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�أولت الدولة اهتمام ًا بالغ ًا ب�أبنائها من ذوى االحتياجات اخلا�صة انطالق ًا
من فل�سفة م�س�ؤولية املجتمع عن هذه الفئة فرعايتها وتنمية قدراتها واجب
حمتم عليه اليقف عند حد الأ�سرة بل هو التزام على كافة �أجهزة الدولة التي
يجب �أن تت�ضافر جهودها وت�سخر �إمكاناتها لتلبية احتياجاتهم الطبيعية و�أهمها
التعليم.
ولقد توج هذا االهتمام بتج�سيد النهج الذى ر�سمه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة و�إخوانه �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات
“حفظهم اهلل” وبدعم من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء “رعاه اهلل” ف�صدر القانون االحتادي رقم  29ل�سنة  2006فى
�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص من ذوى االحتياجات اخلا�صة والذى ن�ص على �أن “ ال ت�شكل االحتياجات اخلا�صة يف
ذاتها مانع ًا دون االنت�ساب �أو االلتحاق �أو الدخول �إىل �أي م�ؤ�س�سة تربوية �أو تعليمية من �أي نوع حكومي ًة كانت
�أم خا�صة” .وذلك يعك�س االهتمام البالغ من لدن قيادتنا الر�شيدة و�إميانها ب�أحقية هذه الفئة فى احل�صول
على تعليم منوذجي يحقق �آمالها وير�ضى طموحاتها.
ولقد انتهجت الوزارة فل�سفة مبنية على مبادئ �إن�سانية و�أ�س�س تعليمية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية،
وهى فل�سفة الدمج التي تعنى انخراط جميع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة  -بغ�ض النظر عن نوع �أو
�شدة الإعاقة التي لديهم  -يف ف�صول منا�سبة لأعمارهم مع �أقرانهم العاديني يف مدر�سة احلي �إىل �أق�صى
حد ممكن مع توفري الدعم الالزم لهم يف هذه املدار�س .ومن هنا جاءت احلاجة �إىل �ضرورة تنظيم خدمات
الرتبية اخلا�صة يف املدار�س ،و�إعداد برامج للرتبية اخلا�صة يف املدار�س احلكومية واخلا�صة يت�ضمن القواعد
والآليات والإجراءات التي يجب االلتزام بها لتحقيق هذا الهدف .ون�أمل �أن يتم من خاللها تقدمي خدمات
متميزة له�ؤالء الطلبة كالإ�سرتاتيجيات البديلة للتعلم والبيئة املنا�سبة والكوادر املتخ�ص�صة يف هذا املجال،
و�إعداد اخلطط الرتبوية املواكبة لروح الع�صر والتطور التقني ،وتوفري الأجهزة والتقنيات امل�ساعدة ملوا�صلة
العملية التعليمية.
ويف هذه املنا�سبة �أوجه جزيل ال�شكر والتقدير لكافة اجلهات املعنية بنه�ضة التعليم والرقي به يف الدولة
و�أهيب بهم جميعا االلتزام بهذه القواعد باعتبارها جزء ًا مهم ًا من �إ�سرتاتيجية التطوير التي نتكاتف جميع ًا
من �أجل حتقيقها.
حميد حممد القطامي
وزير الرتبيــة والتعليـم
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 -تمهيد حول التربية الخاصة في اإلمارات:

متتد خدمات الرتبية اخلا�صة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة
لت�شمل فئتني رئي�سيتني ،وهما :فئة الطلبة من ذوي الإعاقة وفئة الطلبة املوهوبني واملتفوقني:
 فئة الطلبة من ذوي الإعاقة :هم الطلبة الذين لديهم ق�صور ذهني �أو ج�سدي �أو ح�سي �أو�إدراكي �أو �سلوكي ي�ؤدي �إىل احلد يف واحدة �أو �أكرث من املهارات والأن�شطة احلياتية اليومية و�إىل
درجة ي�صبح �ضروري ًا معها تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة واخلدمات امل�ساندة لتلبية احلاجات
الفردية لدى الطالب .وقد قامت وزارة الرتبية والتعليم منذ عام  1979بتقدمي خدمات للطلبة
من ذوي االحتياجات اخلا�صة (ذوي الإعاقة) من خالل دمج عدة فئات ومنها فئة الإعاقة الذهنية
يف ف�صول الرتبية اخلا�صة يف التعليم النظامي .كما مت دمج فئات �أخ��رى كالإعاقة الب�صرية
وال�سمعية واحلركية يف النظام التعليمي العام وتتم متابعتهم من قبل معلمي وموجهي الرتبية
اخلا�صة ومن�سقي املناطق .ويف العام  2006مت التو�سع يف تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة حتى
ال�صف التا�سع .وقد �صدر القانون االحت��ادي رقم  29ل�سنة  2006حول حقوق الأ�شخا�ص من
ذوي االحتياجات اخلا�صة نظرا حلاجة هذه الفئة للخدمات .وقد كان اجلانب التعليمي �أحد املواد
الأ�سا�سية يف هذا القانون بحيث يكفل القانون تعليم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف جميع
م�ؤ�س�سات الدولة التعليمية احلكومية واخلا�صة (انظر امللحقات).
 فئة الطلبة املوهوبني واملتفوقني :هم الطلبة من ذوي التح�صيل التعليمي املتقدم �أو ممنلديهم موهبة يف جمال معني .فهم قد يحتاجون �إىل �أ�ساليب تدري�س ذي طبيعة خمتلفة عما يقدمه
النظام الرتبوي العادي� ،أو يحتاجون �إىل التدري�س يف بيئات تعليمية تختلف عن البيئة ال�صفية
التقليدية يف املدار�س العادية .وتقدم وزارة الرتبية والتعليم خدمات متنوعة للطلبة املوهوبني
واملتفوقني مثل :الربامج الإثرائية داخل الف�صول العادية �أو غرف امل�صادر (من خالل املنهج �أو
ب�شكل م�ستقل عن املنهج)� .إ�ضافة �إىل تقدمي امل�شروعات والدرا�سات الفردية ،والقيام بالرحالت
العلمية املتخ�ص�صة ،وح�ضور املحا�ضرات واملناظرات والندوات الرتبوية ،وامل�شاركة يف امل�سابقات
العلمية ،وتزويد الطلبة بربامج حل امل�شكالت ،وبرامج القيادة ومهارات االت�صال واحلا�سوب،
وغريها من الربامج الإثرائية.
ويتم تقدمي الدعم لفئة الطلبة املوهوبني واملتفوقني من خالل وجود غرف امل�صادر ومعلم الرتبية اخلا�صة
يف املدر�سة يف معظم املدار�س.
وقد مت �إع��داد هذه القواعد العامة للرتبية اخلا�صة لو�ضع الأ�س�س واملعايري العلمية والعملية لتقدمي
اخلدمات املنا�سبة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة (فئتي الطلبة من ذوي الإعاقة والطلبة املوهوبني
واملتفوقني) وفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية.
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فلسفة ورؤية ورسالة التربية الخاصة ،فلسفة الدمج في اإلمارات:

 -فل�سفة الرتبية اخلا�صة:

كل طالب مفرد بذاته يحتاج �إىل الأمن والرعاية والبيئة املحفزة لكي ينمو وين�ضج عاطفي ًا وفكري ًا وبدني ًا
واجتماعي ًا .لذا يقوم الرتبويون بتعليم جميع الطلبة وم�ساعدتهم على حتقيق �أق�صى ما مي ّكنهم من الو�صول
�إليه من خالل توفري بيئة �آمنة وداعمة جلميع الطلبة (فئتي ذوي الإعاقة واملوهبة والتفوق) لدجمهم وا�ستغالل
طاقاتهم بنا ًء على مواطن القوة الفردية التي لديهم.

 الر�ؤية:ن�سعى �إىل توفري فر�ص التعليم القائم على القدرات الفردية لكل طالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة
(فئتي ذوي الإعاقة واملوهبة والتفوق) يف املدار�س النظامية (احلكومية واخلا�صة) يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،بحيث تقدم له �أف�ضل اخلدمات الرتبوية التي تتناغم مع �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية لإعداد
الطالب حلياة منتجة ومفيدة.

 الر�سالة:العمل على تخطيط وتنفيذ ومتابعة عملية التعليم والتعلم التي ت�ستهدف الطلبة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة (فئتي ذوي الإعاقة واملوهبة والتفوق) من خالل ت�سخري كافة الإمكانيات املتاحة ل�ضمان ح�صول
طلبة هذه الفئات على برامج تعليمية فردية منا�سبة قائمة على مواطن القوة وتعزيز الكفاءة االجتماعية
واملعرفية والإنفعالية لديهم ،وذلك مبا مي ّكنهم من �أن يكونوا �أفراد ًا منتجني يف جمتمعهم.

 فل�سفة الدمج (فئة ذوي الإعاقة):�إن تقدمي الدعم وكافة الربامج واخلدمات الرتبوية والتعليمية للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة (فئة
ذوي الإعاقة) هي من �أولويات ال�سيا�سة التعليمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة .ويكمن ذلك يف تب ّني
فل�سفة الدمج القائمة ب�شكل �أ�سا�سي على انخراط جميع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة  -بغ�ض النظر
عن نوع �أو �شدة الإعاقة التي لديهم  -يف ف�صول منا�سبة لأعمارهم مع �أقرانهم العاديني يف مدر�سة احلي �إىل
�أق�صى حد ممكن ،وذلك �ضمن �أقل البيئات تقييد ًا مع توفري كافة �سبل الدعم الالزم لهم يف هذه املدار�س.
ويجب الأخذ يف احل�سبان �أن الدمج ال يعني تعليم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف ال�صفوف
العادية وحدها ،و�إمنا يعني توفري فر�ص التعلم القائمة على امل�ساواة وذلك من خالل �إحلاقهم بالبيئة �أو
البنية الرتبوية (البيئة الأقل تقييد ًا) والأكرث مالءمة وقدرة على تلبية حاجاتهم ويف كثري من احلاالت تتمثل
هذه البيئة �أو البنية الرتبوية يف ال�صف الدرا�سي العادي �إن مل يكن طوال الوقت فليكن الوقت على �أقل تقدير.
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وهنا يجب الإ�شارة �إىل �أن هناك بدائل تربوية تتمثل يف م�ستويات خمتلفة حل�ضور الطالب �إما يف الف�صل
العادي �أو الف�صل اخلا�ص �إذا اقت�ضت ال�ضرورة وذلك ب�شروط حمددة :كما هو وا�ضح يف الر�سم( .انظر
التفا�صيل يف �إجراءات الك�شف والتعرف وحتديد اخلدمات/اعتبارات القبول) .كما �أن هناك بدي ًال تربوي ًا
�آخر خارج املدر�سة( .ب�شكل م�ؤقت) ك�أن يكون الطالب يف امل�ست�شفى �أو املنزل لأ�سباب معينة.

خدمات خارج املدر�سة

خدمات داخل املدر�سة

منزل الطفل امل�ست�شفى
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األهداف العامة للتربية الخاصة في اإلمارات:

توفري الفر�ص املتكافئة لتعليم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة (فئة الإعاقة) يف املدار�س
احلكومية واخلا�صة تنفيذ ًا ملواد القانون رقم  29ل�سنة  2006ب�ش�أن حقوق ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف املجال التعليمي.
تزويد الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة (فئتي الإعاقة وفئة املوهبة والتفوق) باخلدمات
املنا�سبة يف جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية يف املدار�س احلكومية واخلا�صة مبا يتنا�سب واحتياجاتهم
ويعزز قدراتهم.
توفري �أدوات الك�شف والتعرف وال�برام��ج املالئمة ح�سب الفئات املختلفة من خ�لال التقييم
والت�شخي�ص الرتبوي املنا�سبني ،وحتديد االحتياجات الالزمة ،وت�صميم الربامج التعليمية املنا�سبة
لهم ،وتقدمي كافة اخلدمات وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�صة.
توفري البيئة التعليمية املنا�سبة (الأق��ل تقييد ًا) والقائمة على �أ�سا�س اخلطة الرتبوية الفردية
(لفئة الإعاقة) ،وتعزيز فر�ص التعلم الإثرائية من خالل اخلطة التعليمية املتقدمة (لفئة املوهبة
والتفوق) ،بحيث تتم تلبية كافة احتياجات الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدار�س
احلكومية واخلا�صة.
التدريب املهني امل�ستمر للمخت�صني والعاملني مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة على �أحدث
و�أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال الرتبية اخلا�صة.
تعليم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة من قبل املتخ�ص�صني وامل�ؤهلني يف جمال الرتبية
اخلا�صة واحلا�صلني على �شهادات متخ�ص�صة لكافة الفئات (الإعاقة واملوهبة) وذلك بهدف تلبية
احتياجات الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
م�شاركة �أولياء �أمور الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف كل خطوات العملية التعليمية اخلا�صة
ب�أبنائهم بدء ًا من مرحلة التقييم وو�ضع اخلطة الرتبوية ومتابعة تطور �أداء الطالب.
التعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات الأخرى لتوفري اخلدمات الإ�ضافية التي تقدم اخلدمات للأ�سر
والأفراد من ذوي االحتياجات اخلا�صة كوزارة ال�شئون االجتماعية ووزارة ال�صحة.
توعية املجتمع حول حقوق الأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة (فئة الإعاقة) يف املجال
التعليمي من خالل ور�ش العمل ،وامل�ؤمترات وعقد اللقاءات التي يتم التخطيط لها من قبل الوزارة
واملناطق التعليمية واملدار�س وامل�ؤ�س�سات املجتمعية .والهدف من ذلك تعديل اجتاهات النا�س ب�شكل
عام واجتاهات الأ�سر واملعلمني والطلبة يف املدار�س ب�شكل خا�ص .و�إتاحة الفر�صة لطلبة املدار�س
العادية للتعرف �إىل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة عن قرب وتقدير خ�صائ�ص �أقرانهم
وم�ساعدتهم على التخل�ص من املعتقدات والأفكار ال�سلبية ال�سائدة حول حمدودية قدرات الطلبة

-

-

-

-
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من ذوي االحتياجات اخلا�صة وهو ما �سي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل التقليل من الفوارق االجتماعية والنف�سية
بني الطلبة ب�شكل عام.
-

ا�ستيعاب �أكرب عدد ممكن من الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدار�س احلكومية واخلا�صة.
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الباب الثاني
− −فئات وبرامج التربية الخاصة.
− −إجراءات الكشف والتعرف وتحديد الخدمات.
− −نظام االنتقال بين المستويات.
− −الكوادر الفنية والتعليمية واإلدارية.
− −المؤهالت العلمية والتنمية المهنية.
− −حقوق وواجبات أولياء األمور.
− −برام��ج التربي��ة الخاصة في التعلي��م الخاص (الم��دارس والمعاهد
الخاصة).
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فئات وبرامج التربية الخاصة:

يتم قبول الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة وفق معايري القيد والقبول يف وزارة الرتبية والتعليم ب�شرط
�أن يكون الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة من �أحد الفئات الآتية:

�أ .الفئات التي يتم تقدمي برامج الرتبية اخلا�صة لها:
�صعوبات التعلم:
 ا�ضطرابات يف واحدة �أو �أكرث من العمليات النف�سية الأ�سا�سية التي تت�ضمن فهم وا�ستخدام اللغة(قراءة وكتاب ًَة) والتي ت�ؤثر يف قدرة الطالب على اال�ستماع والتفكري والتحدث والقراءة والكتابة
والتهجئة والقيام بالعمليات احل�سابية .وال ترجع �أ�سباب هذه ال�صعوبات �إىل وجود �إعاقة �سمعية �أو
ب�صرية �أو عقلية �أو غريها من الإعاقات �أو ظروف التعلم �أو الرعاية الأ�سرية.

الإعاقات اجل�سمية وال�صحية:
 يق�صد بها امل�شكالت اجل�سمية وال�صحية التي قد تكون مزمنة �أو حادة وت�ؤدي �إىل �ضعف وحمدوديةالوظيفية .وهذا التعريف ي�شمل الأمثلة التالية( :الربو ،ا�ضطراب نق�ص االنتباه مع الن�شاط الزائد،
ال�سكري� ،أمرا�ض القلب ،ال�صرع� ،سرطان الدم ،ال�شلل الدماغي ،الف�شل الكلوي ،نق�ص املناعة
املكت�سبة� ،إ�صابات الر�أ�س ،وغريها) ،وهي ت�ؤثر ب�شكل �سلبي يف الأداء التعليمي للطالب.

الإعاقة الب�صرية:
نق�ص يف القدرات الب�صرية (كف الب�صر و�ضعف الب�صر) .وحتتاج هذه الفئة من الإعاقات �إىل برامج
متخ�ص�صة يف الرتبية اخلا�صة.

الإعاقة ال�سمعية:
نق�ص يف القدرات ال�سمعية (ال�صمم و�ضعف ال�سمع) ،هذه الفئة من الإعاقات حتتاج �إىل برامج
متخ�ص�صة يف الرتبية اخلا�صة.

ا�ضطراب اللغة والكالم (ا�ضطرابات التوا�صل):
 ا�ضطرابات ملحوظة يف النطق �أو ال�صوت �أو الطالقة الكالمية �أو الت�أخر اللغوي �أو عدم منو اللغةالتعبريية �أو اللغة اال�ستقبالية ،وهو ما يجعل الطالب يف حاجة �إىل برامج عالجية �أو تربوية خا�صة،
وهي نوعان:
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* ا�ضطرابات الكالم (ا�ضطرابات ال�صوت ،ا�ضطرابات النطق ،ا�ضطرابات الطالقة)
* ا�ضطرابات اللغة (�شكل اللغة ،حمتواها ،ا�ستخدامها الوظيفي).

ال ّتوحد:
 ا�ضطراب منائي معقد يظهر خالل ال�سنوات الثالث الأوىل من العمر ،وي�ؤثر يف قدرة ال�شخ�صعلى التوا�صل والتفاعل مع الآخرين .وغالب ًا ما يعرف التوحد على �أنه ا�ضطراب مت�شعب يحدث
�ضمن نطاق مبعنى �أن �أعرا�ضه و�صفاته تظهر على �شكل �أمناط كثرية متداخلة تتفاوت بني اخلفيف
واحلاد.

اال�ضطرابات االنفعالية وال�سلوكية:
 ظهور واحدة �أو �أكرث من اخل�صائ�ص وال�سمات التالية على درجة وا�ضحة وطوال زمن ،وهو ما ي�ؤثر�سلب ًا يف �أداء الطالب التعليمي ،وهذه ال�سمات هي:
* عدم القدرة على التعلم ،وهو ال يعود �إىل �أ�سباب عقلية �أو ح�سية �أو �صحية.
* عدم قدرة الطالب على بناء عالقات �أو املحافظة على هذه العالقات مع الآخرين.
* ظهور �أمناط �سلوكية غري منا�سبة يف املواقف العادية.
* �إظهار حالة من تقلب املزاج كاحلزن �أو االكتئاب.
* امليل لإظهار �أعرا�ض ج�سمية و�آالم وخماوف مرتبطة مب�شكالت �شخ�صية ومدر�سية.

الإعاقة الذهنية:
 هي عبارة عن ق�صور يف النمو العقلي وال�سلوك التكيفي ي�ؤثر ب�شكل كبري يف قدرة الطالب علىاال�ستفادة يف الف�صول الدرا�سية العادية ،وتظهر هذه الأعرا�ض قبل �سن الثامنة ع�شرة.

املوهبة والتفوق:
 قدرة بارزة �أو ا�ستعداد متميز يف جمال �أو �أكرث من جماالت الذكاء� ،أو التفكري الإبداعي�،أو التح�صيلالدرا�سي� ،أو املهارات والقدرات اخلا�صة كاخلطابة� ،أو ال�شعر �،أو الر�سم �أو الأ�شغال اليدوية� ،أو
الريا�ضة البدنية� ،أو التمثيل امل�سرحي� ،أو القدرة القيادية ...وغالب ًا ما يكون �أداء الطالب املتفوق
�أو املوهوب يف املجاالت ال�سابقة متميز ًا عن زمالئه الذين مياثلونه يف العمر الزمني.

22

-

الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

مالحظة:
	ال ت�شمل فئات الرتبية اخلا�صة ك ًَال من حاالت الت�أخر الدرا�سي غري املرتبط ب�إعاقة� ،أو الناجت
عن احلرمان االجتماعي �أو الظروف االقت�صادية� ،أو الناجت عن �أن اللغة العربية لي�ست اللغة
الأم ،ومن املمكن �أن يتم تقدمي الدعم لهم ح�سب تو�صيات فريق الدعم املدر�سي وفريق الرتبية
اخلا�صة �إن لزم الأمر.
 مت احلديث عن الفئات الرئي�سة يف الرتبية اخلا�صة ،وتندرج حتتها جمموعات �أخرى جتمع�أكرث من فئة وحتتاج خلدمات الرتبية اخلا�صة ،ومنها على �سبيل املثال:
* الإعاقة الب�صرية والإعاقة اجل�سمية �أو ال�صحية.
* الإعاقات املتعددة.
* املوهبة والإعاقة ال�سمعية.
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ب�.أنواع برامج الرتبية اخلا�صة:
من املهم معرفة �أماكن ونوعية الربامج واخل��دم��ات التي �ستقدم للطالب ،وه��ي نوعان :برامج لفئة
الإعاقات ،وبرامج لفئة املوهبة والتفوق .يتم ت�صميم برامج هذه الفئات بنا ًء على تو�صيات اخلطة الرتبوية
الفردية (بالن�سبة لفئة الطلبة من ذوي الإعاقة) �أو اخلطة التعليمية املتقدمة (بالن�سبة لفئة الطلبة املوهوبني
واملتفوقني) ،والتي تقوم �أ�سا�س ًا على نقاط القوة للطلبة �أو املجاالت التي حتتاج �إىل تعديل ،وقد تتطلب �إجراء
تعديالت يف املنهج �أو البيئة املدر�سية� ،أو �إجراء تعديالت �ضرورية �أو بدائل تقييم جديدة.

�أ ً
وال :برامج الرتبية اخلا�صة (فئة الطلبة من ذوي الإعاقة):

من االعتبارات املهمة يف الرتبية اخلا�صة �أن يدمج الطالب يف البيئة ال�صفية التي حتظى ب�أقل قدر ممكن
من تدخالت الرتبية اخلا�صة (البيئة الأقل تقييد ًا) هي البيئة الرتبوية الأقرب �شبه ًا ببيئة ال�صف الدرا�سي
العادي.
وفيما يلي عر�ض لأ�شكال خمتلفة يتم فيها تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة ح�سب احتياجات الطالب ،وهي
تنق�سم �إىل ثالثة:
برنامج ما قبل االلتحاق بربامج الرتبية اخلا�صة:
برنامج فريق الدعم املدر�سي.

برامج الدمج املكانية:
برنامج الدمج يف الف�صل الدرا�سي العادي.
برنامج الدمج يف ف�صل الرتبية اخلا�صة.
برامج خارج املدر�سة.

اخلدمات امل�ساندة:
برامج غرف امل�صادر.
خدمات النطق واللغة.
خدمات العالج الطبيعي والوظيفي.
برامج الت�أهيل املهني امل�ساند.
خدمات م�ساندة �أخرى ح�سب حاجة الطالب.
24
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�أ ً
وال :برامج ما قبل االلتحاق بربامج الرتبية اخلا�صة:

( برنامج فريق الدعم املدر�سي):

 عندما يظهر �أن لدى طالب (غري ملتحق بعد بربامج الرتبية اخلا�صة) �صعوبات يف التعلم �أو لديه�أي احتياجات �أخرى ميكن تقدمي امل�ساعدات والتدخل املبا�شر له ب�شكل فردي �أو �ضمن جمموعات
�صغرية من خالل معلم الف�صل �أو م�ساعد املعلم يف ال�صف العادي �أو غريهما (كما هو مقرتح من
قبل فريق الدعم املدر�سي عن طريق م�ساعدة الطالب قبل التحاقه بربامج الرتبية اخلا�صة).

ثانياً :برامج الدمج املكانية:

برنامج الدمج يف الف�صل الدرا�سي العادي:
 يعد الف�صل الدرا�سي العادي اخليار التعليمي الأف�ضل لكل طالب م�ؤهل لتلقي خدمات الرتبيةاخلا�صة .وقد يحتاج طالب الرتبية اخلا�صة يف هذه الربامج �إىل امل�ساندة من خالل معلم الرتبية
اخلا�صة �أو م�ساعد املعلم يف الف�صل الدرا�سي العادي (�إىل جانب معلم الف�صل العادي الأ�سا�سي).

برنامج الدمج يف ف�صل الرتبية اخلا�صة:
 يتلقى الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة (فئة الإعاقات) تعليمه يف املواد الدرا�سية الأ�سا�سيةح�سب احتياجاته �ضمن اخلطة الرتبوية الفردية معظم اليوم الدرا�سي داخل ف�صل الرتبية اخلا�صة
�أو كله.
 يتم ت�سجيل الطالب وقبوله يف هذه الف�صول وفق �شروط حمددة يف حال تعذر دجمه يف الف�صولالعادية�( ،سيتم حتديدها بالتف�صيل الحق ًا) ،ومنها على �سبيل املثال:
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حاالت تقبل يف الف�صل اخلا�ص
الإعاقات ال�شديدة التي ال ميكن دجمها.

حاالت ال تقبل يف الف�صل اخلا�ص
�صعوبات التعلم.

وجود �أعداد من جمموعة متجان�سة كال�صمم الكامل الت�أخر الدرا�سي غري الناجت عن �إعاقة.
و�ضرورة توفر معلم لغة �إ�شارة وغريها من التعديالت.
الإعاقات الب�سيطة.
تفاوت كبري يف الإعاقات والأعمار.
اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية التي ميكن دجمها.

برامج خارج املدر�سة:
فيها يتم تقدمي اخلدمات التعليمية الالزمة للطالب يف املنزل �أو امل�ست�شفى �أو غريه نتيجة عوامل
حالت دون ح�ضوره اليومي �إىل املدر�سة .يف هذه احلالة يجب تقدمي التقرير الطبي املعرتف به من
اجلهات الر�سمية كامل�ست�شفيات احلكومية ،ويجب ذكر اجلهات واملعلمني املعنيني بتقدمي اخلدمات
للطالب يف اخلطة الرتبوية الفردية.
(انظر تف�سري امل�صطلحات :التدري�س يف امل�ست�شفى والتدري�س يف املنزل)

ثالثاً :اخلدمات امل�ساندة:

برامج غرف امل�صادر:

 فيها يتم ذهاب الطالب خالل فرتات حمددة من اليوم الدرا�سي �إىل غرفة امل�صادر لتلقي الدعماملنا�سب كتلقي جل�سات فردية يف مادة معينة ح�سب احتياجاته املو�صى بها يف اخلطة الرتبوية
الفردية �أو املتقدمة ،وهو ما يتم من قبل معلم الرتبية اخلا�صة(.قد تكون هذه الغرف للفئتني:
الإعاقات �أو املوهبة والتفوق كل على حدة.)..

اخلدمات اخلا�صة بعالج النطق وتنمية املهارات اللغوية:
 فيها يتلقى الطالب جل�سات النطق واللغة الفردية �أو اجلماعية خالل اليوم الدرا�سي ،وميكن تقدمي26
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هذه اخلدمة يف الف�صول �إذا كان الو�ضع ي�سمح بذلك �أو يف املكان املخ�ص�ص لذلك ومن قبل
املخت�صني يف املجال.

خدمات العالج الطبيعي والعالج الوظيفي:
 فيها يتلقى الطالب جل�سات عالجية فردية خالل اليوم الدرا�سي ،وميكن تقدمي هذه اخلدمة يفالف�صول �إذا كان الو�ضع ي�سمح بذلك �أو يتم �أخذ الطالب �إىل غرفة �أو مكان متخ�ص�ص داخل
املدر�سة �أو خارجها.

برامج الت�أهيل املهني امل�ساند:
 هناك برامج قد ي�ستفيد منها طلبة الرتبية اخلا�صة بعد انتهائهم من احللقة الثانية وهي برامجالت�أهيل املهني امل�ساند (وهي برامج غري �أكادميية ميكن التعاون فيها مع جهات معنية بالت�أهيل
املهني كمعاهد التكنولوجيا التطبيقية ومراكز ت�أهيل ذوي الإعاقات).

خدمات م�ساندة �أخرى ح�سب حاجة الطالب:
مثل :توفري الأجهزة التعوي�ضية والتدريب عليها وعمليات التقييم و�إعادة التقييم واملتابعة.

ثانياً :برامج الرتبية اخلا�صة (فئة /الطلبة املوهوبني واملتفوقني):

يحتاج الطلبة امل�ؤهلون لهذه الربامج �إىل فر�ص تعليمية متقدمة و�إىل املزيد من اخلدمات التعليمية نتيجة
متتعهم بقدرات متميزه قد تكون يف جمال من املجاالت الدرا�سية مثل الريا�ضيات� ،أو يف جماالت ذات امليول
واالهتمامات ال�شخ�صية مثل الإلكرتونيات �أو الكتابة امل�سرحية .ولدى ه�ؤالء الطلبة برنامج يعرف با�سم
(اخلطة التعليمية �أو الرتبوية املتقدمة) ي�ضعه فريق عمل متخ�ص�ص مبا يلبي احتياجات الطالب واهتماماته
و�إبداعاته يف هذه املجاالت .ومن �أمثلة الربامج الإثرائية املعتمدة :برنامج الإثراء املدر�سي ال�شامل.
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إجراءات الكشف والتعرف وتحديد الخدمات:

()1
مرحلة ما قبل
برامج الرتبية
اخلا�صة.

()2
الإحالة
والت�شخي�ص
والتقييم.

()3
�إعداد اخلطة
الرتبوية الفردية
واخلطة التعليمية
�أو الرتبوية
املتقدمة.

()4
�آلية تقدمي
خدمات الرتبية
اخلا�صة.

()5
املتابعة ومراجعة
اخلطة الرتبوية.

()6
مرحلة التقومي
واالمتحانات
وا�ست�صدار
ال�شهادات.

