	 

معيــن ويحصلــوا علــى المكافــآت بعــد فتــرة )نهايــة األســبوع، علــى ســبيل المثــال(، ولكــن البعــض االخــر غيــر قــادر ، لــذا يجــب ان نكــون صبوريــن  لمتابعــة العمــل 
بالمكافــآت أو طريقــة وقفهــا حــال حــدوث الســلوك غيــر المرغــوب.

االختبارات:
 إعطاء وقت إضافي.	 
 السماح للطالب الجلوس في مكان هادئ.	 
 زيادة عدد االختبارات لتحسين نسبة المعدل.	 
 السماح للطالب إلعادة االختبار أو ان يجيب على سؤال دون تجنب إجابة.	 
 إعطاء التوجيهات ومن ثم القراءة او السماح بالقراءة مع التوجيهات.	 
 تدريب الطلبة على االمتحانات )كيف تقرأ السؤال وكيف تدقق االجابة (.	 
 السماح لإلجابة الشفوية.	 
 تقديم نموذج لاختبار ومجزأ إلى أجزاء صغيرة وواضحة.	 
 استخدام األسئلة تكون مجابة  بعامة )x -  ( واختيار اإلجابة الصحيحة.	 
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 ال تقييم االماء كجزء من مضمون اإلجابة )على سبيل المثال، في العلوم(.	 
 األسئلة طباعة )وليس بخط اليد(.	 

الرياضيات:
 السماح باستخدام اآللة الحاسبة.	 
 تقليل عدد األسئلة لكل ورقة.	 
 استخدام األمان )األعمدة / جداول( بحيث يسهل على الطلبة األعداد وترتيب األرقام.	 
 األرقام ملصقة  بأسطر على مقعد الطلبة.	 
 قراءة األسئلة وتحليلها.	 
 استخدام الصور أو الرسم البياني.	 
 توفير بعض األدوات الستخدامها من قبل الطالب، مثل الخرز.	 

توجيهات عامة:
 استخدام أوراق صغيرة وتوضيح / عامات الواجبات في الكتب.	 
 مساعدة الطالب على تطوير واستخدام قوائم التحكم نفسها )قائمة أدوات(.	 
 ضع المسطرة تحت الجملة اثناء قراءتها.	 
 توزيع أوراق عمل كل واحدة على حدة )واحدة تلو األخرى(.	 
 استخدام ملف خاص أو دفتر لتدوين الماحظات والواجبات المنزلية.	 
 ضع في نظام منفصل: كيف ندخل من بداية اليوم، وكيفية التعرف على العمل والواجبات، ما هو مكان الكتب واألدوات واألشياء الخاصة للطاب .. الخ	 

السلوك والتصرف:
 تحديد الوقت في بداية الصباح لتنظيم اليوم الدراسي مع الطلبة.	 
 تعديل الماحظات أو العقوبة، على سبيل المثال: مكافأة الطالب المهمل عندما ال ينسى أدواته بدال من العقاب عندما ينسى.	 
 التقليل من استخدام التعزيز والعقاب بدال من ذلك.	 
 تعديل السلوك في خطط التطوير ووضعها حسب حالة كل طالب بطريقة إيجابية باستمرار.	 
 زيادة عدد مرات مكافأة الطالب.	 
 االتفاق مع الطالب على اشارة أو كلمة توجه له عندما يكون سلوكه غير مقبول أو غير مناسب.	 
 ال تدفع االنتباه إلى اإلجراءات واالعمال التي قد تخل الصف بشكل كبير.	 
 تحديد موقع في الفصل أو خارجه يستطيع الطالب ان يكون في امان  وهدوء عند اإلجهاد أو القلق.	 
 توفيــر عــادات أو ســلوكيات  كبدائــل لإلزعــاج غيــر المقصــود، علــى ســبيل المثــال، الطالــب الــذي يضــرب القلــم علــى مكتبــه باســتمرار، يمكــن أن نــزوده  بإســفنجة 	 

أو مــا شــابه ذلــك.

