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لقراء سنابل الغد 

" اإلحتواء للمساواة والمشاركة الكاملة" من خالل مفهوم "مجتمع للجميع" 
اس���تهل تواصلي معكم من خالل هذه النش���رة بتحياتي جلميع العامل���ن في مجال التربية 
والتعليم مثمنا غاليا عملكم الدؤوب وجهودكم اليومية من اجل الرقي مبس���يرتنا التربوية، 
ف���ال احد ينكر ان املعلم هو حجر الزاوية لبناء اجملتمع وتقوميه ألنه اذا انطلقنا من الفكرة 
التي تش���به اطفالنا وش���بابنا بوقود املس���تقبل املش���رق واملنا في غد اعرق، فان املعلم من 
املف���روض ان يكون مبثابة الس���فينة التي س���تقل هذه الثروة الش���بابية الى ب���ر االحترافية 

والتأهيل وااللتزام بإعدادهم لكافة سياقات احلياة. 
ال بد لي ان اطرح مواضيع الساعة في مجال التربية اخلاصة وان اتطرق بحديثي للتحديات 
التي تواجه جهاز التعليم ملدى قابلية وقدرة إطار التعليم العادي على إيجاد اإلطار التعليمي 
املناسب لقدرات الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة في إطار التربية العادية، وعدم حتويل 

هذه الفئة من الطالب ألطر التربية اخلاصة قدر اإلمكان.
قانون التربية اخلاصة الذي سن في الكنيست عام 1998 أقر حق الطالب ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة ف���ي التعلم في أطر التربي���ة العادية قبل أن يحول ألط���ر التربية اخلاصة وهناك 
تصري���ح واضح في القانون باحلق للجنة التنس���يب في إيجاد اإلط���ار التعليمي العادي أوالً 

للطالب وتفضيل ذلك على حتويله ألطر التربية اخلاصة قدر اإلمكان.
 قانون التربية اخلاصة يعطي الصالحية واحلق للجنة الدمج املدرس���ية والتي تعن في كل 
إطار تعليمي عادي أن تبحث الوضع التعليمي للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة وتقر لهم 

املساعدة املالئمات واخلدمات التي يحتاجونها لسد الفجوات التعلمية للحد االقصى.
م���ن املفهومات التي حتظ���ى بعناية بالغة مم���ن يعملون في مجال التربي���ة اخلاصة مفهوم 
الدم���ج التربوي؛ ملا ينطوي عليه من مضام���ن التكامل واالندماج بن أفراد اجملتمع بصفة 
عامة أي التكامل التام بن ش���رائح اجملتمع اخملتلفة، وتهيئة الظروف التعليمية والنفس���ية 
واالجتماعي���ة لتمك���ن األف���راد ذوي احلاج���ات اخلاصة م���ن االندماج ف���ي اجملتمع ومن 
التط���ورات الهام���ة ف���ي مجال التربي���ة اخلاصة ما يُطلق عليه أس���لوب التكام���ل الوظيفي  
املكاني االجتماعي والذي يعني اشتراك طالب من ذوي االحتياجات اخلاصة مع التالميذ 
العادي���ن في اس���تخدام امل���واد التعليمية املتاحة واألنش���طة غير األكادميي���ة  واملضي في 

تعليمهم مًعا إلى أبعد مدى ممكن. 
م���ع تط���ور التربي���ة اخلاص���ة وم���ا تتضمنه من كش���ف وتش���خيص واس���تخدام أس���اليب 
تربوي���ة خاص���ة، أصبح���ت امل���دارس تفرز ه���ؤالء الط���الب واحيانا ترف���ض وجودهم في 
الص���ف بس���بب ع���دم قدرتهم عل���ى التعل���م، والتوجه الس���ائد حالًي���ا يطالب ب���أن يتحمل 
معل���م الص���ف الع���ادي مس���ؤولية تعلي���م وتلبي���ة حاج���ات الط���الب ذوي االحتياج���ات 
املعل���م،  له���ذا  والتدريب���ي  والتنظيم���ي  اإلداري  للدع���م  نظ���م  توفي���ر  م���ع   اخلاص���ة 
وانطالًقا من أهمية هذا املوضوع، أود اس���تعراض اجلوان���ب النظرية والتطبيقات العملية 

للتخطيط اجليد ملستقبل أبنائنا من ذوي االحتياجات اخلاصة في املدارس العادية.

يعان���ي معظ���م الط���الب م���ن ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة م���ن 
إعاق���ات ومحدودي���ة بس���يطة وبالتالي ال حاج���ة لتواجدهم في 
اط���ر التعلي���م اخل���اص  بل باس���تطاعتهم املش���اركة ف���ي معظم 
أنش���طة الص���ف الع���ادي م���ع ضم���ان املالئم���ات والتمكين���ات 
الط���الب. له���ؤالء  التحصيل���ي  املس���توى  لرف���ع   اخلاص���ة 

الشك من وجود الكثير من التطورات االيجابية في عملية الدمج 
في مدارس التعليم العام والتي ال ميكن حصرها إال انه ما زالت 
الكثير من العقبات والتحديات التي قد حتد من اس���تغالل كافة 

املوارد واخلدمات كما يجب فمن خالل جوالتي ومتابعتي للبرامج منذ البداية الحظت وجود 
املعيقات والتي قد يكون الس���بب فيها ضعف الط���رق واإلجراءات ومنظومة العمل املالئمة 
لدمج هذه الشريحة من الطالب وعدم وجود اآللية الواضحة جلميع افراد الطواقم كذلك 
ال زل���ت اش���عر بنقص في املعلومات ع���ن طبيعة العمل م���ع ذوي االحتياجات اخلاصة لدى 
إدارات ومعلمي مدارس التعليم، وعليه ينبغي إعطاء معلومات كاملة إلدارة املدرسة عن فئة 
الطالب التي س���يتم نقلهم للفصول في املدرس���ة مع توضيح الطرق واألساليب التي ميكن 
دم���ج طالب التربية الفكرية مع أقرانهم العادين في املدرس���ة. والعمل على  رفع مس���توى 
معلومات املعلمن واقامة مجموعات عمل للنقاش العمل املشرك والتعاون املثمر بن جميع 
اف���راد الطواقم فال بد من اس���تغالل خب���رة ومعرفة مركزي ومعلم���ي التربية اخلاصة في 
مدارس التعليم العادي لتلقي االرش���اد والتعاون معا خلل���ق بيئة تعليمية مثلى قدر االمكان 
الستيعاب واحتواء الطالب ذوي الصعوبات التعلمية ولتطبيق البرامج مع اجراء التعديالت 
املناس���بة، لذا تقبل فهم وقناعة االدارة، الهيئة التدريس���ية، الطالب واولياء االمور للتعاون 
املش���ترك هو امر في بال���غ االهمية لنجاح عملية االحتواء كما هنالك حاجة ماس���ة إلدراج 
واستعمال نظام تسجيل مس���تمر لقياس تقدم الطالب في مختلف اجلوانب حتت اشراف 
مربي/مربي���ة الصف بالتعاون مع ك���وادر التربية اخلاصة، ارى حاج���ة ملحة بالعمل بروح 
الفريق ومشاركة اجلميع في توفير املعلومات التخطيط والتنفيذ للقدم بطالبنا الى االمام 
هذا وس���يتم متابعة العمل على ترسيخ وتذويت هذه املبادئ في جميع املدارس في املنطقة 
لتطبيق النظريات على ارض الواقع خللق اجواء دراسية لتلك الفئة اسوة بجميع الطالب.

نهاي���ة اتقدم بالش���كر ملدي���رة ماتيا ام الفحم، الس���يدة صباح ابو بكر وهيئ���ة حترير اجمللة 
واهنئهم بصدور نشرة غنية وشاملة متمنيا املزيد من التقدم والنجاح.

مع فائق اإلحترام 
أحمد كبها

مفتش التعليم اخلاص-لواء حيفا

تحية طيبة وبعد،

س���نابل الغد هي إصدار سنوي دأب مركز ماتيا ام الفحم على رعايته، تطويره ونشره 
خلدمة كافة األطر التربوية في منطقة وادي عارة بهدف املساهمة في العمل مع فئة 

الطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة. 
بداي���ة اس���محوا لي ان اتقدم بالش���كر اجلزيل ل���كل من اختار ان يس���اهم في الكتابة 

والنشر عبر صفحات اصدارنا ولهيئة حترير النشرة على ما بذلوه من جهد.
ان م���ا مييز هذه النش���رة انها تعكس العم���ل املهني الدؤوب لكافة الش���رائح والفئات 
العمري���ة والتخصصية في مجال التعليم اخلاص. بودي التأكيد هنا ان ما ينش���ر في 

صفحاتنا ما هو إال القليل مما يجري في حقل التعليم اخلاص.
إن م���ا يج���ري في الس���نوات األخيرة من تطور ف���ي موضوع  التعلي���م اخلاص يجعلنا 
نتج���دد دائما في افكارنا، تطلعاتنا، آمالنا ووس���ائلنا املتبعة من أجل نيل مطالبنا وال 
شك ان عجلة العمل الدائرة في هذا احلقل ليست بجديدة عليكم ألنكم شركاء كاملون 
لهذه احلركة املس���تمرة. وهنا أود القول ان طموحاتنا ورؤيتنا تتجانس مع طموحاتكم 
ورؤيتك���م فنحن مع���ا نحاول بكل ما أوتينا م���ن قوة من أجل توفي���ر الدعائم والركائز 
احليوي���ة لتنظيم عمل جمهور املعلمن ف���ي التعليم اخلاص وتدريبهم على اإلتقان في 
العمل واملض���ي قدما نحو األفضل دائما دون التفكير بأنص���اف تقدم ومثابرة، دائما 

املثابرة الكاملة والعطاء الكامل واملتكامل.
وهن���ا يحضرني قول األديب والفيلس���وف اللبناني الكبي���ر "جبران خليل جبران" حن 

قال:
النصف هو حياة لم تعش���ها، وهو كلمة ل���م تقلها، النصف هو ان تصل وان ال تصل ان 
تعم���ل وان ال تعم���ل ان تغي���ب وان حتضر... النصف هو ان ال تع���رف من انت. نصف 
ش���ربة لن تروي ظمأك، ونصف وجبة لن تش���بع جوعك، نصف طريق لن توصلك الى 

أي م���كان، نصف فك���رة لن تعط���ي لك نتيج���ة، النصف هو 
حلظة عجزك وانت لست بعاجز.. ألنك لست نصف انسان.

هذا هو طموحنا ان جنس���د معا حالة متكاملة وان نؤمن انه 
ال من انصاف تس���اهم في تقدمنا، علين���ا ان نكون نحن كما 

نطمح ونؤمن وان جنتهد دائما لألفضل.
علينا مع���ا ان نؤمن: ان ما نتوق اليه احب الى قلوبنا مما قد 
حصلنا عليه، وبهذا األس���لوب التفكيري اإليجابي نس���تطيع 
اإلستمرار في التطور. ان من يهوى النور فالنور يهواه فليكن 

هذا القول ملهما ملسيرتنا ولعملنا.
أود تذكيرك���م ان عملنا مع فئات الطالب املركبة  واملثيرة للتحدي في التعليم اخلاص 
وادراكنا لوضع هؤالء الطالب واملش���اكل الت���ي يعانون منها يحفزني الى التوجه اليكم 
وأقول ان املعاملة احلس���نة، التفهم، التخطيط السليم والعمل املتقن من شأن كل ذلك 
أن يس���اهم في رسم البسمة على وجوه أطفالنا بكافة حاجاتهم، تركيباتهم، معاناتهم 

ومشاكلهم انسجاما منا مع قول جبران:
"اإلبتسامة ال تكلف شيئا ولكنها تعود باخلير الكثير، انها ال تغني أولئك الذي يأخذون 
وال تفق���ر الذين مينحون، انها ال تس���تغرق اكثر من ملح البصر لك���ن ذكراها تبقى الى 

آخر العمر".
فلنجعل طالبنا يذكرون اننا مصدر سعادتهم ليذكرونا هكذا آلخر العمر.

مع حتياتي 
صباح شرارة ابو بكر

مديرة مركز ماتيا ام الفحم
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لقد حرص مركز الدعم ماتيا ام الفحم منذ بداية الس���نة الدراس���ية في ل
العم���ل على تطبيق منوذج ش���مولي  من اجل تطوير كل م���ا يتعلق بالعمل 
مع فئة الط���الب ذوي االحتياجات اخلاصة املدمجن في صفوف عادية 
في م���دارس التعليم العادي بهدف التقليص من نس���بة طالب الدمج املوجهن للجان 
التنس���يب وبهدف تطبيق اس���تراتيجيات نظامية مدروس���ة بعيدة االمد والتي تتطرق 
وتهدف بالوقت ذاتة لتطوير وحتس���ن التحصيل التعليمي  لهؤالء الطالب  وذلك عن 
طريق بناء منوذج ملرافقة املدارس بارش���اد مهني مكثف من قبل طاقم املرش���دين في 
ماتيا باالضافة ملرافقة مهنية رفيعة املستوى من قبل السيدة سيناء زحالقه - مفتشة 
قطري���ة للمناه���ج في التعليم اخلاص وقد متحور االرش���اد بتق���دمي الدعم للمدارس 
املشاركة في املشروع  مبجاالت التعليم: اتاحية التعليم، اتاحية التعلم واتاحية البيئة. 

مجاالت االرشاد املذكورة تلقي الضوء وتساهم  باألساس في:
1(  تطبيق تعليمات منش���ور املدير العام: برنامج الدمج بأطر التعليم العادي من اجل 

دعم طالب التربية اخلاصة املدمجن بالتعليم العادي.
חוזר מנכ"ל תשסח/3 )ד(، כ' במרחשוון התשס"ח، 01 בנובמבר 2007 

2( تطبيق االهداف والغايات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم
3( تطبيق االهداف التي حددت من قبل لواء حيفا كأهداف عليا

األهداف األساسية لتطبيق البرنامج:
التقليل من عدد طالب الدمج الذين يتم توجيههم للجان التنسيب.	 
ارتفاع بنسبة التحصيل لدى طالب الدمج.	 
ارتفاع نسبة تذويت وتطبيق برنامج النواة في الصفوف اخلاصة باملدارس العادية 	 
ارتفاع بعدد معلمات التعليم العادي اللواتي يطبقن العمل وفق منش���ور املدير العام 	 

فيما يخص طالب الدمج.

ما هو الشئ الجديد؟؟
 يترك���ز ه���ذا البرنامج في بح���ث التأثير على اس���لوب وطرق التعلي���م ملعلمي التربية 

العادية والتربية اخلاصة لطالب الدمج في الصفوف العادية.
من اجل تنفيذ املشروع توجب علينا في املرحلة األولى اجراء مرافقة مكثفة  لعدد من 

املدارس التي اختيرت
 اما املرحلة الثانية فكانت اختيار صف البحث عن طريق االدارة في كل مدرسة.