 �إذا ما واجهت الطالب �صعوبة وا�ضحة كان لها الأثر املبا�شر يف م�سرية حت�صيله الأكادميي� ،أو�أظهر متيز ًا يتطلب وجود احتياجات �أكادميية متقدمة ف�إن ذلك ي�ستدعي تدخ ًال وفق اخلطوات
التالية:

املرحلة الأوىل :ما قبل برامج الرتبية اخلا�صة:
( فريق الدعم املدر�سي):
 يقوم مدير املدر�سة بت�شكيل فريق الدعم املدر�سي الذي ي�ضم كال من :مدير املدر�سة واالخت�صا�صياالجتماعي ومعلم الرتبية اخلا�صة ب�صفة �أ�سا�سية ،وين�ضم له كل من معلم الطالب واالخت�صا�صي
النف�سي واخت�صا�صي النطق و�أي خمت�ص �آخر يتطلب الأمر وجوده ،كما قد ي�شارك فيه ويل الأمر،
�أو الطالب نف�سه �إذا كان ذلك منا�سب ًا.
 يجتمع فريق الدعم املدر�سي �أ�سبوعي ًا ملناق�شة حالة طالبني على الأقل (طالب مل يلتحقون بربامجالرتبية اخلا�صة بعد ولكنّ لديهم احتياجات معينة ميكن دعمها من قبل املدر�سة) ،وذلك بعد ورود
مالحظات حول �أو�ضاعهم �أو احتياجاتهم.
 تتم عملية التقييم غري الر�سمي لو�ضع الطالب. حتديد التدخالت الالزمة والتو�صيات التي من �ش�أنها دعم الطالب ملوا�صلة العملية التعليمية. متابعة �أو�ضاع الطالب يف اجتماعات �أخرى يف مدة �أق�صاها �أربعة �أ�سابيع ور�صد التقدم احلا�صل. تقدمي اقرتاحات وتدخالت �إ�ضافية �أو حتويل الطالب املعني �إىل التقييم الر�سمي لتحديد �أهليتهوحقه باال�ستفادة من برامج الرتبية اخلا�صة.
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املرحلة الثانية :الإحالة والت�شخي�ص والتقييم:

(فريق الرتبية اخلا�صة) :ي�ضم فريق الرتبية اخلا�صة باملنطقة �أو املدر�سة ك ًال من( :موجه الرتبية
اخلا�صة رئي�س ًا للفريق ،معلم الرتبية اخلا�صة ،معلم ال�صف �أو املادة ،ويل الأمر ،مدير املدر�سة،
االخت�صا�صي النف�سي ،االخت�صا�صي االجتماعي ،و�أي من االخت�صا�صيني والفنيني والإداري�ين
ممن يتطلب وجودهم وفق حالة الطالب كاخت�صا�صي النطق ،واخت�صا�صي العالج الطبيعي �أو
الوظيفي ،ومن�سق الرتبية اخلا�صة ،الطبيب ،املمر�ض� ،)..أو الطالب نف�سه �إذا كان ذلك مالئم ًا.
يتم ت�شكيل هذا الفريق على م�ستوى املدر�سة �أو املنطقة ويخدم فئة الإعاقة وفئة املوهبة والتفوق
ح�سب تخ�ص�ص �أع�ضائه.
 يقوم فريق الرتبية اخلا�صة يف املنطقة /املدر�سة مبتابعة �أمر التحويل ال�صادر من فريق الدعمحتى يتم �إج��راء التقييم ال�شامل للطالب (التقييم الر�سمي �أو غري الر�سمي) ،وذلك من �أجل
ت�صنيف الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة (فئة الإعاقات �أو من املوهوبني واملتفوقني).
 يتم تقييم الطالب القادم من املنزل �أو املحول من جهات �أخرى ب�شكل مبا�شر لتحديد �أهليتهخلدمات الرتبية اخلا�صة.
 حتديد �أهليته وحقه باال�ستفادة من خدمات الرتبية اخلا�صة (�ضمن اخلطة الرتبوية الفردية �أواخلطة التعليمية املتقدمة).
 يجب �أال ت�ستغرق هذه العملية �أكرث من  30يوما من تاريخ الإحالة من قبل فريق الدعم املدر�سي. (اعتبارات القبول) :قبل �أن يتم قبول الطالب �ضمن �أي من برامج الرتبية اخلا�صة ينبغي �أنيكون الهدف الأ�سا�سي للقبول هو :دمج الطالب بالتعليم النظامي العام وحتديد �أف�ضل الأ�ساليب
الداعمة لذلك� .إذ يجب توفري البيئة الآمنة واخلالية من �آية م�ضايقات �أو خوف �أو ترهيب �أو عدم
تقبل.
وملا كان لكل طالب احتياجاته الفردية الذاتية التي يجب �أن تو�ضع يف احل�سبان مل�صممي الربامج ل�ضمان
تنا�سبها مع تلك االحتياجات ،ف�إنه هناك ع��دد ًا من االعتبارات عند قبول الطالب يف برنامج معني وفق
م�ستويات وبدائل تربوية حمددة (انظر ال�شكل املرفق)..
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البيئة الأكرث تقيد ًا

البيئة الأقل تقيد ًا
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هذه جمموعة من الأ�سئلة التي ت�ساعد يف اتخاذ القرار املنا�سب الختيار الربنامج املنا�سب:
-

-

ما اخلدمات املطلوبة وال�ضرورية لدعم الطالب؟
ما البيئة الأقل تقييد ًا ؟ كيف تكون البيئة الأقل تقييد ًا ؟
هل ميكن �أن يتلقى الطالب خدمات الرتبية اخلا�صة يف مدر�سة قريبة من منزله ؟
هل هناك موارد �أو م�صادر ميكن �أن توفرها املدر�سة لي�ستفيد منها الطالب ؟
هل لدى املدر�سة فكرة وا�ضحة عن تقبل الطالب ودجمه؟
هل ي�شارك �أولياء الأمور يف و�ضع اخلطة الرتبوية مع الفريق ؟
هل يحتاج الطالب �إىل خطة �سلوك عالجية؟
هل هناك حاجة ملعلم م�ساعد لت�سهيل عملية الدمج ؟
ما املواد الدرا�سية التي �أظهر الطالب فيها حت�صيال مرتفعا»؟
هل يحتاج الطالب �إىل خدمات م�ساندة ؟
هل توجد معلمة/معلم تربية خا�صة يف املدر�سة؟ هل عدد املعلمني يكفي لتغطية نوع الربنامج
املقرتح؟
هل توجد معلمة/معلم غرفة م�صادر؟
ما عدد طلبة الرتبية اخلا�صة يف املدر�سة؟ (وما براجمهم)؟
هل قامت املدر�سة بتوعية الطلبة و�أولياء الأمور واملعلمني بربامج الرتبية اخلا�صة؟
هل الف�صل مهي�أ ال�ستقبال الطالب؟
هل املدر�سة �أو البيئة التعليمية مهي�أة ال�ستقبال الطالب؟

املرحلة الثالثة� :إعداد اخلطة الرتبوية الفردية واخلطة التعليمية �أو الرتبوية املتقدمة:
-

يجتمع فريق الرتبية اخلا�صة لكتابة اخلطة الرتبوية الفردية �أو اخلطة التعليمية املتقدمة للطلبة
ممن مت ت�صنيفهم لال�ستفادة من خدمات الرتبية اخلا�صة من خالل مرحلة التقييم والت�شخي�ص.
يقوم ب�إعداد اخلطة الرتبوية فريق الرتبية اخلا�صة يف املنطقة �أو املدر�سة وتن�سيب من يلزم
للم�شاركة يف �إعداد اخلطة كمعلم املادة �أو موجه املادة �أو اخت�صا�صي العالج الطبيعي...
ير�أ�س فريق الرتبية اخلا�صة موجه الرتبية اخلا�صة ب�إ�شراف الق�سم املخت�ص يف املنطقة ومتابعته.
من �أهم عنا�صر اخلطة الرتبوية الفردية و�ضع الأهداف ق�صرية وبعيدة املدى ،وحتديد االحتياجات
ح�سب حاجة كل طالب .ومن الأمثلة على هذه االحتياجات :مواءمة وتعديل املنهج� ،أو اخلدمات
امل�ساندة� ،أو التعديالت البيئية والبدائل �أثناء عملية التقومي واالمتحانات.
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املرحلة الرابعة� :آلية تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة:
 تقدم خدمات الرتبية اخلا�صة وفق تو�صيات اخلطة الرتبوية الفردية �أو اخلطة الرتبوية املتقدمةباعتبار الطالب م�ستحق ًا ملثل هذه اخلدمات.
 يتم البدء بالعمل يف تلك اخلدمات يف �أقرب وقت ممكن بعد اعتماد اخلطة الرتبوية الفرديةوتوقيعها من قبل فريق العمل وويل الأمر على �أال يتجاوز بدء التنفيذ �أ�سبوعني من انتهاء مرحلة
التقييم وتقدمي التو�صيات من قبل فريق الرتبية اخلا�صة.
 يتوىل متابعة تنفيذ اخلطة الرتبوية معلم الرتبية اخلا�صة يف املدر�سة بالتن�سيق مع زمالئه يف فريقالعمل واجلهات الأخرى ذات ال�صلة.

املرحلة اخلام�سة :املتابعة ومراجعة اخلطة الرتبوية:
	�إذا الحظ �أحد �أع�ضاء فريق العمل مع الطالب وجود �صعوبة وا�ضحة يف تنفيذ اخلطة الرتبوية(ك�أن تكون الأه��داف �أعلى بكثري من م�ستوى قدرات الطالب �أو �أن تكون �أقل بكثري من قدرات
الطالب) ف�إن من املمكن دعوة فريق اخلطة الرتبوية الفردية �أو املتقدمة ملراجعة �أهداف اخلطة
و�إع��ادة النظر بالتو�صيات خالل ثالثة �شهور من �إع��داد اخلطة الرتبوية وفق منوذج معد لهذا
الغر�ض يو�ضح �سبب الدعوة.
 كما يجب �أن تتم مراجعة اخلطة الرتبوية ور�صد االجنازات التي حتققت يف نهاية كل ف�صل درا�سيوتوثيق النتائج بتحديد ن�سبة حتقيق الأهداف.
 يقوم معلم الرتبية اخلا�صة امل�س�ؤول عن متابعة تنفيذ اخلطة الرتبوية ب�إعداد تقرير نهاية العام الدرا�سياخلا�ص باخلطة الرتبوية مو�ضح ًا مدى التح�سن ون�سبة حتقيق الأهداف ومذي ًال بتو�صيات للعام
الدرا�سي املقبل وتعتمد هذه التو�صيات من قبل فريق �إعداد اخلطة الرتبوية.

املرحلة ال�ساد�سة :مرحلة التقومي واالمتحانات وا�ست�صدار ال�شهادات:
 يخ�ضع الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة لعدة اعتبارات و�أ�ساليب ح�سب احتياجاته الفرديةوفق ما جاء يف اخلطة الرتبوية الفردية يف �أثناء عملية التقومي واالمتحانات( .دليل هذه الأ�ساليب
مرفق بامللحقات).
 يتم ترفيع الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة بني امل�ستويات املختلفة �آلي ًا ومراعاة ما مت حتقيقهمن الأهداف املو�ضوعة له يف اخلطة الرتبوية.
	�إذا مل يتم حتقيق هذه الأهداف ف�إنه تتم عملية متابعة ومراجعة اخلطة الرتبوية ،ويتم تعديلها ح�سباحتياجاته على �أن الطالب يتم ترفيعه ب�شكل تلقائي للم�ستوى الذي يليه ح�سب الفئة العمرية املنا�سبة.
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	ال يتم تطبيق نظام الإعادة (الر�سوب) مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إمنا يتم تعديلاخلطة الرتبوية لتتنا�سب وقدرات الطالب.
 مينح الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة (�شهادة معدلة) تو�ضح �أنه من ذوي االحتياجاتاخلا�صة و�أنه قد ا�ستفاد من خدمات الرتبية اخلا�صة بحيث يذكر �أن الدرجات املمنوحة تبع ًا
للخطة الرتبوية الفردية �أو اخلطة الرتبوية املتقدمة.
 يذكر يف �شهادة الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة �أنه خ�ضع لربامج:* فئة الإعاقات :وهي تذكر حاجة الطالب (حاجة �أو نق�ص يف القدرات ال�سمعية �أو
الب�صرية).
* فئة املوهوبني واملتفوقني :وهي تذكر فيها املجاالت �أو املواد التي متيز فيها.
وهنا يجب �أن ننوه �أن ذكر هذه الظروف يف ال�شهادة لي�س �إحراج الطالب املعاق الذي قد يحتاج �إىل هذه
املعلومة يف مراحل �أخرى �أو مع م�ؤ�س�سات �أخرى داخل الدولة وخارجها لتوفري وجتهيز اخلدمات له عند
االلتحاق بهذه امل�ؤ�س�سة ،و�ضمان حقه يف االلتحاق متا�شي ًا مع املادة  12من القانون االحتادي رقم  29ل�سنة
( 2006وهو مرفق بامللحقات).
وكذلك احلال بالن�سبة للطالب املوهوب يجب الإ�شارة اىل املجاالت التي برز فيها ملوا�صلة تقدمي اخلدمات
له وعدم �إهماله.
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نظام االنتقال بين المستويات

�إن نظام االنتقال يف برامج الرتبية اخلا�صة هو االنتقال بني امل�ستويات املختلفة �أو من برنامج
�إىل �آخر وفق البدائل التالية:
-
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من م�ستوى �صفي �إىل �آخر.
من مدر�سة �إىل �أخرى.
من م�ؤ�س�سة �إىل �إحدى املدار�س.
من مدر�سة �إىل م�ؤ�س�سة.
من برنامج �إىل �آخر (�أو من م�ؤ�س�سة) �إىل برنامج �آخر.
من املدر�سة �إىل املرحلة الالحقة �أو اجلامعة �أو برنامج تدريب مهني �أو غريها من م�ؤ�س�سات
الت�أهيل والتعليم املختلفة وبراجمها.

-

الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

وجود حاجة لدى الطالب
اجتماع فريق الدعم املدر�سي
تقييم غري ر�سمي

عدم اال�ستفادة من التدخالت املبا�شرة
الإحالة �إىل فريق الرتبية اخلا�صة للتقييم

اال�ستفادة من التدخالت املبا�شرة
عدم الإحالة لتقييم الرتبية اخلا�صة

�إحالة �إىل فريق الرتبية اخلا�صة
طلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة
قادمون من املنازل �أو مراكز املعاقني

غري م�ؤهل للح�صول على خدمات
الرتبية اخلا�صة
عودة �إىل خدمات الدعم املدر�سي

تقييم ر�سمي

م�ؤهل للح�صول على خدمات الرتبية اخلا�صة
خطة تربوية فردية  /متقدمة
متابعة ومراجعة
تقرير نهاية العام الدرا�سي

الإنتهاء من تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة

ا�ستمرار خدمات الرتبية اخلا�صة
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ت�سجيل وقيد الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة:
تقدم خدمات الرتبية اخلا�صة مل�ستحقيها من طلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة من مرحلة ريا�ض
الأطفال �إىل الثانوية العامة.
يتم الإعالن لأولياء الأمور واملجتمع عن مواعيد التقدم بطلبات االلتحاق بخدمات الرتبية اخلا�صة
من �أجل الرت�شيح والقبول خلدمات الرتبية اخلا�صة من قبل املناطق التعليمية مع نهاية الف�صل
الدرا�سي الأول للعام احلايل.
تتم عملية ت�سجيل �أويل لأي طالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدر�سة �أو املنطقة متهيد ًا
لعملية قبوله بعد مرحلة التقييم والت�شخي�ص يف املنطقة /املدر�سة من قبل فريق الرتبية اخلا�صة.
يتم تقييم الطلبة املر�شحني للقيد للعام القادم خالل الأ�شهر الثالث الأخرية من العام الدرا�سي
الذي ي�سبق عام االن�ضمام وينطبق ذلك على طلبة املنازل واملراكز وامل�ؤ�س�سات الأخرى.
يف جميع احلاالت ال يتم ت�سجيل وقيد الطالب على �أنه من طلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة �إال بعد
مرحلة التقييم والت�شخي�ص له من قبل فريق الرتبية اخلا�صة يف املنطقة.
يف حال مراجعة �أي طالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة �أي مدر�سة من �أجل الت�سجيل يتوجب على
املعنيني باملدر�سة توجيه ويل الأمر للجهة املعنية يف املنطقة التخاذ الإجراءات املتبعة وتوعيته بتلك
اخلطوات.
يتم حتديد املر�شحني للقيد من قبل فريق الرتبية اخلا�صة يف املنطقة للعام القادم على �أن تتم
خماطبة �أولياء الأمور واملدار�س املعنية لت�سجيل وقيد الطلبة قبل نهاية العام الدرا�سي احلايل.
يتم رفع كل الك�شوف حول الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة واملر�شحني للعام القادم من قبل
املدار�س للمناطق ومنها �إىل الوزارة (�إدارة الرتبية اخلا�صة و�إدارة التقومي واالمتحانات ،والإدارات
املعنية الأخرى) وذلك لعمل كل التدابري الالزمة حول االمتحانات والأجهزة والتجهيزات املكانية
مع نهاية العام الدرا�سي.
يكون الطالب م�سج ًال وملتحق ًا بربامج الرتبية اخلا�صة على النحو الآتي:
* يع ّد مقيد ًا يف املدر�سة ب�شكل عادي ،ويتم اكت�شاف الطالب ،وبعد التقييم يتلقى خدمات
الرتبية اخلا�صة (�أ�صبح طالب ًا من ذوي االحتياجات اخلا�صة).
* يع ّد مقيد ًا �سابق ًا على �أنه من الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة وم�ستمر ًا يف تلقي
خدمات الرتبية اخلا�صة (مقيد ًا على �أنه من طلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة).
* يع ّد مقيد ًا منق ً
وال من �أحد املراكز �أو امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو املنزل (ي�صبح من طلبة
ذوي االحتياجات اخلا�صة).

-

-

-

-

36

-

الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

 يجب ت�سجيل الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة ح�سب الفئة العمرية املحددة من قبل الوزارة(كما هو مو�ضح يف ال�شكل املرفق) حتى لو مل يكن ملتحق ًا مبدر�سة من قبل ،وذلك بالتن�سيق مع
املناطق والإدارات املعنية يف وزارة الرتبية والتعليم .وي�ستثنى من ذلك بع�ض احلاالت التي تخ�ضع
ل�شروط و�ضوابط يحددها فريق الرتبية اخلا�صة على �أال يتجاوز العمر الزمني �سنة عمرية عن
احلد الأعلى للفئة العمرية املحددة لكل م�ستوى.
 يذكر �أن الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف ال�سجل املدر�سي ،وهنا يجب �أن ننوه �أن ذكر هذهالظروف ال يق�صد منها �إهانة الطالب املعاق لأن على املدر�سة توفري وجتهيز اخلدمات له .وكذلك
احلال بالن�سبة للطالب املوهوب ف�إنه يجب الإ�شارة �إىل ذلك ملوا�صلة تقدمي اخلدمات له وعدم
�إهماله.
 يتم ترفيع الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة بني امل�ستويات املختلفة �آلي ًا �إذا مت حتقيق الأهدافاملو�ضوعة له يف اخلطة الرتبوية و�إذا مل يتم حتقيق هذه الأهداف يف �أثناء عملية متابعة ومراجعة
اخلطة الرتبوية يتم تعديلها ح�سب احتياجاته علم ًا ب�أن الطالب يتم ترفيعه تلقائي ًا للم�ستوى الذي
يليه ح�سب الفئة العمرية املنا�سبة.
	ال يتم تطبيق نظام الإعادة (الر�سوب) مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إمنا يتم تعديلاخلطة الرتبوية لتتنا�سب وقدرات الطالب.
 ومن املهم التوا�صل بني �أولياء الأم��ور واملدر�سة ب�ش�أن برامج االنتقال بني الربامج وامل�ستوياتاملختلفة .ويتم ذلك عادة خالل اجتماعات فريق اخلطة الرتبوية �أو املراجعة ال�سنوية خلطة
الطالب.
	�إذا واج��ه الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة (فئة الإع��اق��ات) �صعوبة يف موا�صلة النظامالأكادميي وفق اخلطة الرتبوية الفردية املو�ضوعة له ،ف�إنه يتم النظر يف بدائل للت�أهيل املهني �أو
برامج �أخرى منا�سبة بالتعاون مع اجلهات املعنية .ويتم ذلك فيما بني ال�صف ال�سابع والتا�سع.
	ال يتم حتويل الطالب ملراكز املعاقني قبل ال�صف ال�سابع �إال �ضمن �شروط و�ضوابط حمددة تقرها�إدارة الرتبية اخلا�صة بالوزارة و�سيتم حتديدها الحق ًا.
	-ال يتم حتويل الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة �إىل مراكز تعليم الكبار.
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املقرتح :حتديد �سن القبول من ريا�ض الأطفال وحتى ال�صف الثاين ع�شر طبقاً للجدول
التايل:
املراحل التعليمية
مرحلة
ريا�ض
الأطفال

مرحلة
ريا�ض
الأطفال

امل�ستوى
التعليمي
مرحلة
ريا�ض
الأطفال

الأول
احللقة
الأوىل
املرحلة الأ�سا�سية

الثاين

الثالث
احللقة
الثانية
الرابع

املرحلة الثانوية
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العمر بال�سنوات امليالدية
ال�صف

�إىل

من
الأ�شهر

ال�سنوات

يوم�.شهر

ال�سنوات

رو�ضة ()1

6

3

5.29

4

رو�ضة ()2

6

4

5.29

5

1

6

5

5.29

7

2

6

6

5.29

8

3

6

7

5.29

9

4

6

8

5.29

10

5

6

9

5.29

11

6

6

10

5.29

12

7

6

11

5.29

13

8

6

12

5.29

14

9

6

13

5.29

15

10

6

14

5.29

16

11

6

15

5.29

17

12

6

16

5.29

18

الكوادر الفنية والتعليمية واإلدارية

�أ ً
وال :الهياكل التنظيمية للرتبية اخل��ا���ص��ة يف ال����وزارة وامل��ن��اط��ق وامل��دار���س
ومهامهم الرئي�سة:

وزارة الرتبية والتعليم:

تقوم �إدارة الرتبية اخلا�صة يف وزارة الرتبية والتعليم بالإ�شراف العام على تقدمي اخلدمات لفئات الرتبية
اخلا�صة يف املناطق واملدار�س ،ومتابعتها املبا�شرة بالزيارات امليدانية لهذه املدار�س .وتقوم الإدارة باملهام
التالية:
 الت�أكد من �أن الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة (فئتي الإعاقة واملوهبة والتفوق) يلتحقونبربامج مالئمة يف املدار�س احلكومية بالدولة وفق اللوائح والقوانني ال�سارية.
	�إع��داد معايري لربامج الرتبية اخلا�صة باملدار�س ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها بالتن�سيق معاجلهات املعنية بالدولة.
 درا�سة تطوير الربامج والن�شاطات املتعلقة بالرتبية اخلا�صة التي تنظمها مراكز اخلدماتواملناطق التعليمية.
 تقدمي امل�ساعدة الفنية للوحدات التنظيمية واملدار�س لدعم جهودها يف �إعداد الربامج لتدري�سالطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 -تطوير مهارات الهيئات الإدارية والتعليمية ،ودعم قدراتها يف العمل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة.

املناطق التعليمية:
يجب �أن يتوفر ق�سم للرتبية اخلا�صة �ضمن الهيكل التنظيمي يف كل منطقة تعليمية بحيث يتكون من فريق
يقدم الدعم لكل املدار�س التي حتتاج �إىل خدمات الرتبية اخلا�صة يف املنطقة التعليمية الواحدة .كما ميكن
�أن يتم توفري �أكرث من خمت�ص تبع ًا الحتياجات الطلبة يف املنطقة( .وثمة ت�صور للكوادر الفنية واملتخ�ص�صة
املقرتحة للق�سم):
 اخت�صا�صي عالج طبيعي. رئي�س ق�سم الرتبية اخلا�صة. اخت�صا�صي عالج وظيفي. من�سق الرتبية اخلا�صة. اخت�صا�صي عالج النطق واللغة. موجهو الرتبية اخلا�صة. اخت�صا�صي التقنيات امل�ساعدة. خمت�ص يف التعليم املهني امل�ساند. اخت�صا�صي اال�ضطرابات االنفعالية وال�سلوكية. اخت�صا�صي املوهوبني واملتفوقني.الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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 اخت�صا�صي نف�سي. اخت�صا�صي �إعاقة ب�صرية.� -سكرتري.

 اخت�صا�صي �صعوبات تعلم. -اخت�صا�صي �إعاقة �سمعية.

مهام ق�سم الرتبية اخلا�صة يف املنطقة التعليمية:
ي�شرف الق�سم ب�شكل مبا�شر على املدار�س يف املنطقة التعليمية يف عملية تعليم الطلبة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف مدار�س املنطقة التعليمية من خالل:
 متابعة �آليات العمل يف املدار�س والإ�شراف على تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة ب�شكل مبا�شر. الت�أكد من تطبيق املبادئ والقواعد العامة لربامج الرتبية اخلا�صة على م�ستوى املنطقة واملدار�س.وتقدمي التغذية الراجعة حول تنفيذ هذه الإجراءات لإدارة الرتبية اخلا�صة.
 قبول الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة (�إجراءات الت�سجيل والقيد والقبول) ورفع الك�شوفللوزارة ،ومتابعة �إجراءات ا�ستكمال الت�سجيل للطلبة.
 التن�سيق مع كل املدار�س لر�صد الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة واحتياجاتهم. ح�صر احتياجات املدار�س من املعلمني والكوادر الفنية الأخ��رى والإ�شراف على عملية توظيفمعلمي الرتبية اخلا�صة واملخت�صني بالتن�سيق مع �إدارة الرتبية اخلا�صة واملوارد الب�شرية باملنطقة.
 التن�سيق مع اجلهات والأق�سام والإدارات املعنية داخل الوزارة وخارجها لتوفري خدمات الرتبيةاخلا�صة.
 ن�شر التوعية يف املنطقة واملدار�س حول فئات الرتبية اخلا�صة وحقهم يف التعليم. رفع ك�شوف �أ�سماء الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة للإدارات املعنية بخدمات الرتبية اخلا�صةواملناهج والتقومي واالمتحانات والقيد والقبول يف الوزارة التخاذ كافة الإجراءات املنا�سبة.
 ر�صد وتقييم برامج الرتبية اخلا�صة املقدمة يف املدار�س. توفري فر�ص التدريب للعاملني مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،والتن�سيق مع املدار�سبخ�صو�ص تدريب معلمي الرتبية اخلا�صة وغريهم ح�سب احلاجة.
 رفع الك�شوف والتقارير الدورية لإدارة الرتبية اخلا�صة حول الإج��راءات الفنية والإداري��ة التياتخذت ب�ش�أن الرتبية اخلا�صة يف املدار�س.
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املدار�س:
يجب �أن يتوفر معلم للرتبية اخلا�صة يف كل مدر�سة على الأقل .وميكن توافر �أكرث من معلم �إذا اقت�ضت
احلاجة ح�سب �أعداد الطلبة وفئاتهم .ولتقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة يجب توافر عنا�صر �أخرى لتطبيق
ومتابعة وتنفيذ برامج الرتبية اخلا�صة .وه�ؤالء ال ي�شرتط تواجدهم جمتمعني ب�شكل يومي يف املدر�سة ولكنهم
يعملون كفريق ح�سب احتياجات الطالب ووفق اخلطة الرتبوية للطالب كما هو مو�ضح:
 معلم املادة (يف الف�صل اخلا�ص). مدير املدر�سة. اخت�صا�صي عالج النطق واللغة. اخت�صا�صي نف�سي. اخت�صا�صي عالج طبيعي. اخت�صا�صي اجتماعي. اخت�صا�صي التقنيات امل�ساعدة. موجه الرتبية اخلا�صة. اخت�صا�صي اال�ضطرابات االنفعالية موجه املادة.				 وال�سلوكية.
 اخت�صا�صي �صعوبات تعلم. معلم الرتبية اخلا�صة (يف الف�صل العادي). اخت�صا�صي �إعاقة �سمعية. معلم الرتبية اخلا�صة (يف الف�صل اخلا�ص). اخت�صا�صي �إعاقة ب�صرية. معلم الرتبية اخلا�صة (يف غرف امل�صادر). خمت�ص يف التعليم املهني امل�ساند. معلم الرتبية اخلا�صة (املوهبة والتفوق). اخت�صا�صي عالج وظيفي. معلم املادة (يف الف�صل العادي). م�ساعد معلم. -ويل الأمر.

مهام املدار�س:
من �أهم واجبات املدر�سة توفري �أف�ضل اخلدمات للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة من خالل
تطبيقها املهمات التالية:
 تطبيق القواعد العامة لربامج الرتبية اخلا�صة يف املدر�سة من خالل تكوين فرق العمل كفريقالدعم املدر�سي وفريق اخلطة الرتبوية الفردية لتقدمي اخلدمات للطلبة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،ومتابعة �أداء الطلبة وغريها.
 قبول الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة بناء على تو�صية من فريق الرتبية اخلا�صة يف املنطقةالتعليمية ،وتقدمي �أف�ضل اخلدمات والربامج املمكنة لكل طالب منهم.
 رفع االحتياجات من املعلمني واالخت�صا�صيني والفنيني للمنطقة التعليمية.الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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ح�صر �أع��داد و�أ�سماء جميع الطلبة امل�ستفيدين من خدمات الرتبية اخلا�صة واع��داد القوائم
والنماذج وكافة البيانات اخلا�صة بذلك و�إر�سالها �إىل ق�سم الرتبية اخلا�صة يف املنطقة التعليمية
ورفع نتائجهم مع نهاية الف�صل الدرا�سي الأول والثاين ويف حالة حدوث �أي تغيري يف البيانات يجب
�إخطار املنطقة بذلك.
تعديل البيئة التعليمية واملدر�سية ح�سب احتياجات الطلبة.
رفع تقارير دورية حول �أي احتياجات للمنطقة.
توفري كافة الإمكانات الالزمة لإع��داد وتنفيذ اخلطط الرتبوية الفردية واملتقدمة من خالل
التن�سيق مع املنطقة لعمل كافة املوائمات والتعديالت �أو التدابري الالزمة وتوفري االحتياجات
الالزمة (كتجهيزات املبنى ،احلافالت ،املناهج املكربة �أو املطبوعة بربايل الأجهزة التعوي�ضية،
االمتحانات واللجان اخلا�صة وغريها).
التعاون مع التوجيه وت�سهيل مهامهم وتنفيذ تو�صيات فريق الرتبية اخلا�صة.
تفعيل دور �أولياء الأمور و�إ�شراكهم يف كافة الربامج واخلطط اخلا�صة ب�أبنائهم.
توعية جميع الطلبة و�أولياء الأمور بربامج وخطط وفئات الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
املدر�سة و�ضرورة العمل على تقدمي اخلدمات املنا�سبة لهم مع �أقرانهم.