 االهتمام بأي تغيير في التصرف الذي من خاله  قد يكون له صلة بطريقة عاجية معينة	 
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االضطرابات السلوكية واالنفعالية عنوان الوحدة

حوالي ) 110( دقيقة أي حوالي ساعاتيين تدريبيتين  عدد ساعات التدريب

المشكات السلوكية واالنفعالية في غرفة الصف، استراتيجيات تدريس اطفال االضطرابات السلوكية واالنفعالية، المبادئ التوجيهية 
الموصي بها  لطلبة االضطرابات السلوكية واالنفعالية

محتوى الموضوع

امثلة من  واقع الحالة او االضطراب او المشكلة
وهي موضوعات ومحتوى الوحدات التي يتم تدوينها لكل مدرب وحسب المشكلة

المشكات السلوكية واالنفعالية في غرفة الصف
استراتيجيات تدريس اطفال االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

ربطها بالصفوف من 4-1

االكتظاظ في الصفوف واهمال معظم الطلبة 
عدم قدرة المعلم على التعامل مع مشكات الطلبة 

عدم توفر الوقت الكافي للعمل مع هؤالء الطلبة 
االستغناء عن معلم مساند داخل الفصل 

عدم تدخل االهل والفريق المساند في العملية التعليمية 
قلة االمكانات التي تساعد في حل مشاكل هؤالء الطلبة 

اطاق التسميات على السلوكيات غير المرغوبة ووصم االطفال 

بعض العقبات والمفاهيم المغلوطة

 معرفة المشاكل االنفعالية والسلوكية في الفصول الدراسية1. 
 أهمية  تطبيق استراتيجيات تدريس طلبة االضطرابات السلوكية واالنفعالية2. 
 تحديد المبادئ التوجيهية الموصي بها لطلبة االضطرابات السلوكية واالنفعالية 3. 

الكفايات الخاصة  بالمتدربين 
)معلمين (

تقديرات خبرات المعلمين وماحظاتهم عن تاميذهم في الغرفة الصفية 
- السلوك العدواني بسبب فقدان أو كسر األشياء

- السلوك الموجه نحو الذات :اعراض االنسحاب االجتماعي الشره المرضي واالكتئاب والرهاب، وفقدان الشهية، اضافة الى السلوك 
الخارجي كذلك  الموجه نحو اآلخرين العدوان والسرقة والشتائم.

- سلوك االنسحاب واالنطواء واالكتئاب، والقلق، ويتميز األطفال في هذه الفئة بمهارات اجتماعية ضعيفة واقل قبوال من قبل أقرانهم
- نصف هؤالء األطفال يعانون من صعوبات في التعليم 

- انواع من السلوك غير المقبول حيث يظهر الطفل أنواع شعور هو غير مقبول في ظل الظروف العادية

- التشتت 

الكفايات الخاصة  بالمتعلمين 
)االطفال(
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األنشطة التعليمية, االستراتيجيات والوسائل/ الزمن مدخالت المدرب )أهداف التعلم 
السلوكية(

المواضيع التدريبية

اجراءات تنفيذ النشاط )1( )50( دقيقة
1.يعرض المدرب يو تيوب https://youtu.be/8eCfnrGu5xo المشاكل 

السلوكية واالنفعالية ) 5( دقائق دون التعليق .
2.يتم تقسيم المتدربين الى مجموعتين ويسألون ما يلي : كيف تصفون 

االضطرابات االنفعالية ؟ماذا يعني لكم التحدي االنفعالي ؟ على المجموعتين 
كتابة االجابات على ورق A4 واالحتفاظ باإلجابات من اجل المقارنة الوقت )5( 

دقائق تقييم اولي للمتدربين ) تحفيز واثارة للتفكير اضافة الى التشويق (
3.ثم يقدم المدرب للمتدربين المصطلحات التالية : القلق، الهوس االكتئابي، 

العناد الشارد ، المتحدي،. على الورق القاب . ثم على المتدربين  ايجاد 
العاقة بين هذه المصطلحات والمصطلحات  الواردة في األسئلة )االضطراب 

االنفعالي، والتحدي االنفعالي( ومن ثم عليهم استخراج  تعريف المشاكل 
العاطفية والسلوكية من هذا العرض للمصطلحات . )10 دقائق(

4.ثم يتم تقسيم المتدربين إلى خمس مجموعات ويتم توزيع ورقة عمل 
)1( الخصائص الخمسة لاضطرابات االنفعالية والسلوكية بحيث تقوم كل 