اعد هذا املش���روع ملس���اعدة معلمي التربية اخلاصة والتربية العادية من أجل تطوير 
العم���ل املهني وتعلم البحث الذاتي لطرق التدريس املتبعة وتاثيرها بالتالي على تطور 
وتقدم الطالب من حيث التحصيل املطلوب وتوظيف املالءمات املناس���بة  لكل طالب 

واستغاللها القصى احلدود مما يعود بالفائدة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
لذلك ما قمنا بالتركيز عليه هو:

1( كيفية مالءمة املواد التدريسية للطالب املدمجن.
2( كيفية مالءمة البيئة التعلمية للطالب املدمجن.

أسلوب العمل:
لقد تركز العمل في املدارس على سيرورة واسلوب التعليم وذلك بهدف:

اتب���اع اس���لوب جديد ف���ي التعليم من اجل حتس���ن وتطوير ط���رق التدريس لذوي 	 
االحتياج���ات اخلاصة املدمج���ن بالتعليم العادي والذي يعتم���د على ادخال تغيير 
مع���ن والتعلم من نتائج هذا التغيير من اجل الوق���وف على ماهية التغيير املطلوب 

ونوعيته.
تطوير اسلوب العمل وفقا لبحث التجارب الشخصية في التدريس والتي مت بحثها 	 

من خالل املشاهدات التي جرت داخل الصفوف.

تذوي���ت املالحظ���ات الناجت���ه عن التجرب���ه الش���خصيه بحيث تؤثر على مس���توى 	 
التخطيط والتنفيذ.

توسيع دائرة املشاركن في العملية التعلمية بهدف حتسن مستوى األداء للمعلمن.	 
جتني���د املعلمن املش���اركن من اجل تنفيذ منوذج العمل والذي من ش���أنه ان يدعم 	 

قدرة املعلمن املشاركن على النظر بعن فاحصة على ما يجري مبستوى التخطيط 
والتنفيذ. 

في نهاية عرض هذه اللمحة اخملتصرة للمش���روع نود القول اننا نقوم في هذه الفترة 
بدراسة امكانية توسيع العمل وفق األنظمة التي اتبعت في هدا النموذج بحيث يشمل 

كافة املدارس في منطقة وادي عارة.
ال بد لنا في النهاية ان نتقدم بالش���كر اجلزيل ملفتشي املدارس اإلدارين على دعمهم 
املس���تمر في تطبيق البرنامج ومش���اركتهم لنا في اللقاءات املدرسية اخملتلفة،  للسيد 
احم���د كبها مفتش التعليم اخلاص للوس���ط العربي في ل���واء حيفا على ابداعه بطرح 
الفك���رة ومرافقته الهامة للمش���روع، ملدراء املدارس، مرك���زي التعليم اخلاص، مربي 
الصفوف العادية التي اختيرت في كل مدرس���ة، معلمي الدمج وطاقم املرش���دين في 

ماتيا على ما بذلوه من جهد ألجناح املشروع واالستفادة منه ألقصى درجة.
املدارس األبتدائية املش���اركة في البرنامج للس���نة الدراس���ية احلالية والتي ساهمت 
اسهاما جادا في تنفيذ املش���روع، التخطيط اجلاد والقييم تلخيص العبر واإلستفادة 

منها ألقصى بعد:
مدرس���ة مشيرفة، مدرسة األخوة  في ام الفحم، مدرسة احلكيم في كفر 
قرع ، مدرسة الهالل في عارة، مدرسة الغزالي في باقة الغربية، مدرسة 

الزهراء في جت واعدادية الرازي في ام الفحم.
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ان فكرة توجيه التدخل املهني وتكثيف طرق الدعم واملرافقة لفئة منتخبة من املدارس 
والتي جاء بها السيد احمد كبها مفتش التعليم اخلاص لم تأتي من فراغ وال هي وليدة 

حلظتها الراهنة.
ان قان���ون الدم���ج والذي بدأ تطبيقه وفق منش���ور املدير العام في نهاية س���نة 2002 
يفص���ل دور األط���ر التربوي���ة ابتداء م���ن مدير املدرس���ة، مربيي الصف���وف، معلمات 
الدمج.... في كل ما يتعلق بدمج الطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة في األطر العادية 
حيث تعتبر املوارد البشرية وسيلة فعالة من خاللها تقدم اخلدمات التربوية والتعلمية 
للطالب املدمجن لتصل بهم الى اس���تخدام أقصى ما تسمح بهم قدراتهم مع ضرورة 
توفير طرق التدريس املناس���بة، آليات العمل املالئمة وقيام كل معلم بدوره، فمعلم أي 
موضوع هو معلم يقوم بتطبيق ما ينص عليه املنهاج التعليمي مع اتباع طرق ووس���ائل 
مختلفة ليصل لكل طالب يعلمه وبينما معلم التربية اخلاصة هو ذلك املعلم املتخصص 
باألس���اليب اخلاصة والطرائق واإلستراتيجيات املوجهة للخاصية التي متيز الطالب 
املدمج لتحس���ن حتصيله العلمي واألكادميي... كما وعليه توجيه املعلمن إلستخدام 

تلك الطرائق اخلاصة لتحقيق الهدف املطلوب.
في الس���نة احلالية ومبرافقة الس���يدة صباح ابو بكر مديرة ماتيا وطاقم اإلرشاد في 
ماتي���ا مت مس���اندة مديرات ومدراء املدارس ومواكبة املش���روع من قب���ل مفتش اللواء 
واملفتش���ن اإلدارين نستطيع ان نقول اننا حققنا بعض اخلطوات نحو النجاح والذي 

وبإذنه تعالى سيستمر في السنوات القادمة.

سينا زحالقة
مفتشة املضامن واملناهج في التعليم اخلاص - السكرتارية التربوية 
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أحمد كبها:
مشيرفة مدرسة رائدة ونموذج ُيحتذى به في مجال الدمج

ع
مشيرفة- جاد الله اغباريه

عق���د مؤخ���راً في مدرس���ة مش���يرفة االبتدائي���ة يوم دراس���ي مطول عن 
مشروع الدمج لطالب التعليم اخلاص في مدارس طلعة عاره )مصمص، 
مش���يرفة، س���الم وزلف���ه(، حيث حض���ر اليوم الدراس���ي مفت���ش التعليم 
اخل���اص املرب���ي أحمد كبه���ا، املربية صباح أبو بك���ر "مديرة مركز الدع���م- ماتيا في 
مدينة أم الفحم"، املربية واملرش���دة س���ناء زحالقة، املربي توفيق جبارين "مدير قس���م 
املعارف في مجلس طلعة عاره"، املربية س���ناء عبد اخلالق "مفتش���ة صفوف البساتن 
وري���اض األطفال في قرى طلع���ة عاره"، باإلضافة إلى م���دراء املدارس، األخصائين 
النفس���ين، املستش���ارين التربوين، وحشد واس���ع من املعلمات واملعلمن العاملن في 

مجال موضوع الدمج في كافة مدارس طلعة عاره.
وافتتحت اليوم الدراسي املربية سهير كبها "مرشدة التعليم اخلاص في مدارس طلعة 
ع���اره"، حيث حتدثت عن الط���الب الذين يحصلون على س���اعات دمج، وعن أهداف 
اخلط���ة التربوية التعليمية التي تش���ترك في وضعها معلمة الص���ف األم بالتعاون مع 

معلمة الدمج في الصف.
وفي الش���ق األول من اليوم الدراس���ي عمل املش���اركون في ورش���ات عمل من خالل 3 
مجموعات، وقام املربي وس���ام غنامي واملربيتن مرمي اغباريه وجميلة عمري، بعرض 
تصور كل مجموعة لس���ير درس مخصص لطالب الدم���ج الذين يعانون من صعوبات 

وعسر تعليمي وحركة زائدة.
وبعد ذلك قامت املربية علية جبارين "من مدرس���ة مش���يرفة"، باس���تعراض عدد من 
الدروس التي نفذت مع مالئمات لطالب الدمج في إحدى الصفوف، مبشاركة معلمة 

الدمج في املدرسة املربية ربا أبو شيخه. 
وفي الش���ق الثاني من اليوم الدراس���ي، رحب املربي إبراهيم اغباريه "مدير مدرس���ة 
مش���يرفة االبتدائية"  باحلضور، وحتدث عن تصور املدرسة واجلهود التي تبذلها من 
أجل دمج الطالب الذين ينالون ساعات دمج في صف األم، مشيداً بالتعاون املشترك 

بن معلمات التعليم العادي ومعلمات التعليم اخلاص في هذا اجملال.
وحتدث���ت املربي���ات عليا جبارين، ربا أبو ش���يخه، ورميا اغباريه، ع���ن طرق التدريس 
واملالئمات وبناء خطة العمل وغيرها من االس���تراتيجيات التي س���اهمت في حتقيق 

قفزة نوعية في مجال الدمج.
ث���م حتدث املربي أحمد كبه���ا عن قانون الدمج الذي يهدف إل���ى تقليل عدد الطالب 
الذين يصلون إلى صفوف التعليم اخلاص، من خالل جلان التنس���يب، وأشاد بالطاقم 
التربوي في مدرسة مشيرفة االبتدائية، التي اعتبرها وبجدارة مدرسة رائدة ومنوذج 

يُحتذى به في مجال مشروع  الدمج الذي سينفذ هذا العام  في 10 مدارس أخرى.
وش���ارك في النقاش املثم���ر املربيات واملربن  صباح أبو بكر، س���ناء زحالقة، حس���ن 
ش���رقاوي، تيسير جبارين، طالب مصاروة، رمي اغباريه، واألخصائي النفسي صفوان 

مناصرة وآخرون.

وفي اخلتام، ش���كرت املرشدة س���هير كبها جميع املشاركن ومتنت للجميع عمل مثمر 
يُصب في مصلحة جميع الطالب، على رأسهم طالب الدمج.

س
دار

لم
ر ا

با
خ

أ



أيار 62012

م���ن ب���ن املش���اريع العدي���دة التي ب���رزت لضم���ان حقوق الط���الب ذوي م
االحتياج���ات اخلاصة في الس���نوات األخيرة مش���روع »نح���و البلوغ ל"ב 
21« كمش���روع محوري وأساس���ي في أطر التربية اخلاصة، والذي يقوم 

مبرافقت���ه مرك���ز الدع���م ماتيا أم الفح���م، حيث يهدف املش���روع إلى تأهي���ل وإعداد 
الط���الب ذوي االحتياجات اخلاصة املتواجدين في ش���تى األط���ر التربوية والتعليمية 
اخلاص���ة، لالندم���اج واالنخراط ف���ي مجتمعاته���م قدر املس���تطاع ووف���ق قدراتهم، 
باإلضافة لكونهم مواطنن فعالن ومندمجن في البيئة التي يعيشون فيها، حيث يتم 
تطبيق أهداف املشروع من خالل طريقة تعليم وتدريس خاصة تسمى מעגלי הפנמה 

»دوائر التذويت«.
ويسعى املش���روع ل� »تطوير استقاللية الطالب عن طريق  تنمية وحتسن استقالليته 
وتخفيض التعلق بالعوامل اخلارجية، حتضير إلدارة حياة مس���تقلة مع املش���اركة في 
احلياة االجتماعية، إشراك عائالت الطالب وحتضير اجملتمع لدمج الطالب بصورة 
قص���وى ف���ي احلياة االجتماعية«، وفي مش���روع نحو البلوغ يت���م التركيز على رفاهية 
وجودة احلياة »איכות חיים« باإلضافة إلى تذويت قيم اجتماعية من أجل توفير حياة 
ذات رفاهية وجودة الطالب، يتم إكس���اب هؤالء الط���الب قدرات وخبرات من خالل 

برامج تعليمية عديدة ومختلفة.

برنامج مفتاح القلب: مت تطوير هذه اخلطة في قس���م التربية للحياة االجتماعية في 
قسم التعليم االبتدائي، بحيث حتمل الكثير من السمات التي تطور شخصية الطالب 
م���ن الناحية االجتماعية، وتتيح له املش���اركة في أطر كثي���رة ومتنوعة مثل اجملموعة، 
الصف، إحدى اللجان، املدرس���ة، البيئة القريبة »احلارة« حتت شعار القيم األخالقية 

واالجتماعية، حيث يكون لكل شهٍر قيمة مختلفة نعمل على تعزيزها خالل الشهر.

ونذك���ر فيم���ا يل���ي األش���هر والقي���م اخلاص���ة به���ا »أيل���ول- التع���اون واملش���اركة، 
ش���باط- العطاء، تش���رين األول- املش���اركة االجتماعية، آذار- التوافق واالختالف، 
تش���رين الثاني- االختالف، نيس���ان- االحترام، كان���ون األول- إدارة صراعات، أيار- 
العم���ل ضمن طاق���م، كانون الثاني- املس���ؤولية، حزيران- األمن واألم���ان«، وُوِضَعت 

خط���ة مفتاح القلب بحس���ب املنهاج الدراس���ي ل���وزارة التربية والتعلي���م حيث تهدف 
للتربية للقيم وتس���اعد في دمج القيم واملهارات لدى الطالب من درس إلى آخر ومن 

طبقة إلى أخرى.
وبس���بب تطابق مشروع »نحو البلوغ 21«، مع برنامج مفتاح القلب فيما يتعلق بترسيخ 
القيم االجتماعية، بادرت ماتيا أم الفحم الختيار خمس���ة صفوف تطويرية من خمس 
م���دارس ابتدائ���ي ف���ي املنطقة وهي »مدرس���ة برطعة االبتدائية، مدرس���ة مش���يرفة 
االبتدائية، مدرس���ة عراق الش���باب  في أم الفحم، مدرسة ابن رشد في جت، مدرسة 
احلوارنة في كفر قرع، ملالئمة وتطبيق برنامج »مفتاح القلب«، حس���ب أسس مشروع 

»نحو البلوغ 21« في الصفوف التطويرية.
ويق���وم مركز الدعم القطري ف���ي أم الفحم »מתי"א« بتوفير خدمات إرش���اد وتوجيه 
لهذه املدارس،  وذلك من أجل أهداف املشروع وترسيخ أفكاره لدى الطالب والطواقم 

العالجية والتربوية. 