-

-

-

ثانياً :الأدوار وامل�س�ؤوليات لبع�ض العاملني مع الطلبة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة الرئي�سيني:

�إن العمل مع الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة يتطلب العمل بروح الفريق وتوفري املتخ�ص�صني،
و�سوف ن�ستعر�ض فيما يلي �أدوار بع�ض الأع�ضاء امل�شاركني يف عملية تعليم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة
ومهامهم لإجناح هذه العملية التعليمية (�إ�ضاف ًة �إىل مهامهم الرئي�سة وفق نظام وزارة الرتبية والتعليم).

دور مدير املدر�سة:
�إ�ضافة �إىل املهام الأ�سا�سية املوكلة ملدير املدر�سة وفق نظام وزارة الرتبية والتعليم يفرت�ض يف مدير
املدر�سة التي تقدم خدمات الرتبية اخلا�صة �أن يقوم مبهام �أ�سا�سية ،من �أهمها:
 تقبل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إعطا�ؤهم الفر�صة الكاملة يف التعلم. الإحاطة الكاملة باملبادئ والقواعد العامة لربامج الرتبية اخلا�صة ،والأهداف املرجوة من تنفيذبرامج الرتبية اخلا�صة يف املدر�سة.
 ت�شجيع ثقافة الدمج وحقوق الطلبة املوهوبني واملتفوقني والطلبة ذوي الإعاقة وكيفية اال�ستفادة من42
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خدمات الرتبية اخلا�صة.
تهيئة البيئة الرتبوية واملدر�سية ال�ضامنة لتنفيذ برامج الرتبية اخلا�صة بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة.
ت�سهيل عملية قبول ودمج الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة وفق تو�صيات فريق الرتبية اخلا�صة.
متابعة الربامج املطبقة املعلمني وزيارتهم يف الف�صول واالط�لاع على �أعمالهم ون�شاطاتهم
وم�شاركاتهم.
تطوير برامج التنمية املهنية والذاتية للعاملني مع ذوي االحتياجات اخلا�صة ور�صد احتياجاتهم
التدريبية والعمل على:
التن�سيق مع موجه الرتبية اخلا�صة حل�صر احتياجات املدر�سة من الكوادر املهنية العاملة مع ذوي
االحتياجات اخلا�صة وخماطبة املنطقة التعليمية بهذا ال�ش�أن.
التعاون مع �إدارة الرتبية اخلا�صة يف الوزارة وق�سم الرتبية اخلا�صة يف املنطقة التعليمية وامل�شاركة
يف االجتماعات والدورات والأن�شطة.
توثيق العالقة ب�أولياء الأم��ور والعمل على ن�شر التوعية بالربامج واخل��دم��ات املقدمة لذوي
االحتياجات اخلا�صة داخل املدر�سة وخارجها.
تقدمي تقرير يف نهاية كل ف�صل درا�سي حول خدمات وبرامج الرتبية اخلا�صة املطبقة يف املدر�سة
وتوثيق االيجابيات وال�سلبيات ورفعه �إىل (املنطقة و�إدارة الرتبية اخلا�صة يف الوزارة).
الت�أكد من تلبية احتياجات كل طالب من طلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة.
التن�سيق مع اجلهات املعنية داخ��ل املدر�سة وخارجها فيما يخ�ص عملية انتقال الطلبة ذوي
االحتياجات اخلا�صة بني امل�ستويات الدرا�سية املختلفة.
تنظيم �آليات تقدمي اخلدمات للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف غرف امل�صادر ،وت�سهيل
عملية تلقيهم للخدمات يف هذه الغرف يف �أثناء اليوم الدرا�سي بالتن�سيق مع معلم الرتبية اخلا�صة
لغرف امل�صادر ومعلمي املواد.
القيام ب�أي �أعمال �أخرى ت�سند �إليه يف جمال خدمات الرتبية اخلا�صة باملدر�سة وفق ما تراه �إدارة
الرتبية اخلا�صة يف الوزارة.

دور املوجه الأول للرتبية اخلا�صة:
�إ�ضافة �إىل املهام الأ�سا�سية املوكلة للموجه الأول يف �إدارة الرتبية اخلا�صة وفق نظام وزارة الرتبية والتعليم
يفرت�ض باملوجه الأول للرتبية اخلا�صة القيام باملهام الأ�سا�سية التالية:
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الإ�شراف الفني على موجهي الرتبية اخلا�صة يف املناطق التعليمية.
اقرتاح و�إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية التي من �ش�أنها تطوير املهارات الفنية ملوجهي الرتبية
اخلا�صة.
تنفيذ الزيارات امليدانية ملتابعة تنفيذ القواعد العامة لربامج الرتبية اخلا�صة بالتن�سيق مع توجيه
الرتبية اخلا�صة.
امل�ساهمة ب�إعداد التقارير الفنية ال�سنوية ملوجهي الرتبية اخلا�صة بالتعاون مع �إدارة املناطق
التعليمية.
تعزيز �أوا�صر التعاون وتكامل الأدوار بني �إدارة الرتبية اخلا�صة واملناطق التعليمية.
تقدمي الدعم واال�ست�شارة الفنية الالزمة لإدارة املناطق التعليمية مبا يخت�ص وتنفيذ برامج
وم�شاريع �إدارة الرتبية اخلا�صة يف الوزارة.

-

دور موجه الرتبية اخلا�صة:
�إ�ضافة �إىل املهام الأ�سا�سية ملوجه الرتبية اخلا�صة وفق نظام وزارة الرتبية والتعليم يفرت�ض مبوجه الرتبية
اخلا�صة القيام باملهام الأ�سا�سية التالية:
 تقبل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إعطا�ؤهم الفر�صة الكاملة يف التعلم. �ضرورة امل�شاركة يف االجتماعات والدورات التدريبية وور�ش العمل والأن�شطة اخلا�صة التي ت�ستهدفتوجيه الرتبية اخلا�صة.
 متابعة تنفيذ الربامج واملبادرات اخلا�صة بخدمات الرتبية اخلا�صة وتقدمي تقارير دورية حول �آليةالتنفيذ.
 امل�شاركة بفريق الرتبية اخلا�صة يف املنطقة التعليمية. توطيد العالقة مع �أولياء الأمور مبا يخدم العملية التعليمية متابعة تنفيذ كل ما يرد من �إدارة الرتبية اخلا�صة يف وزارة الرتبية والتعليم من تعليمات. احلر�ص على �صقل جوانب التنمية املهنية والذاتية لديه مبا يخدم م�صلحة العمل. ال��زي��ارات امليدانية ملدار�س الدمج والإ��ش��راف على معلمي الرتبية اخلا�صة وعملية الدمج يفاملدار�س.
	�إعداد وتنفيذ الربامج املهنية ملدار�س الدمج �أو املدار�س التي ت�ضم طلبة من ذوي االحتياجاتاخلا�صة.
 التن�سيق مع موجهي املواد.44

-
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 التعاون وتن�سيق العمل بروح الفريق مع اجلهات املعنية لت�سهيل تنفيذ الربامج :كمراكز الرتبيةاخلا�صة للأفراد من ذوي الإعاقة ،موجهي املواد� ،إدارات املدار�س وغريها.
	�إعداد تقارير �إجناز �شاملة ن�صف �سنوية تت�ضمن ما مت اجنازه خالل الف�صل الدرا�سي وفق منوذجمعد لهذا الغر�ض.
 توطيد العالقة مع م�ؤ�س�سات داعمة للطلبة املوهوبني واملتفوقني. -القيام ب�أي مهام �أخرى توكلها له �إدارة الرتبية اخلا�صة واملنطقة.

دور معلم الرتبية اخلا�صة يف الف�صول العادية:
-

تقبل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إعطا�ؤهم الفر�صة الكاملة يف التعلم.
الإ�شراف على تنفيذ برامج الرتبية اخلا�صة يف املدر�سة.
العمل بروح الفريق جنب ًا �إىل جنب مع معلمي الف�صول العادية.
امل�شاركة �ضمن فريق �إعداد اخلطة الرتبوية لطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدر�سة ومتابعة
تنفيذها مع معلمي املواد.
تذليل ال�صعاب التي تواجه الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدر�سة بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية والت�أكد من تلبية كافة احتياجاتهم خالل العملية التعليمية.
تدري�س ما ي�سند �إليه من ح�ص�ص فردية �أو جماعية داخ��ل ال�صف العادي للطلبة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
امل�شاركة يف �إعداد وتنفيذ برامج التوعية وبرامج التدريب املهنية مبا يخت�ص وبرامج الطلبة من
ذوي االحتياجات اخلا�صة داخل املدر�سة.
الت�أكد من مدى ا�ستخدام الطلبة لأجهزة التقنية امل�ساعدة بالتن�سيق مع املعلمني.
امل�شاركة يف اللجان ذات العالقة بالربنامج.
توطيد العالقة مع �أولياء الأمور مبا يخدم العملية التعليمية
التن�سيق مع املعنيني يف املدر�سة الكت�شاف ح��االت ذوي االحتياجات اخلا�صة وح�صر الأع��داد
وتوثيقها ورفعها للجهات املخت�صة.
تطوير االجتاهات الإيجابية نحو الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
عدم تكليف معلم الرتبية اخلا�صة ب��أي مهام �أو تكليفات �إداري��ة �أو فنية خ��ارج نطاق عمله �أو
تخ�ص�صه.
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دور معلم الرتبية اخلا�صة يف غرف امل�صادر (فئة الإعاقة):
�إن معلم الرتبية اخلا�صة يف غرف امل�صادر يقوم ب�إعداد وتنفيذ وتدري�س الربامج العالجية .مبا ي�شمل
جمموعة من املهارات التي ت�ستدعي تدريب الطالب ح�سب احتياجاته ،ومن تلك املهارات( :املهارات الأكادميية
اخلا�صة ،مهارات الإدراك احل�سي ،مهارات التوا�صل ،املهارات االجتماعية ،مهارات القيادة وغريها).
ومهامه هي:
 تقبل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إعطا�ؤهم الفر�صة الكاملة يف التعلم. العمل بروح الفريق مع بقية �أع�ضاء فريق العمل العاملني مع الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة. تنفيذ تو�صيات اخلطة الرتبوية. تدري�س ما ي�سند �إليه من ح�ص�ص فردية وجماعية. االهتمام بعملية التوثيق ور�صد االجنازات. جتهيز ملفات �شاملة جلميع الطلبة لديه تت�ضمن اخلطة و�أوراق العمل. رفع تقارير ن�صف �سنوية لإدارة املدر�سة وتوجيه الرتبية اخلا�صة حول الإجنازات التي حتققتمت�ضمنة الأعداد وم�ستوى �أداء الطلبة.
 توطيد العالقة مع �أولياء الأمور مبا يخدم العملية التعليمية من خالل �سجل املتابعة اليومي. تعزيز تكامل الأدوار مع معلمي املواد مبا يخدم الربامج املنفذة مع الطلبة يف غرف امل�صادر. عدم تكليف معلم الرتبية اخلا�صة ب��أي مهام �أو تكليفات �إداري��ة �أو فنية خ��ارج نطاق عمله �أوتخ�ص�صه.

دور معلم الرتبية اخلا�صة يف الف�صل اخلا�ص:
 تقبل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إعطا�ؤهم الفر�صة الكاملة يف التعلم. امل�شاركة يف فريق �إعداد اخلطة الرتبوية الفردية. تدري�س الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة وفق اخلطة الرتبوية الفردية. تعزيز الثقة بالنف�س وتقدير الذات لدى الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة. رفع تقارير ن�صف �سنوية حول �إجنازات الطلبة و�أدائهم. توطيد العالقة مع �أولياء الأمور مبا يخدم العملية التعليمية من خالل �سجل املتابعة اليومي. االهتمام بعملية التوثيق ور�صد االجنازات	�إتاحة الفر�ص املمكنة لدمج الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة اجتماعي ًا مع �أقرانهم يف املدر�سة.46
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 الت�أكد من تلبية كافة احتياجات الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة. الإ�شراف على عملية التقومي واالختبارات وتنفيذ كافة التعديالت والتكليفات الالزمة وفق اخلطةالرتبوية الفردية.
 -عدم تكليف معلم الرتبية اخلا�صة ب�أي مهام �أو تكليفات �إدارية �أو فنية خارج نطاق عمله �أو تخ�ص�صه.

دور معلم املادة يف الف�صول العادية:
�إ�ضافة �إىل مهامه الرئي�سة يف التدري�س �سيقوم بالتايل يف حال وجود طالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف �صفه مبا يلي:
 تقبل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إعطا�ؤهم الفر�صة الكاملة يف التعلم. التعاون مع معلم الرتبية اخلا�صة يف تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة للطلبة ذوي االحتياجاتاخلا�صة.
 امل�شاركة بفعالية يف تنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية واملتقدمة مبا يخ�صه. �ضرورة الإحاطة ب�آليات تفريد التعليم وتطبيقها. ت�شجيع تقبل فكرة دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الف�صول العادية. توطيد العالقة مع �أولياء الأمور مبا يخدم العملية التعليمية. امل�شاركة بالدورات التدريبية. -امل�شاركة يف فريق �إعداد اخلطة الرتبوية الفردية واملتقدمة.

دور معلم املادة يف الف�صول اخلا�صة:
 تقبل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إعطا�ؤهم الفر�صة الكاملة يف التعلم. الإحاطة ب�إ�سرتاتيجيات العمل مع الطلبة ك�أ�سلوب تعدد احلوا�س. التعاون مع معلم الرتبية اخلا�صة يف جمال تنفيذ تو�صيات اخلطة الرتبوية الفردية. تدري�س الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة وفق ن�صابه على �أن تتم العملية داخل ف�صل الرتبيةاخلا�صة.
 توطيد العالقة مع �أولياء الأمور مبا يخدم العملية التعليمية.	�إجراء التعديالت الالزمة على �أ�ساليب التدري�س والتقومي وفق حاجات الطلبة واخلطة الرتبويةالفردية.
 امل�شاركة يف الدورات التدريبية.الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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دور معلم الرتبية اخلا�صة (املوهبة والتفوق):
يقوم معلم الرتبية اخلا�صة (املوهبة والتفوق) بامل�شاركة يف �إعداد وتنفيذ الربامج الإثرائية واخلدمات
املنا�سبة للموهوبني واملتفوقني ،و�إ�ضافة �إىل هذا يقوم معلم الرتبية اخلا�صة (املوهبة والتفوق) باملهام التالية:
 تنفيذ �آليات الك�شف والتعرف �إىل الطلبة املوهوبني واملتفوقني وفق الربامج املطبقة. امل�شاركة يف �إعداد اخلطة الرتبوية املتقدمة للطلبة املوهوبني واملتفوقني بالتعاون مع اجلهات املعنيةلتنفيذها يف املدر�سة.
 تطبيق الأ�ساليب العلمية احلديثة الكمية منها والكيفية يف متييز املوهبة وت�صنيفها. تنفيذ برامج و�أ�ساليب علمية حديثة لتنمية القدرات التفكريية العليا للطالب. تنظيم الربامج واملنا�شط املتخ�ص�صة للموهبة والتفوق وفق الربامج املعتمدة من �إدارة الرتبيةاخلا�صة لتنمية القدرات القيادية واالجتماعية للطالب املوهوبني واملتفوقني.
 تر�شيح الطلبة املوهوبني واملتفوقني للم�شاركة يف الربامج والأن�شطة وامل�سابقات املحلية والدوليةالتي ت�ساهم يف التعبري عن طاقات الطلبة املوهوبني وقدرتهم على التحدي.
 العمل على توظيف جميع امل�صادر املتاحة (الكتب ،املواقع الإلكرتونية ،الزيارات امليدانية وغريها)لتنفيذ اخلطة الرتبوية املتقدمة.
	�إعداد املواد والو�سائل العلمية والتعليمية والعمل على تطويرها وابتكار اجلديد منها. تطبيق �أف�ضل املمار�سات واال�سرتاتيجيات و�أ�ساليب التدري�س احلديثة يف جمال املوهبة والتفوق. تنفيذ برامج مل�ساعدة الطلبة املوهوبني على تنمية قدرات البحث العلمي و�أ�ساليبه. توفري فر�ص وخربات تعليمية وتربوية تعنى بتطوير مهارات الطلبة البحثية وتنمية دوافع التعلمالذاتي وتطوير الذات لديهم.
 التعاون مع معلمي املواد يف ت�صميم برامج �إثرائيـة خا�صة للطالب املوهوبني. تنفيذ برامج توعوية ملجتمع املدر�سة و�أولياء الأمور تتعلق ب�أ�ساليب اكت�شاف املوهبة و�سبل تنميتها. التن�سيق مع املراكز املتخ�ص�صة يف تقدمي خدمات للموهوبني بهدف تقدمي برامج متخ�ص�صة �أومكثفة خالل العام الدرا�سي �أو الربامج ال�صيفية.
 توطيد العالقة مع �أولياء الأمور مبا يخدم العملية التعليمية. -امل�شاركة بالدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف جمال املوهبة والتفوق.
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دور م�ساعد املعلم:
القيام ب�أعمال تربوية حمددة بالتن�سيق مع معلم ال�صف لت�سهيل عملية دمج الطالب من ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
 امل�ساعدة يف عملية حت�ضري الأدوات والو�سائل الالزمة للعملية التعلمية له�ؤالء الطلبة. الإ�شراف على الأجهزة ال�سمعية والب�صرية اخلا�صة بالطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة. تقبل الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة بهم. العمل بروح الفريق مع بقية �أع�ضاء فريق العمل العاملني مع ه�ؤالء الطلبة. الدعم الفردي املبا�شر للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة وفق متطلبات اخلطة الرتبوية الفرديةو�إر�شادات املعلم.
 م�ساعدتهم على تنفيذ �أوراق العمل واملهام املوكلة لهم يف �أثناء احل�صة الدرا�سية. الإ�شراف على ه�ؤالء الطلبة خارج الف�صل الدرا�سي :وقت الف�سحة ،الطابور ،الأن�شطة الالمنهجية،التنقل بني املرافق املختلفة كاملكتبة واملق�صف ودورات املياه وفناء املدر�سة ومكان جتمع احلافالت
واملخترب وغريه.
 متابعة وتنفيذ احتياجاتهم اخلا�صة يف جمال احلركة ،والتغذية ،والأن�شطة.	�إتاحة الفر�صة ملعلمي املواد والرتبية اخلا�صة ال�ستغالل مزيد من الوقت يف الأمور التخطيطيةوالتنفيذية لكافة الأن�شطة والربامج اخلا�صة بتحقيق �أهداف الربنامج الرتبوي الفردي لكل طالب.
 امل�ساعدة يف جمع املعلومات اخلا�صة بالطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة بغر�ض التعرف �إىلتقدم التالميذ وم�ستوى �أدائهم.

دور موجه املادة:
�إ�ضافة �إىل املهام الأ�سا�سية ملوجه املادة وفق نظام وزارة الرتبية والتعليم يفرت�ض مبوجه املادة القيام
باملهام الأ�سا�سية التالية:
 �ضرورة امل�شاركة يف االجتماعات والدورات التدريبية وور�ش العمل والأن�شطة اخلا�صة باخلدماتاملتعلقة بهم ونقل ذلك ملعلمي املواد.
 التعاون مع فريق عمل الرتبية اخلا�صة يف كل ما يتعلق باخلطط وخدمات الرتبية اخلا�صة،وتعديالت املنهج و�أ�ساليب التقومي واالمتحانات وو�ضع الأهداف.
 متابعتهم يف الف�صل الدرا�سي العادي مع معلم املادة وموجه ومعلم الرتبية اخلا�صة. الدعم الفني ملعلم املادة فيما يخت�ص ب�إ�سرتاتيجيات تفريد التعليم. تقدمي التغذية الراجعة ملعلم املادة ب�ش�أن اخلطة الرتبوية.الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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اجلدول املرفق يو�ضح عدد احلاالت لكل معلم �أو ن�صابه:
الـمعلم

عدد احلاالت

الن�صاب

معلم الرتبية اخلا�صة (يف الف�صل اخلا�ص)

 6كحد �أق�صى

 18ح�صة
كحد �أق�صى �أ�سبوعي ًا

معلم الرتبية اخلا�صة (يف غرف امل�صادر)
(فئتي الإعاقة واملوهبة والتفوق)

ح�سب املجموعات يف املدر�سة

 18ح�صة
كحد �أق�صى �أ�سبوعي ًا

معلم الرتبية اخلا�صة (يف الف�صل العادي)

من  20 - 6حالة

من خالل املهام

االخت�صا�صيون
(كاخت�صا�صي النطق �أو املعالج الوظيفي)

 40 -30حالة �سنوي ًا
 25 -20جل�سة �أ�سبوعيا

معلم الرتبية اخلا�صة (املوهبة والتفوق)

انظر املهام

معلم املادة (يف الف�صل اخلا�ص -ف�صل الرتبية اخلا�صة)

يت�ضمن يف ن�صابه ح�ص�ص ًا
لف�صول الرتبية اخلا�صة

 18ح�صة
كحد �أق�صى �أ�سبوعي ًا

معلم املادة (يف الف�صل العادي)

ال يزيد عدد �إجمايل الطلبة يف
ال�صف عن  20مع اثنان من
الرتبية اخلا�صة يف ال�صف

 18ح�صة
كحد �أق�صى �أ�سبوعياً

دور الأقران:
يتم ت�شجيع الأق��ران على تبادل الأفكار واملعلومات وم�ساعدة الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
عملية التعلم ،وهو ما ي�ؤدي �إىل تقبل جميع الطلبة لبع�ضهم بع�ض ًا ،وي�ساهم يف عملية التعرف �إىل مواطن
القوة وال�ضعف ،وهو ما يدعم اندماج الطالب يف املجتمع املدر�سي ويعود بالفائدة الكبرية على عملية الدمج.

دور �أولياء الأمور:
ينبغي على الوالدين تبادل املعلومات عن ابنهم مع معلم ال�صف ومعلم الرتبية اخلا�صة وغريهما من
العاملني يف املدار�س ،مع �ضرورة فتح قنوات ات�صال بني الطرفني ،من �ش�أنها �أن ت�ساعد على النمو ال�سليم
والدمج الأمثل للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.

دور الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة:

يلتزم الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة بالربنامج املعد له ح�سب خطته الرتبوية �ضمان ًا مل�صلحته
وم�سريته التعليمية.
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المؤهالت العلمية والتنمية والمهنية:

امل�ؤهل العلمي:
-

-

-

�سيخ�ضع املر�شحون للعمل مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة �إىل اختبارات ومقابالت
�شخ�صية ب�إ�شراف مبا�شر من �إدارة الرتبية اخلا�صة واملناطق التعليمية قبل مرحلة التعيني.
يجب �أن يكون العاملون مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة من �أهل التخ�ص�ص واخلربة يف
جمال الرتبية اخلا�صة .بحيث يكون املعلمون واملخت�صون حا�صلني على �شهادات جامعية يف جمال
الرتبية اخلا�صة �أو جماالت ذات العالقة ح�سب الوظيفة ،على �أن تكون ال�شهادة اجلامعية معرتف
بها من وزارة التعليم العايل.
االخت�صا�صات هي :البكالوريو�س واملاج�ستري يف الرتبية اخلا�صة ملعلم وموجه الرتبية اخلا�صة،
درج��ات الدبلوم العايل والبكالوريو�س واملاج�ستري يف التخ�ص�ص املنا�سب ملن�سقي املناطق،
واالخت�صا�صيني النف�سني ،واخت�صا�صي النطق واللغة ،واملعالج الطبيعي والوظيفي ،واخت�صا�صي
الإعاقة ال�سمعية ،واخت�صا�صي الإعاقة الب�صرية واخت�صا�صي الإعاقة الذهنية ،اخت�صا�صي
املوهوبني والفائقني وغريهم.
على م�ستوى م�ساعد املعلم ويف حال عدم توفر الدرجة اجلامعية ميكن االكتفاء بدرجة الدبلوم
املتخ�ص�ص �أو الثانوية العامة مع دورات تدريبية متخ�ص�صة بعد اعتمادها من قبل الوزارة.
�سيكون احل�صول على رخ�صة العمل يف جمال التدري�س وامل�شاركة يف الدورات التدريبية املتخ�ص�صة
�شرط ًا �أ�سا�سي ًا لال�ستمرار يف العمل.

التنمية املهنية:
 يجب �أن ي�شارك جميع العاملني مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف برامج وور�ش عملوم�ؤمترات ب�شكل م�ستمر.
 بذل اجلهود من قبل العاملني مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ملوا�صلة الدرا�سات العليا �أواحل�صول على �ساعات ا�ضافية معتمدة من جامعات �أو كليات متخ�ص�صة.
 يجب �أن يكون التدريب م�ستمر ًا وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال خدمات الرتبية اخلا�صةلكل العاملني مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ك�إداريي املناطق التعليمية واملدار�س ومعلمي
وموجهي املواد ومعلمي وموجهي الرتبية اخلا�صة واملخت�صني وم�ساعدي املعلمني و�سائقي احلافالت
وغريهم.
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حقوق وواجبات أولياء األمور:

�أهمية التعاون مع �أولياء الأمور :من املهم �أن يكون التعاون م�ستمر ًا وفعا ًال بني املدر�سة واملعلمني و�أولياء �أمور
الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة وذلك مبا يتنا�سب وم�صلحة الطالب من خالل تبادل املعلومات والتقارير
الدورية وو�ضع الأهداف الرتبوية وامل�شاركة يف كل خطوة من خطوات العملية التعليمية.

حقوق �أولياء الأمور:
قبول وتقبل الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة من قبل املدر�سة.
يجب على املدر�سة �أن متد �أولياء �أمورهم بكل املعلومات والربامج التي تقدمها املدر�سة له�ؤالء
الطلبة.
يجب �أن تعمل املدر�سة على خلق عالقات �إيجابية مع �أولياء �أمورهم قائمة على �أ�سا�س الثقة املتبادلة
والتوا�صل الفعال.
يجب �إخطار �أولياء �أمورهم مبواعيد االجتماعات �أو التقييمات �أو اللقاءات ذات ال�صلة بتعليم
�أبنائهم مع تو�ضيح الهدف من االجتماع.
يجب �أن تقوم املدر�سة بتزويدهم بالتقارير الدورية حول �أداء �أبنائهم يف حتقيق الأهداف املحددة
لهم يف اخلطط الرتبوية.
من املهم �إخطارهم قبل �أي تقييم ر�سمي للطالب ،وقبل �أي تغيري يف �أماكن تلقي اخلدمات.
يجب �أن تقوم املدر�سة بت�شجيعهم على امل�شاركة والتطوع يف الأن�شطة الطالبية �أو املدر�سية اخلا�صة
ب�أبنائهم.
يجب على املدار�س �أن ت�شجع على توطيد العالقات مع �أولياء الأم��ور من خالل جمل�س الآب��اء
والأمهات ،وجمموعات الدعم ،والأيام املفتوحة لإ�شراك الآباء والأمهات مع �أبنائهم يف الأن�شطة
املدر�سية.
توعية املدر�سة وكافة �أولياء الأمور حول فئات وبرامج الرتبية اخلا�صة.
امل�شاركة يف و�ضع اخلطة الرتبوية الفردية اخلا�صة ب�أبنائهم واملوافقة عليها قبل البدء بتنفيذها مع
الطالب.
احرتام وجهات النظر والقرارات التي يبديها �أولياء الأمور حول �ش�ؤون �أبنائهم الرتبوية والتعليمية
واملحافظة على حق �أولياء الأمور بطلب التحفظ على �سرية املعلومات اخلا�صة ب�أبنائهم.

-

-

52

-

الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

واجبات �أولياء الأمور:
-

ح�ضور �أولياء الأمور االجتماعات �أو التقييمات �أو اللقاءات ذات ال�صلة بتعليم �أبنائهم مع �ضرورة
الرتكيز على �إ�شراكهم يف عملية �صنع القرار.
التوا�صل الفعال والتجاوب مع �إدارة املدر�سة فيما يخ�ص �أبنائهم و�أخذ �أدوراهم يف تنفيذ اخلطط
الرتبوية الفردية.
متابعة الطالب يف املنزل ودعمه يف تطوير �أدائه التح�صيلي والتغلب على ال�صعوبات وامل�شكالت
التعليمية املوجودة لديه.
عدم �إخفاء �أي معلومات تتعلق بالطالب (كالأمور ال�صحية �أو النف�سية وغريها).
االلتزام باملواعيد املحددة فيما يخت�ص بالت�سجيل والتقييم وح�ضور اللقاءات.
الإحاطة الكاملة بالو�ضع الأكادميي للطالب وعدم و�ضع توقعات ال تتنا�سب وقدراته.
التوا�صل مع املنطقة �أو املدر�سة يف حال حدوث �أي طارئ �أو ا�ستف�سار حول �أبنائهم.
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برامج التربية الخاصة في التعليم الخاص (المدارس والمعاهد الخاصة):

تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالت�أكيد على دعم قطاع التعليم اخلا�ص (املدار�س واملعاهد اخلا�صة) على
ا�ستحداث برامج الرتبية اخلا�صة فيها ،وفق ال�شروط واملعايري املعدة لذلك ،بل يجب �أن تقوم املدار�س
اخلا�صة بعمل برامج للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة مبا يتنا�سب مع احتياجاتهم الفردية تلبية ملواد
القانون االحتادي رقم  29لعام  2006م ب�ش�أن تعليم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وااللتزام باملبادئ
والقواعد العامة بربامج الرتبية اخلا�صة �إ�ضافة �إىل ذلك يجب �أن تلتزم املدار�س اخلا�صة بالآتي:

الرتخي�ص لربامج الرتبية اخلا�صة:
 يجب على املدر�سة اخلا�صة احل�صول على املوافقات الالزمة من ق�سم الرتبية اخلا�صة يف املنطقةالتعليمية واعتمادها من �إدارة الرتبية اخلا�صة يف الوزارة قبل ال�شروع با�ستحداث برامج الرتبية
اخلا�صة يف املدر�سة.