مجموعة بتفسير وتوضيح خاصية واحدة حسب رقم المجموعة ، اي عليهم أن 
يجدوا الوصف الصحيح  لاضطرابات االنفعالية والسلوكية من المصطلحات 

المزودة. يقدم ممثل المجموعة التوضيح امام بقية المجموعات )10 دقائق(
5.يطلب من المتدربين)عن طريق الكتابة(: اقتراح بعض المهام لزيادة تفاعل 

الطلبة الذين يعانون من اضطرابات انفعالية وسلوكية من خال السماح لهم 
بتحمل المسؤولية. ، نشاط انتقالي )5 دقائق(

6.يعرض المدرب يو تيوب https://youtu.be/y6liIQfbQ4s  وعلى المتدربين 
استخراج بعض خصائص االضطرابات السلوكية واالنفعالية. الزمن  ) 5 (دقائق

7.ثم يتم تقسيم  المتدربين إلى ثاث مجموعات ويتم توزيع ورقة عمل 
)ب( ثاث مجموعات من االضطرابات االنفعالية والسلوكية )EBD( ، وعلى 
كل مجموعة  محاولة إعطاء تعريف و بعض األمثلة على هذه )المجموعات 

الثاثة(. يقوم ممثل المجموعة بعرض ما توصلوا اليه )10 دقيقة(

يتوقع من المتدربين تحقيق االهداف اآلتية:
ان يعرف االضطرابات االنفعالية والسلوكية 
ان يستخرج خصائص االضطرابات االنفعالية 

والسلوكية 

المشكات االنفعالية والسلوكية داخل 
الغرفة الصفية 
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األنشطة التعليمية, االستراتيجيات والوسائل/ الزمن مدخالت المدرب )أهداف التعلم 
السلوكية(

المواضيع التدريبية

اجراءات تنفيذ النشاط )2( )60( دقيقة
1.ينقسم المتدربون إلى أربع مجموعات، مجموعتين منهما تحصل على 

نفس البطاقات )القواعد( كسلوك مرغوب تعزيزه، مجموعتين أخرى لديها 
نفس البطاقات )الروتين( كسلوك غير مرغوب يتم االبتعاد عنه ، ثم على كل 
مجموعة اظهار العبارة الصحيحة  و المجموعة االخرى  يجب أن تجيب لماذا؟ 

)5 دقائق(
2. ثم يتم توزيع ورقة العمل )أ( تقنيات لدعم السلوك اإليجابي  لاضطرابات 

االنفعالية والسلوكية )EBD( إلى خمس مجموعات وكل مجموعة عليها 
أن تكتب كيف يمكن التعامل مع األفكار األربعة لمساعدة طلبة االضطراب 
االنفعالي والسلوكي؟، وأفضل مجموعة تعرض وتناقش النتائج مع اآلخرين 

)10(
3. ثم يتم تقسيم المتدربين إلى ثاثة مجموعات تتكون كل مجموعة من 4 

أعضاء على األقل وتوزع ورقة العمل )ب( أفضل الممارسات- لكل مجموعة، 
ولتمثيل وعرض كل عنوان من خال 4 أعضاء الخاصين بكل مجموعة )كل 

عضو في مجموعة واحدة يمثل عنوان واحد ،على سبيل المثال: أمام جميع 
المجموعات )عضو من المجموعة االولى( عليه ان يذكر )التعبير المناسب 

عن الذات( عضوا  اخرا يجب أن يقول )السلوك المطلوب( )الثالث( يجب أن 
يقول ) السلوك الماحظ( )الرابع( يجب أن يقول )طريقة التدريس( وهلم جرا 
حتى نهاية المجموعات الثاث والتي يجب ان تكمل عرض مهامها . وعليهم 

مناقشة اوجه االستفادة من هذا النشاط مع المدرب .) 15( دقيقة 
4. يتم تقسيم المتدربين إلى سبع مجموعات، ويتم توزيع ورقة العمل )ج( 
لجميع المجموعات، ثم على كل مجموعة أن تختار بطاقة واحدة ويجب أن 