وفي  مدرسة »ابن رشد« في جت، بعد مسح الحتياجات طالب الصف التطويري من 
خالل العمل حس���ب أس���س مش���روع نحو البلوغ 21، ودوائر التذويت اختارت املعلمة 
جميل���ة وتد »مربية الص���ف التطوري«، قيمتن اجتماعيت���ن »العمل ضمن مجموعة، 
واملش���اركة االجتماعي���ة«، وعلمت من أجل حتقيقهما عل���ى »إعطاء مهام لكل طالب- 
كل طالب مس���ؤول عن القي���ام مبهمة خاصة به، تنظيف الصف، الس���احة، املمرات- 
تقس���يم الصف إلى مجموعات كل مجموعه تقوم بتنظيف منطقة معينة، مسابقة بن 
الطالب ضمن مجموعات- بهدف حتفيز الطالب على الدراس���ة واالحترام املتبادل، 
زيارة مرحلة الطفولة املبكرة«،والتي قام خاللها الطالب مبس���اعدة الصغار بفعاليات 
مختلفة، كان على رأس���ها »زيارة بيت املس���ن- بهدف احت���رام الكبير وتوقيره وتقدمي 
املساعدة له، مشاهدة فيلم عن النحل- شاهد الطالب كيفية العمل ضمن مجموعة«.

وقد قمن���ا بدمج هاتن القيمتن بعدة مواضيع مثل التربي���ة اللغوية، التربية الدينية، 
حصة الفنون، مشاركة أخصائي النطق، مشاركة أخصائية العالج بالتشغيل الوظيفي.

جميلة وتد: مركزة التربية اخلاصة في مدرسة »ابن رشد« في جت.
رأفت غنامة: مركز برنامج نحو البلوغ في ماتيا أم الفحم.
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مالئمة وتطبيق برنامج )مفتاح القلب(
وفق أس��س مش��روع )نحو البلوغ( في الصفوف التطويرية
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ع���ادة يت���م التش���ديد عل���ى دور 
األه���ل واملربن ف���ي كل ما يتعلق 
ب�ال���خ����دم���ات أو االح�ت�ي�اج�ات 
للطالب ذوي العس���ر الس���معي، 
مما يقلل من أهمية دور الطالب 
الق���رارات  اتخ���اذ  ف���ي  نفس���ه 
الش���خصية التي تتعل���ق بتقدمه 
الدراسي واندماجه في اجملتمع. 
وم���ن خ���الل برنام���ج املرافع���ة 
ف���ي  الط���الب  يبح���ث  الذاتي���ة 
هويتهم الشخصية، يتدربون على 
الطرق التي يقومون بواس���طتها 
بعملية املرافعة الذاتية، يقومون 
بتجارٍب عدي���دة بهدف الوصول 
إل���ى املرافعة املالئم���ة من أجل 

اتصالهم مع محيطهم. 
وهن���اك دور مه���م لأله���ل، فمن 
من���ح  ف���ي  يس���اهموا  أن  امله���م 

أبنائه���م الفرص للمرافعة وعدم صدها وتش���جيعهم على حل املش���اكل والصعوبات 
لوحدهم.

الط���الب فعالون، مبادرون ويتحملون مس���ؤولية كل ما يحدث في حياتهم، حيث يتم 
تدريبهم على استعمال طاقاتهم الداخلية وتقويتها.

وم���ن أه���داف الدورة "رف���ع الوعي الذاتي ل���دى الطالب بكل ما يتعل���ق بصعوباتهم 
وقدراته���م "نق���اط الضعف ونقاط الق���وة"، معرفة حقوقهم وإرش���ادهم للتعبير عن 
أنفس���هم ومعرفة كيفية املطالبة بحقوقهم، تطوير مه���ارات الدفاع عن النفس لدى 

الطالب". 
وعن مواضيع البرنامج، فتنقس���م إلى أربعة مواضيع أساس���ية، هي "املعرفة الذاتية 
لكل طالب، التعرف التام على مشكلة السمع ومميزاتها، حتليل وتطوير الطرق التي 
يقوم فيها الطالب على مواجهة املش���اكل والصعوبات التي تش���مل "وضع األهداف، 
اختي���ار واتخ���اذ ألق���رارات، الضبط النفس���ي، حل املش���اكل، العم���ل واالتصال مع 
اآلخرين"، وتدريب حتضيري للطالب من أجل القيام باملرافعة الذاتية "مهمة نهائية"، 
اختيار شخص من البيئة احمليطة "طاقم املدرسة، احلارة، البيت..." والقيام بفعالية 

املرافعة الذاتية.
وهن���اك إمكانيتان لطريقة التعليم وتفعيل البرنامج »الطالب يتعلمون في املدرس���ة، 
ضمن جدول حصصهم املدرس���ية، أو الطالب يتعلمون بطريقة التعلم عن بعد، التي 
حتت���اج إلى وجود إنترنت في بيت الطالب، س���ماعات ومكبر صوت«، وقد مت تفعيل 

البرنامج في ماتيا أم الفحم خالل العام الدراسي السابق.
دمج طالب من مناطق مختلفة وهم لديهم عس���ر سمعي، ومدمجون دمج فردي في 

الصفوف العادية من الصف اخلامس حتى السابع. 
خالل الس���نة الدراس���ية احلالية توجد لدينا أيضاً مجموعة من الطالب املندمجن 

في إطار املدارس االبتدائية واإلعدادية، هؤالء الطالب لديهم عسر سمعي.
الط���الب يتعلم���ون في م���دارس مختلفة من مناط���ق أم الفحم، مصم���ص، عرعرة، 
برطعة، كفر قرع، وباقة، وعدد املش���تركن في الدورة هو 9 طالب، تتراوح أعمارهم 

ما بن 9-13 سنة.
أما التعلم عن بعد، فيتم من بيت الطالب، حيث أن كل طالب يرتبط بالساعة احملددة 
لل���درس عن طريق اإلنترنت، وموعد التعليم هو ي���وم اجلمعة، يبدأ الدرس في متام 
12 ظهراً، وينتهي في متام الواحدة ظهراً، فيما يتكون البرنامج من 30 خطوة، بنيت 

وفق معايير خاصة ومميزة. 
وم���ن خالل هذه الدورة مير الطالب بتغييرات ش���خصية كثي���رة إلى أن يصبح قادراً 

على املرافعة الذاتية لوحده وبشكٍل مستقل.

جيهان أبو حسن 
مفعلة لبرنامج املرافعة الذاتية - ماتيا أم الفحم

معلمة دمج لذوي الضعف السمعي 

المرافعة الذاتية
"סנגור עצמי"

التعلم عن بعد
كان الرتق���اء تكنولوجيا املعلومات دور فاعل في تطوي���ر وفتح أفاقاً جديدة  للطالب، 
طاملا اس���تغلت بقي���ود الزمان واملكان، وكان "التعلم عن بع���د" أحد أبرز توظيفات تلك 
التكنولوجيا املتقدمة، حيث أنه أخذ باالرتقاء والتطور بس���رعة فائقة، فخالل العقد 
األخير كان هناك ثورة في تطبيقات احلاس���وب التعليمي في مجال التربية والتعليم، 
والت���ي تزداد يوم���ا بعد يوم، بل بدأ يأخذ أش���كاالً عدة، حيث اس���تخدم اإلنترنت في 
التعلي���م، وأخي���را ظهر مفهوم التعل���م اإللكتروني "التعلم عن بع���د" والذي يعتمد على 
التقني���ة لتق���دمي احملت���وى التعليمي للمتعلم بطريق���ة جيدة وفعالة، ومس���اعدة املعلم 

والطالب في توفير بيئة تعليمية جذابة جديدة.

وأطلق مركز ماتيا أم الفحم في الس���نة السابقة مشروع التعلم عن بعد، والذي يهدف 
إلى إدخال طرق تعليم حديثة وشيقة للطالب، والتواصل املفتوح مع الطالب، والسبق 
التكنولوج���ي لكي يكون رائداً ينبغي أن يصاحب���ه إجنازاً تعليمياً، وذلك بتصميم مواد 
تعليمية مالئمة ملس���توى الطالب، واس���تمراراً لهذا املشروع باس���تخدام التكنولوجيا 
املناس���بة لتحقيق أهدافنا في التعليم عن بعد، كان التوجه نحو توس���يع املش���روع، إذ 
بات يش���مل في الس���نة احلالية أربعة صفوف من املدارس اإلعدادية التي اس���تجابت 
وته���دف إلى جتديد نظمها وأس���اليبها التعليمية، بتوجيه من مرك���ز ماتيا أم الفحم، 
وجاء اس���تحداث طرق تعليم حديثة ترجمة للتطلعات والرؤية املستقبلية لنا لتوظيف 
تكنولوجي���ا احلاس���وب واالتص���ال، فكان هذا املش���روع أح���د الثمار لتطوي���ر التعليم 

وترقيته ووسيلة تربط املدارس معا.   

واش���تركت هذه الس���نة في هذا املش���روع كل من مدرس���ة الس���الم كفر قرع، مدرسة 
عرعرة اإلعدادية ومدرس���ة البيروني جت، حيث إن رؤية املركز تس���عى حول توظيف 
تكنولوجيا احلاس���وب واالتصال وتيس���ير س���بل التعل���م للجميع، ودون ح���دود لتهيئة 
اللق���اء بن من لدي���ه معرفة ومن يحتاج إلى تلك املعرفة، وكذل���ك تهيئة فرصة التعلم 
التفاعلي املتبادل بن الطالب واملعلم لتوصيل املعرفة إلى الطالب كافة، وعبر وسائط 

إلكترونية متعددة تتخطى احلواجز الزمانية واملكانية واإلجرائية.
واملوض���وع الذي يدرس هذه الس���نة ه���و موضوع فهم املقروء للغ���ة العربية، حيث يتم 
اختي���ار نصوص مالئمة لقدرات الطالب ومن ثم إعداد وإنتاج مواد تثقيفية تعليمية، 

وصياغتها بشكل شيق ميكن بثه عبر شبكة التعلم عن بعد.
لق���د الق���ى هذا املش���روع إقباال كبيراً م���ن الط���الب مبرافقة معلميه���م، إذ أصبحوا 
ينتظ���روا هذه احلص���ة بفارغ الصب���ر ملا تعود عليهم من إكس���اب معرف���ة ومعلومات 
جدي���دة بأس���اليب ممتعة حديثة، وتهي���ئ لهم التعرف على تكنولوجيا احلاس���وب من 

خالل االتصال السريع. 

مرمي اغباريه
مشخصة تعليمية ومركزة التعلم عن بعد، ماتيا أم الفحم
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العالقة بي��ن معايير التربية اللغوية 
والمعايير في العلوم والتكنولوجيا

أمثلة:
لغة التجارب.	 
الثروة اللغوية ومصطلحات علمية.	 
نصوص على أنواعها - نصوص معلوماتية.	 
مصادر املعلومات من مجاالت مختلفة.	 

وتقوم املبادئ األساس���ية للبرنامج التعليمي في العلوم والتكنولوجيا على "العالقة بن 
املعايير والبرنامج التعليمي للعلوم، املعايير هي اجلانب العملي للخطة التعليمية وهي 
تعتم���د على: التصور الفك���ري للخطة، األهداف العليا للخطة ونقاط يس���لط الضوء 
عليه���ا من ناحية املضامن ومن الناحي���ة التربوية والتعليمية، ومن اجلدير بالذكر أنه 
ال قيمة الس���تعمال املعايير بدون اخلطة التعليمية، والدم���ج بن العلوم -التكنولوجيا 
واجملتم���ع"، باعتب���ار ه���ذا البرنامج مبدأ أساس���ي، حيث يت���م التركيز علي���ه في كل 

املواضيع التي تَدرَّس وكذلك في صياغة املعايير.
ويقوم العمل عليه بواس���طة تطوير مهارات التفكير والتعلم، وهذا هدف أساس���ي في 

مج���ال العل���وم والتكنولوجيا وميك���ن حتقيق هذا الهدف من خ���الل تدريس املواضيع 
الرئيس���ية األربع���ة )جس���م اإلنس���ان، امل���واد والطاقة، الكائن���ات احلي���ة واملعلومات 
واالتصال(، ومن أجل تطوير مهارات التفكير والتعلم هناك حاجة للعمل حسب خطة 
التربية اللغوية واملعايير اللغوية ألن املستوى اللغوي مساٍو ملستوى التفكير، أما النقاط 
األساس���ية واملبنى التدريج���ي للمضامن واملهارات التي عل���ى الطالب أن يعرفها من 
أج���ل فهم املعايير، فهي "تعليم املضامن حس���ب مبدأ اللولبي���ة وجيل الطالب، صيغة 
األه���داف موجه���ة للط���الب "أن يعرفوا، أن يفهم���وا، أن مييزوا..."، ث���م تأتي مرحلة 
التقييم، والتي يتم من خاللها تقييم الطالب حس���ب سلم مستوى األداء، من املستوى 
املنخف���ض حتى أعلى مس���توى متعارف عليه أو أكثر من ذل���ك من أجل إعطاء فرصة 

للطالب للتقدم أكثر.

أمل أبو عطا
مرشدة ملوضوع العلوم، ماتيا أم الفحم

الدعم المتبادل بين التربية اللغوية والعلوم والتكنولوجيا:
المعايير في العلوم والتكنولوجياالمعايير في التربية اللغوية

استعمال مواضيع التدريس 
من مجال العلوم والتكنولوجيا
من أجل تدريس اللغة العربية

استعمال مواضيع التدريس
 من مجال التربية اللغوية

لتدريس العلوم والتكنولوجيا
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لق���د دأب مرك���ز الدع���م ماتي���ا أم الفحم عل���ى توثيق العالق���ة مع معهد 
النهوض بالصم في تل أبيب، من أجل إدخال مش���اريع توعية وتثقيف في 
كل م���ا يخص الطالب ضعيفي الس���مع ومن ضمن هذه الش���راكة متحور 

العمل في مشروع منوذج جناح، والذي 
يش���مل مجموعة من الورش والدورات 
التي تكسب املشاركن آليات ومهارات 
التنمية والتمكن واملعرفة في التعامل 
مع األمور، س���واء في اجملتمع العام أو 
 في أوس���اط جمهور ضعاف الس���مع.