الر�سوم والتكاليف الدرا�سية:

 يجب �أال تزيد تكلفة الدرا�سة بالن�سبة للطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة عن  50%من الر�سوماملعتمدة يف لوائح املدر�سة للطلبة الذين لي�ست لديهم احتياجات خا�صة ،وذلك كر�سوم �إ�ضافية
خلدمات الرتبية اخلا�صة ،ب�شرط االلتزام بكافة اللوائح املدرجة يف هذه املبادئ والقواعد العامة
لربامج الرتبية اخلا�صة.

القيد والت�سجيل وال�شهادات:
 يجب قيد وت�سجيل الطالب على �أنه من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�أن لديه خطة تربوية ويد ّونذلك يف �شهادته .كما يجب ت�سجيل الطالب ح�سب الفئة العمرية املحددة من قبل الوزارة ،ولو مل
يكن ملتحق ًا مبدر�سة من قبل �أو مل تكن له �شهادة جناح من ال�صف ال�سابق.
 رفع الك�شوف اخلا�صة بذلك لق�سم الرتبية اخلا�صة يف املناطق ولإدارة الرتبية اخلا�صة ومكتبالإ�شراف والرقابة على املدار�س اخلا�صة والتعليم اخلا�ص يف املناطق ووزارة الرتبية والتعليم.

�ضمان و�صول الطالب �إىل كل اخلدمات التعليمية والبيئية:
 يجب �أن تقوم املدار�س اخلا�صة بتوفري كافة املتطلبات الالزمة ل�ضمان و�صول الطلبة من ذوياالحتياجات اخلا�صة �إىل كل مرافق املدر�سة بي�سر و�سهولة مع عمل كافة التعديالت الالزمة لذلك
مثال على ذلك :امل�صاعد ،ودورات املياه املخ�ص�صة لهم ،واحلافالت وقطع الأث��اث اخلا�صة،
واملنحدرات مبا يتوافق مع تلبية احتياجات الطلبة.
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 يعد توفري املتطلبات ال�سابقة وغريها �شرط ًا �أ�سا�سيا لإ�صدار الرتخي�ص لربامج الرتبية اخلا�صة يفاملدر�سة.

التعديالت والتكييفات:
 تتعهد املدر�سة �أو املعهد اخلا�ص بتوفري جميع الإمكانيات والتعديالت الالزمة لتوفري خدماتالرتبية اخلا�صة.
 يقوم معلم املادة �أو املجال بالتعاون مع معلم الرتبية اخلا�صة بالتعديالت الالزمة للف�صل الدرا�سيواملنهج ونظام االمتحانات والتقييم للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة كما هو خمطط له يف
اخلطة الرتبوية للطالب.

امل�ؤهالت العلمية والتنمية املهنية:
 يجب �أن يح�صل كل مر�شح يف جمال الرتبية اخلا�صة يف املدار�س �أو املعاهد اخلا�صة على �إجازةالتدري�س من قبل وزارة الرتبية والتعليم .ومتنح هذه الإجازة بعد تقييم امل�ؤهالت العلمية لدى
املر�شح واجتيازه االمتحان التحريري واملقابلة املهنية يف املنطقة التعليمة ب�إ�شراف �إدارة الرتبية
اخلا�صة.
 يجب �أن يكون معلم الرتبية اخلا�صة كحد �أدنى درجة البكالوريو�س يف الرتبية اخلا�صة من جامعةمعتمدة من قبل وزارة التعليم العايل.
 -توفري التدريب امل�ستمر للعاملني مع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.

الإ�شراف والتوجيه( :من خالل وزارة الرتبية والتعليم):
-

-

ت�شرف وزارة الرتبية والتعليم من خالل املناطق التعليمية على املدار�س اخلا�صة وعلى برامج
الرتبية اخلا�صة املطبقة فيها.
على املدار�س واملعاهد اخلا�صة تقدمي التقارير و�إعداد الإح�صاءات ال�سنوية حول برامج الرتبية
اخلا�صة فيها.
�سيخ�ضع برنامج الرتبية اخلا�صة يف كل مدر�سة خا�صة �إىل تقييم �سنوي من قبل وزارة الرتبية
والتعليم للت�أكد من االلتزام بكافة اللوائح وال�شروط املطلوبة لتقدمي هذه الربامج ،ومتنح كل مدر�سة
ت�ستويف ال�شروط ترخي�ص ًا �سنوي ًا يتم جتديده وفق �إلتزام املدر�سة باللوائح وال�شروط املطلوبة.
�سيتم �إ�صدار الئحة تنفيذية لتف�صيل كافة ال�شروط و�آليات العمل يف املدار�س اخلا�صة التي �ستقدم
برامج الرتبية اخلا�صة فيها.
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الباب الثالث
− −المصطلحات والتعريفات.
− −االعتب��ارات التربوية العامة في تعليم الطلبة من ذوي االحتياجات
الخاصة.
− −أدوات وأساليب التقويم واالمتحانات للطلبة من ذوي االحتياجات
الخاصة.
− −القانون االتحادي رقم ( 29لسنة  2006م).
− −المراجع.
− −شكر وتقدير.
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المصطلحات والتعريفات:

امل�صطلح

التف�سري

الأجهزة التعوي�ضية

جمموعة من املعينات والو�سائل التي تعمل على تعوي�ض جزء مفقود من اجل�سم �أو
وظيفته� ،أو م�ساعدة �أع�ضاء اجل�سم امل�صابة على العمل حتى �أق�صى حد ممكن� ،أو
م�ساعدة الفرد املعاق على التعلم واال�ستفادة من القدرات املتبقية لديه.

الأ�صم

هو الفرد الذي لديه فقدان �سمع ح�سي �شديد يحول دون اعتماده على حا�سة ال�سمع يف
عملية التوا�صل.

الأهداف بعيدة املدى

�سلوك متوقع قابل للقيا�س ميكن مالحظته وحتقيقه خالل �سنة درا�سية من خالل تنفيذ
اخلطة الرتبوية الفردية.

الأهداف ق�صرية املدى

�سلوك متوقع قابل للقيا�س ميكن مالحظته وحتقيقه خالل ف�صل درا�سي �أو �أقل وعادة ما
ينبثق عن هدف طويل املدى.

�أ�سلوب الإثراء

�أ�سلوب تربوي يتم من خالله تزويد الطلبة املوهوبني واملتفوقني بخربات ومهارات تعليمية
متنوعة ومتعمقة تلبي احتياجاتهم ورغباتهم قد ال يوفرها املنهج الدرا�سي.

الإر�شاد املهني والت�أهيل

�إعداد الطلبة للعمل بتطوير وعيهم بثقافة العمل وقيمه و�أدبياته وقواعده ال�ضابطة،
ويق�صد به كذلك التخطيط لتوفري فر�ص العمل املنا�سبة والتدريب على ا�ستخدام بدائل
اختيار املهن.

الإعاقة الب�صرية

م�صطلح عام تندرج حتته من الناحية الإجرائية جميع الفئات التي حتتاج �إىل برامج
وخدمات الرتبية اخلا�صة ب�سبب وجود نق�ص يف القدرات الب�صرية وت�شمل املكفوفني
و�ضعاف الب�صر.

الإعاقة الذهنية

هي عبارة عن ق�صور يف النمو العقلي والتكيف ال�سلوكي ي�ؤثر ب�شكل كبري يف قدرة الطالب
على اال�ستفادة يف الف�صول الدرا�سية العادية ،وهذه الأعرا�ض تظهر قبل �سن الثامنة
ع�شرة.

يق�صد بها امل�شكالت اجل�سمية وال�صحية التي من �صفاتها �أنها مزمنة �أو حادة ،وهي
ت�ؤدي �إىل �ضعف وحمدودية الوظيفية ،وت�ؤثر ب�شكل �سلبي يف الأداء التعليمي للطالب مثل:
الإعاقة اجل�سمية وال�صحية (الربو ،ا�ضطراب نق�ص االنتباه مع الن�شاط الزائد ،ال�سكري� ،أمرا�ض القلب ،ال�صرع،
�سرطان الدم ،ال�شلل الدماغي ،الف�شل الكلوي ،نق�ص املناعة املكت�سبة� ،إ�صابات الر�أ�س،
وغريها).
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الإعاقة ال�سمعية

م�صطلح عام تندرج حتته من الناحية الإجرائية جميع الفئات التي حتتاج �إىل برامج
وخدمات الرتبية اخلا�صة ب�سبب وجود نق�ص يف القدرات ال�سمعية وت�شمل ال�صم و�ضعاف
ال�سمع.

اال�ضطرابات االنفعالية
وال�سلوكية:

ظهور واحدة �أو �أكرث من اخل�صائ�ص وال�سمات التالية على درجة وا�ضحة وطوال فرتة
من الزمن ،وهو ما ي�ؤثر �سلب ًا على درجة ملحوظة يف �أدائه التعليمي ،وهذه ال�سمات هي:
 عدم القدرة على التعلم ال تعود �إىل �أ�سباب عقلية �أو ح�سية �أو �صحية. عدم قدرة الطالب على بناء عالقات �أو املحافظة على هذه العالقات مع الآخرين. ظهور �أمناط �سلوكية غري منا�سبة يف املواقف العادية. �إظهار حالة من تقلب املزاج كاحلزن �أو االكتئاب. امليل لإظهار �أعرا�ض ج�سمية و�آالم وخماوف مرتبطة مب�شكالت �شخ�صيةومدر�سية.

ا�ضطرابات طيف التوحد

جمموعة من اال�ضطرابات النمائية تعرف بخلل يف التوا�صل اللفظي وغري اللفظي
والتفاعل االجتماعي �إ�ضافة �إىل وجود �سلوكيات واهتمامات غري طبيعية ،وت�شمل هذه
اال�ضطرابات:
ا�ضطرابات التوحد ،متالزمة ا�سربجر ،متالزمة رت ،اال�ضطراب الطفويل الرتاجعي،
اال�ضطرابات النمائية املتداخلة غري املحددة

ا�ضطراب ق�صور االنتباه
والن�شاط الزائد

حركي
�صعوبة يف الترّ كيز والبقاء على امله ّمة ي�صاحبها ن�شاط زائد؛ يع ّرف ب�أنه ن�شاط
ّ
غري هادف ال يتنا�سب مع املوقف �أو امله ّمة ،وي�سبب الإزعاج للآخرين ،ويت�ضمن املعيار
ّ
اال�ضطراب ما يلي:ق�صور االنتباه ،االندفاع ّية وال ّن�شاط الزّائد
ّ�شخي�صي لهذا
الت
ّ

ا�ضطراب اللغة والكالم
(ا�ضطرابات التوا�صل)

ا�ضطرابات ملحوظة يف النطق �أو ال�صوت �أو الطالقة الكالمية �أو الت�أخر اللغوي �أو
عدم منو اللغة التعبريية �أو اللغة اال�ستقبالية ،وهو ما يجعل الطالب يف حاجة �إىل برامج
عالجية �أو تربوية خا�صة ،وهي نوعان:
1 .1ا�ضطرابات الكالم (ا�ضطرابات ال�صوت ،ا�ضطرابات النطق ،ا�ضطرابات
الطالقة.
2 .2ا�ضطرابات اللغة (�شكل اللغة ،حمتوى اللغة ،اال�ستخدام الوظيفي للغة).

الربامج االنتقالية

جمموعة متنا�سقة من الأن�شطة امل�صممة لتهيئة الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة
لالنتقال من مرحلة �إىل �أخرى �أو من بيئة �إىل �أخرى ،ومن املدر�سة �إىل �أن�شطة احلياة
العامة ،ليتمكن من االعتماد على نف�سه ب�أق�صى قدر ممكن.

برايل

�أ�سلوب يتم من خالله متثيل نظام اخلط العادي برموز نقطية ملمو�سة وبارزة ي�ستخدمه
الطالب الكفيف يف القراءة والكتابة.
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البيئة الأقل تقييد ًا

هي جممل ما يتم توفريه للطلبة من ذوي الإعاقة من خدمات الرتبية اخلا�صة وخدمات
ذات ال�صلة يف و�ضع ي�شجع على التفاعل مع املجتمع املدر�سي على درجة منا�سبة لتلبية
احتياجات كل منهما .واملبد�أ الأ�سا�سي يف البيئة الأقل تقييد ًا ي�شمل جمموعة متنوعة من
اخليارات املتاحة وامل�صممة لتلبية االحتياجات املتنوعة واملتغرية للطلبة ،وهو ما ي�ضمن
للطلبة من ذوي الإعاقة احل�صول على خدمات تنا�سبهم يف الأماكن التي ي�ستطيع الطالب
�أن يتعلم فيها بنجاح.

الت�أهيل

عملية من�سقة لتوظيف اخلدمات الطبية ،واالجتماعية ،والنف�سية ،والرتبوية ،واملهنية
مل�ساعدة ال�شخ�ص املعاق يف حتقيق �أق�صى درجة ممكنة من اال�ستقاللية والفاعلية
الوظيفية جلعله قادر ًا وع�ضو ًا منتج ًا يف املجتمع ما �أمكنه �إىل ذلك من �سبيل .

التدخل قبل الإحالة
( مرحلة فريق الدعم)

ي�ستخدم م�صطلح «التدخل قبل الإحالة» للإ�شارة �إىل الإجراءات التي ينبغي تنفيذها يف
الف�صل الدرا�سي العادي لتح�سني �أداء الطالب الذي ي�شعر املعلمون �أو �أولياء الأمور ب�أن
لديه حاجات خا�صة ت�ستلزم توفري دعم تعليمي خا�ص له .فلي�س من احلكمة �أن يحال
الطالب الذي ي�شك يف قدرته على التعلم يف الف�صل الدرا�سي العادي �إىل الرتبية اخلا�صة
مبا�شرة دون حماولة م�ساعدته وحل م�شكالته �أو ًال .وتوكل مهمة اقرتاح تو�صيات التدخل
قبل الإحالة �إىل فريق الدعم املدر�سي.

التدخل املبكر

يعرف التدخل املبكر با�سم الرتبية اخلا�صة يف الطفولة املبكرة ،وهو نظام خدمات
متنوعة العنا�صر العالجية والتدريبية والتعليمية ويهدف �إىل م�ساعدة الأطفال املعوقني �أو
املت�أخرين منائي ًا �أو املعر�ضني خلطر الإعاقة يف ال�سنوات ال�ست الأوىل من العمر .وال يركز
التدخل املبكر على الطفل وحده ولكنه يويل اهتمام ًا كبري ًا بالأ�سرة �أي�ضا .والتدخل املبكر
امتداد لربامج الطفولة املبكرة (الربامج الرتبوية يف مرحلة ما قبل املدر�سة) .والفروق
الرئي�سة بينهما تتمثل يف �أن التدخل املبكر يخدم فئات ذات حاجات خا�صة ويركز �أكرث
على التقييم املتكرر ،والعمل مع الأ�سرة ،واملهارات الوظيفية ،واملمار�سة والتكرار.

التدري�س يف امل�ست�شفى

�إذا اقت�ضت احلالة ال�صحية للطالب املكوث يف امل�ست�شفى فرتة زمنية طويلة ن�سبي ًا ب�سبب
حالة مر�ضية معينة (كاحلروق ال�شديدة �أو بع�ض اال�ضطرابات ال�شديدة مث ًال) فذلك
ال يعني حرمانه من التعليم .وقد مت و�ضع منوذج التعليم يف امل�ست�شفى لتلبية احلاجات
الرتبوية لهذه الفئة من الطالب كنموذج لتقدمي اخلدمات التعليمية م�ؤقت ًا .وتبعا لهذا
النموذج ،يتم تنفيذ الربامج التعليمية فرديا �أو يف جمموعات �صغرية يرتاوح عدد �أفرادها
بني ( )10-8طالب .و�إذا كانت حالة الطالب ت�سمح بانتقاله �إىل �إحدى غرف امل�ست�شفى
املجهزة لتنفيذ هذا النوع من التعليم فذلك هو اخليار الأف�ضل حيث يتلقى الطالب تعليمه
�ضمن جمموعة ويف ظروف قريبة من ظروف الف�صل الدرا�سي العادي.
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التدري�س يف املنزل

تقدم الربامج الرتبوية يف املنزل للطالب الذين متنعهم �إعاقاتهم من االلتحاق باملدر�سة.
ويف العادة يتخذ القرار باعتماد هذا النموذج التعليمي يف �ضوء تقارير طبية معتمدة.
وغالبا ما يتم اللجوء �إىل التعليم يف املنزل عندما ترغم احلالة املر�ضية الطالب على
املكوث يف البيت فرتة زمنية طويلة.
وهذا البديل �أكرث ما يكون ا�ستخداما مع ذوي الإعاقات اجل�سمية وال�صحية ال�شديدة.

تعدد الإعاقة

وجود �أكرث من �إعاقة لدى الطالب من االعاقات امل�صنفة �ضمن برامج الرتبية اخلا�صة
مثل ال�صمم وكف الب�صر ،والإعاقة الذهنية وال�صمم.

التعديل

ي�شري �إىل تغيريات متوقعة يف املناهج لكي تلبي احتياجات الطلبة ،وحتدث التعديالت
عندما تتجاوز اخلطة قدرة الطلبة وم�ستواهم ،ورمبا تكون التعديالت �أدنى �أو �أكرث تعقيد ًا
من املناهج الأ�صلية ،وهذا يعتمد �أ�سا�س ًا على �أداء الطلبة ،ولهذا يجب �أن تكون التعديالت
وا�ضحة يف اخلطة الرتبوية الفردية.

الرتبية اخلا�صة

الرتبية اخلا�صة هي تدري�س م�صمم خ�صي�ص ًا لتلبية حاجات الطلبة من ذوي احلاجات
التعلمية اخلا�صة (الطالب املعوقني والطالب املوهوبني) .وهي تربية تراعي الفروق
الفردية ،وتهدف �إىل م�ساعدة املتعلمني على بلوغ �أق�صى ما ت�سمح به قابلياتهم من
حت�صيل وتكيف .وقد يحدث هذا التدري�س يف غرفة ال�صف العادية� ،أو يف �أو�ضاع تعليمية
خا�صة (انظر هرم البدائل).

التقنيات امل�ساعدة

هي جمموعة من الأجهزة والتقنيات امل ّعدلة التي ت�ستخدم يف حت�سني الوظائف �أو القدرة
الوظيفية لطلبة ذوي الإعاقات �أو املحافظة عليها يف احلد الأدنى مثل (ا�ستخدام الع�صا
كم�ساعد تكنولوجي لل�شخ�ص الكفيف).

التقييم الر�سمي

طريقة م�ؤ�س�سية منتظمة للح�صول على معلومات من خالل اختبار معياري �أو م�صادر
�أخرى ،و الإجراءات امل�ستخدمة فيه حتدد �أهلية الطفل ومن ثم حتدد درجتا ال�شدة
واحلاجة واخلدمات ذات ال�صلة والتي يحتاجها الطالب لتلبية احتياجاته.

التقييم غري الر�سمي

جمموعة متنوعة مرنة ،و�إجراءات غري معيارية موحدة لقيا�س �أداء الطلبة ،وحتقيق
التقدم ،وميكن �أن ت�شمل جمع البيانات والو�سائل مثل القوائم والر�سوم البيانية ،واملنهج
القائم على القيا�س وملف الإجناز.

التمييز �ضد الأ�شخا�ص
املعوقني

يعرف التفكري النمطي ال�سلبي جتاه الأ�شخا�ص املعوقني ب�أنه جملة من االفرتا�ضات
واملمار�سات التي ت�شجع التعامل معهم بو�صفهم خمتلفني عن غريهم وغري م�ساوين
لهم ،ب�سبب اختالف خ�صائ�صهم ال�سلوكية �أو اجل�سمية �أو العقلية .وتتفق �أدبيات الرتبية
اخلا�صة على مناه�ضة هذه النمطية يف التفكري واالجتاه ،وتدعو �إىل جتنبها ا�ستناد ًا �إىل
حقيقتني �أ�سا�سيتني هما� )1( :أن �أوجه ال�شبه بني الأ�شخا�ص املعوقني والأ�شخا�ص غري
املعوقني تفوق �أوجه االختالف بينهم )2( ،عدم جتان�س الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل
فئة الإعاقة ذاته ًا.
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التوحد

ا�ضطراب منائي معقد يظهر خالل ال�سنوات الثالث الأوىل من العمر ،وي�ؤثر يف قدرة
ال�شخ�ص على التوا�صل والتفاعل مع الآخرين .وغالبا ما يعرف التوحد على �أنه ا�ضطراب
مت�شعب يحدث �ضمن نطاق مبعنى �أن �أعرا�ضه و�صفاته تظهر على �شكل �أمناط كثرية
متداخلة تتفاوت بني اخلفيف واحلاد.

التوجه واحلركة

خدمات تقدم بوا�سطة �أ�شخا�ص م�ؤهلني للأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة الب�صرية لتمكينهم
من تعلم مهارات احلركة والتنقل من مكان �إىل �آخر يف �أماكن خمتلفة مثل (البيئة
املدر�سية والبيت واملجتمع).

اخلدمات املبا�شرة وغري
املبا�شرة

عندما ال يتعامل مقدمو اخلدمات (كاملعلمني واملر�شدين واملعاجلني الطبيعيني وغريهم)
فعلي ًا مع الأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة �أنف�سهم ،و�إمنا مع معلمي الف�صول
الدرا�سية العادية التي يندمج فيها ه�ؤالء الأ�شخا�ص� ،أو مع �أولياء �أمورهم ف�إمنا يقدمون
خدمات غري مبا�شرة �أو خدمات ا�ست�شارية (.)Consultative Services
�أما عندما يتعامل االخت�صا�صيون مع الأ�شخا�ص املعوقني ب�شكل مبا�شر فهم يقومون
بتقدمي ما يعرف عادة با�سم اخلدمات املبا�شرة ( .)Direct Servicesومن الأمثلة
على اخلدمات املبا�شرة :التقييم الفردي ،والإر�شاد ،و�إجراء املقابالت ،والتدري�س
ال�صفي.

خطة التدخل ال�سلوكي

عبارة عن التطبيق املنهجي للإجراءات التي تنتج يف النهاية التغريات االيجابية يف �سلوك
الطلبة.

اخلطة الرتبوية الفردية

هي منهج الطالب الفردي الذي �سيتم قيا�س وتقييم الطالب من خالله ،ويتم ت�صميم
�أي برنامج للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة على �أ�سا�س تو�صيات اخلطة الرتبوية
الفردية للطالب والتي مت و�ضعها بنا ًء على الت�شخي�ص والتقييم مل�ستوى �أداء الطفل ومعرفة
جماالت القوة وا ملجاالت التي حتتاج �إىل حت�سني .وت�شتمل اخلطة الرتبوية الفردية على
كل اخلدمات الأ�سا�سية وامل�ساندة التي يحتاجها الطالب يف �أثناء العملية التعليمية عن
طريق �أهداف وا�ضحة وحمددة يتم و�ضعها من قبل الفريق املتخ�ص�ص ،بحيث يتم قيا�س
هذه الأهداف خالل فرتت حمددة لقيا�س م�ستوى تطور الطالب ،ويتم تقييمه بناء على
ماجاء يف اخلطة ولي�س بتطبيق املنهج العادي على الطالب..
�أمثلة على ذلك :تعديل املنهج ومواءمة التعليم ،و�إدخال تعديالت على �أ�ساليب التقييم،
�أو الإعفاء من تقييمات حمددة حيث يعفى الطالب من االختبار الوطني وتطبيق اختبار
بديل .ويتم حتديد كافة االحتياجات التي ت�سهل تعلم الطالب من �أجهزة تعوي�ضية و�أدوات
وحافالت ومكان التعلم وطريقة ومكان االمتحانات وغريه.

اخلطة الرتبوية املتقدمة

وثيقة مكتوبة حتتوي على �أهداف وفق احتياجات الطالب املوهوب  /املتفوق واهتماماته
وقدراته وت�شمل الربامج الإثرائية والأن�شطة املنهجية وغري املنهجية ومت ت�صميمها بناء
على اختبارات ومالحظات و�أداء الطالب نف�سه وهدفها االرتقاء مب�ستوى �أداء الطالب
وتعد من قبل فريق الرتبية اخلا�صة.
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خطة اخلدمات الأ�سرية
الفردية

خطة فردية خلدمة الأ�سرة على غرار اخلطة الرتبوية الفردية التي يتم تطويرها للطفل.
وتت�ضمن خطة اخلدمات الأ�سرية الفردية العنا�صر الرئي�سة التالية )1( :م�ستوى الأداء
احلايل للطفل يف جماالت النمو املختلفة� )2( ،أوجه القوة و�أوجه ال�ضعف لدى الأ�سرة
فيما يتعلق بطفلها املعوق� )3( ،أهم الأهداف املن�شودة لكل من الطفل والأ�سرة)4( ،
اخلدمات املحددة التي �سيتم تقدميها لكل من الطفل والأ�سرة )5( ،املدة املتوقعة
لتقدمي هذه اخلدمات.

اخلدمات امل�ساندة

هي جميع اخلدمات التي يحتاج �إليها الطالب املعوقون ليت�سنى لهم الإفادة من الرتبية
اخلا�صة .وتت�ضمن هذه اخلدمات توفري املوا�صالت ،واخلدمات النمائية والت�صحيحية
(مثل العالج النطقي ،والقيا�س ال�سمعي ،واخلدمات النف�سية ،والإر�شاد ،والعالج الطبيعي
والوظيفي ،والعالج الرتويحي ،واخلدمات ال�صحية).

الدمج

ي�ستخدم م�صطلح الدمج للإ�شارة �إىل تعليم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة مع
الطالب العاديني يف الف�صول الدرا�سية العادية ب�شكل كامل �أو ب�شكل جزئي .وي�سمى هذا
النوع من الدمج عادة بالدمج التقليدي ( )Traditional Mainstreamingوذلك
لتمييزه عن الدمج العك�سي الذي يت�ضمن تعليم �أطفال غري معوقني يف برامج خم�ص�صة
للأطفال املعوقني.
والدمج هو التطبيق العملي ملبد�أ التطبيع على امل�ستوى املدر�سي وهدفه حتقيق مبد�أ
ت�ساوي الفر�ص الرتبوية ،وت�شجيع املعلمني العاديني ،ومعلمي الرتبية اخلا�صة واملديرين
و�أولياء الأمور والطالب ،على التعاون لتلبية احلاجات التعليمة اخلا�صة للطالب املعوقني.
والدمج مبفهومه ال�شامل ( )Integrationال يقت�صر على الدمج الأكادميي فح�سب
و�إمنا ي�شمل �أي�ض ًا الدمج االجتماعي ( )Social Integrationوالدمج يف احلياة
العامة للمجتمع.
وينبغي معرفة �أن الدمج من �أكرث املفاهيم التي تعر�ضت لإ�ساءة الفهم والتف�سري فهو ال
يعني تعليم جميع الطالب املعوقني يف الف�صول الدرا�سية العادية دون دعم �إ�ضايف وال
يعني قيام املعلمني العاديني بتدري�س الطالب ذوي احلاجات اخلا�صة.

�صعوبات التعلم

ا�ضطرابات يف واحدة �أو �أكرث من العمليات النف�سية الأ�سا�سية التي تت�ضمن فهم
وا�ستخدام اللغة (قراءة وكتاب ًَة) والتي ت�ؤثر يف قدرة الطالب على اال�ستماع والتفكري
والتحدث والقراءة والكتابة والتهجئة والقيام بالعمليات احل�سابية .وال ترجع �أ�سباب هذه
ال�صعوبات �إىل وجود �إعاقة �سمعية �أو ب�صرية �أو عقلية �أو غريها من الإعاقات �أو ظروف
التعلم �أو الرعاية الأ�سرية.

ال�شخ�ص �ضعيف الب�صر

هو ال�شخ�ص الذي ترتاوح درجة الإب�صار لديه بني  24/6و 60/6مرتا ب�أقوى العينني
بعد �إجراءات الت�صحيحات املمكنة.

ال�شخ�ص �ضعيف ال�سمع

هو ال�شخ�ص الذي لديه فقدان �سمعي يرتاوح بني  35و 69دي�سبل بعد ا�ستخدام املعينات
ال�سمعية ،وهو ما يجعل لديه �صعوبة يف فهم الكالم اعتماد ًا على حا�سة ال�سمع وحدها.
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ي�شري م�صطلح العجز �إىل �أي حالة م�ؤقتة �أو دائمة تنتج عن اعتالل ما .وغالب ًا ما ي�ستخدم
هذا امل�صطلح لو�صف نق�ص القدرة على ت�أدية الوظائف �أو �إىل فقدان ع�ضو من �أع�ضاء
اجل�سم �أو �أحد �أجزائه .فهو حالة حت ّد من قدرة الفرد على ت�أدية بع�ض املهمات (مثل
التكلم �أو ال�سمع) كغريه من الأفراد .وبالرغم من �أن م�صطلح العجز غالب ًا ما يقرتن
بامل�شكالت اجل�سمية ي�ستخدم �أي�ض ًا للإ�شارة �إىل امل�شكالت التعليمية و�إىل م�شكالت
التكيف االجتماعي.

العجز

العالج الطبيعي
العالج الوظيفي
غرفة م�صادر الفائقني
واملوهوبني

برنامج يوفر فر�ص التعلم املتقدمة التي ميكن �أن تت�ضمن �ضغط املناهج الدرا�سية،
وم�ستويات عالية من الإثراء ،والدرا�سة امل�ستقلة ،والت�سريع .ويعمل معلمو الرتبية اخلا�صة
مع معلمي التعليم العام لتعديل املناهج الدرا�سية للطلبة و�إثرائها ح�سب احتياجاتهم.

غرفة م�صادر الرتبية
اخلا�صة

غرفة من غرف املدر�سة العادية يح�ضر �إليها الطلبة ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة
(ب�شكل فردي �أو جمعي) فرتة ال تزيد على ن�صف اليوم الدرا�سي بغر�ض تلقي خدمات
تربوية خا�صة من قبل معلم متخ�ص�ص.