تشرح كل مجموعة ماذا تعني العبارة  التي بحوزتها حسب رقمها في ورقة 
العمل )ج( )10 دقيقة(

5.  يعرض المدرب يو تيوب https://youtu.be/xNVIgbBkf9E  ويناقش 
المتدربين ما هي الفائدة المرجوة من هذا العرض   في )10 دقائق(

6. ثم يتم تقسيم المتدربين  إلى أربعة مجموعات، وكل مجموعة تضع خطة 
مطابقة لهؤالء الطلبة وفقا لنقطة واحدة لكل مجموعة على التوالي ، ومن 

خال 4 نقاط في ورقة العمل )د(، تبدأ مهمة التقييم،  الوقت المخصص   
)10 دقائق( 

7. يقدم المدرب يو تيوب https://youtu.be/8YGXSyGh1wE  كواجب 
بيتي للتأمل وتدوينه في البورت فوليو  حيث يقوم المعلم باقتراح طرق اخرى 

للعاج.

يتوقع من المتدرب ان يحقق االهداف اآلتية: 
 1.أن يعرض تقنيات لدعم السلوك اإليجابي 

)EBD( لاضطرابات السلوكية واالنفعالية
2. أن يدعم الطلبة الذين يعانون من مشاكل 

انفعالية وسلوكية من خال الممارسة
   3. أن يحدد الممارسات القائمة على مبادئ 

توجيهية مناسبة لاضطرابات السلوكية 
واالنفعالية

   4. أن ينفذ الممارسات القائمة على مبادئ 
توجيهية مناسبة لاضطرابات السلوكية 

EBD واالنفعالية
  5. أن يطبق المبادئ التوجيهية الموصي 

بها لطلبة االضطرابات السلوكية واالنفعالية 
EBD

استراتيجيات تدريس طلبة االضطرابات 
السلوكية واالنفعالية  
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Course Description الوحدة الحادية عشر : اضطرابات النطق والسمع واللغة
محتوى الوحدة :

تعريــف المعلميــن باالضطرابــات النطقيــة واللغويــة المختلفــة كاضطرابــات النطــق والطاقــة الكاميــة واضطرابــات الصــوت واضطرابــات اللغــة واضطرابــات النطــق 
العصبيــة واألســباب العضويــة والوظيفيــة التــي تــؤدي إلــى هــذه االضطرابــات . أنــواع االضطرابــات الســمعية وأســبابها  وأعراضهــا أثارهــا علــى التحصيــل الدراســي 
للطلبــة وتطــور لغتهــم وكيفيــة .التعــرف علــى الطلبــة اللذيــن يعانــون مــن اضطرابــات التواصــل بأشــكالها المختلفــة . كمــا يعــرض المقــرر اضطرابــات التواصــل واللغــة 

الشــائعة لــدى كل فئــة مــن فئــات ذوي الحاجــات الخاصــة، والبرامــج العاجيــة المختلفــة لهــا، وآليــة التدخــل المختلفــة

القسم التدريبي  رقم  : اضطرابات النطق والسمع واللغة  الوحدة2.6   

جلسة:   3 ساعات  تدريبيه وجها لوجها باإلضافة إلى  مجموعه من  المهام التي سوف تنفذ أثناء الجلسة التدريبية الزمن 

يتوقع من المتدربين في نهاية الخطة التدريبية أن يكونوا قادرين على: 
 أن يكون المعلم قادر على التعرف على أشكال اضطرابات النطق واللغة المختلفة لدى الطلبة

أن يختار المعلمون طرق التدريس المناسبة بطريقة مرنه تتاءم مع احتياجات الطلبة ذوي اضطرابات النطق واللغة.
أن يكون المعلمون قادر على دمج استراتيجيات التدريس الخاصة بهم مع المواضيع التي يعلمونها.

أن يبدو استعدادهم ليكونوا مبدعين وخاقين في استخدام مجموعة واسعة جديدة من استراتيجيات التدريس.
ان يكون المعلم قادر على استخدام استراتيجيات  التقييم المتنوعة التي  تتاءم  مع احتياجات الطلبة الفردية.