كل ذلك من خالل اللقاء مع مرش���دين 
ضعاف س���مع، حيث ال يكون االتصال 
محدوداً، ومير كل مش���ارك في الدورة 
مبجموعة من التج���ارب اخملتلفة التي 
يحتاجه���ا  ومه���ارات  أدوات  تكس���به 
للتعامل مع ش���ؤون حيات���ه اليومية في 
كل م���كان، وتس���اهم أيضاً ف���ي تعزيز 
التصّور الذاتّي لدى املشاركن ضعاف 

السمع ومتكنهم أكثر. 
للبرنامج  وم���ن األه���داف اإلضافّي���ة 
"إكس���اب مهارات للتعامل مع القضايا 
اخملتلف���ة التي تواجهه���م في محيطهم 
العام واخل���اص، تطوير الوعي الذاتي 
والوع���ي العام لدى املش���اركن، تغيير 
التص���ور الذاتي لدى املش���ارك وتغيير 
نظ���رة اجملتمع له، تطوير قيادة ش���ابة 

ممّكن���ة ذات ق���درة على العمل من أج���ل املصلحة العامة للصم، توفي���ر فرصة للعمل 
وللتجرب���ة العملية لدى املرش���دين وتعزي���ز القدرة على العطاء لديه���م، وأخيراً تعزيز 

الشعور باالنتماء لدى املرشدين جتاه جمهور الصم وجتاه اجملتمع ككل".
ويع���رض البرنام���ج مجموعة متنّوعة وواس���عة من ال���ورش املالئمة لألطف���ال، ألبناء 
الش���بيبة، للمتخّصصن وللجمهور العام، والبرناَمج مكّون بصورة تركيبية، وموّزع إلى 
ورش���ات ودورات في املواضيع التي تعالج مجاالت حياة الشخص ضعيف السمع، كما 

ر جميع الورش بنمط لقاءات مّدة كّل واحد منها س���اعتن، بواس���طة أش���خاّص  مت���رَّ
ضعاف الس���مع، لديهم ترخيص وتأهيل في اإلرش���اد والتعليم، ويُمكن اختيار برناَمج 
كامل أو جزئّي حَس���ب املالئمة، حيث أنهى طالب املرحلة اإلعدادية من السلسلة 10 

لق���اءات، توزعت ب���ن الفعاليات الترفيهية والتربوية وورش���ة »اتصال- تخاطب«، أما 
ط���الب املرحل���ة الثانوية، فقد أنهوا السلس���ة األولى من اللق���اءات، والتي دارت حول 
االتصال والتخاطب وورشة "ثقافة، جمهور ولغة"، وفي املقابل قدم البرنامج محاضرة 
لطاقم ثانوية دار احلكمة بعنوان "ثقافة، ولغة"، من ِقبَل الس���يدة جال روكنيان "عاملة 

اجتماعية ومركزة مشروع منوذج جناح".

برنام��ج "نم��وذج نج��اح" لضعاف الس��مع 
مرش��دون  ضعاف س��مع ممثل��ي معهد النهوض بالصم  يرش��دون طالب 
ضع��اف س��مع ف��ي مدرس��ة التس��امح اإلعدادي��ة ودار الحكم��ة الثانوي��ة
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دورة لغة 

اإلشارات
ي      في أم الفحم

ع
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مت مبش���اركة مركز الدع���م القطري- ماتي���ا أم الفحم، اختت���ام دورة لغة 
اإلش���ارات للطاقم املهني بتاري���خ 2012/1/24م، والتي اس���تمرت ل�14 
لقاء مرّكز، اش���ترك فيها 15 من املهني���ن في التربية والرفاه االجتماعي 
في أم الفحم واملنطقة، وقدمت الدورة ميعاد صرصور معلمة لغة اإلشارات الصماء.

وإث���ر جن���اح هذه الدورة طلب املش���تركون اس���تكمالها بأخرى متقدم���ة، ومن اجلدير 
بالذك���ر أن���ه يتم العمل حالياً، على دورة لغة اإلش���ارات للمهنين ف���ي ماتيا أم الفحم، 
حيث سيساعدهم ذلك ويكسبهم مهارات االتصال مع الطالب ذوي اإلعاقة السمعية 

في مدارس املدينة.

رمي بدوية
ماتيا أم الفحم

ت
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الضعف السمعي في زوايا

تق���وم املعلمة الداعم���ة في مركز الدع���م ماتيا، بتزويد امل���دارس بزاوية ت
وس���ائل اإليضاح التعليمي���ة والتربوي���ة ملوضوع اإلعاقة الس���معية، خللق 
املس���اواة ومراعاة الفروق الفردية وتس���هيل عملي���ة التعليم عند الطالب 
ذو اإلعاقة الس���معية، حيث تش���مل الزاوي���ة معلومات حول اإلعاقة الس���معية "أنواع 
ودرجات الضعف الس���معي، الس���ماعة، مبنى األذن"، كما تشمل أسلوب التخاطب مع 

الطالب ذوي اإلعاقة السمعية وأسلوب التعامل معهم.

وم���ن فوائد زاوي���ة اإليضاح لإلعاقة الس���معية "تس���اعد عل���ى توصيل األف���كار كما 
تقصده���ا املعلم���ة الداعمة، فهي تس���هل مهم���ة املعلمة الداعمة في إيض���اح املعلومة 
وتقريبها، التش���ويق واإلثارة، تبع���ث  روح التجديد واالبتكار ل���دى املعلم، وتعززه على 
التفكير السليم في أسلوب تدريس الطالب ذو اإلعاقة السمعية، تنمي مقدرة املعلمن 
على املالحظة والتفكير واملقارنة، تزيد من خبرة املتعلم وجتعلها أقرب إلى الواقعية، 
تكون مفاهيم س���ليمة ض���د بعض األفكار اخلاطئة الش���ائعة ب���ن املعلمن والطالب 
بالنس���بة ملفاهيم اإلعاقة السمعية، تساعد على مراعاة الفروق الفردية بن الطالب، 
تطيل فترة تذكر املعلمن حيث يكون التعليم أبقى أثراً أو أقل عرضة للنس���يان، تعمل 
على تش���ويق التالميذ ملوضوع اإلعاقة السمعية وزيادة ميولهم نحوه، وإتاحة الفرص 

للتالميذ ليكتشفوا بأنفسهم حقائق اإلعاقة السمعية".

حنن أبو واصل 
معلمة داعمة للطالب ذوي اإلعاقة السمعية
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بس���تان العي���ون عبارة عن بس���تان يثقف ويدعم ويرع���ى الطالب ضعفاء 
البص���ر، واملكفوف���ن من جي���ل 3-6 س���نوات، ويعمل وفق أربع���ة معايير 
خاص���ة بضعفاء البصر وه���ي "تعلّم مهارات بصرية، مه���ارات أكادميية، 
مه���ارات اجتماعي���ة ودع���م لألهالي والطاق���م املهن���ي"، باإلضافة إلى وج���ود أجهزة 
ومعدات خاصة تس���اعد الطالب في اكتس���اب مهارات وتقنيات مختلفة في اجملاالت 
املذكورة أعاله، كما أنه قائم على مقربة من بس���تانن عادين، بس���تان إلزامي وروضة 
مع ساحة مشتركة جلميع البساتن، الشيء الذي يوفر فرص اشتراك جميع الطالب 

من الناحية التعليمية واالجتماعية.
ويعمل في بس���تان العيون كادر مهني يتألف من مربية داعمة للبس���تان ش���يماء كتاني، 
ومعلم���ة داعم���ة مكملة نورا مصاروة، ومس���اعدة البس���تان علياء اغباري���ه، ومعاجلة 
بالتشغيل رنن أبو فروة، ومعاجلة اتصال سمر كبها، وأخصائي نفسي محمود تيسير، 
وطبيب البس���تان د. زياد محاميد، فيما يعمل هذا الكادر على برامج واسعة ومتعددة، 
من ش���أنها أن تنهض بالطالب كل حس���ب قدرات���ه، كما ويدعم االتص���ال الوطيد مع 
األهال���ي لبناء صرح تفكيرهم وتلبية احتياجاتهم اخلاصة، باإلضافة إلى أنه يؤمن أّن 
ه���ذا االتصال يخلق ظروفا مريحة وجًوا خاّلًقا ألف���كارٍ بناءة جملتمع نصبوه أن يكون 

معتمداً على هؤالء الذين بحاجة إلى مساعدة رجاالت التربية واجملتمع بأسره.
وإليكم جزء من األنشطة التي قام بها بستان العيون:

حيث تألق مبش���اركة بس���تان العنان "بس���تان عادي"، بأس���بوع صحي مغذي وس���ليم، 
وتضمن العديد من الفعاليات مبش���اركة األهال���ي، التي تهدف لتذويت أهمية التغذية 
السليمة وجعلها منط حياة، هذا وقد قام الطاقم املهني بدمج املوضوع بكافة مجاالت 
املعرف���ة كالدي���ن، اللغة، الرياضيات، العل���وم، الفنون وامله���ارات احلياتية، أما برنامج 
األسبوع فتخلل محاضرة لألطفال من قبل طبيب أسنان، ومحاضرة لألمهات من قبل 

أخصائية تغذية، والعديد من األكالت، السلطات، املشروبات واحللويات الصحية.

شيماء كتاني، مربية بستان العيون لألطفال ضعاف البصر

ب

بستان العيون 
في سطور
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إن مرحل���ة الطفولة املبكرة وكذل���ك التربية املبكرة حتظيان باهتمام بالغ إ
على كافة املس���تويات، ومن قبل جميع اجلهات واملؤسس���ات، ويعتبر هذا 

االهتمام حق من حقوق الطفل على أسرته ومجتمعه.
ل���ذا قامت املؤسس���ات التربوية على تطوي���ر العالقة بن الطف���ل ووالديه، من خالل 
ورش���ات العمل في الصفوف الدنيا ورياض األطفال -املشاركة باألنشطة التعليمية- 
من أجل تنشئة اجتماعية وتربوية سليمة، ألن االتصال العاطفي بن الطفل والوالدين 
من أهم املكونات األساس���ية في تطوير ش���خصيته وش���عوره باألمان في ظل الظروف 

االجتماعية الراهنة.
لذا تس���عى جميع املؤسسات حتى على الصعيد النفسي مبساعدة الطفل على حتقيق 
حاجات���ه واكتش���اف قدراته وتنميته���ا، فيمكن القول »إن لألهل ال���دور األكبر واألكثر 
استمرارية في حياة الطفل التي تؤثر على منوه«، وذلك مبساعدة الطفل على دمج ما 
يتعلمه داخل املدرس���ة وخارجها، فمن املعروف أن هذا النوع من املشاركة يعني تنمية 

عالقة، تعاون، ومشاركة بن الصف واألهل.
فهنالك الكثير من القدرات املكبوتة التي يكتشفها الطفل في داخله، من خالل ورشات 
العم���ل التي يش���ارك بها مبش���اركة األهل، وبالتالي يش���عر بأن ه���ذه القدرات ميكن 
تنميتها بوجود أهله وبجانبهم، مما يغذي عنده الشعور باألمان واالستقرار، ومن جهة 
الوالدين يش���عرون بأن لدى أبنائهم قدرات لم يكن بإمكانهم رؤيتها، فيش���عرون مبدى 

أهمية دورهم التربوي والنفسي في تنمية هذه القدرات.
إن املش���اغل الضاغطة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اجملتمع س���واًء على 
املس���توى االقتصادي أو االجتماعي أو التربوي قد س���لبت م���ن األهالي إدراكهم حول 
أهمي���ة تكريس بعض الوق���ت من أجل مش���اركة األطفال ألعابه���م وحتقيق حاجاتهم 
النفس���ية واملعن���وي، ل���ذا تقوم هذه ال���ورش بإعط���اء الفرصة لألهال���ي للتواصل مع 
أطفاله���م تواص���اًل بن���اًء، صحياً وس���ليماً في أج���واء مريحة بعيدة عن كل الش���وائب 
احلياتي���ة الت���ي قد جتعلنا آل���ة نتحرك وفقها، دون أن نش���عر بأن ف���ي حياتنا أطفاال 

يتوقون للتواصل معنا دائماً.
إن ورش العمل كالس���اعة املنبه���ة التي تنبه األهالي إلى عالقة األبوة وإحس���اس األم 

بولده���ا، فتذكرها بدورها كأم لتنبض 
األموم���ة في داخلها، كما ن���ود أن ننوه 
إل���ى أن العمل واإلنتاج املش���ترك يعزز 
العالقة ب���ن الطفل ووالدي���ه فتصبح 

عالقة ذو قطبن.
وإن إنت���اج الطفل ينمي عن���د األم ثقة 
بابنها وبنفسها، فإن كل ما لدى الطفل 
من إنتاج وعمل مثمر بالنس���بة لها، له 
معنى ثمن، ألنه يرجع إليها، ألنها هي 
الت���ي قامت على تربيته وتنمية قدراته 
وبفضلها غرست جذور اإلبداع عنده، 
فهي س���تعتز بنفس���ها وبولده���ا، ومن 
جهٍة أخرى، سيش���عر الطفل باألمان، 
الت���ي  الفعالي���ات  تش���اركه  األم  ألن 
حت���دث خارج البيت، وتلب���ي الدعوات 
املدرسية، فهي تهتم به وتراقب أعماله 
وإنتاج���ه ضم���ن نطاق املدرس���ة، مما 

يشعره باالعتزاز بالثقة واألمان داخل اجملتمع الكبير.
وم���ن خالل موقع���ي كمعلمة دمج، اس���تطيع التأثير في توطيد العالق���ة بن األطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة وذويهم، باملساهمة ببعض الفعاليات املوجهة لهذا الهدف، 

إليكم بعض الصور التي جتسد فكرتي حيال هذا املوضوع.

وفاء يونس 
معلمة دمج في بساتن عرعرة 

مشاركة األهل
في العملية التربوية من خالل ورشات عمل
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جمي���ع اآلباء واألمه���ات يريدون ألطفالهم أن يكونوا س���عداء وأمنن، فال 
توجد أم تستيقظ في الصباح وتخطط جلعل حياة طفلها متوترة وتعيسة، 
ولكن بالرغم من حس���ن النوايا، فغالبا ما تكون هي س���بب كل ما يحدث، 
كل ي���وم تواجه اآلباء واألمهات مش���اكل بحاجة إلى حلول خاصة، ولن نس���اعدهم لو 
قدمن���ا له���م النصيحة مثل "أع���ط  طفلك مزيدا من احلب" أو "اظه���ري له مزيدا من 
االهتم���ام"، في احلقيقة مثل هذه العمومي���ات مهنية وجديرة بالثناء ولكنها تبدو غير 

مجدية عندما تكون احلاجة هي املساعدة الفورية.
ويالح���ظ أي ُمراقب مهتم يُنصت حملادثة بن أحد اآلباء وأحد األبناء، املدى الضئيل 
ال���ذي ينصت في���ه كل منهما لآلخر، فتبدو احملادثة عب���ارة عن حديث فردي منفصل 
ع���ن اآلخر أحدهما يتكون من نقد وتوجيهات وأوامر األهل، واآلخر من دفاع ورفض 
وإنكار الطفل، وال تكمن مأساة مثل هذا التفاهم في نقص احلب أو االحترام، وال في 
نق���ص الذكاء إمنا في نقص احلذق والبراعة في اخلطاب والتفاهم، لذا نحن بحاجة 
إلى صيغة جديدة للتفاهم مع األطفال تتضمن طرقاً جديدة للمحادثة واحلوار معهم.