ف�صل الرتبية اخلا�صة

فريق الرتبية اخلا�صة

ال�شخ�ص الكفيف
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يركز على املهارات احلركية الكبرية مثل امل�شي والقفز والركل وت�سلق ال�سالمل على م�ستوى
الرا�شدين ،ورمبا يعني مهارة �إعادة التعليم لأ�شياء فقدت نتيجة املر�ض �أو الإ�صابة.و
يقدم �أي�ض ًا للأطفال امل�شاركني يف اختبارات متابعة املعامل التطورية التي ت�أخرت نتيجة
امل�شكالت الع�صبية.
هي اخلدمات التي يقدمها اخت�صا�صي عالج مهني م�ؤهل ،وهو ال�شخ�ص املعالج الذي
يقوم بتح�سني القدرة على القيام باملهام والوظائف امل�ستقلة.

-

ف�صل درا�سي يف مدر�سة عادية يتلقى فيه عدد من الطلبة الذين لديهم احتياجات خا�صة
تعليمهم على يدي معلم تربية خا�صة م�ؤهل .ويق�ضي ه�ؤالء الطالب يومهم الدرا�سي كليا
�أو جزئي ًا يف هذا الف�صل وميكن دجمهم مع الطالب العاديني يف بع�ض الأن�شطة غري
ال�صفية.
جمموعة االخت�صا�صيني الذين يقومون جنب ًا �إىل جنب مع الوالدين بتحديد �أهلية الطفل
خلدمات الرتبية اخلا�صة ،وو�ضع الربنامج الرتبوي الفردي له عندما يكون يف حاجة
�إىل تلك اخلدمات .ويعمل هذا الفريق عادة على م�ستوى املنطقة التعليمية .وي�شارك
يف ع�ضوية هذا الفريق املعلم العادي ،ومعلم الرتبية اخلا�صة ،واملدير ،وويل الأمر،
وغريهم من مقدمي اخلدمات الداعمة (مثل االخت�صا�صي النف�سي ،واملر�شد ،والطبيب،
واخت�صا�صي اخلدمة االجتماعية).
هو ال�شخ�ص الذي تقل حدة الإب�صار لديه ب�أقوى العينني بعد الت�صحيح عن  60/6مرتا
�أو يقل جماله الب�صري عن زاوية مقدارها  20درجة.
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معلم غرفة امل�صادر

معلم غرفة امل�صادر هو معلم تربية خا�صة يعمل يف غرفة �صف خا�صة (ت�سمى غرفة
م�صادر) يف مدر�سة عادية .ويف هذه الغرفة يتلقى الطالب املعوق امللتحق بالف�صل
الدرا�سي العادي خدمات تربوية خا�صة يف �أوقات حمددة من اليوم الدرا�سي .وتعمل
غرفة امل�صادر وفق منحى ت�صنيفي (�أي تخدم فئة �إعاقة واحدة) �أو وفق منحى غري
ت�صنيفي (�أي �أنها تخدم فئات �إعاقة خمتلفة) .وغالب ًا ما يتوفر يف غرفة امل�صادر معدات
و�أدوات خا�صة تتفق والوظائف املرجوة منها.

املدر�سة النهارية

املدار�س اخلا�صة النهارية هي البديل املالئم لبع�ض فئات الإعاقة ،وهي عبارة عن
مدار�س م�صممة وجمهزة خ�صي�ص ًا لتعليم الطالب ذوي احلاجات اخلا�صة بدوام نهاري
ي�شبه الدوام يف املدر�سة العادية وفيه يح�ضر الطالب �إىل املدر�سة �صباح ًا ويعودون �إىل
منازلهم مع انتهاء اليوم الدرا�سي.

ُي�ستخدم م�صطلح امل�ساءلة يف الرتبية اخلا�صة للإ�شارة �إىل الإجراءات التي يتم تنفيذها
ل�ضمان التزام املعلمني واالخت�صا�صيني وامل�ؤ�س�سات القائمة على تعليم الطالب املعوقني
ببذل جهود خمل�صة مل�ساعدتهم على حتقيق الأهداف املحددة يف براجمهم الفردية.
وامل�ساءلة ال تتعلق مبدى حتقيق الطالب املعوق للأهداف املحددة يف برناجمه يف فرتة
امل�ساءلة يف الرتبية اخلا�صة زمنية معينة وال هي تعني التحقيق مع املعلم �أو امل�ؤ�س�سة �إذا �أخفق الطالب يف حتقيق
الأهداف .ولكن امل�ساءلة تعني التحقق من مدى قيام املعلمني وامل�ؤ�س�سات بتقدمي اخلدمات
الرتبوية اخلا�صة واخلدمات الداعمة املالئمة .وتكفل الت�شريعات الرتبوية اخلا�صة.
وقد كانت ق�ضية امل�ساءلة وراء عدد من التطورات يف ميدان الرتبية اخلا�صة وعلى ر�أ�سها
االختبارات املتعلقة بتحديد فاعلية املعلمني وفاعلية التعليم املقدم للطالب.
م�ساعد املعلم

هو �شخ�ص مهني لديه �إملام للعمل مع الأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة ويقوم
مبهام م�ساندة ملعلم الرتبية اخلا�صة �أو معلم الف�صل العادي وهو ما ي�ساهم يف ت�سهيل
عملية دمج الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.

املوهبة والتفوق

قدرة بارزة �أو ا�ستعداد متميز يف جمال �أو �أكرث من جماالت الذكاء� ،أو التفكري الإبداعي�،أو
التح�صيل الدرا�سي� ،أو املهارات والقدرات اخلا�صة كاخلطابة� ،أو ال�شعر �،أو الر�سم �أو
الأ�شغال اليدوية� ،أو الريا�ضة البدنية� ،أو التمثيل امل�سرحي� ،أو القدرة القيادية...الخ.
وغالب ًا ما يكون �أداء الطالب املتفوق �أو املوهوب يف املجاالت ال�سابقة متميز ًا عن زمالئه
الذين مياثلونه يف العمر الزمني.

النموذج الهرمي للرتبية
اخلا�صة

النموذج الهرمي يف الرتبية اخلا�صة هو منوذج خطي متدرج ،ي�ستخدم لو�صف الأماكن
�أو البيئات الرتبوية التي ينبغي توفريها للطالب املعوقني لتلقي اخلدمات التعليمية،
ترتاوح بني بيئات �أقل تقييد ًا وبيئات �أكرث تقييد ًا .وتبعا للنموذج الهرمي تتقرر البيئة
التعليمية املالئمة لكل طالب على حدة ح�سب حاجاته التعليمية اخلا�صة والكوادر املتوفرة
والت�سهيالت املتاحة .وي�ستطيع الطالب االنتقال من بديل �إىل �آخر يف هذا النموذج (مث ًال
من الف�صل اخلا�ص �إىل غرفة امل�صادر) �إذا تغري �أدا�ؤه بفعل التدريب.
الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

-

65

االعتبارات التربوية العامة في تعليم الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة

اعتبارات عامة
-

-

-

-

-

-
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يقبل الطالب يف املدر�سة ب�شكل يكفل له اال�ستفادة من جميع الإمكانيات املتاحة للتعلم وامل�شاركةوالتمتع بكافة حقوقه ك�أي طالب يف املدر�سة وذلك من قبل مدير املدر�سة واملعلمني وجميع العاملني
فيها و�أولياء �أمور الطلبة من غري ذوي الإعاقة.
تعد عملية التعليم �أ�سا�سية وهامة لكل فرد ،فهي حق ينتمي يف الواقع �إىل جمموعة احلقوق الأ�سا�سيةللإن�سان و�أن حرمانه من هذا احلق ي�شكل انتقا�صا لإن�سانيته بكل املعاين ،ومن واجبنا كمعلمني
وتربويني حمل هذه الر�سالة بكل ر�ضى ،والعمل بجد و�إخال�ص عند تعليمهم للرقي بهم �إىل �أف�ضل
م�ستوى يتنا�سب مع قدراتهم واهتماماتهم.
مراعاة الفروق الفردية عند تعليم الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة وح�سب الفئة التي يتم تقدمياخلدمات لها� ،آخذين بعني االعتبار �أن لكل طالب فردية خا�صة ،وطبيعة ومنط يف التعلم قد يختلف
كثريا عن غريه من الطلبة ،و�أن لديه نقاط قوة ونقاط �أخرى حتتاج �إىل حت�سني.
�إن النظرة ال�شمولية للطالب ،وتطوير قدراته ب�شكل متكامل ،لي�س فقط يف اجلانب الأكادميي و�إمنايف اجلوانب االجتماعية والنف�سية واحلياتية الأخرى ،حتقق منوا طبيعيا متوازنا يف جميع عنا�صر
ومكونات �شخ�صية هذا الطالب.
�إن جناح عملية الدمج مرتبط ارتباطا وثيقا مبدى تعاون وقناعة �إدارات املدار�س و�أع�ضاء الهيئةالتدري�سية ب�أحقية هذه الفئة يف احلياة والعي�ش جنبا �إىل جنب مع �أقرانهم من غري ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
مد يد العون وامل�ساعدة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة عند احلاجة فقط ومنحهم مزيدا منالفر�ص ليقوموا ب�إجناز ما يتوقع منهم القيام به من �أعمال و�أن�شطة خمتلفة ،كما يجب �أن يكون
التعامل مع الطالب بعيدا عن املبالغة� ،سواء بال�شفقة الزائدة �أو الإهمال والتجاهل.
م�شاركة الطالب يف جميع الأن�شطة الريا�ضية والفنية وكافة الفعاليات املدر�سية كاليوم املفتوحوامل�سرح والإذاعة ،والزيارات امليدانية واملنا�سبات الدينية والقومية املختلفة.
توفري مناخ تربوي منا�سب ت�سوده م�شاعر الألفة واملحبة وال�صداقة بني الطلبة وحثهم على امل�شاركةاملتبادلة والفاعلة يف الأن�شطة االجتماعية والألعاب الريا�ضية وامل�سابقات الثقافية املختلفة.
العمل على م�ساعدة الطالب يف �إظهار قدراته واجنازاته �أمام الطلبة الآخرين ،وذلك من �أجل �إ�شباعحاجته �إىل التقدير واحرتام الذات وكذلك تر�سيخ مفهوم التقبل والتقدير من قبل �أقرانه يف ال�صف.
توفري كافة الو�سائل التعليمية والأدوات اخلا�صة املمكنة للتغلب على �أي �صعوبات �أكادميية يحتاج-
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�إليها الطالب �أثناء عملية التعلم واملمكن توفريها من قبل املدر�سة �أو املنطقة التعليمية.
احلر�ص التام على تطبيق اخلطة الرتبوية الفردية اخلا�صة بالطالب وااللتزام بالأهداف التيتت�ضمنها اخلطة لت�سهيل عملية تعليم الطالب وتقييمه.
مراعاة اختيار املكان املنا�سب جللو�س الطالب بني زمالئه ،وال ينبغي عزله يف �أخر ال�صف بعيدا عنباقي زمالئه بل ومنحه الفر�صة للتعبري عن ر�أيه يف ذلك.
ترك م�ساحة كافية للطالب حلرية و�سالمة حركته يف �أثناء دخوله ومغادرته غرفة ال�صف �أو تنقلهيف مرافق املدر�سة وتوفري احلماية الالزمة له يف احلاالت التي ت�ستدعي ذلك.
توعية الطلبة الآخرين بالإعاقات املختلفة واحتياجاتها وخ�صائ�صها ،وكيفية التعامل معها ،وتغيرياالجتاهات ال�سلبية واخلاطئة نحوها ،وتعويدهم على تقبل الطرف الآخ��ر وغر�س �أ�س�س الدعم
والتعاون بني الطلبة داخل ال�صف الواحد واملدر�سة الواحدة.
اتباع �أ�سلوب الئق ومهذب عند عر�ض امل�ساعدة على الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة ،و�إر�شادطلبة ال�صف ب�آداب عملية تقدمي امل�ساعدة ،حر�صا على م�شاعرهم ولتجنب �إح�سا�سهم بالدونية �أو
النق�ص.
يتم اتخاذ كافة التدابري الالزمة عند التقييم (االختبارات واالمتحانات) مبا يتنا�سب وحالة الطالبوقدراته على �ضوء ما ورد يف اخلطة الرتبوية الفردية.
ال يجب �أن يتم التعامل مع الطالب بطريقة خمتلفة �أو مميزة عن الطلبة من غري ذوي االحتياجاتاخلا�صة ،كما ال ينبغي ال�سماح له با�ستخدام الإعاقة واتخاذها �سببا لعدم القيام بواجباته املدر�سية،
فلي�س هذا ما يرمي �إليه الدمج و�إمنا يرمي �إىل توظيف طاقات هذه الفئة لت�ساهم يف بناء املجتمع.
�ضرورة وج��ود تعليمات وا�ضحة ح��ول احتياطات الأم��ن وال�سالمة ،حت��دد �سلوك جميع الطلبةوت�صرفاتهم عند حدوث ظروف طارئة داخل ال�صف �أو املدر�سة ،وذلك لت�أمني �سالمتهم.
يقوم فريق الرتبية اخلا�صة وفريق الدعم املدر�سي وغريهم من املخت�صني ب�شئون الإعاقة ،بعقداللقاءات وحلقات النقا�ش وتبادل الآراء واملقرتحات حول امل�ستجدات يف الو�سائل والأ�ساليب احلديثة
وكيفية توظيفها لتلبية االحتياجات الرتبوية للطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة ،والت�أكيد على
�ضرورة م�شاركة �أولياء الأمور يف مثل هذه اللقاءات ل�ضمان التعاون بني املدر�سة والأ�سرة ملا فيه
م�صلحة الطالب.
مراعاة املرونة عند تقييم الطالب وتوفري كافة الأجهزة الالزمة التي ميكن �أن يحتاجها �أثناء عمليةالتقييم ،كما ميكن �إعطا�ؤه وقتا �إ�ضافيا �إذا تطلب الأمر.
التعاون والتن�سيق مع كافة االخت�صا�صيني يف �شئون الإعاقة واملتابعة امل�ستمرة لأو�ضاعهم وامل�ستجداتالـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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التي تطر�أ على احتياجاتهم
 -التنمية املهنية امل�ستمرة للهيئة الإدارية والتعليمية والفنية حتى تتم عملية الدمج بالطرق العلميةووفق املعايري العاملية.
 �-إجراء املوائمات والتعديالت الرتبوية املختلفة على �أن ت�شمل املناهج وطرق التدري�س والأ�ساليبوالو�سائل التعليمية مبا يتنا�سب وظروف كل �إعاقة.
 -ميكن �إدخال بع�ض التعديالت الفنية على التقنيات والو�سائل التعليمية املتاحة ،بهدف تطويرهاوتطويعها لي�ستفيد منها جميع الطلبة مبا فيهم الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.

االعتبارات الرتبوية للطلبة من ذوي الإعاقة اجل�سدية واحلركية:
-

-

-

-
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�إن الطالب الذي لديه �إعاقة ج�سدية �أو حركية ،قد ال تكون لديه �أي �صعوبة �أكادميية لأن تطوره مياثلتطور زمالئه ب�شكل عام .ولكن قد يحتاج بع�ضهم �إىل مزيد من الوقت لإنهاء �أي مهمة �أو مهارة� ،أو
بع�ض الأدوات والأ�ساليب والتقنيات امل�ساعدة.
توفري اال�ستعدادات الالزمة لت�سهيل حركة الطالب يف دخول املدر�سة والو�صول والتجول ب�سهولة �إىلجميع املرافق املوجودة �ضمن البيئة املدر�سية وترتيب املقاعد يف ال�صف على نحو ي�سمح ب�سهولة
حركته يف ال�صف ،مثال( :املمرات اخلا�صة للكر�سي املتحرك ،املقاب�ض اخلا�صة باجلدران ،مقاب�ض
الأبواب،احلمامات واملغا�سل وغريها).
ال�سماح للطالب ب�إبداء ر�أيه حول مكان جلو�سه يف ال�صف.التعرف �إىل طرق العناية ب��الأدوات والتقنيات امل�ساعدة التي ي�ستخدمها الطالب ،والتعرف �إىلاحتياجاته التي تتطلب م�ساعدة من �شخ�ص �أخر.
اال�سرت�شاد باملخت�صني �إذا كان لدى الطالب م�شكلة �أو �إعاقة م�صاحبة للإعاقة احلركية (كما يفبع�ض حاالت ال�شلل الدماغي للح�صول على معلومات �صحيحة عن كيفية التعامل معه على �ضوء
احتياجاته اجل�سدية).
تعزيز الدافعية لدى الطالب وتطوير نظرته االيجابية لذاته وقدراته.االلتزام ب�أي متطلبات �أو تعليمات من قبل االخت�صا�صيني حول �أي اعتبارات خا�صة يف حالة الطالب.�إن الإعاقات اجل�سدية غالبا ما ت�ؤثر على �سرعة الطالب يف �إجناز املهام الدرا�سية املختلفة ،ك�أداءالواجبات �أو �أثناء عملية التقييم (االختبارات واالمتحانات ) لذا يجب منح الطالب الوقت الكايف
لذلك.
ال�سماح للطالب بق�سط من الراحة وممار�سة بع�ض التمرينات الريا�ضية من فرتة �إىل �أخرى ال�سيما-
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من ي�ستخدم الكر�سي املتحرك .مثل رفع اجل�سم عن الكر�سي وعمل مترينات لتليني العنق �أو �أية
تدريبات �أخرى تعمل على راحة و�ضع الطالب.
تعديل �أمناط م�شاركة الطالب يف الن�شاطات ال�صفية والال�صفية حتى يتم جتنب تعر�ضه للمخاطر.تنفيذ برامج و�أن�شطة ت�ساعد على اكت�ساب الطالب مهارات العناية بالذات.عند خماطبة الطالب الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك ،يجب �أن يتم النزول �إليه قليال ،حتى جننبهعناء النظر �إىل �أعلى ،فرفع ر�أ�سه ب�شكل متكرر �أثناء احلديث مع الغري ،قد ي�سبب له الكثري من
امل�شاكل اخلا�صة بفقرات وع�ضالت العنق.
تعديل املتطلبات التعليمية والو�سائل امل�ستخدمة مثل ذلك (ت�سهيل و�صول الطالب ال�سبورة للكتابة�أو الر�سم� ،أو يتم و�ضع �سبورة منا�سبة لطوله� ،أو يتم �إعطا�ؤه �سبورة �صغرية �أمامه على الكر�سي).
توفري كافة الو�سائل والأجهزة التي ت�ساعده على ممار�سة عمليات التعليم والتعلم ب�سهولة وي�سر،وتوفري �أماكن كافية لتخزين هذه املعدات �أو الأجهزة.
الإملام بطرق الت�صرف الآمن عند الطوارئ ،كحوادث احلريق مثال وكيف ميكن �إخالء املكان و�سرعةالت�صرف وتدبر الأمر وكذلك يف حال حدوث �أمر عر�ضي ناجم عن احلالة :كما يحدث عند النوبات
والت�شنجات والغثيان و�ضيق التنف�س يف بع�ض احلاالت.
العمل بروح الفريق ومراعاة التوا�صل التام مع �أ�سرة الطالب ،ومراعاة املحافظة على خ�صو�صياتاحلالة و�سرية املعلومات.
متثل التنمية الذاتية من قبل املعلم� ،أحد امل�ؤ�شرات الهامة لنجاحه ومتيزه يف عمله ،فنحن نعي�شيف عامل ت��زداد فيه املعرفة الإن�سانية ب�شكل �سريع ،لذا يجب على كل معلم �أن يطور من خرباته
ومهاراته ،وتغيريها �إىل الأف�ضل كي تتنا�سب مع التطور املعريف الهائل يف جمال ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،وذلك بهدف تفهم احتياجات الطالب ومعرفة �أف�ضل الأ�ساليب اخلا�صة برعايتهم ،وجمع
معلومات عنها وا�ست�شارة االخت�صا�صيني ،ومناق�شة �أولياء الأمور.
توفري املرافق ال�صحية التي تتنا�سب واحتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة احلركية ،وميكن لإداراتاملدار�س التوا�صل مع جمال�س الآباء �أو امل�ؤ�س�سات املجتمعية لتوفري اخلدمات الالزمة ،واحل�صول
على الدعم منها.

االعتبارات الرتبوية للطلبة من ذوي الإعاقة ال�سمعية (�ضعف ال�سمع):
 -مراعاة الإعاقة ال�سمعية وظروفها يف �أثناء التدري�س و�إتباع الأ�ساليب ال�سليمة يف التعامل مع الطالب،ومعرفة �أن هناك درجات للإعاقة ال�سمعية وهو ما ينعك�س على اختالف قدراتهم وال�سيما عمليات
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الإدراك والتذكر والتخيل.
جتهيز البيئة التعليمية املحفزة على التعلم مع مراعاة وجود الو�سائل واملثريات الب�صرية املفيدةوالوا�ضحة.
اختيار املكان املنا�سب جللو�س للطالب داخل ال�صف ،ويف�ضل يف الغالب �أن يكون مكان جلو�سه يفال�صفوف الأمامية ،ليتوفر له التوا�صل الب�صري املنا�سب ،وميكن تغيري املكان �إذا كان ذلك فيه
فائدة للطالب.
توفري الأجهزة التعليمية واملعينات ال�سمعية للطالب بالتن�سيق مع املناطق التعليمية.التعامل مع �أي خلل طارئ يف املعينات والأجهزة التي ي�ستخدمها الطالب �أو ا�ست�شارة ال�شخ�صاملتخ�ص�ص يف ذلك.
مراعاة حتقيق التوا�صل الب�صري �أثناء التحدث �إىل الطالب �ضعيف ال�سمع ،وكذلك �أثناء اال�ستماع�إليه ،م�ستخدما يف ذلك لغة اجل�سد وتعبريات الوجه والإمياءات والإيحاءات قدر امل�ستطاع وب�شكل
معتدل وطبيعي.
يراعى حتفيز الطالب �ضعيف ال�سمع على التوا�صل وامل�شاركة قبل البدء مبخاطبته والتحدث معه،والوقوف مقابال له �أثناء ذلك ،و�إذا كان املعلم يتحدث �أو ي�ستمع للطالب ومل يكن كال منهما مقابال
للآخر ،فيمكن للمعلم مل�س كتفه �أو يده كتعبري عن االهتمام واملتابعة.
مراعاة االهتمام بالتحدث مع الطالب ب�صورة وا�ضحة ونطق �سليم.مراعاة االعتدال يف �سرعة ال�صوت عند التحدث �إىل �ضعيف ال�سمع ،فال يجوز الإ�سراع �أو الإبطاء.مراعاة �أن يكون ال�صوت وا�ضح ًا ومفهوما.مواجهة الطالب وجها لوجه �أثناء التحدث �أو ال�شرح ،وعدم تغطية ال�شفاه �أو الوجه عند الكالم ،لأنذلك �سوف ي�ؤثر �سلبا على املعلومات التي ميكن �أن يكت�سبها الطالب �ضعيف ال�سمع عن طريق قراءة
تعبريات الوجه وحركة ال�شفاه.
توفري بيئة �صفية هادئة تتيح للطالب �سماع �صوت املعلم بو�ضوح تام والبعد عن امل�شتتات ال�سمعيةداخل ال�صف �أو خارجه يف�ضل �أن يكون مكان جلو�س الطالب بعيدا عن النوافذ التي ميكن �أن تطل
على منطقة مزدحمة بو�سائل النقل� ،أو �أي م�صدر �آخر من م�صادر ال�ضجيج والإزعاج� ،أو الأ�صوات
ذات الرتددات ال�ضارة بالن�سبة له.
عدم ت�شغيل �أجهزة التكييف �أو غريها من الأجهزة ذات الأ�صوات املرتفعة داخل ال�صف ،فقد ال ت�ؤثر�أ�صوات هذه الأجهزة كثريا على الأفراد من غري ذوي الإعاقة ال�سمعية ،ولكنها ت�ؤثر على �ضعاف
ال�سمع وت�سبب لهم الكثري من امل�شاكل نتيجة ت�ضخم �أ�صواتها بوا�سطة �سماعات الأذن� ،أو الأجهزة
-
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ال�سمعية الأخرى امل�ستخدمة من قبل بع�ضهم.
ا�ستخدام الرموز املعربة واملج�سمات وال�صور يف تو�ضيح الأهداف التعليمية امل�ستخدمة يف التعليموهو ما ينعك�س بالفائدة على جميع الطلبة ويعزز قدرته على فهم املادة التعليمية.
يعتمد الطلبة من ذوي الإعاقة ال�سمعية ،على ا�ستخدام حا�سة الب�صر يف عملية التعليم والتعلم،وبالتايل ف�إنه من الأن�سب ا�ستخدام املعينات الب�صرية التي تعد العامل الأ�سا�سي والأهم يف تعليمهم.
يجب على املعلم عند �شرح الدر�س� ،أن يكون مواجها جلميع الطلبة ،و�أن يتجنب الوقوف مواجهاال�سبورة �أو واقفا يف نهاية ال�صف خلف الطلبة.
يف حالة ح��دوث تغيريات يف الربنامج املدر�سي �أو يف موعد االختبارات �أو ممار�سة الأن�شطةواالحتفاالت� ،أو كانت هناك مالحظات �أو تعليقات ،فينبغي على املعلم �أال يكتفي بعر�ض ذلك �شفهيا،
و�إمنا يجب كتابتها على ال�سبورة بو�ضوح تام ،حتى يكون اجلميع على علم بهذه التغيريات.
عند توظيف التقنيات الب�صرية داخل ال�صف ،يقوم املعلم يف الغالب بتخفيف حدة الإ�ضاءة يف مكانالعر�ض ،لذا يجب ت�سليط �ضوء منا�سب من م�صدر �ضوئي على ال�شخ�ص الذي �سيقوم برتجمة �أو
تف�سري الدر�س بوا�سطة لغة الإ�شارة ،حتى يت�سنى ل�ضعيف ال�سمع ر�ؤيته بو�ضوح ومتابعته.
عدم تعر�ض الطالب للإ�ضاءة ال�شديدة ،لأن ذلك مينعه من قراءة ال�شفاه والتوا�صل مع املعلم.تدريب الطالب على اتخاذ �إجراء وقائي يف حالة التعر�ض للمخاطر ،ك�أن يتم االتفاق على (�إ�شارةما) للخروج حاال �أو �صورة نار للداللة على وجود حريق باملبنى املدر�سي  ..وغريها.
تزويد غرفة ال�صف وبع�ض املرافق املدر�سية ب�أجهزة �إنذار ذات �إ�شارات ب�صرية مثل ال�ضوء املتقطع.توجيه �أ�سئلة �إىل الطالب من حني �إىل �أخر ل�شد انتباهه والت�أكد من عدم ت�شتته وجتنب توجيه �س�ؤال(هل فهمت؟).
االبتعاد التام عن ا�ستخدام �أية عبارات ،ميكن �أن ت�سبب للطالب �ضعيف ال�سمع �شعورا باحلرجب�سبب الإعاقة �أمام زمالئه يف ال�صف ومن �أمثلة ذلك ،تكرار �شرح فقرات الدر�س ب�صوت مرتفع
�أمام زمالئه� ،أو ا�ستخدام عبارات ال لزوم لها مثل هل �سمعت ؟ لذا فمن الأف�ضل دائما ،تخ�صي�ص
بع�ض الوقت ل�شرح �أو تو�ضيح �أو تف�سري ما قد يحتاج �إليه الطالب �ضعيف ال�سمع.
تدعيم التوا�صل بني فريق الدعم املدر�سي والأ�سرة ،وت�شجيع �أولياء الأمور على كتابة مالحظاتهمحول امل�ستجدات والتغريات التي قد تطر�أ على الطالب املعاق �سمعيا داخل املنزل ،و�إر�سالها �إىل
امل�سئولني باملدر�سة ملتابعتها ،كما ينبغي ت�شجيع �أفراد الأ�سرة على عدم ال�شعور باحلرج عند كتابة
مالحظاتها حول �أي تق�صري من قبل املدر�سة� ،سواء �أكانت هذه املالحظات تدور حول م�ستوى
اخلدمات املقدمة للطالب �أو عن �أية م�شاكل ترتبط مبدى تكيفه داخل ال�صف مع املعلم �أو مع الطلبة.
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مراعاة تدريب الطالب �ضعيف ال�سمع على ا�ستخدام امل�صطلحات والكلمات اجلديدة التي تعلمها يفعدة جمل ومواقف خمتلفة.
مراعاة الت�سل�سل يف م�ستوى �صعوبة املادة امل�سموعة ،معتمدين يف ذلك على ما تعلمه من قبل.قبل عر�ض الدر�س ،ينبغي تعريف الطالب �ضعيف ال�سمع ،بالأفكار الرئي�سة للدر�س الذي �سيتم�شرحه.
�إك�ساب الطالب مهارات التوا�صل والتفاعل االجتماعي من خالل �إ�شراكه يف جمموعات تعاونية�صغرية متجددة ومتغرية.
الت�أكد من ا�ستيعاب الطالب مل�ضمون الدر�س وت�شجيعه على اال�ستف�سار والتعبري عن احتياجاته.احلر�ص على ارتداء ال�سماعات التي و�صفها الطبيب وم�ساعدة الطالب على التكيف معها.الك�شف اليومي على ال�سماعات و�سالمة البطاريات ونظافة الأنابيب.تبديل قوالب الأذن مرتني �سنويا لتنا�سب منو الطالب خا�صة �إذا كان �صغريا يف ال�سن.ت�شجيع الطالب �ضعيف ال�سمع على النطق والكالم دون ا�ستخدام الإ�شارة بكرثة.مع بداية تركيب ال�سماعات البد من التدريب على التمييز ال�سمعي (مثل متييز ال�صوت من عدمه -حتديد مواقع الأ�صوات  -متييز الأ�صوات البيئية كجر�س البيت واملدر�سة والهاتف واحليوانات .)...
املعاق �سمعيا يعتمد كثريا على عينيه ولي�س على �سمعه وبالتايل يجب التحدث معه على نف�س ارتفاعوجهه ،على �أن تكون الإ�ضاءة كافية على وجه املعلم ملالحظة حركة ال�شفاه.
�إذا �أخط�أ الطالب �ضعيف ال�سمع �أثناء القراءة ،ينبغي على املعلم عدم تكرار ما �صدر من الطالبمن نطق خاطئ ،بل يجب عليه �أن ينطق الكلمة ال�صحيحة فقط.
من الأمور املفيدة يف تدريب املعاق �سمعيا على النطق ،ا�ستخدام مر�آة كبرية نوعا ما حتى ي�ستطيع�أن يقارن بني حركات ل�سان و�شفتي املعلم مع حركات ل�سانه و�شفتيه هو.
�إعطاء املعاق �سمعيا الفر�صة كي يتحدث ويعرب عن ذاته وت�شجيعه على اال�ستف�سار وال�س�ؤال والعملعلى �إعطائه الإجابة املنا�سبة.