مخرجات التعلم المقصودة

تطبيق معرفة وفهم المحتوى المعرفي من خال: 
الربط بين التخطيط والتدريس والتقويم

بيئات تعلمية امنه وفعالة.
استراتيجيات التدريس ومصادر التعلم 

التكنولوجيا لدعم التعلم والتعليم 
استراتيجيات تعزيز وتحقيق السلوك اإليجابي.

التواصل الفعال لتسهيل تعلم الطلبة 
االنخراط في عمليات التعلم الفعال مدى الحياة من خال مواصلة التطور المهني. 

تقويم استراتيجيات التعلم 
التقويم من أجل التخطيط للتعلم

الكفايات المرتبطة 
باألهداف
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القسم التدريبي  رقم  : اضطرابات النطق والسمع واللغة  الوحدة2.6   

االعتقاد الخاطئ أن األطفال ذوي اضطرابات التخاطب  محدودي الذكاء أو يعانون من تأخر بالقدرات العقلية أو صعوبات التعلم
التشخيص الخاطئ لهذه الفئه والخلط بينها وبين صعوبات التعلم واإلعاقة العقلية في بعض األحيان

االعتقاد أن هؤالء األطفال مكانهم يجب أن يكون في المراكز الخاصة وليس في المدارس العادية
ضعف ثقة هؤالء األطفال بنفسهم وانسحابهم من العملية التعليمية

عدم مقدره المعلم في بعض األحيان الواصل معهم أو فهم ما يقولونه بسبب المشاكل اللغوية التي يعانون منها
عدم توفر الوقت الازم للمعلم إلعداد أساليب ووسائل خاصة لتدريسهم

محدودية المواءمات التي تتوفر في المدرس
عدم مائمة  أساليب التقييم , المناهج, أساليب التدريس التقليدية والمتبعة في المدارس لهذه الفئات

قلة المصادر واإلمكانيات

األخطاء المفاهيمية  
والعقبات التي قد يقع بها 

المعلم 

سيتطور لدى المتدربين القدرة على فهم:
  طبيعة اضطرابات التخاطب

   ماهي األسباب  المؤدية لها
 الصورة النمطية لهذه الفئه من وجهة نظر المعلمين والطلبة والمجتمع

 آليات التدخل والبرامج المساندة

كفايات المحتوى الخاصة 
بالمتدربين
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خطة تفصيلية للتدريب

الوقت الموارد ووسائل 
التعليم الداعمة

استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم 
المستخدمة

مدخات المدرب

مقدمة

20
دقيقة

نسخة من 
العرض التقديمي 

بعض تقديم النشاط األول يقوم المحاضر بالتعرف على معتقدات 
المتعلمين بناءات على إجاباتهم على العبارات السابقة وتسجيلها 
على اللوح القاب ثم بعد تقديم العرض التقديمي يطلب منهم 

تصحيح إجاباتهم 
النشاط األول

يقسم األفراد إلى مجموعات ويطلب من كل مجموعه أن تقوم 
بوضع تعريف لمفهوم اضطرابات التخاطب من وجهة نظرهم , 

أشكاله و أسبابه.
ثم يتم مشاركة جميع اإلجابات على اللوح ونقاشها بشكل جماعي 

لرؤية االختافات في المفاهيم بين المجموعات 

- ماهي اضطرابات 
التخاطب
- أشكال 

اضطرابات 
التخاطب

 

 عصف ذهني و 
مناقشة محتوى الوحدة 

ومناقشة إجابات 
المتدربين 

يعرض المدرب 
خطة تدريب 

الوحدة والمخرجات 
المتوقعة من 

المتدربين
.

الجزء الرئيسي من التدريب
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مدخات المدرب

40 دقيقة عرض تقديمي 
لوح قاب

أوراق وأقام, 
عرض فيديو

يقوم المحاضر بالتقديم وعرض األفكار ومضامين المحاضرة قبل كل 
لقاء.