إن التخاط���ب مع األطفال ف���ن فريد له قواعده ومعانيه اخلاصة ب���ه، ونادراً ما يكون 
األطف���ال س���ذجاً في تفاهمهم، بل عل���ى العكس فغالباً ما يضع���ون كالمهم في نظام 
ش���فري يتطل���ب منا فك رم���وزه، أحمد والبالغ م���ن العمر خمس س���نوات، في زيارته 
األول���ى لروض���ة األطفال وبصحبة أمه، نظر  إلى الرس���ومات املعلق���ة على احلائط، 

وسأل بصوت عال: من رسم هذه الرسم القبيحة؟
وأحس���ت أمه باحلرج فنظرت إليه في اس���تهجان 
وقال���ت له: ليس م���ن األدب أن تقول أنها رس���مه 

قبيحة، في حن أنها رسمة جميلة جدا.
وابتس���مت املعلم���ة، الت���ي فهم���ت معنى الس���ؤال 
وقال���ت: هنا لي���س من املفروض أن ترس���م صوراً 
جميلة، ميكنك رسم أي صورة، إذا أحسست انك 

حتبها.
وظه���رت ابتس���امة كبي���رة على وجه احم���د، ألنه 
حصل على إجابة عن سؤاله اخلفي،  ماذا يحدث 

لولد ال يرسم جيدا؟
ثم التقط احمد سيارة إطفاء مكسورة، وسأل: من 

كسر هذه اللعبة؟
فأجاب���ت األم: وم���ا فائدة أن تعرف من كس���رها، 

وأنت ال تعرف أحداً هنا؟
لم يكن أحمد مهتماً في الواقع باس���م من كسرها، 
إمنا كان يريد أن يع���رف ما يحدث لألوالد الذين 

يكسرون اللعب.
وأعطت املعلمة التي فهمت ما وراء السؤال، إجابة 
الئقة: اللعب هي للعب بها، وأحيانا تنكس���ر وهذا 

يحدث في كل مكان.
وب���دا عل���ى أحمد الرض���ا ولوح ألمه مودعاً واجت���ه إلى معلمته ليب���دأ يومه األول في 

روضة األطفال.
فعندما يكون الطفل في خضم عواطفه اجلياش���ة، فإنه ال يس���تطيع أن ينصت ألحد، 
ألنه ال يس���تطيع أن يقب���ل النصح أو التعزية أو النقد البناء، إن���ه يريد منا أن نفهم ما 
يعتم���ل في داخله في تلك اللحظة بالذات، عالوة عل���ى أنه يريدنا أن نفهمه بدون أن 
يكش���ف متام���ا عما يعانيه، إنها لعبة يفش���ي فيها القليل فقط مم���ا يحس به والباقي 
يحتاج منا إلى تخمن، فاألحاس���يس اجلياش���ة ال تختفي بإنكارها بل تضعف حدتها 

وتفقد شدتها وقوتها عندما يتقبلها املنصت باملواساة والفهم.
إن هذه املقولة تبدو صادقة متاماً ليس مع األطفال فقط، بل مع الكبار أيضاً، كما هو 

واضح من النقاش التالي بن باحثة ومجموعة أمهات:
الباحثة "لنفترض أنه في صباح أحد األيام الذي يبدو فيه كل ش���يء مصاباً باإلخفاق 
في���رن التليفون، ويبكي طفل���ك الرضيع، وقبل أن تتحركي نحو أي منهما تفور القهوة، 
أو يحت���رق اخلبز ف���ي احملمصة، ويتطلع زوج���ك إلى احملمصة ويق���ول: يا ربي! متى 

ستتعلمن حتميص اخلبز؟! فما هو رد فعلك؟
السيدة: سأقول له "حمص خبزك بنفسك".

الباحثة: ما الذي تشعرين به نحو زوجك بسبب كلماته هذه؟

السيدة: الغضب، الكره، الغيظ.
الباحثة: هل من السهل أن تقومي بتحميص خبز آخر؟

السيدة: ال ليس سهال أن أقوم بذلك ولست مستعدة أن أقوم بذلك بتاتا.
الباحث���ة: ما رأيك ف���ي نوع ثاني من األزواج يتطلع إلى اخلب���ز احملترق ويقول لك في 

هدوء دعيني اريك كيف حتمصن اخلبز.
السيدة: ال، إنه أسوا من الزوج األول، انه يشعرك بأنك غبية.

الباحثة: لنفترض في نفس الوقت تطلع زوجك وقال: مسكينة إنه صباح شاق وصعب 
عليك، الولد، التليفون، وها هي احملمصة أيضا.

السيدة: كنت أشعر بإحساس مريح ويخف غضبي.
الباحثة: ملاذا؟ فالطفل مازال يبكي واخلبز ما زال محترقا؟

السيدة: هذا ال يهم فاملهم أنه يشعر بي وال ينتقدني.
دعون���ا نرى كيف تنطبق هذه الطرق الث���الث اخملتلفة حلادثة احملمصة على معاملتنا 
ألطفالنا؟ فنحن دائما نقول لهم: "دعني أشرح لك يا حبيبي كيف تفعل هذا أو ذاك"، 
"ليس هكذا"، "أما زلت ال تعرف أن تفعل هذا"، "هذا س���هل وأنت كبير"، فهذه اجلمل 

حتمل في طياتها الكثير من النقد ومتنح الطفل الشعور بالعجز وعدم املقدرة.
في حن أن الذي ساعد في تغيير األحاسيس السلبية إلى أحاسيس إيجابية محببة، 
ه���ي حقيقة أن ش���خصا ما يفهمك وال يلومك أو ينتقدك فاألحاس���يس اجلياش���ة ال 
تختف���ي بإنكارها، بل عندما تتلقى أذنا صاغية تس���معها، وتتقبلها باملواس���اة والفهم 

واإلدراك.

وفي النهاية من اجلدير أن نعلم أن جميع األحاس���يس ش���رعية ومنطقية ومسموحة: 
االيجابية منها والس���لبية، فال نعتقد أن األحاس���يس السلبية "سيئة" ويجب أال نشعر 
بها أو يجب أن نخجل منها ونخفيها، فاإلحساس والعواطف جزء من جيناتنا الوراثية، 
فنح���ن أحياناً س���عداء وأحيان���ا  ال، وال نكون أحراراً في اختيار العواطف التي تنش���أ 
فين���ا ولك���ن نكون أحراراً في اختي���ار كيفية التعبير عنها ومتى نعب���ر عنها،  واملهم أن 
نعرف ما هي أحاسيسنا، فكثير من الناس ال يعرفوا ما هي أحاسيسهم؟ فعندما كانوا 
يكرهون كان يقال لهم هذا مجرد نفور وعندما كانوا يخافون كان يقال لهم ليس هناك 
ش���يء لتخافوا منه، وعندما كانوا يش���عرون باأللم كانوا ينصحون بأن يكونوا شجعاناً 
ويبتسمون، فاملهم أن يعرف الطفل ما يحس به أكثر من أن يعرف ملاذا يحس به، ونحن 
اآلباء نظهر له أننا ندرك آمله، ونفهم ش���عوره وإحساس���ه، بأن ننظر إليه وننصت له، 

ونعكس له عن طريق التعبيرات املالئمة التي تسبق النصح واإلرشاد.

سمر عبد الباقي
معلمه دمج في بساتن كفر قرع      
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لأله���ل دوٌر كبي���ر في العملي���ة التربوي���ة، إذ أن التعاون م���ا بن األهل 
ومعلم���ة الدم���ج واملعلمة األم يجع���ل  العملية التربوي���ة ناجحة وبناءة، 
وهن���ا توجهت إلى إحدى األمهات بس���ؤال حول رأيها في عملية الدمج 
فأجابت كالتالي »الحظت من خالل تعاملي مع ابني وبعد أن انتسب ملشروع الدمج 
الحظت تغييراً إيجابياً ملحوظاً، مما زاد ثقتي بهذا املشروع، وهنا أصدقكم القول 
بأنن���ي عارض���ت أنا ووالده وش���عرنا بنوٍع من احلرج حينما ع���رض األمر علينا في 
بداية الس���نة الدراس���ية، ولكن مع توحد اجلهود بن األط���راف الثالثة نحن األهل 
ومعلم���ة الدم���ج واملعلم���ة األم، الحظ���ت أن هناك حتس���ن كبير في س���ير العملية 
التعليمية، مما س���اعد على تقليص وسد الفجوات بن أداء ابني وسائر أبناء صفه، 
األم���ر الذي جعلني أتقبل األمر وأحبذ أن تس���تمر هذه املس���يرة في الصف األول، 
ومن هنا ارتأيت أن أتوجه إلى كل من يش���خص على أنه بحاجة إلى س���اعات دمج، 
مع ضرورة االنتس���اب دون الش���عور باإلحراج والتردد، وسنعمل سوياً من أجل دعم 

أبنائنا قدماً فهم أعز ما منلك.

هزار خالد اغباريه
معلمة دمج في بساتن أم الفحم

عقدت سلس���لة من ورش���ات العمل ألهالي الطالب  ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة وصعوبات التعل���م ولطواقم املعلمن ف���ي بعض املدارس 

االبتدائي���ة واالعداديه وقد بادر لهذه الورش���ات كل من مركزي 
التعليم اخلاص واملستشارين التربوين في املدارس اخملتلفة، ضمن مشروع 

التوعية واإلرش���اد الت���ي يقيمها مركز ماتيا أم الفح���م لألهالي واملعلمن 
بعنوان "كيفية التعامل مع األبناء الذين يعانون من العسر التعلمي".

ورش���ات العمل لالهالي:  حض���ر اللقاء عدد كبير م���ن أمهات طالب 
يعانون من العس���ر التعلمي. وقد  تناولت الورش���ات جوانب مختلفة 

للعسر التعلمي،  وضح لألهل التعريف الدقيق للطالب ذوي العسر 
التعلم���ي، وكان���ت هنال���ك أهمية كب���رى لتوعية األهال���ي ومعرفة 

احلقيقة  أن من يعاني من العسر التعلمي ال يعني ذلك انه غير 
ذكي ففي الواقع من ناحية عملية لكي نعرف أن الطالب 

يعان���ي من عس���ر تعلم���ي يجب أن يكون مس���توى 
ذكائ���ه طبيع���ي ولدي���ه فجوة بن مس���توى 

الذكاء والتحصيل.
كم���ا وانه ابرز دور األهل ألنهم 

هم من يش���عرون بوجود 
يحّسون  و  مشكلة 

يوميا.  بذل���ك 
أعطيت  لذلك 

إرشادات  لألهل حول كيفية التعامل مع أبنائهم. 
الق���ت هذه املبادرة ترحيبا وتش���جيعا كبي���را من  مدراء امل���دارس واألهالي، وواظبت 

جميع األمهات على اللقاءات وأبدين استعدادا تاما للمشاركة في ورشات أخرى. 
خططت وبنيت الورش���ات حس���ب احتياجات األهل والطالب وش���ملت مواضيع عدة 
مث���ل: أهمي���ة معرفة العالمات األولى التي تدل على وجود العس���ر التعلمي، أس���باب 
العسر التعلمي، أهمية تشخيص وعالج الصعوبات عند األطفال في جيل مبكر والخ. 

ورشات عمل للمعلمين:
 تناول���ت الو رش���ات جوان���ب مختلفة للعس���ر التعلمي فيم���ا يتعلق بح���االت الطالب 

املستحقن للمالءمات التعلمية بأنواعها نحو: 
1.معرفة العالمات األولى التي تدل على وجود العسر التعلمي 

2.أسباب العسر التعلمي
3. أهمية تشخيص وعالج الصعوبات عند األطفال في جيل مبكر 

4. ماهية املالءمات
5. شروط املالءمات

 6. كيفية تطبيق املالءمات 
7. التغذية املرتدة لتطبيق املالءمات أمام األهل واملسؤولن

وق���د وض���ح ملعلمي التربي���ه العاديه التعري���ف الدقيق للطالب ذوي العس���ر التعلمي، 
وكان���ت هنالك أهمية كب���رى لتوعية املعلمن وإملامهم  وإكس���ابهم اآلليات لكيفية بناء  

وتطبيق املالءمات التعلمية.
كما وأبرز دور املعلم في أهمية إيجاد الطالب املستحقن، واإلجابة على احتياجهم من 
املالءمات. لذلك أعطيت إرش���ادات للمعلمن ح���ول كيفية التعامل مع هؤالء الطالب 

في اطار املدرسه. 
القت هذه املبادرة ترحيبا وتشجيعا كبيرا من قبل مدراء املدارس والطواقم املدرسية 
إذ خططت وبنيت الورش���ات حس���ب احتياجات الطواقم املدرسيه والطالب وشملت 

املواضيع املذكورة أعاله. 
وقد رافقت املدارس في تفعيل هذه الورشات السيدة سلمى ناطور - قعدان )أخصائيه 

في تشخيص العسر التعلمي، مرشده للتربية اخلاصة(.

العمل مع أطراف

الشراكة 
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"من���ذ نعوم���ة أظافر عمر -اس���م مس���تعار- وخاص���ة بع���د أن علمنا أنه 
متخلٌف عقلياً، وأنا أحاول إبعاده عن كل ضرر، فقد كنت أقطع له الطعام 
بالس���كن، وال أس���مح له أن ميسكها ألاّل يؤذي نفس���ه، هدفي أن أحافظ 
عل���ى ول���دي من أي احتمال لألذى، اعتدت على ذلك يومياً، وعند كل وجبة طعام، وإذ 
ب���ي صرت أقدم له الطبق وعليه الطعام مقطع مس���بقاً ف���ي املطبخ، حتى خرجنا في 
ذلك اليوم إلى املطعم وطلب عمر طبقاً من اللحم املشوي، وجلست بجانبه كما اعتدنا 
دوماً ألس���اعده في تقطيع طعامه واحملافظة على مالبس���ه نظيف���ة، كي يراه اجلميع 
بأجم���ل منظر، وال أعلم كيف انش���غلت مبكاملة عبر هاتفي اخللي���وي لدقيقة أو أقل، 
ألنظر إلى طبق الطعام وقد أحضره النادل، ولكن من فعلها؟! وكيف مت تقطيع شريحة 
اللحم بهذا اإلتقان؟! رأيت السكينة في يد عمر، والشوكة في يده األخرى، وهو ينظر 

إلّي فرحاً، وأنا أنظر إليه مستغربًة من هول ما رأيت«.
هذا ما قالته أم عمر وهي تعلم ألول مرة وعندما صار عمر ابنها 15 س���نة، أن ولدها 
ق���ادٌر عل���ى اس���تخدام األدوات احلادة كالس���كاكن، بل ويحتاج ملمارس���ة هذه القدرة 
ليعتم���د على نفس���ه في ح���ال عدم تواجدها بجانب���ه، وليس لطمس���ها بدافع احلنّية 

والشفقة وحب املساعدة.
إننا دوما نصبو معلمون كنا أم أهاٍل لذوي االحتياجات اخلاصة، وحتى أناساً عاديون 
في الش���ارع العام، للمحافظة على مظهر ذوي االحتياجات اخلاصة اخلارجي، ليكون 
الئق���اً ومرتباً، وعلى أن نس���اعدهم بالوع���ي للقيام بكل أمور الرعاي���ة الذاتية كربط 
احلذاء، تقطيع الطعام، متش���يط الش���عر ودف���ع العربة في األماك���ن العامة، وغيرها 
الكثير من "املساعدات"، كل هذا بهدف احلفاظ على صورتهم وصورتنا أمام الغرباء، 