-
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الإملام باملعلومات املهمة حول حالة الطالب الأ�صم وم�ستوى قدراته التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد املعلميف �أداء عمله وت�سهل مهمته يف التوا�صل مع الطالب.
اختيار املكان املنا�سب جللو�س الطالب ،ويف�ضل دائما �أن يكون يف ال�صفوف الأمامية حتى يحافظعلى التوا�صل الب�صري مع املعلم.
توفري الإ�ضاءة املنا�سبة يف مكان جلو�س الطالب ،بحيث يكون م�صدر ال�ضوء منبعثا من خلفه ولي�سمن �أمامه ،حتى ال ي�ؤثر ذلك يف مدى ر�ؤيته للأ�شياء التي �أمامه مثل ال�سبورة �أو املعلم مثال.
التخفيف من املثريات الب�صرية التي ميكن �أن توجد يف غرفة ال�صف كالأ�شكال املتحركة والألوانال�ساطعة و�أ�شكال الزينة املتدلية من ال�سقف وذلك ملنعه من الت�شتت الذي ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا على
عملية التعليم والتعلم لدى الطالب الأ�صم.
�إر�شاد وتوعية طلبة ال�صف ب�أ�ساليب التوا�صل مع ح��االت ال�صمم ،وذل��ك لتفهم حالة زميلهموم�ساعدته.
االهتمام ب�إك�ساب الطالب مهارات تعليمية وخربات تربوية مرتابطة ومتكاملة ،ومراعاة تكرار ال�شرحواملراجعة اليومية ،مما ي�سهل عليه تذكر احلقائق واملعلومات ويزيد اهتمامه بعملية التعليم والتعلم.
 على معلم ال�صف التعرف على بع�ض امل�صطلحات واجلمل ال�ضرورية يف لغة الإ�شارة ،مثل ال�سالمعليكم ،و�شكرا ،وكيف حالك� ،أح�سنت غريها ،وهو ما ي�ضمن حتقيق الألفة واملودة بينه وبني الطالب
الأ�صم.
�إتاحة الفر�صة مل�شاركة الطالب الأ�صم يف كافة الن�شاطات ال�صفية والال�صفية لتدعيم روابطال�صداقة والتفاعل االجتماعي مع باقي طالب ال�صف.
للحفاظ على التوا�صل الب�صري ،يجب على املعلم عند �شرح الدر�س� ،أن يكون مقابال للطالب الأ�صموجها لوجه ،و�أن يتجنب الوقوف يف مواجه ال�سبورة �أو واقفا خلف الطلبة يف نهاية ال�صف.
عندما يقوم املعلم مبخاطبة الطالب الأ�صم ،ينبغي �أن تكون �سرعة الكالم منا�سبة ،حتى يتمكناملرتجم من حتويل كالم املعلم �إىل لغة الإ�شارة ب�شكل �صحيح ودون �أخطاء.
مواجهة الطالب وجها لوجه �أثناء التحدث �أو ال�شرح ،وعدم تغطية ال�شفاه �أو الوجه عند الكالم،لأن ذلك �سوف ي�ؤثر �سلبا على املعلومات التي ميكن �أن يكت�سبها الطالب الأ�صم عن طريق قراءة
تعبريات الوجه وحركة ال�شفاه.
ا�ستخدام الو�سائل التعليمية التي جت�سد وت�صور مو�ضوع الدر�س �أو املادة التي ي�شرحها املعلم.توفري معلم م�ساعد يتقن لغة الإ�شارة لتف�سري وترجمة اللغة امل�سموعة �إىل لغة الإ�شارة.الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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توجيه �أ�سئلة للطالب ومنحه الفر�صة للم�شاركة كبقية الطلبة مب�ساعدة مرتجم لغة الإ�شارة �إن وجد.تطبيق اخلطة الرتبوية الفردية اخلا�صة بالطالب ،ومراعاة جوانب القوة وتدعيم جوانب االحتياجلديه.
م�ساعدة الطالب ودعمه من قبل فريق الدعم املدر�سي وكذلك التعاون مع الأ�سرة يف عن طريقالتوا�صل وكتابة املالحظات.
 يف�ضل قبل التحدث مع الطالب الأ�صم� ،أن يتم لفت انتباهه عن طريق مل�س كتفه �أو يده بلطف ومنثم مواجهته.
يف حالة ح��دوث تغيريات يف الربنامج املدر�سي �أو يف موعد االختبارات �أو ممار�سة الأن�شطةواالحتفاالت� ،أو كانت هناك مالحظات �أو تعليقات ،فينبغي على املعلم كتابتها يف �شكل مالحظات
للأ�سرة كي تكون على علم بذلك.
تو�ضيح بع�ض املعلومات واملفاهيم التي ي�صعب على الطالب الأ�صم فهمها ،وذلك عن طريق ا�ستخدامالر�سومات واخلرائط التو�ضيحية املنا�سبة لذلك.
عند توظيف التقنيات الب�صرية داخل ال�صف ،يقوم املعلم يف الغالب بتخفيف حدة الإ�ضاءة يف مكانالعر�ض ،لذا يجب ت�سليط �ضوء منا�سب من م�صدر �ضوئي على ال�شخ�ص الذي �سيقوم برتجمة �أو
تف�سري الدر�س بوا�سطة لغة الإ�شارة ،حتى يت�سنى للطالب الأ�صم ر�ؤيته بو�ضوح وفهم ما يقال له.
تدريب الطالب الأ�صم على مالحظة حركات وتعبريات وجه الطلبة الآخرين� ،أثناء �إجابتهم علىالأ�سئلة بهدف حتقيق املزيد من التوا�صل والتفاعل فيما بيتهم.
عند حدوث �أي حدث مفاجئ مثل احلريق �أو غريها يف�ضل الكتابة على اللوح �أو ر�سم �صورة واالتفاقعلى �إ�شارة معينة لهذا احلدث ،وم�ساعدة الطالب يف مغادرة املكان.
توفري بيئة ي�سودها احلب واالح�ترام واملرح واختيار الأن�شطة والألعاب اجلماعية املنا�سبة ،التييف�ضلها ويتفاعل معها الطلبة من ذوي الإعاقة ال�سمعية.

اعتبارات تربوية للطلبة الذين لديهم ا�ضطرابات يف النطق واللغة:
 -تفهم حالة الطالب وحتديد نوع امل�شكلة �أو ال�صعوبة التي لديه ،وت�شخي�صها من قبل املخت�صني (هلامل�شكلة يف اللغة التعبريية �أم اال�ستقبالية �أم ا�ضطرابات يف النطق �أم ت�أخر يف النمو اللغوي �...إلخ ).
 -حتلي املعلم بالتفهم وال�صرب وتقبل الطالب الذي لديه ا�ضطرابات يف النطق �أو اللغة وعدم مقارنتهب�أقرانه وقدراتهم اللغوية.
 -تهيئة البيئة ال�صفية امل�ساعدة والغنية باملواد والو�سائل التعليمية املنا�سبة.74
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ينبغي على املعلم التعاون التام مع اخت�صا�صي عالج النطق واللغة يف �إعداد اخلطة الرتبوية الفردية،وحتديد موعد اجلل�سات الفردية واجلماعية التي يقوم بها اخت�صا�صي النطق وما ميكن �أن يقوم به
معلم اللغة العربية يف هذا ال�صدد.
الرتكيز على اال�ستفادة من جوانب القوة لدى الطالب يف التغلب على اجلوانب التي حتتاج �إىلحت�سني وتطوير ،حيث يتم حتفيز الطالب ثم تعزيزه وتدعيمه �إذا �أظهر بع�ض التح�سن يف �أدائه ثم
�إقناعه بقدراته وقوته و�أنه من املمكن �أن يحرز تقدما �أكرث.
الرتكيز على التوا�صل الب�صري �أثناء احلديث مع الطالب �أو اال�ستماع �إليه ،كي يالحظ ويحاكيطريقة النطق ب�شكل �صحيح.
مراعاة �أن تكون الفقرة التدريبية وا�ضحة و�سهلة ومفهومة ومعربة و�صحيحة من حيث املعنىوالقواعد وجتنب ا�ستخدام اللهجة املحلية.
على املعلم �أن ي�ضع يف اعتباره عدم تغطية معامل الوجه عند التخاطب واحلديث �أو يف �أثناء ال�شرحمع الطلبة الذين لديهم ا�ضطرابات يف النطق.
ت�شجيع الطالب على التحدث بطالقة ،ومنحه مزيدا من الوقت عندما يطلب منه التعبري عن موقفما �أو �إعادة �سرد ق�صة ب�سيطة �سمعها� ،أو عند الإجابة على الأ�سئلة.
على املعلم مراعاة عدم مقاطعة الطالب �أثناء القراءة �أو التعبري الكالمي� ،إذا �أخطا فيها ،و�إمنايجب عليه االنتظار� ،إىل �أن ينتهي الطالب من ذلك ،ثم يقدم له مالحظاته ،م�صححا له الأخطاء،
ثم يدربه على النطق ال�صحيح.
عدم تقليد الطالب عند احلديث معه ،لأن ذلك قد ي�سبب له حرج ًا �شديد ًا.�إعادة اللفظ املنطوق من قبل الطالب بطريقة �صحيحة وعدم �إعادته بطريقة تقلل من قيمة الطالب.ت�شجيع الطالب على امل�شاركة يف كافة الأن�شطة ال�صفية والال�صفية.ت�شجيع الطالب على حفظ بع�ض �آيات من القر�آن الكرمي وق�صار ال�سور وبع�ض الأنا�شيد واحلكم.ت�شجيع الطالب اخلجول على امل�شاركة ال�صفية ،من خالل تكليفه بالإجابة على �أحد الأ�سئلة ال�سهلةوالب�سيطة.
منح الطالب فر�صا متعددة للم�شاركة �أمام �أقرانه ،والتحدث �إليهم مرة واحدة على الأقل يومي ًا.و�ضع برنامج تدريبي للطالب يقوم على ممار�سة مترينات و�إجراء حمادثة لفظية �أو لعبة معينة �أوممار�سة الألعاب مع �أقرانه والتي تتطلب تخاطب لفظي وا�ستخدام الكلمات املنطوقة.
تعاون طلبة ال�صف يف ت�شجيع زميلهم والتفاعل معه.الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

-

75

-

-

عدم ال�سماح للطلبة يف ال�صف �أو املدر�سة بتقليد الطالب والتعليق على ما يخت�ص مب�شكلته اللغويةفهذا من �ش�أنه �أن يعك�س �آثارا �سلبية على الطالب ،بل العمل على خلق روح التعاون واحرتام الطالب
وت�شجيعهم للتفاعل معه.
عدم �إحراج الطالب و�إرهاقه.متابعة وتنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية.التوا�صل مع فريق الدعم املدر�سي و�أ�سرة الطفل و�أي �أطراف �أخرى يتعاملون مع الطالب.التحدث مع الطالب بطريقة طبيعية ووا�ضحة.الطلب من الطالب �أحيانا ا�ستخدام الكتابة وال�صور.تكرار الأنا�شيد والنغمات املو�سيقية لت�شجيع الطلبة على النطق.ا�ستخدام �أ�سلوب التحفيز الذاتي مع الطالب والعمل على زيادة ثقته بذاته وقدراته.ت�شجيع الطالب للتعبري عن نف�سه وحت�ضري قائمة من الأحرف والكلمات املراد التدريب عليها.ت�شجيع الطالب للم�شاركة يف ن�شاطات متنوعة تعتمد على تقوية التوا�صل اللغوي ما بينه وبني الطلبةالآخرين.
االلتزام بالإر�شادات التي يوجهها اخت�صا�صي النطق �سواء يف املدر�سة �أو من خارج املدر�سة وتطبيقهامن خالل املنهاج املتبع يف الف�صل.
�إر�شاد العاملني يف املدر�سة بحالة الطالب وكيفية التعامل معه (�سائق احلافلة املدر�سية /املعلمني/االخت�صا�صيني االجتماعيني) و�أي �شخ�ص �آخر له عالقة �أو يتعامل مع الطالب.

االعتبارات الرتبوية للطلبة الذين لديهم م�شكالت �صحية:
76

املعرفة التامة مبر�ض الطالب واملظاهر ال�سلوكية واجل�سمية الناجمة عن �إ جراء احلالة.اختيار املكان املنا�سب والآمن للطالب ،ومراعاة �شروط ال�سالمة والطم�أنينة.توا�صل �إدارة املدر�سة مع هيئة التمري�ض يف املدر�سة فيما يتعلق بتناول الأدوي��ة التي يفرت�ض �أنيتناولها الطالب يف �أثناء دوامه يف املدر�سة.
متابعة التعليمات والإر�شادات الطبية واملالحظات الأ�سرية اخلا�صة بامل�ستجدات التي طر�أت علىحالة الطالب املري�ض.
الإمل��ام بقواعد الإ�سعافات الأول�ي��ة حتى ميكن الت�صرف يف احل��االت الطارئة ،وم��راع��اة كافةاالحتياطات الالزمة واخلا�صة بكل حالة مر�ضية على حده.
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التعامل مع الطالب معاملة عادية وبطريقة طبيعية ك�سائر الطلبة يف الف�صل وعدم املغاالة (احلمايةوالعطف الزائد �أو العك�س) .و�إ�شراكه بكافة الن�شاطات التي تتنا�سب مع حالته ،ومراعاة ظروف كل
حالة ،وهذا ي�ساعد يف حتفيزهم على التعلم وحتدي �آثار املر�ض.
القدرة على الت�صرف يف الأم��ور الطارئة كفقدان الوعي ،والأمل ،والت�شنجات امل�صاحبة لبع�ضاحلاالت ويف املواقف التي تطلب �إخالء املكان فورا (كاحلريق� ،أو �أية حوادث �أخرى) ،واالت�صال
بويل الأمر عند احلاجة.
 الت�أكد من �سهولة االت�صال بالتمري�ض عند حدوث �أي طارئ.عدم �إرهاق الطالب ج�سديا �أو نف�سيا وت�شجيعه على ا�ستثمار ما لديه من نقاط قوة مما ي�ساعده علىحتقيق مزيد من االجناز والتح�صيل.
تقدمي امل�ساعدة له عند احلاجة وعدم التذمر ،وعر�ض امل�ساعدة بطريقة لبقة وغري حمرجة.تقييم الطالب ح�سب قدراته وااللتزام بالأمور الواجب مراعاتها يف �أثناء التقييم مبا يتفق مع حالته.من املهم �أن ي�ضع كل طالب بطاقة فيها ا�سمه وا�سم ويل �أمره ورقم هاتفه ،مع ذكر �أهم الأمور عنحالته كاحل�سا�سية �أو تناول جرعات معينة من الأدوية اخلا�صة بحالته وغريها.
مراعاة حفظ التقارير اليومية عن احلالة يف ملف الطالب.دمج الطالب يف فرق عمل ة مع الطلبة الآخرين.توعية زمالء ال�صف باحلالة ال�صحية للطالب لتفهم و�ضعه ال�صحي وت�شجيعهم على التعاون معهوم�ساعدته عند احلاجة.
االلتزام بالتعليمات ال�صحية املوجودة يف الربنامج الرتبوي الفردي اخلا�ص بالطالب.ميكن لفريق اخلطة الرتبوية الفردية �إج��راء بع�ض التعديالت على املناهج املقررة �إذا اقت�ضتاحلاجة.
مراعاة �أن امل�شكالت ال�صحية تتدرج من الب�سيط �إىل املعقد ،لذا فكلما زادت حدة املر�ض ،كلماتطلب الأمر تدخالت واهتمام �أكرث ح�سب ما تقت�ضيه حالة الطالب.
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اعتبارات الرتبوية للطلبة من ذوي الإعاقة الب�صرية:
-

-
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املعرفة التامة بنوع الإعاقة الب�صرية واحلالة اخلا�صة (الت�شخي�ص الطبي حلالة العني) لدىالطالب.
يجب �أن ن�ضع يف االعتبار �أن الطلبة املعاقني ب�صريا من �أكرث الفئات طواعية لالندماج والتكامليف املدار�س العادية ،ولكن يتطلب الأمر يف بع�ض الأحيان� ،إجراء بع�ض التعديالت �أو التغيريات يف
املناهج املقررة ،فمثال �إن مل يكن الطالب قادرا على قراءة املادة املطبوعة فيمكن تعديلها بحيث
ميكنه ا�ستيعابها �إما باللم�س بطريقة برايل� ،أو �سمعيا من خالل امل�سجالت ال�صوتية� ،أما �إذا كان
قادر على قراءة املادة املطبوعة ب�صعوبة مثال ،فيمكن تكبري تلك املادة ب�أجهزة وعد�سات خا�صة،
وهكذا جند �أن نوع اخلدمات والرعاية يتوقف على عوامل كثرية مثل الذكاء واال�ستعداد للتعلم
وطبيعة �إعاقته الب�صرية وعمره الزمني.
تهيئة البيئة ال�صفية املنا�سبة للطالب.تهيئة الطلبة الآخرين لعملية التقبل االجتماعي والتوا�صل ،وت�شجيعهم على التفاعل االجتماعيوبناء عالقات اجتماعية ايجابية مع الطالب ذي الإعاقة الب�صرية.
تدريب وتعريف الطالب الكفيف على التوجه ومهارات احلركة والتنقل قي ال�صف ومرافق املدر�سة.معاملة الطالب معاملة عادية كباقي الطلبة من حيث امل�شاركة والتفاعل ال�صفي.اختيار املكان املنا�سب للطالب الكفيف داخل الف�صل الدرا�سي يف ال�صف الأمامي �ضمن منطقةم�ضيئة �أو مظللة ح�سب ما تقت�ضيه حالة املر�ضية.
قراءة ما يكتب على ال�سبورة ب�صوت وا�ضح وم�سموع.عدم و�ضع املعوقات داخل ممرات ال�صف ،كاحلقائب �أو �أية �أ�شياء �أخرى من �ش�أنها �إعاقة حركةالطالب الكفيف.
عدم ال�شعور باحلرج من ا�ستخدام الكلمات املتعلقة بالب�صر ،مثل انظر ،ماذا ت�شاهد وغريه.عر�ض امل�ساعدة على الطالب بطريقة لبقة عند احلاجة فقط.تعريف طلبة ال�صف بالطرق اخلا�صة التي ي�ستخدمها الطالب املعاق ب�صريا يف تعلمه.ت�شجيع الطالب املعاق ب�صريا ،لزيادة ثقته بذاته وبقدراته ،ويف�ضل �أن يقوم الطالب نف�سه بعر�ضاملعلومات املطلوبة منه.
يجب اعتبار �أن الطالب الكفيف ك�سائر باقي طالب املدر�سة ،و�أن عملية الدمج يجب �أن تكون �شاملةلكافة اجلوانب النف�سية واالجتماعية والأكادميية ب�شكل فعال وطبيعي.
-

الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

-

-

توفري املواد والأدوات الالزمة لعملية التعليم والتعلم ،طبقا الحتياجاته ومع ما يتنا�سب مع حالتهالب�صرية �سواء �إذا كان الطالب كفيف كليا (مثل :طريقة برايل) �أو من �ضعاف الب�صر(مثل:الن�صو�ص
املكربة).
�إتاحة الفر�صة للطالب با�ستخدام الأجهزة اخلا�صة بتعليم الطلبة املكفوفني يف غرفة امل�صادر مثلطابعة برايل ،تلفزيون الدائرة املغلقة ،وغريها من املعينات املتوفرة يف املدر�سة.
ت�شجيع الطالب على ا�ستخدام احلا�سوب والربامج الناطقة.ا�ستخدام النماذج املح�سو�سة وتوفري فر�ض االنتقال الإيجابي للمعرفة ،والتدرج من املح�سو�س �إىلاملجرد.
-الت�أكد من �أن الطالب ا�ستوعب الفكرة التي مت �شرحها.

االعتبارات الرتبوية العامة يف تعليم الطلبة الذين لديهم �صعوبات تعلم:
-

-

-

 �شرح ال�صعوبات لأ�سرة الطالب ،فتعاون الأ�سرة وجتاوبها وتفهمها من الأم��ور الهامة يف جناحاخلطة الرتبوية الفردية لهذا الطالب.
التعرف على خمتلف مظاهر املقدرة ،وال�ضعف عند الطالب ،ويف هذا املجال ،ف�إن الأخطاء التييقع فيها الطالب ،لها �أهمية خا�صة يف عملية الت�شخي�ص ،فتحليل هذه الأخطاء يفيدنا كثري ًا يف تبني
جوانب ال�ضعف ،ويف تعرف منط الأخطاء التي يقع بها الطالب ،وبالتايل تفيدنا يف ر�سم الربنامج
العالجي.
جتنب �أي احتمال ي�ؤدي �إىل ف�شل الطالب ،ومن ثم نبد�أ معه ببطء ،موا�صلني الت�شجيع ،والإطراءعلى الأ�شياء التي يفهمها جيد ًا ،والهدف من ذلك هو �إزالة التوتر عنه.
الإمل��ام الكايف باملهارات الأ�سا�سية القبلية الالزمة لتعليم الطلبة القراءة والكتابة واحل�ساب ؛فاالنتباه ،ومعرفة االجتاهات ،ومعرفة املت�شابه واملختلف من الأ�صوات والأ�شكال ،وما �شابه ذلك،
كلها مهارات قبلية الزمة ،ينبغي �أن يتقنها الطالب ،قبل �أن نبد�أ بتعليمه مهارات �أخرى �أكرث تعقيد ًا.
ا�ستخدام طريقة التعليم الفردي قدر الإمكان مع الطالب.تزويد الطلبة بربنامج يومي � /أ�سبوعي �شامل يو�ضح املهام والواجبات ،التي على الطالب �إجنازهاخالل ذلك الأ�سبوع ؛ لأن كثري ًا من ه�ؤالء الطلبة يجدون �صعوبة يف تنظيم �أوقاتهم.
التعاون مع معلم الرتبية الريا�ضية يف املدر�سة ؛ بحيث يتم الرتكيز مع هذا الطالب على �ألعابالتوازن ،والألعاب التي لها قواعد ثابته ،والألعاب التي تقوي الع�ضالت ،واحلركات الكبرية كالكرة،
والألعاب التي تعتمد على االجتاهات.
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ا�ستغالل ح�صة الن�شاط يف داخل ال�صف ب�إعطائه م�سئوليات حمدودة ،مثل عمل م�شروع معني،�أو �إعطائه مهمة معينه ؛ ت�ساعد على تنمية االجتاهات ،تت�ضمن املطابقة ،ومعرفة �أوجه الت�شابه
واالختالف ،ما �شابه ذلك.
ت�شجيع الطالب ومدحه على الأ�شياء التي يعملها ب�صورة �صحيحة ،والرتكيز دائم ًا على النقاطالإيجابية يف �إجنازه ،وجعله ي�شعر بتقدير املعلم له على اجلهد الذي بذله.
م�ساعدة الطالب ب�أن ي�ضع املعلم �إ�شارة مميزة على اجلهة اليمني من ال�صفحة لإر�شاده من �أينيبد�أ �سواء يف القراءة �أو الكتابة :مع تذكر �أن هذا الطالب لديه �صعوبة يف متيز االجتاهات.
اعتماد مبد�أ املراجعة دائم ًا للدرو�س ال�سابقة ،فهذا �سي�ساعده على زي��ادة قدرته على التذكر،و�سي�ساعد كل طلبة ال�صف �أي�ض ًا.
ت�شجيع الطالب على العمل ببطء ،و�إعطا�ؤه وقت ًا �إ�ضافي ًا يف االختبارات.ت�شجيع الطالب على ا�ستعمال و�سائل ومواد حم�سو�سة ،يف العمليات احل�سابية ،كذلك امل�سجل يفحالة �إلقاء الدر�س.
ت�شجيع الطالب على النظر للكلمات بالتف�صيل ،مل�ساعدته على متييز �أ�شكال الأحرف ،التي تتكونمنها هذه الكلمات.
�إعطا�ؤه قوانني حمددة ،وثابتة تتعلق بطريقة الكتابة ،وهذا ي�ساعده على الإمالء.قراءة ما يكتب على ال�سبورة ب�صوت عايل.تقليل امل�شتتات ال�صفية قدر الإمكان.مراعاة �أن يكون جلو�س الطالب مواجها للمعلم و�أن يكون بعيدا عن النوافذ ل�ضمان املزيد من االنتباه.�إن مدة انتباه ه�ؤالء الطلبة ق�صرية جدا وبالتايل يفقد اهتمامه وتركيزه ب�سرعة لذا يجب مراعاةذلك عند عر�ض الدر�س �أو تكليفه باملهام التعليمية املختلفة.
�إتباع نظام �صفي وا�ضح وجدول �أن�شطة �صفية ثابت.تو�ضيح املعلومات با�ستخدام عدة تقنيات ب�صرية و�سمعية وح�سية.مراعاة تكرار قراءة ما مت كتابته على ال�سبورة �أوال ب�أول.عر�ض املادة التي مت �شرحها خالل احل�صة وتلخي�ص �أهم الأفكار الرئي�سية يف نهاية كل ح�صة.ت�سجيل الدرو�س ال�صعبة على �أقرا�ص مرنة �أو �أ�شرطة م�سموعة �أو مرئية وجعلها متاحة للطلبةالذين لديهم �صعوبات تعلم.
ال�سماح للطالب مبزيد من الوقت لعمل الواجبات والتعيينات املنزلية.-
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 -مراعاة االنتقال التدريجي بني امل�ستويات املختلف للمعرفة ،ومراعاة االنتقال من ال�سهل �إىل ال�صعب. -تزويد الطلبة وتدريبهم على ربط اخلربات وا�سرتجاع املعلومات (ا�سرتاتيجيات التذكر الفعالة). -العمل على تطبيق ا�سرتاتيجية التعليم التعاوين والتعلم بالأقران ،للطلبة الذين لديهم �صعوباتتعلم.

اعتبارات تربوية لتعليم الطلبة الذين لديهم �صعوبات تعلم يف القراءة:

مهام وواجبات القراءة:
 �-ضرورة حتفيز الطلبة ذوي �صعوبات القراءة ،على ا�ستخدام حوا�سهم ال�سمعية والب�صرية خاللعملية القراءة.
 -ت�شجيع الطالب على القراءة ب�صوت م�سموع. �-إعطاء الطالب مواد للقراءة موازية للمنهج ،على �أن تكون مكتوبة ب�صيغة �أب�سط و�أ�سهل. �-إعطاء �أمثلة تو�ضيحية حول الأمور املجردة لتكون �أكرث واقعية وو�ضوحا. -جتهيز و�إعداد قوائم بالفقرات واملواد املراد تدريب الطالب عليها ،ويف�ضل توفريها على �أ�شرطةم�سجلة.
 -املراجعة الدورية ملهارات القراءة ،وتكليف الطالب بتلخي�ص ما قام بقراءته ،والتعبري عنه �شفهيا. -يراعي عدم االعتماد ب�شكل كامل على الكتب واملناهج املقررة ،بل ميكن اال�ستعانة مبو�ضوعات وموادتعليمية �أخرى بديلة يف خا�صة يف بداية عالج �صعوبات القراءة ،على �أن يتم االنتقال تدريجيا �إىل
مو�ضوعات املنهج املقرر ،كما ميكن تب�سيط حمتوى املنهج املقرر ليتنا�سب مع ما لدى الطالب من
مهارات يف القراءة و�إعطاء الطالب ملخ�صات ملو�ضوعات القراءة.
 �-إن �سرعة ق��راءة الطلبة ذوي �صعوبات التعلم غالبا ما تكون بطيئة جدا ،وبالتايل ينعك�س ذلكعلى فهمه وا�ستيعابه ،لهذا يجب على املعلم �أن يقوم ب�شرح وتف�سري ما يقر�أه الطالب لزيادة فهمه
وا�ستيعابه ملا يقر�أ.
  -ال�سماح للطالب با�ستخدام �أجهزة الت�سجيل. -ت�سجيل الأخطاء التي حتدث ب�شكل متكرر �أثناء قيام الطالب بالقراءة ،لو�ضع الربنامج التدريبياملنا�سب لذلك.
  -ميكن ت�صميم مادة قرائية تت�ضمن جمموعة من الكلمات واجلمل ،من املنهج املقرر �أو من �أيم�صدر �آخر ويراعي �أن تنا�سب قدراته وما لديه من مهارات �أ�سا�سية.
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توجد ثالث طرائق رئي�سة لتدري�س القراءة وهي:
1 .1جمموعة الطرق الرتكيبية (اجلزئية):
 -ويندرج �ضمنها :الطريقة الهجائية  /الأبجدية والطريقة ال�صوتية. -وهذه الطريقة قدمية تنطلق من ا�سم احلرف �أو �صوته لتعليم القراءة ،و�سميت بالرتكيبية لأنهاتعتمد على تركيب الأجزاء للح�صول على الكل.
2 .2جمموعة الطرق التحليلية (الكل ّية):
 -ويندرج �ضمنها :طريقة الكلمة وطريق اجلملة �أو الن�ص. -وهي طريقة ت�سري يف خطواتها على عك�س الطريقة الرتكيبية  ,فتبد�أ بالكل (الكلمة �أو اجلملة �أوالن�ص) وتنتقل بتحليل الكل �أو تفكيكه لت�صل �إىل اجلزء (احلرف).
3 .3الطريقة ال ّتوليفية:
 -ومن �أ�سمائها الأخرى :التحليلية الرتكيبية ،التوفيقية ،املزدوجة ،االنتقائية .وهي طريق تقوم علىاملزج او التوليف بني الرتكيبية والتحليلية وما يتفرع منهما.
 -ولي�ست هنالك طريقة مثلى يف تعليم القراءة والكتابة ،وعلى املعلم اختيار املنا�سب.برنامج القراءة العالجية
ي�ستخدم هذا الربنامج مع التالميذ الذين يحتلون �أدنى م�ستوى بالن�سبة لأقرانهم يف نف�س ال�صف ،ويقدم
لهم ب�شكل فردي .خطوات برنامج القراءة العالجية:
1 .1قراءة امل�ألوف:
 -يحتاج التالميذ �إىل مواد قرائية وكلمات م�ألوفة ،لتنمية الطالقة التعبريية لديهم ،حيث ميكنتركيب العديد من اجلمل والعبارات اجلديدة ،وتوظيف هذه اجلمل يف مواقف تعليمية خمتلفة.
2 .2ت�سجيالت فورية موقفيه:
 -حيث يتم مالحظة �أخطاء التالميذ خالل عملية القراءة ،وت�سجيل تلك املالحظات ،ملراعاتها عند�صياغة الأهداف التدري�سية ،وو�ضع اخلطة العالجية الالزمة .
3 .3الكتابة امل�صاحبة لعملية القراءة.
 -مراعاة تقدمي فر�صا متعددة للكتابة� ،أثناء التدريب على مهارات ال�ق��راءة ،وممار�سة الوعيالفونولوجي للأ�صوات.
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4 .4توفري مواد قرائية جديدة من م�صادر متعددة:
 -يختار املعلم مو�ضوعات ومواد جديدة بهدف ا�ستثارة حتديات جديدة لهم.5 .5االنتقال التدريجي للمهارات الأعلى يف القراءة.