1. يقوم المحاضر بإعطاء تقديم عن ماهيه مصطلح اضطرابات 
التخاطب

واداره مناقشه مدلوالت نعرضها عن طريق بور بوينت لبعض أشكال 
اضطرابات التخاطب

هل سبق وقمت 
بتدريس احد 
الطلبة الذين 

يعنون من مشاكل 
بالتخاطب

- ماهي المشاكل 
التي كان يواجهها 

هؤالء الطلبة 

- ماهي اضطرابات 
التخاطب ؟

من خال العرض 
التقديمي  وطرح 

مجموعة من األسئلة 
يتوقع من المتدرب 

ًفي نهٌاية الجلسة أن 
يمتلك المهارة على 
التعرف إلى مفاهيم 
ومصطلحات  خاصة 

بعلوم السمع و النطق 
و األمراض المتعلقة بهم 
)التعريف ببعض مفاهيم 

األساسية، والفروق 
بينها: التخاطب، اللغة، 
الكام، النطق، أصوات 

الكام(.

1.التعريف 
باضطرابات 

التخاطب لدى 
طلبة المدارس.
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مدخات المدرب

40 دقيقة اوراق عمل
صور وبطاقات

 يقوم المدرب بسؤال المتدربين عن بعض أن قاموا بتدريس طلبه 
يعانون من اضطرابات في التخاطب سابقا , لطلب من المعلمين 

وصف الحاالت التي صادفوها ,   ويتم نقاش المعلمين حول األسس 
التي استخدموها في تصنيفها ومعرفه نوع كل مشكلة   وما هي 

األسباب باعتقادهم.
ورقة عمل )1(

يعرض النموذج التالي  ويطلب من المتدربين أن يقوموا بتصنيف 
االضطرابات التالية تحت العنوان المناسبة لها

)االبدال, الحذف و التشوية, التأتأة , التأخر اللغوي, عدم الكام, قلة 
المفردات, بحه الصوت, الخنف, سرعة الكام, خشونة الصوت ....الخ(

اللغة النطق الطاقة الصوت االضطراب
أمثلة

االسباب 
المحتملة

عرض صور توضيحية  لبعض أسباب اضطرابات التخاطب ) الفقدان 
السمعي, انشقاق الحلق, الشفة األرنبة, تشوه األسنان , تقدم الفك, 

متازمة داون....الخ(

- ما هي اهم 
األسباب المؤدية 

إلى اضطرابات 
التخاطب من 

وجهة نظرك ؟

- هل تستطيع 
أن تعطي أمثلة 

لمشاكل التخاطب 
المنتشرة في 
المدرسة  وان 

تقوم بوصفها ؟

من خال النقاش 
والحوار . يتوقع في 

نهاية الجلسة أن يمتلك 
المعلم مهارة التفرقة 
بين أشكال اضطرابات 

السمع والنطق المختلفة 
) اضطرابات اللغة , 
اضطرابات النطق , 
اضطرابات السمع, 
اضطرابات الصوت, 

اضطرابات الطاقة( 
الشائعة لدى طلبه 

المدارس
3. يتوقع من المتدرب 

ًفي نهٌاية الجلسة أن 
ٌيمتلك المهارة على 

التعرف على اهم 
األسباب الشائعة 

الضطرابات السمع 
والنطق.

وذكر أمثلة على بعض 
المشاكل الخلقية 

والتطورية التي   قد 
تعيق  عملية التخاطب 

وتطورها.

2. - أشكال 
اضطرابات 
التخاطب  

واألسباب المؤدية.
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مدخات المدرب

40 دقيقة  فيديو 
اوراق وأقام

- بعد عرض مقاطع الفيديو  يطلب من المتدربين وضع قائمه بأهم 
اآلثار المترتبة على مشكلة النطق وكيف من وجهه نظرهم تؤثر على 

جوانب النمو األربعة.
- يتم سؤال المعلمين في بداية هذا النشاط  عن اإلجراءات التي 

يتبعونها بالعادة عندما يتعاملون مع طلبه يعانون من مشاكل 
في التخاطب  , مشاركتنا بتجارب شخصيه ناجحة في تدريس 

هؤالء الطلبة , مع توضحون ماهي اهم العقبات والمحددات التي 
تواجههم, 

- في نهاية الجلسة يطلب من المتدربين اقتراح بعض النصائح 
للتعامل مع حاالت اضطرابات التخاطب وكتابة تقرير حول تكييف 

المنهاج, التعديات الصفية وعرض امثله على تكييف البيئة الصفية.
https://www.youtube.com/watch?v=wTpckAufNDE
https://www.youtube.com/watch?v=6aeChJa5kqQ

https://www.youtube.com/watch?v=4VbPkaJbmaE
 https://www.youtube.com/watch?v=CUw1zkZkzhk