ومن دافع طيبة قلوبنا لنساعده في تدبر شؤونهم وفي الالوعي نقول "يا حرام".
هل جلسنا مرة وفكرنا، ماذا لو تركنا ذلك الشاب الذي يجلس على الكرسي املتحرك 
ليدف���ع عربته لوح���ده؟ ماذا لو جعلن���اه يدفعها ببطء أول مرة، ليب���دأ بالتدرب وتزيد 
مهارته في كل مرة حتى يصل إلى درجة يس���تطيع فيها االس���تغناء عنا؟! ماذا لو تركنا 
طفلنا يذهب إلى املدرسة بربطة حذاء غير منسقة "هو وحده" من قام بربطها؟ وماذا 

س���يحصل ل���و تركنا إبننا أو طالبن���ا ذا اإلعاقة احلركية بأن يأكل البوظة أو احلس���اء 
لوح���ده فتتس���خ ثيابه، ولكنه س���يتعلم كيف يأكل وكيف ميس���ك امللعق���ة وكيف يعتمد 
على نفس���ه، ليندمج في اجملتمع اندماجاً مستقاًل ال تابعاً لغيره، ومعتمداً على نفسه 

ومفكراً بألف حل قبل أن يصل إلى حل "املنقذ" املرافق له كظلِّه.
إن برامج الرعاية الذاتية واالس���تقاللية كثيرة ومتعددة في مدارس التربية اخلاصة، 
ولكنه���ا لم تس���تطع أن حتولنا إلى أداة فّعالة نربي أبناءن���ا وطالبنا عليها تربية تنادي 
باالس���تقاللية وجتعلنا نتخلص من مشاعر الش���فقة والطيبة التي حتولنا بدون قصد 
لعامٍل مس���اعد على عدم تقدمه فيما يس���تطيع فعله، فطاملا لم نس���تطع أن نخرج من 
قلوبن���ا "هل فعال سيس���تطيع تدبر أمره لوحده؟"، ومن عقولنا "ماذا س���يقول الناس"، 
وهل سنس���تطيع أن نغير فكرة "ابن���ي يحتاجني، أخدمه برم���وش عيوني وال أتذمر"، 
سيبقى هؤالء يعانون من تعلقهم بنا، سيمرون بفترة جميلة ووردية يجدون فيها أن كل 
أوامرهم مطاعة حتى قبل أن يطلبوا وكل رغباتهم مستجابة قبل أن يعبروا عن ذاتهم، 
وفج���أة وف���ي جيل 21 عاماً، وبعد أن يخرجوا من املدارس وال تعود العائلة قادرة على 
رعاية ش���ؤونهم الذاتية ومرافقته���م في كل حلظة، يجد الواحد منهم نفس���ه "مقعداً 

وعاجزاً"، وصوت حاله يصرخ "ملاذا لم تعلموني االعتماد على النفس؟".
وه���ا ه���و عمر يق���ول لكم، لكل معلم، م���رب، أم، عائل���ة "يجب أن تكون���وا أقوياء، وأن 
تشعروا بأنكم أقوياء، أقوى من فكرة تزعزع ثقتكم في أنفسكم كي ال تزعزعوا ثقتكم 
فينا، يجب أن تنظروا إلى األمور بعدم شفقة، بل بقلٍب كله محبة يرافقه عقل كله ثقة، 
وتوجه���وا أنظارك���م إلى اجلانب املش���رق من الصعوبات، وأن تس���اعدونا على حتقيق 
كل آمالن���ا وآمالكم في االس���تقاللية واالندماج في مجتمعنا، وكون���وا على يقن بأننا 

سنحقق ذلك.

نداء وتد
معلمة تربية خاصة ومعاجلة سلوكية
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مجموعة طالب مميزة، ذوي درجة ذكاء متوس���طة على األقل، منهم 
م���ن ميلك ذكاًء عالياً ومنهم من ميتلك مواهب غير اعتيادية، ولكنهم 

يعانون من اضطراب »صغير« أطلق عليه العلم اسم... »التوحد«.
احتضنت مدرس���ة املستقبل االبتدائية في كفر قرع بإدارة املربية منتهى مصاروة 
مجموعة كبيرة من الطالب التوحدين، منذ س���نوات، تتراوح أعمارهم بن جيل 
الروض���ة وحت���ى الصف الثالث، حي���ث حاولت توفير كل البرام���ج العالجية التي 
قد تس���اعدهم ف���ي التغلب على الصعوب���ات في مجاالت متعددة تأثرت بس���بب 

اضطراب التوحد الذي يعانون منه.
وكاس���تمرارية للمش���اريع التي جتري املالئم���ات على مضامن امل���واد التعليمية 
ب���كل اجملاالت وإج���راء تعديالت فيها لتت���الءم مع احتياجات وق���درات الطالب 
التوحدي���ن، مت بالتع���اون م���ع ماتي���ا أم الفحم، الت���ي عملت على تنفيذ مش���روع 
»مالئم���ة النصوص األدبية ملس���توى الطالب«، مبرافقة الس���يدة س���لمى قعدان، 
وإشراف واهتمام كبيرين من السيدة سينا زحالقة »مفتشة قطرية على املضامن 
واملناهج التعليمية في التعليم اخلاص«، تطبيق مش���روع املالئمات جلعل العملية 
التعليمية مناس���بة قلباً وقالباً، مبضامن مالئمة، وإس���تراتيجية تعليم بديلة وفق 

احتياجات الطالب اخلاصة.
بحس���ب تعليمات املنش���ور الع���ام 3/10 )א( 2005،بند 1.3، ال���ذي يعتمد على 
املنهاج التعليم���ي للتربية العادية، مت تفعيل اس���تراتيجيات ومالئمات في املنهاج 

التعليمي وفق ثالثة معايير »املالئمة، التغيير، والتبديل«.
واله���دف الع���ام لكل معلم في العملي���ة التعليمية هو إيصال الطالب الس���تقاللية 
العم���ل ف���ي املوضوع الذي يعلم���ه، لذا علي���ه أن يعمل من أجل إكس���اب الطالب 
اس���تراتيجيات تعلميه مختلفة، تس���اعد الطالب في تقدمه ف���ي القراءة والكتابة 
وتعلم املواضيع األخرى، كما ساعدت هذه املالئمات الطالب على حتقيق أهداف 
مختلف���ة في مجاالت متعددة كاجملال احلس���ي احلركي، اجملال العاطفي، اجملال 
السلوكي، اجملال اإلدراكي، وغيرها، األمر الذي نصبو ألن يصل كل طالب وطالبة 
بحاج���ة إلى مثل ه���ذه املالئمات، والذين يج���دون صعوبة بالغة ف���ي التعامل مع 
النص���وص بالطريقة املوج���ودة في الكتاب العادي، ولهذا مت���ت مرافقة املعلمات 
في اإلرش���اد وإكسابهن طرق وأس���س املالئمات والتعديالت في النصوص وبناء 

أوراق عمل مالئمة.
وقد متيزت مدرس���ة املس���تقبل بهذا اجملال وبإبداع املعلمات مبرافقة املرش���دة، 
حي���ث قمن مبالئم���ة القصص التعليمية، بن���اء وحدات تعليمية للح���روف باللغة 

االجنليزية، وبناء قصص عالجية.
كما متيز نتاج املدرسة بقصة عالجية من كتابة املعلمة نداء وتد ورسومات طالب 
توحدين في املدرس���ة، نبعت فكرتها من احتياج���ات الطالب الذين تقوم املعلمة 
بتعليمهم في الصف، وبسبب مستوى أدائهم املنخفض وشح املواد املوجودة املالئمة 
للتوحدين ذوي األداء املنخفض، قررت املعلمة نداء بإرش���اد املرشدة سلمى، بناء 
قصة تعنى مبش���اكل الطالب الس���لوكية وتكس���بهم عادات جديدة وتعالج مشكلة 
اللع���ب في مجموعة، ومم���ا مييز القصة أيضاً أن رس���وماتها م���ن إبداع طالبن 
يعاني���ان من اضط���راب التوحد، حيث س���ميت القصة »العم���ل اجلماعي«، وهي 
تعالج مش���كلة طالب توحدي ال يس���تطيع االندماج في العمل اجلماعي وال يحب 
اللعب مع أبناء صفه وجيله »وهي مشكلة مميزة لذوي االضطرابات االتصالية«.

وق���د القى املش���روع نتائج مرضية ب���ن الطالب الذي���ن بدأوا بالتعاون وبش���كل 
يف���وق التوقعات، مما يس���اعد على تطبيق أهداف هذه املالئمات، ويش���جع على 
تفعيل هذا املش���روع املميز في مدارس كثيرة أخرى ونقل الوحدات التعليمية إلى 

املدارس األخرى لتعم االستفادة على جميع أبنائنا.

نداء وتد
معلمة تربية خاصة ومعاجلة سلوكية

ان  العم���ل م���ع  متخصص���ه  للتحليل الس���لوكي ألمر ه���ام جدا، مميز  
ورائع ،هذا األمر  س���اعدني جدا على فهم س���لوكيات عديده ومتنوعه 

قد نتعرض إليها  كمعلمات في أطر اتصاليه. 
ومث���ل هذا النوع من اإلرش���اد يحثنا  على التفهم لظهور س���لوكيات معينه ومعاجلة  

األمور  مبهنيه تامه.
وعل���ى  الصعيد  الش���خصي وضحت لي الكثير من ط���رق العمل مع الطالب الذين 
يعانون من إضطراب التوحد وإضرابات سلوكيه منها  )إندفاعيه، عاطفيه، مشاكل 

تركيز وإصغاء..(. 

تحليل السلوك التطبيقي:
يه���دف إلى تعديل الس���لوكيات الغير مرغ���وب بها عن طريق  التحليل ألساس���يات 
الس���لوك البش���ري، ومعرفة  مس���ببات هذه  الس���لوكيات، ومن ثم وضع خطة عمل 
متكامله  للتخلص من  الس���لوك الغير مرغوب به، وإس���تبداله بالس���لوك املناسب. 

بإستخدام التعزيز  اإليجابي ومحاوالت التدريب املنفصل. 

التوحد:
ه���و إضط���راب  معقد للتطور ، يظهر في الس���نوات الثالث األولى من عمر  الطفل 

نتيجة  خلل وظيفي في املخ  واألعصاب. 
وكوني معلمه لطالب مبس���توى أدائي  ووظيفي مرتفع يطلق عليه بإسم ) أسبرجر( 

وما مييز هؤالء الطالب:
صعوبه في اإلختالط مع اآلخرين ويفضل البقاء وحيداً. 	 
يصر على تكرار السلوك ويرفض التغيير في البيئه.	 
ضعف أو إنعدام التواصل البصري. 	 
املهارات احلركيه الصغرى والكبرى غير طبيعيه.	 
ال يخاف من اخملاطر احمليطة به.	 
اللعب بطريقه غير إعتياديه ، وملده زمنيه طويله. 	 
يردد الكلمات التي يسمعها بشكل مستمر. 	 

خطة العمل  ومراحلها... 
بدايًة قمنا بعدة  مشاهدات حيث ساعدتنا كثيراً ببناء الفرضيات لبرنامج الطالب 

السلوكي اخلاص به. 
وبعدها قمنا ببناء تش���خيص ٍ مناس���ب لوظيفة الس���لوك لدى الطالب، للكشف عن 
الس���لوك الغير س���وي لدى الطالب. وحسب نتائج التش���خيص التي حصلنا عليها، 

قمنا ببناء خطة عمل  مالئمه، ومن ثم تطبيقها. 
لق���د تضمنت اخلط���ه جميع اجمل���االت منها )الس���لوكيه، العاطفي���ه، اإلجتماعيه، 

الوظيفيه(.
وقمنا بإستعمال التعزيز اإليجابي لتحفيز ظهور السلوك املرغوب به. 

وكانت هنالك جلسات خاصه، قمنا من خاللها إكساب الطالب السلوكيات املرغوبه.
وتعريفه  للس���لوك الصحيح  والغير صحيح، وذلك عن طريق القصص اإلجتماعيه 
الهادف���ه، لوح���ه حل���ل مش���كالت مختلفه ع���ن طريق الكلم���ات والص���ور، ومتابعة  
الس���لوكيات عن طريق لوحة متابعه خاصه بالطالب واملعلمة، من خاللها نس���تطيع 

تتبع تقدم السلوك املرغوب فيه، واحلد من السلوك الغير مرغوب فيه. 

نحن اليوم وبعد ثالثة ش���هور متتابعه للعمل بحس���ب اخلطه الس���لوكيه، ننظر إليها 
كطريقة عمل ناجعة جداً مبا فيها من متابعة وجتديد.كتغيير التعزيزات وتزامنها، 

وأيضاً اإلنتقال لتطوير سلوكيات أخرى. 

مي عبد العزيز كناعنه – معلمة تربية خاصة
مدرسة املستقبل اإلبتدائية – كفر قرع 

المنهاج
ال يناسبك؟

إذًا نغير المنهاج!