اعتبارات تربوية لتعليم الطلبة الذين لديهم �صعوبات تعلم يف الريا�ضيات:
-

-

-

حتفيز وتهيئة الطلبة الذين لديهم �صعوبات التعلم يف تعلم الريا�ضيات ،قبل التعلم الرقمي الالحق،ومن هذه املهارات:
(املطابقة  -املالحظة � -إدراك جمموعة متماثلة من الأ�شياء معا ً -امل�ؤتلف واملختلف  -الت�صنيف -املقارنة  -العد الآيل -ت�سمية الرقم ال�سابق والالحق لرقم ما).
توفري الوقت الكايف لتدري�س املهارات الأ�سا�سية يف الريا�ضيات.تق�سيم الطلبة ذوي �صعوبات التعلم �إىل جمموعات �صغرية يتعاون �أفرادها على حل امل�سائل وفهمها،فاملجموعات ال�صغرية تفتح جما ًال �أو�سع لالنتباه ال�شخ�صي من قبل املعلم ،كما تي�سر تعاون �أفراد
املجموعة ،وتف�سح املجال �أمام الطلبة للعمل �ضمن �سرعتهم الطبيعية.
توظيف التعليم الف ّعال ،من خالل تق�سيم احل�صة �إىل �أجزاء ،كل جزء يعرب عن خطوة متهد ملا يليهامن اخلطوات الالحقة.
ا�ستخدام �أمثلة واقعية من خالل املواقف احلياتية اليومية للطالب ،مما ي�سهل عليه �إمكانية ا�ستيعاباملفاهيم الريا�ضية اجلديدة.
ت�شجيع ا�ستخدام (اليدين) لتطوير مهارة العد وبع�ض العمليات احل�سابية الأخرى الب�سيطة.ت�شجيع ا�ستخدام طريقة (تعدد احلوا�س) ،وفيها ي�ستخدم الطالب �أكرث من حا�سة ليتمكن منا�ستيعاب املفاهيم وتنمية الذاكرة وتقوية املهارات التطبيقية لديه.
ا�ستخدام �أدوات ومواد معروفة لدى الطالب حلل امل�سائل الريا�ضية ،مثل حبوب اخلرز الكبريةواملكعبات� ،أو �أي مواد �أخرى �صغرية لتو�ضيح بع�ض العمليات واملفاهيم الريا�ضية مثل (اجلمع
والطرح ،والقيمة الأكرب �أو الأ�صغر .)...
اخت�صار وتب�سيط امل�سائل الكالمية ،والرتكيز على املفهوم الريا�ضي لها ،وا�ستبدال الكلمات بالرموزالريا�ضية والأعداد� ،إىل جانب �إعطاء �أمثلة تو�ضيحية خطوة بخطوة.
تعديل املدخالت واملخرجات الرتبوية :حيث ميكن عر�ض التدريبات كتابيا �أو �شفهيا مع تب�سيطاملفاهيم وزيادة الوقت امل�سموح لالختبارات التي ميكن تعديلها من ال�شكل التحريري �إىل ال�شكل
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ال�شفهي ح�سب ظروف الطالب.
تعديل البيئية ال�صفية :تغيري مكان وتوقيت ال�شرح �أو االختبار ،وجعل مكان التعليم هادئا وغريم�شتت ،وذا �إ�ضاءة معتدلة ،وترتيب مكان جلو�س الطلبة.
على املعلم �أن يتعرف على �أنواع ال�صعوبات املختلفة يف الريا�ضيات ،مثل:�صعوبة الربط بني الرقم ورمزه (�شكله).�صعوبة كتابة الأرقام التي حتتاج �إىل اجتاه معني.عك�س الأرقام املوجودة يف اخلانات املختلفة ،فالعدد ( )25قد يقر�أه �أو يكتبه ( )52وهكذا.�صعوبة يف �إتقان بع�ض املفاهيم اخلا�صة بالعمليات احل�سابية الأ�سا�سية كاجلمع ،والطرح ،وال�ضرب،والق�سمة.
فالطالب هنا قد يكون متمكن ًا من عملية اجلمع �أو ال�ضرب الب�سيط مث ًال ،ولكنه يقع يف �أخطاء تتعلقببع�ض املفاهيم الأخرى املتعلقة بالقيمة املكانية للعدد ( �آحاد  -ع�شرات  -مئات )...وما �شابه ذلك.

االعتبارات الرتبوية يف تعليم الطلبة الذين لديهم �صعوبات تعلم يف الكتابة:

�أوال :التهيئة لعملية الكتابة من خالل:
1 .1ا�ستخدام جمموعة من التدريبات لإك�ساب ع�ضالت �أ�صابع اليدين املرونة املطلقة ،ومنها ما يلي:
 -التقاط �أ�شياء �صغرية بالإبهام وال�سبابة� ،أو الإبهام والو�سطى� ،أو الإبهام وال�سبابة والو�سطى مثل:حبات من الرمل �أو اخلرز.
 -تقطيع ورق اجلرائد بال�سبابة والإبهام. -تدريب الطالب على ال�ضغط ب�أ�صابعه على املن�ضدة. -لف قطعة من ال�صل�صال ب�أطراف الأ�صابع لت�شكيلها. -ا�ستخدام الأ�صابع يف التلوين.2 .2تنمية التوافق الب�صري احلركي:
 -ونتيجة ارتباط الكتابة بالقراءة وال��رم��وز املكتوبة بالرموز املنطوقة ك��ان من ال�ضروري وجودعالقة ب�صرية بني العني وحركة اليد؛ لأن اليد تقوم بر�سم ما تراه العني ،فالعينان تتحركان مع
الكتابة من اليمني �إىل الي�سار ،وكلما كان التوافق بينهما ( اليد والعني ) كام ًال كان اخلط �أدق.
ومن الأ�ساليب امل�ؤدية �إىل التوافق بني العني وحركة اليد ما يلي :تدريب الطالب على الكتابة
با�ستخدام الورق مع الألوان ،ثم تدريبه على الكتابة با�ستخدام ال�سبورة.
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3تنمية الدافعية:
تنمية �شعور الطالب ب�أهمية الكتابة و�أنها و�سيلة ات�صال بالآخرين ،مما يولد لديه الدافعية لتعلمها،ودور املدر�سة يف ذلك �إ�شعار الطفل ب�أهمية الكتابة.
تعليم الطالب القراءة يولد لديه الدافع لتعلم الكتابة لأن تعليم الأوىل �أ�سا�س يف تعليم الثانية.4فهم ت�شكيالت احلروف واخلطوط:
وذلك بتعليم الطلبة ر�سم خطوط �أفقية ور�أ�سية وعمل دوائر ومنحنيات� .أما بالن�سبة لتعلم احلروففيجب البدء مع الطالب بتجريدها �أو ًال مع التعرف على �أ�صواتها و�أ�شكالها ،ثم االنتقال �إىل التدريب
على كتابتها بحيث ت�شكل احل��روف من قبل التالميذ باليد يف الهواء ثم ت�شكيلها باملعجون �أو
ال�صل�صال ثم كتابها على لوح الطبا�شري �أو على لورق با�ستخدام �أقالم الر�صا�ص مع مراعاة حجم
احلروف والكتابة على ال�سطور املحددة.
5اختيار اليد املف�ضلة للكتابة:
�إذ ال اختالف بني �أن يكتب الطفل بيده اليمنى �أو بيده الي�سرى ،ودور املعلم يف ذلك ينبغي �أن يكونيف االجتاه الذي ي�ساعد الطفل على الكتابة يف �سهولة وي�سر ويف و�ضوح و�سرعة.
تنفيذ بع�ض الألعاب الرتبوية لتنمية مهارة الكتابة (زي��ادة اجلملة تدريجي ًا) حيث ميكن تكوينجمموعة من  4-3طالب يبد�أ �أحدهم بجملة ق�صرية ،ويتم زيادتها تدريجي ًا لتكوين جملة �أكرث
ط ً
وال ،ثم يقومون بكتابتها جميعا.
على املعلم �أن يتعرف على �أنواع ال�صعوبات التي تواجه الطلبة يف عملية الكتابة ،لو�ضع اخلططالعالجية املنا�سبة ومن �أمثلة ذلك :كتابة احلروف والأع��داد والكلمات واجلمل ب�شكل معكو�س،
بحيث تكون كما تبدو له يف املر�آة (يكتب الكلمة معكو�سة من الي�سار �إىل اليمني) اخللط يف اجتاهات
الكتابة ،حيث يبد�أ كتابة الكلمات واملقاطع من الي�سار بد ًال من كتابتها كاملعتاد من اليمني ،والفرق
هنا
 عما �سبق �أن الكلمات هنا تبدو �صحيحة بعد كتابتها ،وال تبدو معكو�سة كال�سابق. �إبدال مكان الأحرف ،عند الكتابة.حذف بع�ض احلروف من الكلمة� ،أو كلمة من اجلملة �أثناء الكتابة الإمالئية.�إ�ضافة حرف �إىل الكلمة �أو �إ�ضافة كلمة �إىل اجلملة �أثناء الكتابة الإمالئية.-رداءة اخلط وعدم االلتزام بالكتابة على نف�س ال�سطر.
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اعتبارات تربوية يف التعامل مع الطلبة من ذوي اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية:
-

-

املعلم قدوة لكل الطلبة مبا فيهم الطلبة ذوي اال�ضطرابات �سلوكية �أي�ض ًا ،ولذلك يجب �أن تت�سمت�صرفات املعلم بالثبات والتفهم والعقالنية وكذلك بالقدرة على �ضبط النف�س ،واالبتعاد عن �أ�سلوب
الغ�ضب وال�صراخ.
التعامل مع الطالب بكل احرتام وتقدير ،والثناء عليه وت�شجيعه با�ستمرار.البحث عن نقاط القوة لدى الطالب ،وتوظيفها يف تدعيم النقاط التي حتتاج �إىل حت�سني ،مما يحققالأهداف املن�شودة.
م�ساعدة الطالب على بناء عالقة ايجابية مع بع�ض الطلبة الذين يظهرون �أمناطا �سلوكية جيدةوايجابية عن طريق الأن�شطة ال�صفية واللعب اجلماعي.
ت�شجيع الطلبة الآخرين يف ال�صف ،على تكوين عالقات �صداقة متبادلة فيما بينهم.ت�شجيع كل �أداء �سلوكي جيد قام به الطالب �أثناء انخراطه يف اللعب اجلماعي مع طلبة ال�صف.عند العمل مع الطالب ،يجب �أال تكون التوقعات �أكرب من م�ستوى الطالب وقدراته ،و�أال يكون التوقعيف عملية تعديل ال�سلوك �سريعا.
التحلي بال�صرب والإ�صغاء ،والتعامل بعدل وم�ساواة مع الطلبة من ذوي اال�ضطرابات ال�سلوكيةواالنفعالية.
-احلر�ص على �إظهار درجة عالية من مناذج التفكري االيجابي داخل البيئة ال�صفية.

�إ�سرتاتيجية تعديل ال�سلوك:
 -اال�ستعانة باملعلم ال��ذي �سبق �أن تعامل مع الطالب ،واال�ستفادة من الطرق والأ�ساليب التي متا�ستخدامها معه وكان لها �أثرها الإيجابي على �سلوك الطالب.
 -معرفة ما �إذا كان الطالب يخ�ضع لتناول �أي نوع من الأدوي��ة من حيث اجل��دول الزمني لتناولهاومعرفة الت�أثريات الناجمة عن تناولها وت�أثريها يف �سلوك الطالب داخل ال�صف ،والعمل على تكييف
املوقف التعليمي وفق هذه املعلومات.
 -االلتزام بتطبيق القوانني اخلا�صة واملتبعة يف النظام ال�صفي والتقييد بها ،وا�ستخدام �إجراءاتمنظمة وثابتة.
 -عمل لوحة تعزيزية لإظهار التعزيز االيجابي ل�سلوك الطالب يف جميع املواقف التعليمية. -االبتعاد عن ا�ستخدام �أ�سلوب العقاب عند التعامل مع الطالب ،بل يف�ضل ا�ستخدام �أ�سلوب التعزيز86
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واملكافئة ،وذلك من �أجل م�ساعدته على تطوير مفهوم تقدير الذات لديه.
تقدمي التعزيز والثناء ي�شكل مبا�شر وعقب كل �سلوك �أو �إجناز ايجابي يقوم به الطالب.مراعاة تنويع �أ�ساليب التعزيز والدعم النف�سي عند تعديل �أو تغيري ال�سلوك غري املرغوب.تطوير اخلطة العالجية ال�سلوكية للق�ضاء على ال�سلوك غري املقبول ،بحيث يتم ا�ستبدال ال�سلوكال�سلبي ب�أخر ايجابي.
جتاهل بع�ض ال�سلوكيات غري املقبولة والتي قد تظهر ب�شكل عفوي ودون ق�صد من قبل بع�ض الطلبةيف ال�صف (هذا ال يت�ضمن ال�سلوكيات اخلطرية).
�إعادة توجيه الطالب عندما يظهر �سلوكا غري مقبول وال�سيما ال�سلوكيات التي ال ي�ستطيع املعلمجتاهلها.
ميكن ا�ستخدام �أ�سلوب العزل امل�ؤقت ،مع بع�ض احلاالت التي تظهر �سلوكا �سلبيا متكررا.بعد القيام مبالحظة الطالب على مدار �أ�سبوع ،يتم تدوين كل املالحظات الظاهرة للعمل على تهيئةالبيئة التعليمية املنا�سبة للطالب مع مراعاة التقليل من كافة امل�سببات وامل�ؤثرات التي من �ش�أنها
زيادة التوتر والقلق لدى الطالب.
كثري من ه�ؤالء الطلبة يلجئون �إىل �إظهار بع�ض ال�سلوكيات العدوانية ملجرد لفت االنتباه وح�سب،ومن املمكن تعديل �سلوكهم هذا بتحفيز �أي �سلوك ايجابي ي�صدر عنهم ،و�إبداء اهتمام كبري عندما
يت�صرفون ت�صرفا ايجابيا.
جعل الطالب من�شغ ًال بن�شاطات و�أعمال �أخرى ،وتكليفه ببع�ض الإعمال التي يرغب بها ويف�ضلها،فهذا من �ش�أنه تقليل حدوث ال�سلوكيات غري املقبولة.
�إع��داد �أن�شطة جماعية �شائقة ،وال�سيما تلك التي يحرز فيها الطالب جناحا وتقدما ،فال�شعوربالنجاح يعد عامال هاما وم�شجعا له�ؤالء الطلبة.
اال�ستعانة با�ست�شارة فريق الدعم املدر�سي واالخت�صا�صيني ومناق�شة التطورات اخلا�صة لكل طالبوامل�شاركة يف و�ضع الأ�ساليب واحللول التي تتنا�سب مع حالة الطالب.
املحافظة على البيئة ال�صفية هادئة ومريحة.تهيئة البيئة التعليمية املنا�سبة والتعليم املربمج واملنظم وفق جداول منظمة وقوانني ثابتة.من املهم �أن يعرف الطالب التوقعات والأهداف التي ي�سعى املعلم �إىل حتقيقها معه.-مراعاة التن�سيق بني املدر�سة واملنزل يف جمال تنفيذ اخلطط ال�سلوكية والعالجية اخلا�صة بالطالب.
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�إر�شادات تربوية للتعامل مع الطلبة من ذوي طيف التوحد:

االعتبارات البيئية:
 -يجب الأخذ يف احل�سبان املكان الذي �سيجل�س فيه الطالب بحيث يكون حمددا من ثالثة جوانب،حل�صر املثريات اخلارجية التي ميكن �أن ت�صدر من بع�ض املحيطني به.
 -تخفيف املثريات الب�صرية وال�صوتية يف املنطقة التي يجل�س بها الطالب حتى تكون منا�سبة ومريحةوتتنا�سب مع حالته
- -و خ�صائ�صه.

الربامج (اجلداول الب�صرية):
 -و�ضع برنامج يومي ثابت للن�شاطات املتوقعة. -حت�ضري جدول يحتوي على ال�صور الب�صرية وتعليقها يف ال�صف واحلر�ص على �إبقائه يف نف�س املكاناملخ�ص�ص له.
 -بالن�سبة للطلبة الذين ال ي�ستطيعون القراءة ميكن ا�ستخدام البطاقات امل�صورة وت�سجيل اال�ستجاباتالتي يتم اجنازها.
ا�ستخدام الدالئل الب�صرية:
 -م�ساعدة الطالب على معرفة ما هو مطلوب منه حتديدا. -تثبيت خطوط على الأر�ض وو�ضع ا�سم الطالب على املقعد املخ�ص�ص له يف ال�صف. �-إعداد �أن�شطة تعتمد على دالئل ب�صرية ،لتقليل احلاجة �إىل التعليمات ال�سمعية. -كل مرحلة بحاجة �إىل تو�ضيح وحتديد كاالحتياجات والأهداف املن�شودة ،والفرتة املطلوبة الجنازها،واخلطوات الالحقة.
ا�ستخدام الو�سائل التعوي�ضية للتوا�صل اللفظي:
 -ا�ستخدام الو�سائل التعوي�ضية والتقنيات امل�ساعدة مع الطلبة الذين لديهم �صعوبات يف التوا�صلاللفظي و�أي�ضا ،ا�ستخدام ذلك مع الطلبة الذين ي�ستطيعون التوا�صل ك�أداة م�ساعدة يف التو�ضيح
وتخفيف ال�ضغوطات النف�سية على الطالب �أثناء التوا�صل.
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التعليمات ال�شفهية اللفظية:
 -ا�ستخدام التعليمات والتعبري اللغوي مع الطالب ،وهذا الأ�سلوب يجب البدء به مبكرا يف املراحلالأوىل من حياة الطالب.
 -تطوير املهارات االجتماعية عن طريق التعليمات املبا�شرة. -تطوير املهارات واملدركات احل�سية. �-إعداد وتنفيذ الربنامج الوظيفي اخلا�ص مبهارات الطالب اليومية والأن�شطة احلياتية اخلا�صة به. -الرتكيز على نقاط القوة واالهتمامات الذاتية لدى الطالب ،نظرا لأهميتها عند ت�صميم الربامجالعالجية الالزمة لعالجه.

�إر�شادات خا�صة لتعليم الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية:
-

-

-

من املهم �أن يكون تعامل وتفاعل املعلم مع الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية �أن يتم بطريقة جيدةوالئقة وهذا �سوف ينعك�س على بقية الطلبة يف ال�صف عند تعاملهم مع الطلبة من ذوي الإعاقة
الذهنية .وت�شجيعهم على تقبل زميلهم ،وتوعيتهم بطرق التعامل معه.
ا�ستخدام كافة الو�سائل التعليمية امل�ساعدة يف �إك�ساب الطالب املعلومات ،من حيث اتباع �أ�ساليبتعليمية وو�سائل تقنية وا�ضحة ،مثل :الكلمات ،اجلمل ،ال�صور،الأ�شياء ،والنماذج املختلفة لتثبيت
املعلومة وتقوية الذاكرة لدى الطالب.
�إن الطالب من ذوي الإعاقة الذهنية لي�س عليه �أن ينهي املنهج كله ،بل يجب عمل خطة تربوية فرديةتنا�سب ما لديه من قدرات ومهارات تعليمية خمتلفة.
ينبغي عدم االعتماد فقط على نتائج االختبارات املقننة ،عند تقييم الطالب من ذوي الإعاقةالذهنية.
تدوين املالحظات وال�سلوكيات من قبل معلم ال�صف حول الطالب و�أدائه.تقدمي امل�ساعدة للطالب عند احلاجة ،واحرتام ر�أيه وخياراته ،وا�ستخدام التدريب املوزع بد ًال مناملكثف.
مراعاة احلالة ال�صحية للطالب ومعرفة ما ي�ستخدم من �أدوي��ة وما لديه من م�شكالت �صحيةم�صاحبة.
ت�شجيع الطالب على امل�شاركة الفعلية يف الن�شاطات االجتماعية والأكادميية بقدر امل�ستطاع داخلاملدر�سة.
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 تقدمي خربات ناجحة عن طريق تنظيم برنامج يومي يقدم بع�ض املهارات املنا�سبة التي ميكن �أنحتقق فر�صا لنجاح الطالب.
مراعاة التعامل مع الطالب ب�شكل طبيعي دون مغاالة يف االهتمام به ،ويجب اال�ستماع �إليه واحرتامهوتقديره و�إعطا�ؤه كافة حقوقه ك�أي طالب �آخر يف املدر�سة.
توجيه احلديث �إىل الطالب مبا�شرة عند التحدث �إليه ،وتكون اللغة حمددة ووا�ضحة.ربط املثري باال�ستجابة :من ال�ضروري العمل على ربط املثري با�ستجابة واحدة فقط يف املراحلاملبكرة من التعليم.
ت�شجيع الطالب للقيام مبجهود �أكرب :وذلك عن طريق تعزيز اال�ستجابة ال�صحيحة والتنويع يف طرقعر�ض املادة التعليمية والت�شجيع اللفظي من قبل املعلم.
حتديد عدد املفاهيم التي �ستقدم يف فرتة زمنية معينة :ال ت�شتت انتباه الطفل مبحاولة تعليمه عدةمفاهيم يف موقف تعليمي واحد بل يكتفي بعر�ض مفهوما جديدا يف فرتة زمنية حمددة وذلك بعد �أن
ت�صبح املفاهيم ال�سابقة م�ألوفة لديه.
ترتيب وتنظيم املادة التعليمية� :إن ترتيب وتنظيم املادة التعليمية ،ت�ساعد على زيادة تركيز وانتباهالطالب املعاق ذهنيا ،وبالتايل ت�سهل عملية التعليم والتعلم لديه.

�إر�شادات تربوية للطلبة الذين لديهم ا�ضطرابات الت�شتت وفرط احلركة:
90

املحافظة على التوا�صل الب�صري خالل �إعطاء تعليمات لفظية للطالب.مراعاة الو�ضوح وال�سهولة عند توجيه �أية تعليمات للطالب.عند توجيه �س�ؤال للطالب ،يتم مناداته با�سمه �أوال ثم التمهل حتى يتم الت�أكد من �أن الطالب انتبه�إىل املعلم.
عندما يتم تغيري الن�شاط التعليمي ،يتم تقدمي تو�ضيحات ب�سيطة ووا�ضحة للطالب ،وال�سيما عنداالنتقال من ن�شاط �إىل �آخر ،ثم يتم منحه وقت ًا �إ�ضافي ًا قبل االنتقال �إىل الن�شاط اجلديد.
مراعاة عدم �إحداث �أية تغيريات مفاجئة يف املكان التعليمي �أو املنهاج امل�ستخدم مع الطالب �أو�إجراء �أي تغيري يف برناجمه الروتيني اليومي.
تكرار التعليمات املراد اجنازها �أو ا�ستيعابها من قبل الطالب بهدوء ومتهل ،وا�ستخدام �أ�سلوبمنا�سب وايجابي.
العمل على زيادة الثقة بالنف�س لدى الطالب ،والبدء دوم ًا بالأ�سئلة التي يعرفها ب�سهولة فهذا يزيد-
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من �شعوره بقدراته.
تكليف الطالب بواجبات يومية ،ومتابعة ما �أجنزه ب�شكل دائم.الإطالع يوميا على دفرت الواجبات وتوقيعه من قبل املعلم والأهل.كتابة مالحظات يومية حول الطالب و�إر�سالها للأ�سر ة ب�شكل �أ�سبوعي.ا�ستخدام �أ�سلوب تطوير التعلم الذاتي لدى الطالب.ا�ستخدام �أ�ساليب تعديل ال�سلوك و�ضبط الذات والقدرة على الت�صرف ال�صحيح يف �أثناء ظهوربع�ض الأمناط ال�سلوكية غري املقبولة.
تعزيز الطالب �إيجابي ًا وت�شجيعه� ،سواء �أكان يف جناحه الأكادميي� ،أم يف تعامله مع الآخرين منخالل �إظهار �أمناط �سلوكية مقبولة.
اختيار البيئة املكانية املنا�سبة للطالب ومراعاة توفر الهدوء والراحة له و�إعطا�ؤه الفر�صة يف اختياراملكان مبا يتنا�سب مع حالته واحتياجاته الرتبوية.
توفر الو�سائل التعليمية امل�ساعدة (التقنيات الب�صرية وال�سمعية )...والنماذج واملج�سمات التعليمية.جتنب املثريات التي ن�ؤدي �إىل ت�شتت انتباه الطالب.االلتزام بجدول تعاطي الدواء ،وجتنب �إعطائه الدواء �أمام �أقرانه يف ال�صف.ت�شجيع الطالب على اال�شرتاك يف ن�شاطات جماعية هادفة �ضمن جمموعة خمتارة من الطلبة الذينيجيدون الت�صرف ب�شكل الئق.
دعم �أولياء الأمور عن طريق تبادل املالحظات وتقدمي الإر�شادات اخلا�صة واملفيدة للطالب ،حتىيتمكن �أولياء الأم��ور من الإط�لاع وامل�شاركة يف عملية تدريب الطالب وتطوير مهاراته الرتبوية
وال�سلوكية.
-معظم ه�ؤالء الطلبة يف حاجة �إىل تدريب فردي وم�ساعدة من قبل املخت�صني.

اعتبارات تربوية هامة عند تعليم الطلبة املوهوبني:
-

ت�صميم �أن�شطة ا�ستك�شافية منوعة وا�ستخدام �أدوات خمتلفة لتحديد احتياجات الطلبة املعرفيةواالنفعالية و�أمناط تعلمهم واهتماماتهم.
و�ضع �أهداف تعليمية تنمي التفكري املنتج.ت�صميم �أن�شطة �إثرائية لتدعيم نقاط القوة لدى الطلبة.ت�صميم �أن�شطة تزيد من زمن التعلم الفعلي وتتيح ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعليمية متنوعة وت�ساعدالـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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الطلبة على التعلم الذاتي.
توظيف التكنولوجيا يف عمليتي التعليم والتعلم مبا ي�ساهم يف تنمية تفكري الطالب.م�ساعدة الطلبة يف اال�ستق�صاء وطرح الأ�سئلة الناقدة ملفاهيم املواد الدرا�سية.و�ضع �أن�شطة تتيح للطالب فر�صة التفكري وتدفعهم للبحث واال�ستق�صاء.ت�شجيع حب اال�ستطالع العلمي واملبادرة والت�أمل والإبداع.ت�شجيع الطلبة على التعبري عن �أرائهم وم�شاعرهم والتحلي بال�صرب للتعامل مع كرثة ت�سا�ؤالت بع�ضالطلبة.
تنويع ا�سرتاتيجيات التعليم مثل :حل امل�شكالت ،اال�ستك�شاف ،اال�ستق�صاء ،الع�صف الذهنيوا�سرتاتيجيات التعلم؛ التعلم الفردي ،التعلم التناف�سي ،التعلم التعاوين مبا يلبي احتياجات الطلبة
وتطبيق طرق التعلم املختلفة.
�صياغة الأ�سئلة وفق امل�ستويات املعرفية العليا.احرتام الطلبة املوهوبني  ،ورفع م�ستوى التوا�صل معهم.�-إجادة طرق توجيه الأ�سئلة وت�شجيع الإجابات غري التقليدية من الطلبة.

-
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أدوات وأساليب التقويم واالمتحانات للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة:

اعتبارات عامة حول �أدوات التقومي والأ�ساليب للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة:
	�إن تطبيق �أدوات و�أ�ساليب عملية التقومي للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة تتميز بخ�صو�صيتهاوفق طبيعة احتياجات كل فئة.
 توظيف االختبارات على خمتلف �أنواعها للت�أكد من م�ستوى �أداء الطالب وتقدمه �أو ا�ستقراره وفق�أ�سلوب املتابعة والتقومي املطلوبني.
 ت�ستخدم �أ�ساليب املالحظة على خمتلف �أنواعها وقوائم ال�شطب وتقدير ال�سلوك لقيا�س �أداءالطالب يف جمال املهارات ال�سلوكية املطلوبة وفق احتياجاته.
 ت�ستخدم االختبارات الكتابية وال�شفهية والعملية لقيا�س �أداء الطالب يف جمال املعلومات امل�ستهدفة(على �ضوء اخلطة الفردية).
 يعطى الطلبة ذوو االحتياجات اخلا�صة الزمن الكايف الذي يتنا�سب وقدراتهم و�إمكانياتهم الكتابية�أو القرائية يف �أثناء عملية التقومي الرتبوي وح�سب اخلطة الرتبوية الفردية.
 جتري عملية التقومي يف �أماكن منا�سبة له�ؤالء الطلبة ،وت�ؤ ّدى االختبارات فردي ًا �أو جماعي ًا ،وفقاحتياجاتهم وخ�صائ�صهم.
 يف حالة ال�ضرورة ميكن عدم االلتزام مبواعيد وفرتات االختبارات املحددة يف تقومي الطلبة منذوي االحتياجات على �أن يتم التن�سيق يف ذلك مع �إدارة املدر�سة.
 ميكن �أن تتم عملية تقومي ه��ؤالء الطلبة وفق �أ�سلوب التقومي امل�ستمر ح�سب ق��درات كل منهمو�إمكانياته.
 يف حالة تعذر ا�ستخدام الأدوات والأ�ساليب املحددة يف هذا التنظيم ميكن للمعلم تقومي طالبهبالطريقة التي يراها منا�سبة خل�صائ�صهم واحتياجاتهم وتوزيع درجات التقومي بالتن�سيق مع
�إدارة املدر�سة وفريق الدعم املدر�سي/اخلطة الرتبوية الفردية.
 يف حالة تعدد وتنوع احتياجات الطالب ينبغي مراعاة �أ�ساليب التقومي املنا�سبة .وفق مواد التقوميأ�صم �أو
اخلا�صة بكل فئة ك�أن يكون الطالب موهوب ًا �أوكفيف ًا�.أو تكون لديه �صعوبات تعلم �أو يكون � ّ
لديه فرط حركة.
 ت�شكل جلان خا�صة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة بناء على حالة الطالب اذا ا�ستدعى الأمرذلك (وذلك بتو�صية من املدر�سة وترفع احلاالت للمناطق)ولإدارة التقومي واالمتحانات و�إدارة
الرتبية اخلا�صة.
	�إعالم ويل الأمر بالرتتيبات املتخذة و�أخذ املوافقة الالزمة قبل االمتحانات بفرتة كافية.الـمـدر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للـجـمـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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 كل مدر�سة تر�سل �أ�سماء الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�أنواع الإعاقات يف بداية ال�شهرالأول من بدء العام الدرا�سي للمنطقة والوزارة التخاذ الرتتيبات الالزمة.
 توفر كل منطقة تعليمة املخت�ص بالرتجمة بربايل �/أو الإ�شارة يف حتديد احتياجات الطالب. يتم �إ�صدار بطاقة تقومي (�شهادة) خا�صة للطالب ،ويذكر �أنها �صدرت يف �ضوء اخلطة الرتبويةالفردية.