- ما آلية التعامل 
التي تقوم بها  

مع الطلبة الذين 
يعانون اضطرابات 

التخاطب
 - هل تؤثر 
اضطرابات 
التخاطب 

على التحصيل 
الدراسي؟ اذكر 

بعض األمثلة
- ماهي أساليب 

التقييم البديل 
التي قد 

يستخدمها المعلم
 - ما هي العقبات 

والتحديات التي 
تواجه المعلم 

عند وجود 
طالب يعاني 

من اضطرابات 
التخاطب

- ماهي الحلول 
من وجهة نظرك

 عن طريق عرض بعض 
مقاطع الفيديو لبعض 

األساليب التربوية 
المستخدمة وتقديم 
مجموعة من النصائح 

والتوجيهات يتعرف على 
آلية التعامل مع ذوي 

اضطرابات التخاطب) دور 
معلم في عملية التدخل(

-3 أساليب )التدخل 
الكشف والتعرف 
)التقييم والوقاية(

الخاتمة
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مدخات المدرب

20 دقيقة  فيديو أقام 
وأوراق

قدم نظرة شاملة على شكل خريطة ذهنية حول ما الذي تعلمته 
اليوم وقارنه مع المتواجد لدى المتدربين

هل تستطيع 
ابتكار بعض 

األسئلة التطبيقية 
المتعلقة بمواءمة 

البيئة الصفية/ 
المنهج/ تهيئة 

الطلبة ؟ جهز أن 
تشارك أفكارك 
في دورة التعلم

صمم خارطة ذهنية بماذا 
تعلمت وبالفهم الذي 

شعرت أنه تحقق اليوم. 
بقلم ملون آخر اكتب أية 

نقاط من الدرس ترتبط 
بموضوع اإلعاقة العقلية 
وأنت   تعتقد أنه لم يتم 

تغطيتها ؟

تأمل لمحتوى 
الوحدة واذا كنت 

تعتقد أن مخرجات 
التعلم  المقصودة 

قد تم تحقيقها. 
ملخص مع نقاط 

مفتاحية.

تفسير المهم 
الموجهة لعملها 

في المدرسة 
وتضمينها في 

ملف اإلنجاز
- مراجعة األنشطة التي تم القيام بها في التدريب وضبطها بحيث تكون فعالة في السياق الخاص بالمتدرب

- تقديم خطة درس واحد أو أكثر من األنشطة العملية.
- عرض بعض الممارسات التأملية لكيفية جعل البيئة الصفية والمنهج اكثر مائمة الحتواء الطلبة الذين يعانون من اضطرابات التخاطب و التركيز 

بشكل خاص على األخطاء المفاهمة.

 التقويم:
مهمة موجهة 
لتنفيذها في 

المدرسة وتدرج 
في ملف اإلنجاز 
إلظهار الكفايات 

PTPDI الواردة في 
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استراتيجيات التدريب المستخدمة من قبل المدرب األسئلة المفتاحية أنشطة التعلم 
المستخدمة

مدخات المدرب

لدائرة التعلم، يرجى أن تأتي على استعداد لتبادل اآلراء ومناقشة محتوى المهمة الموجهة، وسوف تشمل هذه:
اختر احد الطلبة في مدرستك من الذين يعانون من مشكلة سلوكية معينه ) كذب, عدوان , تنمر, نشاط زائد ...الخ ((  وقم بما يلي:

- ماهي المؤشرات التي اعتمدت عليها في تحديد المشكلة
-ما هي اهم الصعوبات التي يعاني منها الطالب

- قم بوصف تحصيله الدراسي بشكل عام في مختلف المواد
- راقب الطالب خارج الغرفة الصفية وقارن بين تطوره في جوانب النمو المختلفة المعرفي ,االجتماعي, الخ

- في دائرة التعلم يجب أن تتاح الفرصة للمتدربين لتبادل ومناقشة تجاربهم.
- دور المدرب هو تسهيل التفكير والمشاركة والمناقشة وربطها بمبادئ ومفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.

التحضير لحلقة 
التعلم
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