التحليل 
السلوكي
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يظه���ر التوحد بوض���وح في الس���نوات الث���الث األولى من عم���ر الطفل، 
ويع���رف بأنه عجز يعي���ق تطوير املهارات االجتماعي���ة والتواصل اللفظي 
وغي���ر اللفظي، واللعب التخيلي واإلبداعي، وهو نتيجة اضطراب عصبي 

يؤثر على الطرق التي يتم من خاللها جمع املعلومات ومعاجلتها بواسطة الدماغ.
وس���يم - اس���م مس���تعار- لديه عالمات توح���د يتعلم في روضة عادي���ة، مر في جلنة 
دم���ج وفي اللجنة اقترح نقله إلى مدرس���ة املس���تقبل في كفر ق���رع وإدخاله إلى صف 
املتوحدي���ن، لكن األهل عارضوا االقت���راح، وقبل نهاية الفصل األول قامت املرش���دة 
ش���رين ب���دران بإحض���ار املرش���دة واملعاجل���ة باللغة نفن ش���اهن، وذلك ف���ي تاريخ 
11.12.18 ملراقبة تصرفات الطفل داخل الروضة، وإعطائي إرش���اد لكيفية التعامل 

م���ع الطفل، وبن���اء خطة فردية تالؤم قدراته، فهي بذلك أفادتني كثيرا وس���هلت علي 
بن���اء برنام���ج يومي منظم "סדר יום"، بعدها قمنا في االجتماع مع األم وش���رحت لها 
نيفن عن قدرات الطفل، والقرار في وضعه بصف للمتوحدين في مدرسة املستقبل، 
ودعتها لزيارة الصف ومشاهدة طرق التعليم املتوفرة في الصف، وبعد الزيارة قررت 

األم نقل الطفل، ولكن لعدم وجود كامل املستندات الطبية لم يتم نقله حتى اآلن.
وتل���ك هي الط���رق التعليمية التي اس���تعملتها، فمنه���ا التدرج في امله���ارات التعليمية 
"م���ن املفض���ل البدء باملهمات الس���هلة، ومن ث���م االنتقال إلى املهم���ات األكثر صعوبة 
وتتضم���ن املهمة الواحدة في الع���ادة مهمات فرعية يتطلب أداؤه���ا مهارات مختلفة، 
 مم���ا يجع���ل تعل���م تل���ك املهمة عملي���ة صعب���ة بالنس���بة للطف���ل املص���اب بالتوحد"،

كما وتعتمد أيضاً على تقدمي املساعدة في األداء ومن ثم تخفيفها بشكل تدريجي "حيث 
تختلف طبيعة املساعدة الالزمة من موقف آلخر، ففي بعض األحيان كانت اإلرشادات 
اللفظي���ة كافية كإعطاء دليل أو مؤش���ر على اإلجابة، أو إع���ادة صياغة التعليمات أو 
وصف اخلطوة األولي في السلوك املطلوب، أو اإلمياءات اخملتلفة، وفي حاالت أخرى 
تطلب املوقف تقدمي مس���اعدة جس���دية، مثل مسك يد الطفل أثناء الفعالية أو ارتداء 
املالب���س«، ومنه���ا التكرار "وهو للتغلب على مش���كلة بطء التعل���م وصعوبات الذاكرة،  
كن���ت أقوم بتكرار التعليم لضمان إتقان الطفل للمعلومات أو املهارات التي هو بصدد 
تعلمها"، هذا وقمنا باالعتماد على حتسن القدرة على االنتباه والتقليل من املشتتات 
"للمساعدة في حتسن قدرة الطفل املصاب بالتوحد عقليا على االنتباه أثناء املوقف 
التعليم���ي، ويجب اإلقالل قدر اإلمكان من املثيرات املش���تتة لالنتباه وإبراز العناصر 
األساسية في املهمة التعليمية، وجعل فترة التعليم قصيرة بحيث ال تزيد عن 20-15 
دقيق���ة، حت���ى ال يُصاب الطفل بالتع���ب واإلرهاق الذي يؤدي بدوره إل���ى زيادة قابلية 
الطفل للتش���تت، وإعطاء الطفل وقتا ليس���تريح، وبعد ذلك إكمال الفعالية املطلوبة"، 
ومن بينها أيضا االستخدام الفعال للتعزيز "للتعزيز أنواع مختلفة، فقد يكون التعزيز 
مادي���اً كالطعام واحللوى..، وقد يكون معنوياً كاالبتس���امة، والش���كر، واملديح..، وقد 

يكون تعزيزاً بالنش���اط كالسماح للطفل باملش���اركة في  استخدام اللعبة التي يحب أن 
يلعب فيها"، والتأني وعدم اس���تعجال ظهور االستجابة "يجب إعطاء الفرصة الكافية 
للقيام باالس���تجابة، وجتنب املبادرة في حثه على االستجابة إذا أظهر تأخراً بسيطاً"، 
والتنويع في أس���اليب التعليم وطرائقه "بجعل عملية التعليم أكثر تشويقاً للطفل، كما 

يتيح فرصة استخدام وسائل تعليمية مختلفة".
ويجب أن تتس���م العالقة مع الطفل باحلزم، وهذا ال يعني القس���وة، وإمنا وضع حدود 
وقواع���د م���ع الطفل عليه االلتزام بها، فالطفل الب���د أن ينجز ويتم تنفيذ ما طلب منه 
من أنش���طة وأعمال كلف بها، وطاملا كانت ضمن حدود إمكانياته ومهاراته فالبد من 
االنته���اء منها، وهو ملزم بإعادة أدوات اللعب التي اس���تخدمها في هذا النش���اط إلى 
مكانها وترتيب املكان كما كان، ومن املهم جداً وجود حلقة تواصل بن معلمة الروضة 
وأهاليهم، والتي يجب أن تتسم فيها العالقة كفريق عمل واحد، فاالجتماع الدوري مع 
األهل مهم جداً،  والتواصل بيننا يتم من خالل دفتر يومي يرسل لألهل، وتوضح فيه 
املالحظات اليومية املهمة التي يجب أن تعرض على األهل بشكل يومي، وتلك الصور 
ه���ي مبثابة النظام اليومي للطف���ل لتمكنه من اختيار الفعالية بش���كل منظم ومرتب، 
وتعتبر الصور كوس���يلة لالتصال يس���تخدمها الطفل للتفاعل مع اآلخرين أو التعامل 
معه���م، أو للحص���ول على ما يريد، وهي تكون نظام بدي���ل في عملية االتصال، ويجب 

أن يتعود الطفل على ذلك، ليساعده في احلصول على ما 
يريد من األشياء في بيئته التي يتعامل معها.

النظام اليومي:

1) شك خرز

2) تركيب بازل األشكال الهندسية   

3) إدخال أكياس نايلون لقنينة

4) إدخال عيدان خشبية لعلبة

عنات شوملي
معلمة دمج في بساتن برطعة
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ش���هد مش���روع "أمناط حي���اة صحية"، في البس���اتن ومبش���اركة املعلمة ش
إسراء محاجنة، خالل  أسبوع الصحة األول، بتاريخ 12-2-2012م، في 
بس���تان األمان، بإدارة املربية أمل قبالوي، باإلضافة إلى تطبيق املشروع 
في أس���بوع الصحة الثاني 18-3-2012م، في مجمع بساتن ابن سينا لدى املعلمات 

"ضياء سعد، هالة رفيق، منى محاجنة، وسهير مصاروة".
يعتبر الغذاء حاجة أساسية، ويجب االنتباه إليه في املراحل األولى من حياة الولد، إن 
الغذاء يحتل مكانة كبيرة في احلياة االجتماعية، واالنش���غال به يعتبر وس���يلة لتطوير 

القدرات التعليمية واملهارات االجتماعية. 
ويعد األكل اجلماعي "في البستان، في املدرسة، 
والنوادي والبيوت"، وسيلة تساعد على خلق طرق 
اتصال بن الطالب، وتوجه ايجابي واحترام نحو 
اآلخرين، فاحملافظة على الصحة واحلرص على 
األم���ان ش���رطان أساس���يان لرعاية من���و الطفل 

وحتسن جودة حياته وتوفير الرفاهية له.
إن التغذي���ة الس���يئة في جي���ل الطفولة قد متس 
باألطف���ال م���ع تق���دم الزمن، ل���ذا، إن اإلرش���اد 
للتغذي���ة الس���ليمة، س���المة األس���نان والفعالية 
الرياضي���ة ل���ألوالد ولعائالته���م، من ش���أنها أن 

تس���اعد في حتس���ن وضمان وضعهم الصحي، وأن تس���اعدهم ف���ي حتقيق القدرات 
العاطفي���ة، االجتماعي���ة والذهنية اخلاصة به���م، ومن هنا جاءت فك���رة بناء برنامج 
أمناط احلياة الصحية، كبرنامج س���نوي في البستان يشمل التربية للتغذية السليمة، 

مزاولة الفعاليات الرياضية واحلفاظ على سالمة السن واجلسم.
ومن األس���باب التي حتق���ق األهمية لهذا البرنامج، وجود العدي���د من األطفال الذين 
يتحلون بعادات تغذية سيئة داخل الصف، األمر الذي ظهر في بداية السنة الدراسية، 
فس���امر "أحد الط���الب"، ال يأكل اخلض���روات والفواكه بتاتاً، حت���ى ولو تواجدت مع 
الطبي���خ، ومال���ك "طال���ب آخر، ال يش���رب امل���اء، ويكتفي بش���رب العصائ���ر احملالة 
واملش���روبات الغازية، باإلضافة إلى مش���روبات الطاقة، وأكثر ما في األمر غرابة أن 
هذا الطالب احضر مشروب الطاقة معه إلى البستان "واألم على علٍم بهذا األمر"، أما 
الطالبة صفاء، فتعاني من الس���منة الزائدة، ومن الواضح أنها تأكل املسليات بكميات 
مبالغ فيها، حيث حتضر معها كل يوم كيس من احللويات، فيما تأكل سمر من الفواكه 
امل���وز فقط، واألم تبعث لها موزه يومياً، ولم تش���جعها أبداً على التنويع أو التبديل بن 

أنواع الفواكه.
يعتب���ر األكل أمراً أساس���ياً للحياة اليومية وأهميته واضحة للجميع، ولكن االنش���غال 
ب���ه يلزم التفكير ب�"منح معرفة حول الغذاء باملس���توى الذهن���ي للولد وفق جيله، كيف 
ميك���ن التعلم حول أهمية  تن���اول الغذاء املتنوع؟ كيف مبكن تعري���ف الولد على غذاء 

جديد، غير معروف لديه، ما هي الطرق لتشجيع 
الول���د على تناول غذاء جديد غير معروف لديه؟ 
وم���ا هي املعان���ي التربوي���ة واالجتماعي���ة لألكل 

وتناوله؟".
وتتمح���ور أه���داف اخلطة ح���ول "رفع مس���توى 
املعرف���ة واإلدراك حول موض���وع "أمناط احلياة 
الصحية" التغذية السليمة، احلفاظ على سالمة 
تغيي���ر  بالرياض���ة،  الس���ن، وأهمي���ة االنش���غال 
األمن���اط في اجمل���االت الصحي���ة اآلتية ألمناط 
صحي���ة"، وه���ي التغذية ل� "أمن���اط حياة صحية" 
ومن���ح أدوات عملي���ة لأله���ل ولعائ���الت األوالد، 

ترس���يخ الوعي ح���ول أهمية تناول وجب���ة اإلفطار قبل الذهاب إلى املدرس���ة، تعميق 
الوع���ي حول أهمية الش���رب الكافي، تذويت أهمية النش���اط البدني كجزء من روتن 
حي���اة الطف���ل وبيئته، تذويت  اجمل���ال اللغوي كافة الفصول، م���ن حيث معرفة ومتييز 
احل���روف، مقاط���ع، وكلم���ات، تذويت اجملال احلس���ابي ف���ي كافة الفص���ول، اإلبداع 
م���ن حي���ث توفير جتارب إبداع ال نهاية لها كالرس���م، النحت، الق���ص واللصق، الغناء 

والدراما".
وتع���د س���نوات مرحلة البس���تان مهمة 
جداً لبلورة أس���اليب األكل عند األوالد 
م���ن مب���دأ أن األهل يصغ���ون ملوضوع 
أس���اليب األكل عن���د األوالد لقناعتهم 
التام���ة بأن���ه بإمكانهم التأثي���ر وتغيير 
أس���اليب التغذي���ة، النم���و الالئ���ق في 
اجمل���االت اخملتلف���ة يتطل���ب االهتمام 
والنفس���ية  البدني���ة  الطف���ل  بصح���ة 

واالجتماعي���ة، باإلضافة إلى أمنه وس���المته، وإضافة التربي���ة الصحيحة في مواضيع 
الصحة والسالمة التي تتمركز في التوجه الوقائي وفق املذكور أعاله، لذا قمنا  بتطوير 
أس���لوب األكل املتن���وع لدى أوالد البس���تان من خ���الل "إعطاء املثل الش���خصي، طريقة 
ايجابية مليئة باإلثارة ترافق عملية األكل، إعطاء فرصة االختيار بن املأكوالت اخملتلفة 

واملتنوعة، وتوسيع املعرفة حول األدوات املعروفة لدى طالب البستان بشكل ممتع".
ونس���عى في خطتن���ا إلى دم���ج ثقافة 
البس���تان ف���ي الواق���ع اليوم���ي الذي 
الدائ���م  والتش���جيع  فيه���ا،  ينعك���س 
للطالب على اكتس���اب عادات سلوك 
في مجال الصحة، من خالل استعمال 
الط���رق واألدوات الت���ي تث���ري البيئة 
التعليمي���ة، حيث  تتمرك���ز الفعاليات 
حول مجموعات الغذاء، التي قس���مت 
وفق مواسم السنة، حيث تضمن هذه 

الفعالي���ات حصص متنوعة، مبنية بش���كٍل ممتع، في مج���ال التغذية، الصحة والنمو، 
وتضمنت فعاليات جماعية وفردية مبش���اركة فعاليات وقصص محوس���بة، باإلضافة 

إلفط���ارات جماعية متنوع���ة بعضها 
مبش���اركة األمه���ات وآخر م���ن إنتاج 
الط���الب، ومحاضرات من قبل أطباء 
األس���نان وأخصائيات تغذية للطالب 
وفعالي���ات  مس���ابقات  واألمه���ات، 
رياضية شملت تفاعل الطالب بصورة 
رائع���ة ف���ي ه���ذا األس���بوع، وانعكس 
ذلك بش���كل واضح م���ن خالل وجبات 
إفطارهم وطرق احلديث عن الطعام، 
خصوص���اً أنه مت���ت توعية األهل قبل 

وخالل املش���روع من خالل احملاضرات، ومن خالل إرسال منشور كامل يحتوي خطة 
األسبوع وطرق العمل، حيث كان أسبوعاً ناجحاً في تعامله مع كافة النواحي التعليمية 

واالجتماعية والنفسية للطالب، ولنتذكر دائماً "الصحة تاج على رؤوس األصحاء ".

إسراء محاجنة
معلمة دمج  في بساتن أم الفحم

أنماط
حياة صحية
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يتك���ون الطع���ام من مغذيات تزود اجلس���م بالطاقة الت���ي نحتاج إليها في 
حركتنا، ونحن بحاجة إلى تشكيلة من هذه املغذيات للحفاظ على اللياقة 
البدنية والصحة، ونس���مي ذلك نظاما غذائيا متوازنا، فاملنتجات اللبنية 
غنية بالكالس���يوم الضروري لتقوية األس���نان والعظام، والفواك���ه واخلضراوات تزود 
اجلس���م باملعادن والفيتامينات الضرورية للصحة الس���ليمة، ويج���ب أن يكون الطعام 

غني بالبروتن ألنه ضروري لنمو اجلسم وإصالح التلف فيه.

واألهداف التي شملها الموضوع:
تنمية عادات التغذية الصحيحة لصحة سليمة.	 
تطوير الوعي مبخاطر تناول أطعمة مضرة وغير معروفة.	 
تنمية عادات على الصحة والوقاية.	 
التمييز بن الطعام الصحي والطعام الغير صحي.	 