�أ � -أدوات و�أ�ساليب التقومي للطلبة املعاقني:
اخلطة الرتبوية الفردية:
ت�شمل عملية �إعداد اخلطة الرتبوية الفردية:

مفهوم اخلطة الرتبوية الفردية:

املفهوم الإداري:
هي وثيقة مكتوبة لغر�ض التوا�صل والتن�سيق الإداري بني �أطراف العملية التعليمية (الطالب  /فريق العمل
املدر�سي  /الأ�سرة) والأفراد واجلهات املن�صو�ص عليها يف برنامج الطالب.
املفهوم الرتبوي:
هي و�صف مكتوب جلميع اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�ساندة التي تقت�ضيها احتياجات كل طالب من
ذوي االحتياجات اخلا�صة (مبني على نتائج الت�شخي�ص والقيا�س) ومعد من قبل فريق اخلطة الرتبوية الفردية.

�أهداف اخلطة الرتبوية الفردية:
�ضمان حق الطالب يف اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�ساندة التي تلبي احتياجاته اخلا�صة من خالل اتباع
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف اخلطة الرتبوية الفردية .وذلك وفق القانون االحتادي رقم ( )29للمعاقني
ل�سنة 2006م يف �ش�أن حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 �ضمان حق الأ�سرة يف تلقي اخلدمات املنا�سبة لهم وللطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة. حتديد نوعية وكمية اخلدمة الرتبوية وامل�ساندة املطلوبة الحتياجات كل طالب على حده. حتديد الإجراءات ال�ضرورية لتقدمي اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�ساندة لكل طالب على حده. حتقيق التوا�صل واالت�صال بني اجلهات املعنية خلدمة الطالب والأ�سرة ملناق�شة وو�ضع القراراتاملنا�سبة واملتعلقة باحتياجات الطالب.
 قيا�س مدى تقدم الطالب يف الربنامج الرتبوي املقدم له و�ضمان املتابعة الدورية.94
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االعتبارات الأ�سا�سية للخطة الرتبوية الفردية:
�إعداد خطة تربوية فردية لكل طالب من ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة مهما كان نوع اخلدمة املطلوبة
ومكانها وزمانها (من بينها طريقة االمتحان ومكان االمتحان ،والتعديالت الالزمة لذلك وغريها).
 ت�سخري جميع الإمكانات املادية والب�شرية واملكانية والو�سائل والأ�ساليب الالزمة لنجاح اخلطةالرتبوية الفردية.
	�إعداد اخلطة الرتبوية بناء على نتائج التقييم والت�شخي�ص لكل طالب على حدة. اعتماد اخلطة الرتبوية الفردية بناء على احتياجات الطالب املحددة يف م�ستوى �أدائه احلايل. اعتماد اخلطة الرتبوية على عمل الفريق املتعدد التخ�ص�صات (معلم املادة ،معلم الرتبية اخلا�صة،اخت�صا�صي النف�سي ،االخت�صا�صي االجتماعي ،املمر�ض ...وعلى ح�سب حاجة الطالب يتم �ضم
ع�ضو للفريق) واعتماد مدير املدر�سة �أو من ينوب عنه.
 م�شاركة الأ�سرة يف �إعداد وتنفيذ وتقييم ومتابعة اخلطة الرتبوية الفردية يف خمتلف مراحلها. يقرتن عمل اخلطة الرتبوية الفردية بفرتة زمنية حمددة لبداية اخلدمات املطلوبة ونهايتها.�	-إخ�ضاع اخلطة الرتبوية الفردية للتقومي امل�ستمر والنهائي.

تقومي اخلطة الرتبوية الفردية:
 يتم تقومي اخلطة الرتبوية الفردية لتحديد مدى فاعليتها يف حتقيق احتياجات الطالب املن�صو�صعليها يف الأهداف مرتني يف الف�صل الدرا�سي الواحد.
 يتم تقومي مدى تقدم �أداء الطالب نحو حتقيق الأهداف ق�صرية املدى ب�شكل م�ستمر. يتوىل معلم الرتبية اخلا�صة �أو غرفة امل�صادر الرتبية اخلا�صة باملتابعة امل�ستمرة لأداء الطالببالتعاون مع معلم املادة على �ضوء اخلطة الرتبوية الفردية.
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فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة و�أدوات و�أ�ساليب التقومي:
�أوال :الإعاقة اجل�سمية وال�صحية:
 للطالب الذي لديه �إعاقة ج�سمية احلق يف ا�ستخدام الأط��راف الطبيعية وال�صناعية والو�سائلوالأجهزة التعوي�ضية املختلفة يف �أثناء عملية التقومي.
 للطالب الذي ت�ستدعي ظروفه ال�صحية �أو اجل�سمية احلق يف �أن ي�ؤدي االختبار يف املكان والزماناملنا�سبني حلالته (مثل االختبار يف الطابق الأر�ضي من املدر�سة� ،أو يف املنزل �أو يف امل�ست�شفى
ح�سب حاجة الطالب).
 ميكن جتزئة االختبار الواحد على فرتات ق�صرية تبع ًا لظروف الطالب البدنية وال�صحية.	�إذا كان لدى الطالب �ضعف يف الع�ضالت �أو �صعوبة يف الت�آزر احلركي ميكن ا�ستبدال الكتابة باليد�أو ب�أي و�سيلة �أخرى ك�أن يتم تقوميه �شفوي ًا �أو تكتب له الإجابة وميكن حتويل الأ�سئلة �إىل اختيار من
متعدد �أو يتم ا�ستخدام احلا�سب الآيل للتقومي.
	اليتم تقومي الطالب يف �أكرث من مادة حتريرية يف اليوم الواحد مع �إعطائه الزمن املنا�سب للإجابةعن �أ�سئلة االختبار.
 يتوىل معلم الرتبية اخلا�صة �أو معلم غرفة امل�صادر الإ�شراف على اختبارات التقومي للطالب يفاملواد التي يتلقون فيها خدمات الرتبية اخلا�صة.

ثانياً :الإعاقة الب�صرية:
	�أن تنا�سب �أ�ساليب و�أدوات التقومي اخل�صائ�ص احل�سية املتوفرة لدى التالميذ ذوي الإعاقةالب�صرية ،والتي تعتمد يف املقام الأول على اللم�س ،وال�سمع ،والبقايا الب�صرية.
	�أن تتم االختبارات التقوميية للطالب ذوي الإعاقة الب�صرية بواحد �أو �أكرث من الأ�ساليب الآتية:الكتابة والقراءة ب�أ�سلوب برايل� ،أو بالأ�سلوب ال�شفهي� ،أو عن طريق ت�سجيل �أ�سئلة االختبار والإجابة
عنها بالو�سائل املنا�سبة ك�أ�شرطة الت�سجيل واحلا�سب الآيل� ،أو عن طريق اال�ستعانة بجهاز قارئ
الكاتب املب�صر ،وكذلك اال�ستفادة من املعينات الب�صرية ل�ضعاف الب�صر مثل :العد�سات املكربة
والطباعة املكربة وغريها ،وذلك يف �ضوء اخل�صائ�ص واالحتياجات املحددة لكل طالب يف برنامج
اخلطة الرتبوية الفردية.
 ت�شكل جلنة برئا�سة مدير املدر�سة �أو من ينوب عنه ،وع�ضوية املخت�ص بالرتجمة (معلم الرتبيةاخلا�صة /معلم غرفة امل�صادر الرتبية اخلا�صة) من اخلط العادي �إىل خط برايل (�إذا توفر معلم
برايل باملدر�سة) ومعلم املادة وكل فيما يخ�صه يف كل مدر�سة فيها طالب معاق ب�صريا.
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 يكون ت�شكيل هذه اللجنة قبل �أ�سبوعني من موعد االختبارات على الأقل لتتمكن مما يلي:* جتهيز الأ�سئلة بالطريقة املنا�سبة للمعوقني ب�صري ًا (برايل للمكفوفني ،وخط مكرب
ل�ضعاف الب�صر).
* يعني مدير املدر�سة من يقوم بالكتابة نيابة عن الطالب الكفيف من نف�س تخ�ص�ص
املادة التي �سوف ميتحن بها الطالب واملعلم يكون من احللقة الأوىل �أو الثانية �أو الثالثة.
* نقل �إجابات الطالب املكفوفني من خط برايل �إىل اخلط العادي ليتمكن معلم املادة من
ت�صحيحها.
 ت�ستخدم نف�س الأ�سئلة التي تعد الختبارات بقية التالميذ ،ويف حالة وجود خرائط �أو ر�سومات �أوجداول يف تلك الأ�سئلة ،فعلى معلم املادة الت�شاور مع املعلم املخت�ص بالرتجمة (�إذا توفر معلم
برايل) ملعرفة �إمكانية �إخراج ذلك بخط برايل �أو تعذره ،ف�إذا تعذر ذلك فعلى معلم املادة و�ضع
بديل منا�سب�،أو توزيع درجة ال�س�ؤال.
 يوفر لهذه اللجنة ما ميكنها من �أداء عملها مع املحافظة على �سرية االختبارات و�إجابات الطالب. يراعى عند تقومي الطالب املحولني حديث ًا من املراكز (ال�ش�ؤون �/أخرى /مل يلتحقوا باملراكز)ااملرونة من حيث املوازنة بني حداثتهم يف تعلم بع�ض املهارات ،مثل :القراءة والكتابة بخط برايل،
ومتطلبات بع�ض امل��واد الدرا�سية كالإمالء واملطالعة بحيث يتم تقومي كل تلميذ ح�سب م�ستوى
اكت�ساب املهارة.
	اليتم تقومي الطالب يف �أكرث من مادة حتريرية يف اليوم الواحد مع �إعطائه الزمن املنا�سب للإجابةعن �أ�سئلة االختبار وذلك على ح�سب احتياجات الطالب.
 يتوىل معلم الرتبية اخلا�صة �أو معلم غرفة امل�صادر (�أو معلم برايل) الإ�شراف على اختباراتالتقومي للطالب يف املواد التي يتلقون فيها خدمات الرتبية اخلا�صة.

ثالثاً :الإعاقة ال�سمعية:
 يجب �أن تنا�سب �أ�ساليب و�أدوات القيا�س اخل�صائ�ص احل�سية املتوفرة لدى الطالب ذوي العوقال�سمعي والتي تعتمد يف املقام الأول على حا�سة الب�صر ،والبقايا ال�سمعية.
 يجب �أن تتم االختبارات التقوميية للطالب بطرائق التوا�صل املختلفة مثل :قراءة ال�شفاه( ،قراءةالكالم) ،ولغة التلميح ،والكالم املرمز ،واللفظ املنغم ،ولغة الإ�شارة ،و�أبجدية الأ�صابع الإ�شارية� ،أو
بطريقة التوا�صل الكلي� ،إ�ضاف ًة �إىل �أ�ساليب الكتابة العادية ،والأ�ساليب التقنية احلديثة كاحلا�سب
الآيل ،وعمل امل�شاريع ،كل ح�سب قدراته و�إمكاناته.
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	اليتم تقومي الطالب يف �أكرث من مادة حتريرية يف اليوم الواحد مع �إعطائه الزمن املنا�سب للإجابةعن �أ�سئلة االختبار وذلك على ح�سب احتياجات الطالب.
 يتوىل معلم الرتبية اخلا�صة �أو معلم غرفة امل�صادر الإ�شراف على اختبارات التقومي للطالب يفاملواد التي يتلقون فيها خدمات الرتبية اخلا�صة.
 الت�أكد من وجود املعني ال�سمعي وفعاليته قبل االمتحانات بفرتة كافية. مراعاة البيئة املكانية املنا�سبة لطالب الإعاقة ال�سمعية من حيث توفر الهدوء والبعد عن الأماكنالتي بها �ضو�ضاء ت�ؤثر يف املعني ال�سمعي الذي ي�ستخدمه الطالب.

رابعاً :اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية:
 يجب �أن تتنا�سب �أ�ساليب و�أدوات التقومي مع اخل�صائ�ص ال�سلوكية واالنفعالية للطالب. يقوم معلم الرتبية اخلا�صة �أو غرفة امل�صادر املتابع للطالب بتوزيع حمتوى االختبار على فرتاتزمنية ق�صرية تتنا�سب مع م�ستوى االنتباه والرتكيز لدى الطالب.
 ي�سمح للطالب بالتوقف والتحرك يف �أثناء �أداء االختبار ،وذلك ح�سب م�ستواه وقدرته على اجللو�سيف املقعد.
 يتم اختبار الطالب يف ركن بعيد عن امل�شتتات.	اليتم تقومي الطالب يف �أكرث من مادة حتريرية يف اليوم الواحد مع �إعطائه الزمن املنا�سب للإجابةعن �أ�سئلة االختبار ،وذلك على ح�سب احتياجات الطالب.
 يتوىل معلم الرتبية اخلا�صة �أو معلم غرفة امل�صادر الإ�شراف على اختبارات التقومي للطالب يفاملواد التي يتلقون فيها خدمات الرتبية اخلا�صة.

خام�ساً�:صعوبات التعلم:
 يجب تقومي الطالب الذي لديه �صعوبات تعلم بالو�سيلة التي تنا�سب قدراته واحتياجاته �أو وفقاخلطة الرتبوية الفردية ،وذلك على النحو التايل:
* يف حالة كون قراءة الأ�سئلة م�شكلة لدى الطالب يجب �أن تقر�أ له مع الت�أكد من فهمه للمطلوب
قبل الإجابة عن الأ�سئلة يف جميع املواد ويتم تقومي الطالب بالتعاون بني معلم املادة ومعلم الرتبية
اخلا�صة ،وذلك باختيار الطريقة التي تنا�سب قدرات الطالب واحتياجاته.
* �إذا كانت الكتابة �صعبة على الطالب فيجب �أن يتم تقوميه �شفوي ًا �أو تكتب له الإجابة �أو ت�سجل على
�شريط ح�سب ما تقت�ضيه م�صلحة الطالب.
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* يجب �أن يتنا�سب توزيع الأ�سئلة مع كمية املادة التي يتعلمها الطالب يف الف�صل ،وما يتعلمه بنا ًء على
اخلطة الرتبوية الفردية .بالتعاون بني معلم املادة ومعلم الرتبية اخلا�صة �أو غرفة امل�صادر ،وذلك
باختيار الطريقة التي تنا�سب قدرات الطالب واحتياجاته.
* يف حالة وجود م�شكلة يف االنتباه لدى الطالب ،ووجود �صعوبات يف التعلم ف�إنه يجب تقييم الطالب
ب�شكل فردي بعيد ًا عن �أي م�صدر م�شتت لالنتباه.
* يعطى الطالب فرتات راحة يف �أثناء التقومي تبع ًا لقدرته على الرتكيز واال�ستمرار يف �أداء املهمة.
* يف حالة وجود ن�شاط زائد لدى الطالب ووجود �صعوبات يف التعلم ،ف�إنه يجب ال�سماح له بالقيام من
املقعد وامل�شي ،ثم اجللو�س مرة �أخرى يف �أثناء التقومي.
* يف حالة كون الطالب يعاين من �صعوبة يف احلفظ يجب تقوميه من خالل جتزئة مادة احلفظ �إىل
�أجزاء ق�صرية تتنا�سب وقدرته على احلفظ ،ويتم تقوميه يف كل جزء بعد م�ساعدته يف حفظه قبيل
التقومي بفرتة وجيزة ،ويف حالة تعذر ذلك يتم �إعفا�ؤه من احلفظ واالكتفاء يف تقوميه من خالل
قدرته على �إدراك املفاهيم العامة للمو�ضوع.
* يف حالة كون تعدد املوا�ضيع يف املادة الواحدة ي�سبب م�شكلة للطالب ،يتم جتزئة املوا�ضيع ،وتقومي
الطالب يف كل مو�ضوع على حدة �أو �ضم �أكرث من مو�ضوع مع بع�ضها بع�ض ًا ح�سب قدرة الطالب.
* يف حالة عدم ا�ستفادة الطالب مما يقدم له يف (ف�صل الرتبية اخلا�صة �أو غرفة امل�صادر) يتم
تقوميه يف حمتوى اخلطة الرتبوية الفردية ،ويتم و�ضع الأ�سئلة من قبل معلم الرتبية اخلا�صة �أو
معلم غرفة م�صادر الرتبية اخلا�صة بالتن�سيق مع معلم املادة.
يتوىل معلم الرتبية اخلا�صة �أو معلم غرفة امل�صادر الإ�شراف على اختبارات التقومي للطالب
يف املواد التي يتلقون فيها خدمات الرتبية اخلا�صة.
 يف حالة ا�ستفادة الطالب مما يقدم له يف الف�صل العادي يف مادة معينة يتم تقوميه يف حمتوىاخلطة الرتبوية الفردية وحمتوى املوا�ضيع التي يتعلمها يف الف�صل العادي يف تلك املادة ،ويراعى
يف ذلك �أن تو�ضع الأ�سئلة بالت�شاور بني معلم املادة ومعلم الرتبية اخلا�صة.
 يف املواد ذات الكثافة يف املحتوى يتم الرتكيز على املفاهيم الأ�سا�سية يف �أثناء التقومي.	اليتم تقومي الطالب يف �أكرث من مادة حتريرية يف اليوم الواحد مع �إعطائه الزمن املنا�سب للإجابةعن �أ�سئلة االختبار ،وذلك على ح�سب احتياجات الطالب.
 يتوىل معلم الرتبية اخلا�صة �أو معلم غرفة امل�صادر الإ�شراف على اختبارات التقومي للطالب يفاملواد التي يتلقون فيها خدمات الرتبية اخلا�صة.
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�ساد�ساً :ا�ضطرابات النطق واللغة:
 مراعاة الطالب الذي لديه ا�ضطرابات النطق واللغة يف �أثناء التقومي وعدم مقارنته بالطالبالعادي وعدم حما�سبته على الأخطاء الناجتة عن تلك اال�ضطرابات مثل (الت�أت�أة  /اخلنف/
ا�ضطرابات ال�صوت وغريه).
 ت�ستبدل االختبارات ال�شفهية باختبارات حتريرية �إذا دعت احلاجة لذلك. يقوم اخت�صا�صي النطق باقرتاح التعديالت والتكييف املنا�سب لأ�ساليب التقومي والت�شخي�ص ح�سباحلالة بعد �إجراء التقييم ال�شامل وبعد االعتماد من موجه النطق واللغة.

�سابعاً :ا�ضطراب التوحد:
 جتزئة حمتويات االختبار �إىل فرتات ق�صرية تتنا�سب مع خ�صائ�ص وقدرات واحتياجات كل طالبعلى حده.
 ا�ستخدام الأ�ساليب التوا�صلية املختلفة مثل( :الكتابة ،القراءة ،احلا�سب الآيل ،لوحة التوا�صل)،يف �أثناء تقومي الطالب مع مراعاة (الروتني يف اخلطوات تقدمي االختبارات).
	�أن تتنا�سب �أ�ساليب و�أدوات التقومي مع اخل�صائ�ص التوا�صلية واالجتماعية وال�سلوكية للطالبالتوحد.
 الرتكيز على التنويع يف �أ�ساليب التقومي (التكامل احل�سي) كالكتابة والقراءة الأ�سئلة ،ويف الأ�سلوبال�شفهي ي�ستمع لل�س�ؤال ويتم الإجابة� ،أو عن طريق ت�سجيل �أ�سئلة االختبار والإجابة عنها بالو�سائل
املنا�سبة ك�أ�شرطة الت�سجيل واحلا�سب الآيل وغريه).
	اليتم تقومي الطالب يف �أكرث من مادة حتريرية يف اليوم الواحد للطالب الذي لديه حالة طيفالتوحد مع �إعطائه الزمن املنا�سب للإجابة عن �أ�سئلة االختبار ،وذلك على ح�سب احتياجات
الطالب.
 يتوىل معلم الرتبية اخلا�صة �أو معلم غرفة امل�صادر الإ�شراف على اختبارات التقومي للطالب يفاملواد التي يتلقون فيها خدمات الرتبية اخلا�صة.
 يف حالة عدم ا�ستفادة الطالب مما يقدم له يف الف�صل العادي يف مادة معينة ،يتم تقوميه يفحمتوى اخلطة الرتبوية الفردية وحمتوى املوا�ضيع التي يتعلمها يف الف�صل العادي يف تلك املادة،
ويراعى يف ذلك �أن تو�ضع الأ�سئلة بالت�شاور بني معلم املادة ومعلم الرتبية اخلا�صة.
 -يف املواد ذات الكثافة يف املحتوى يتم الرتكيز على املفاهيم الأ�سا�سية يف �أثناء التقومي.

ثامناً :الإعاقة الذهنية:
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 يجب �أن تنا�سب �أ�ساليب و�أدوات التقومي اخل�صائ�ص اجل�سمية والعقلية والنف�سية للتالميذ ذويالإعاقة العقلية والتي تعتمد يف املقام الأول على التكامل احل�سي مث ًال( :تطبيق عديد من �أ�ساليب
التقومي املختلفة واملتنوعة كاالختبار الكتابي �أو ال�شفهي ح�سب قدراته البدنية واحلركية �أو
اختبارات املالحظة).
 يجب �أن تتم عملية تقومي التالميذ وف��ق التقومي امل�ستمر ال��ذي ميكن من خالله تطبيق عددمن �أ�ساليب التقومي املختلفة واملتنوعة ،كاالختبار الكتابي �أو ال�شفهي كل ح�سب قدراته البدنية
واحلركية �أو اختبارات املالحظة.
 يعطى الطالب فرتات راحة يف �أثناء التقومي تبعا لقدرته على الرتكيز. يف املواد ذات الكثافة يف املحتوى يتم الرتكيز على املفاهيم الأ�سا�سية يف �أثناء التقومي. يف حالة عدم ا�ستفادة الطالب مما يقدم له يف الف�صل العادي يف مادة معينة ،يتم تقوميه يفحمتوى اخلطة الرتبوية الفردية وحمتوى املوا�ضيع التي يتعلمها يف الف�صل العادي يف تلك املادة،
ويراعى يف ذلك �أن تو�ضع الأ�سئلة بالت�شاور بني معلم املادة ومعلم الرتبية اخلا�صة.
 يتوىل معلم الرتبية اخلا�صة �أو معلم غرفة امل�صادر الإ�شراف على اختبارات التقومي للطالب يفاملواد التي يتلقون فيها خدمات الرتبية اخلا�صة.
	اليتم تقومي الطالب يف �أكرث من مادة حتريرية يف اليوم الواحد مع �إعطائه الزمن املنا�سب للإجابةعن �أ�سئلة االختبار ،وذلك على ح�سب احتياجات الطالب.
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(ب) �أدوات و�أ�ساليب التقومي للطلبة املتفوقني واملوهوبني:
اخلطة الرتبوية املتقدمة للطالب املوهوب:
وثيقة مكتوبة حتتوي على �أهداف وفق احتياجات الطالب املوهوب املتفوق واهتماماته وقدراته وت�شمل
الربامج الإثرائية والأن�شطة املنهجية وغري املنهجية ومت ت�صميمها بناء على اختبارات ومالحظات و�أداء
الطالب نف�سه وهدفها االرتقاء مب�ستوى �أداء الطالب وتعد من قبل فريق الرتبية اخلا�صة.

يتم تقومي الطالب املوهوب وفقا لالعتبارات الآتية:
	�أن تتم عملية تقومي الطالب املوهوب حتت �إ�شراف املعلم املخت�ص يف جمال التفوق واملوهبة.	�أن تتنا�سب عملية تقومي الطالب املوهوب مع عمره الزمني ،وعدم مقارنته مبن هم �أكرب �سنا:	�أن ت�ستخدم عملية التقومي الو�سائل التقديرية واملو�ضوعية.	�أن تعطى الو�سائل التقديرية وزنا �أكربمن الو�سائل املو�ضوعية.	�أن ي�شمل التقومي عمليات التعلم املختلفة. يف�ضل يف جميع حاالت التقومي اال�ستعانة ب�أكرث من م�صدر للتقييم ،مثل :املعلمني ،و�أولياء الأمور،والأقران ،واملوجهني الرتبويني ،واملخت�صني علمي ًا ،والطالب نف�سه �،أو غريهم ممن عاي�ش العمل
الذي قام به املوهوب.
	�أن يتم مراعاة اجلوانب التالية عن تقيم منتج الطالب املوهوب:•الأ�صالة يف العمل.
•الإبداع يف التفكري والإجناز.
•ال�سرعة يف الأداء.
•نوعية العمل املنجز.
•كمية العمل املنجز بالن�سبة للوقت.
•مدى �أهمية العمل املنجز.
•مدى مالئمة الإجناز للأهداف املر�سومة.
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القانون االتحادي رقم ( )29لسنة  2006بشأن حقوق األشخاص من ذوي
االحتياجات الخاصة

الف�صل الثاين -التعليم:
املادة رقم (:)12

ت�ضمن الدولة ل�صاحب االحتياجات اخلا�صة فر�ص ًا متكافئة للتعليم �ضمن جميع امل�ؤ�س�سات الرتبوية �أو
التعليمية والت�أهيل املهني وتعليم الكبار والتعليم امل�ستمر وذلك �ضمن ال�صفوف النظامية �أو يف �صفوف خا�صة
�إذا ا�ستدعى الأمر ذلك ،مع توفري املنهج الدرا�سي بلغة الإ�شارة �أو طريقة (برايل) وب�أي طرق �أخرى ح�سب
االقت�ضاء .وال ت�شكل االحتياجات اخلا�صة يف ذاتها مانع ًا دون طلب االنت�ساب �أو االلتحاق �أو الدخول �إىل �أي
م�ؤ�س�سة تربوية �أو تعليمية من �أي نوع حكومية كانت �أو خا�صة.

املادة (:)13
تلتزم وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات املنا�سبة بالتعاون مع
اجلهات املعنية لتوفري الت�شخي�ص الرتبوي واملناهج الدرا�سية ،والو�سائل والتقنيات املي�سرة لأغرا�ض التدري�س،
كما تعمل على توفري طرق بديلة معززة للتوا�صل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات بديلة
للتعلم وبيئة مادية مي�سرة وغري ذلك من الو�سائل الالزمة لكفالة امل�شاركة التامة للطلبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة.

املادة (:)14
على وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالتعاون مع اجلهات املعنية توفري
التخ�ص�صات الأكادميية لإعداد العاملني مع ذوي االحتياجات اخلا�صة و�أ�سرهم �سواء يف جماالت الت�شخي�ص
والك�شف املبكر �أو الت�أهيل الرتبوي �أو االجتماعي �أو النف�سي �أو الطبي �أو املهني ،و�ضمان توفري برامج التدريب
�أثناء اخلدمة لتزويد العاملني باخلربات واملعارف احلديثة.

املادة (:)15
ت�شكل بقرار من جمل�س الوزراء جلنة ت�سمى (اللجنة املتخ�ص�صة بتعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة) تكون
برئا�سة وكيل وزارة الرتبية والتعليم وع�ضوية ممثلني عن اجلهات املعنية ،وي�صدر وزير الرتبية والتعليم نظام
عمل اللجنة واجتماعاتها .ومتار�س اللجنة على وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي:
 و�ضع الربامج التنفيذية ل�ضمان فر�ص متكافئة للرتبية والتعليم جلميع ذوي االحتياجات اخلا�صةمنذ مرحلة الطفولة املبكرة �ضمن جميع امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية يف �صفوفها النظامية �أو يف
وحدات التعليم املتخ�ص�صة.
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تطوير البناء املنهجي للربامج التعليمية و�إعداد اخلطط الرتبوية املواكبة لروح الع�صر والتطور
التقني والتي تتالءم مع ال�سمات النمائية والنف�سية لذوي االحتياجات اخلا�صة.
تنظيم كافة الأم��ور املتعلقة بتعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة من برامج و�إج��راءات و�أ�ساليب
و�شروط االلتحاق يف ال�صفوف النظامية وت�أدية االمتحانات.
و�ضع �سيا�سات ت�أهيل وت��دري��ب ال�ك��وادر الب�شرية الرتبوية والتعليمية العاملة يف جم��ال ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
تقدمي اال�ست�شارات وامل�ساعدة التقنية والفنية والتعليمية �إىل كافة امل�ؤ�س�سات التعليمية التي تود
ا�ستقبال ذوي االحتياجات اخلا�صة ودرا�سة طلبات التمويل املتعلقة باملعدات والتقنيات وت�أهيل بيئة
امل�ؤ�س�سة التعليمية.

-
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شكر وتقدير
�شكر خا�ص وتقدير للأفراد واملجموعات الذين �ساهموا بالكتابة �أو املراجعة �أو التعليق �أو تقدمي املقرتحات
والتو�صيات والأفكار القيمة حول القواعد العامة لربامج الرتبية اخلا�صة.
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