ومن الفعاليات:
فعالي��ة "1" وتصن���ف الطع���ام الصحي م���ن الغير 
صحي وموادها بطاق���ات ألنواع أطعمة مضرة ومفيدة، 
ف���كان س���ير الفعالي���ة على النح���و التالي "عل���ى الطفل 
تصنيف الطع���ام املضر من الطع���ام الصحي والتحدث 
ع���ن كل نوع، والتش���ديد على فائدة تن���اول طعام صحي 
مع ذكر أس���ماء أنواع األطعمة املوج���ودة في البطاقات، 

وعليه أن يصن���ف األطعمة املضرة للصحة 
واألس���نان مع بع���ض األطعم���ة املفيدة مع 

بعض". 
فعالية "2" مالئمة أنواع احلمضيات، 
ألن���واع  بطاق���ات  اس���تخدمت  حي���ث 
حت���دث  الفعالي���ة  وس���ير  احلمضي���ات، 
عن أن���واع احلمضي���ات أش���كالها، ألوانها 
ن���وع  وفوائده���ا، بع���د ذل���ك مالئم���ة كل 
حمضي���ات لنوع���ه، مثال بطاق���ة البرتقال 
على الطفل مالئمة كل شكل للشكل املالئم 

له.

فعالية "3" ومتي���ز طعم أنواع احلمضيات وتصنيفها حس���ب 
طعمها إلى حامض وحلو عن طريق إحضار كل أنواع احلمضيات، 
عص���ارة البرتقال، ُطبع ألنواع احلمضي���ات، وورقة عمل لتصنيف 
أشكال احلمضيات حسب الطعم حامض/حلو، وكان سير الفعالية 
كالتالي "عصر أنواع احلمضيات وش���رب العصي���ر والتحدث عن 
فوائ���د عصير احلمضيات والتركيز على طع���م كل نوع حامض أو 
حل���و وبعد ذلك إعطاء كل طفل طبع ألنواع احلمضيات وتصنيفها 

حلامض وحلو". 
فعالية "4"  تش���مل حتضير وجبة جماعية صحية، 
وجبة عدس وأرز، وحتضير سلطة خضراوات، ويتم من 
خ���الل حتضير ه���ذه الوجبة مع التط���رق ألهمية تناول 

أطعمة مفيدة لتنمية اجلسم. 
حت���ت   "5" فعالي��ة 
برتق���ال  حب���ة  "ك���م  عن���وان 
وش���ملت  الش���جرة"،  عل���ى 
ص���ورة لش���جرة برتق���ال مع 
ش���كل س���لة حتت الش���جرة، 
وحتضي���ر حب���ات برتقال مع 
صور، ووضع خمسة أشرطة 
الصقة داخل صورة الشجرة 
وداخ���ل الس���لة، بينما س���ير 
الفعالية كالتال���ي "نطلب من 
الطفل أن يقوم ِبَعد وإحصاء 
عدد حبات البرتقال املوجودة 
داخل السلة، وبعد ذلك عليه 
الش���جرة عن  بوضعه���ا على 

طريق العد حبة حبة".

 رنا كبها
معلمه دمج في روضات برطعة
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ما هي المالءمات في طرق االختبارات
1. املالءمات معدات للتالميذ الذين يعانون من صعوبات في التوظيف التعليمي على 
أس���اس الصعوبة في التعلم. وال تنبع من أسباب أخرى مثل: نقص تربوي، بيئي، عدم 

املواظبة في احلضور، نقص في امليل والتوجه الذاتي للتعلم وتعليم غير مالئم.
2. املالءم���ات ه���ي محاولة لتق���دمي الفرصة للطال���ب إلظهار قدرات���ه مجتازا بذلك 

صعوباته التعليمية.

ماذا نعني بمالءمة طرق االمتحان؟
1. املالءمة معدة للطالب ذوي الصعوبات التعليمية على أس���اس عسر تعلمي وليست 
نابعة من أس���باب أخ���رى مثل نقص حضاري اجتماعي، نقص ف���ي الدافعية التعلمية 

وأساليب تعليم غير مالئمة.
2. املالءم���ة في طرق االمتحان تعطي الطالب ذوي العس���ر التعلمي الفرصة الجتياز 

الصعوبات التي يعاني منها ويحقق النجاح على أساس املعرفة التي اكتسبها.
3. املالءم���ة في امتحان���ات البجروت هي تغير ش���روط وظ���روف االمتحانات والتي 
تساعد الطالب ذوي العسر التعلمي على تخطي مجاالت الصعوبة التي يعانون منها.

4. املالءمة تقرر حس���ب الصعوبة التي يعاني منها الطالب، والتي من ش���انها أن تعيق 
إبراز قدراته على اجتياز امتحاناته.

5. املالءمات في طرق االمتحانات تستوجب تقييم وذلك لفحص إذا كانت تساعد في 
حتسن التحصيل الدراسي للطالب ذوي العسر التعلمي أم ال.

أنواع المالءمات:
املالءمات في االمتحانات تكون في عدة مجاالت:

1. تغيير في طريقة عرض االمتحان للطالب.
2. تغيير في طريقة تقدمي اإلجابات من قبل الطالب. 

3. تغيير في مدة االمتحان )الزمن(.
4. تغيير في ماهية االمتحان.

المالءمات مقّسمة لثالثة مستويات:
املستوى األول )1(

وه���ي املالءمات التي ال متس بجوهر االمتحان. وهذه املالءمات ال تؤثر على الطالب 
العادي���ن، أي أن إعط���اء ه���ذه املالءمة للط���الب الذين ال يعانون من عس���ر تعلمي ال 
حتسن من نتائجهم، ولكن إذا أعطيت لطالب ذوي عسر تعلمي من املمكن أن حتسن 

من نتائجهم. 
الذي يقر هذه املالءمة )مالءمات مس���توى واحد( باالعتماد على تش���خيص العس���ر 

التعلمي )אבחון דידקטי(.
أنواع املالءمات للمستوى األول:

1. إضافة وقت االمتحان حتى 25% من وقت االمتحان 
2. جتاهل األخطاء اإلمالئية 

3. إمالء األجوبة ملمتحن حيادي.
4. تكبير حجم اخلط في منوذج االمتحان. 

5. ورقة قوانن مفصلة.
املستوى الثاني )2(

مالءمة من هذا النوع من املمكن أن متس بشكل جزئي في ماهية املهارة التي نقيسها 
بواسطة االمتحان وهي تنسب في األساس للتغيرات في شروط االمتحان ولكن ليس 

في مضامينه 
اجلهة التي تصادق على هذه املالءمة في مستوى )2(  هو اجمللس التربوي،  باالعتماد 
على تش���خيص العس���ر التعلمي وعلى امتحان مدمج )פסיכו דידקטי تش���خيص لدى 

أخصائي نفسي(.
أنواع املالءمات:

1. استنساخ االمتحان.
2. قراءة أس���ئلة االمتحان مبس���اعدة قارئ حيادي أما في اإلجنليزية فتسميع أسئلة 

االمتحانات ويتم بواسطة شريط تسجيل.
3. استعمال قاموس الكتروني باللغة اإلجنليزية )מילונית(.

4. تسجيل إجابات املمتحن على شريط تسجيل، يجب إرفاق نتاج مكتوب بيد املمتحن 
)ل _ 5 وحدات تعليمية، فان املصادقة تعطي من قبل جلنة املالءمات اللوائية(.

املستوى الثالث )3(
املالءمات من هذه النوعية يكون بواس���طة تغيير في الس���ياق القابل للقياس بواسطة 

االمتحان وتكون بتغيير شروط ومضمون االمتحان.
اجلهة التي تصادق على هذه املالءمة في مستوى الثالث )3( على يد جلنة املالءمات 

القطرية.
نوع املالءمات:

1. منوذج امتحان مالئم والذي يكون مأخوذ من منوذج االمتحان العادي ) ال يكون فيه 
قراءة منوذج األس���ئلة / جتاهل األخطاء اإلمالئية /نس���خ االمتحان من قبل ممتحن 

حيادي.
2. امتحان شفهي.

3.اس���تبدال امتح���ان الرياضي���ات مبوض���وع علمي )بيولوجي���ا / كيمي���اء / فيزياء( 
مبستوى )3( وحدات تعليمية.

حس���اب ولغة أجنبية – واألجهزة التي تشكل األساس التعلمي لهذه املهارات من اجل 
بناء خطة عالجية.

يوصي اجمللس التربوي بإجراء تش���خيص تعلمي عندما يكون هناك أساس للفرضية  
- بناء على معرفة الطالب ومعرفة عمله الوظيفي أو على أس���اس تش���خيص س���ابق 
لعس���ر تعلمي -  باعتبار الفشل في التعليم أنه قائم على أساس عسر تعلمي كمصدر 
أولي وليس هناك حاجة لنفي أسباب إضافية )يتم شرحها فيما يلي( من حيث كونها 

عامال مركزيا للخلل.
صعوب���ات أساس���ية توجب ذلك، ومن أج���ل املوافقة على املالءم���ات التالية : امتحان 
شفهي، امتحان مدرسي )داخلي( واستبدال امتحان الرياضيات مبوضوع علمي آخر.

سلمى ناطور – قعدان
أخصائيه في تشخيص العسر التعلمي مرشده للتربية اخلاصة   

المالءمات إلمتحانات الثانوية العامة )البجروت( 

للطالب ذوي الصعوبات التعلمية
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يق���اس تقدم األمم بقوة النظام التربوي لها والذي يكون على درجة عالية 
م���ن اجلودة حي���ث يعد أف���راداً مؤهلن وعل���ى درجة عالية م���ن الكفاءة، 
مبدعن وقادرين على تطور العمل ولديهم مرونة لتطوير أنفسهم ومواكبة 
التغيرات ومس���تجدات العصر، ويعتمد ذلك على جودة العمل املدروس، الذي يساعد 

في إعالء درجة املعرفة والتحصيل بناًء على أسس تنظيمية مدروسة.
إن مالئم���ة وتطوير وس���ائل التعليم تزيد من كفاءة وج���ودة التعلم، ومن خالل التعرف 
عل���ى احتياج���ات الط���الب والصعوب���ات املرتبط���ة ب���أدوات التعلم يع���دُّ مدخل جيد 
إلصالحه واالرتقاء مبس���توى جودته، وذلك من خالل مالئمة املواد التعليمية ملستوى 

حتصيل الطالب، باعتبار أنهم أحد العناصر الرئيسية في العملية التعليمية.
لق���د تكللت مدرس���ة الزه���راء بنجاح���ات متعددة، متح���ورت هذه النجاحات برس���م 
خطوات مدروس���ة، حي���ث اعتمدت على بناء ورس���م أهداف تربوي���ة تعليمية طبقتها 
م���ن خالل العمل وخلق ك���وادر تعليمية تفي بالغرض، وبناًء عل���ى ذلك قامت الزهراء 

بالتعاون مع مركز اخلدمات »ماتيا« بوضع مخطط عمل مدروس لتحقيق الهدف.
حيث باشر مركز ماتيا عمله كاملعتاد بتخصيص وتوفير كوادر إرشادية مالزمة لطاقم 
العمل في املدرس���ة،  فعلى س���بيل املثال تتلقى املدرس���ة خطط إرش���ادية وتوجيهات 
للتعليم املصحح، حيث الزمت املرش���دة أمل أبو عجوة املدرسة لثالث سنوات متتالية، 
إلرشاد املعلمن حول آليات تطوير وحتسن القدرات التعليمية والتفكيرية واستقاللية 
التعلم عند الطالب وإيجاد طرق ووسائل مساعدة وبناء وحدات تعليمية مالئمة لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وانقسم عمل املرشدة أبو عجوة خالل الثالث سنوات على ثالث مراحل، شملت السنة 
األول���ى منهم عم���ل تنظيمي نظري يهدف إل���ى »تنظيم العمل من خ���الل التعاون بن 
معلمة األم ومعلمة الدمج، إظهار أهمية ومكانة طاقم التربية اخلاصة في املدرس���ة، 
إعط���اء الطالب الش���عور بأنه جزء ال يتجزأ من طالب املدرس���ة وإش���راكه في جميع 
الفعاليات املدرسية، ومالئمة االمتحانات للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة«، وبعد 
تلقي اإلرش���اد ملدة سنة كاملة مت اختيار مدرس���ة الزهراء كمدرسة مشتركة مبشروع 

بناء وحدات تعليمية بثالث مستويات.
أما الس���نة الثانية فقامت خاللها مديرة املدرس���ة ومركزة التربية اخلاصة بتقس���يم 
العم���ل إلى مجموع���ات، ضّمت أوالها مرك���زة التربية اخلاصة أمينة س���يف ومعلمة 
الدم���ج نادي���ة محاميد ومربية الصف املط���ور لينا مصري، حيث قم���ن ببناء وحدات 
تعلمي���ه للصف���ن األول والثان���ي بثالث مس���تويات لكافة مجاالت اللغ���ة من نصوص 

مختارة من كتاب العربية »لغتنا«، وإعادة كتابة للنصوص »استكتاب«.
وأعط���ت هذه الوح���دات الفرصة لطالب الدمج للتعلم بخ���ط موازي مع باقي طالب 
الص���ف دون احلاج���ة إلى إخراجه���م من الصف���وف، ودون احلاجة إل���ى إعداد مواد 

تختلف عما يدرس داخل الصفوف، بل بواسطة بناء خطط عمل مشتركة من خاللها 
تس���تعمل املعلمتان طرق حديثة هادفة ومتنوعة، وإن اس���تعمال هذه الوحدات س���هل 

على املعلمة األم ومعلمة الدمج والطالب معاً حتقيق األهداف العامة داخل الصف.
وقامت املربيتان في الصفوف املطورة »لينا مصري ومها شامية«، خالل السنة الثانية، 
ببناء وحدات تعليمية موزعة على ثالث مستويات لكافة مجاالت اللغة، وبإعادة كتابة 
)اس���تكتاب( لنصوص مأخوذة من كتاب »اجلديد في القراءة والفهم«، للصفن الرابع 

واخلامس.
معلم���ات  الوح���دات  ه���ذه  ومكن���ت 
الصف���وف املطورة من اس���تعمال ذات 
النص���وص املدرس���ية ف���ي الصفوف 
العادي���ة مما حس���ن التص���ور الذاتي 
االيجابي ل���دى الطالب في الصفوف 
املطورة، لكونهم يتعلمون بذات الكتب 
املق���ررة ف���ي املدرس���ة كباق���ي أبن���اء 

جيلهم. 
أما السنة الثالثة، فتم خاللها  بناء ألعاب تعليمية تربوية مرافقة للوحدات التعليمية، 
ومن خالل ذلك قمنا بإعداد كم ال بأس به من األلعاب الهادفة ومتريرها على الطالب 
بش���كٍل مرافق مع كل نص يدرس داخل الصف ونخص بالذكر »ألعاب دومينو، ألعاب 

مسار، ألعاب ذاكرة، ألعاب تركيبية، ألعاب مالئمة وغيرها«. 
إن العمل خالل هذه الس���نوات الثالث ش���مل أيضاً دمج أساليب تعليم وتعلم لتحسن 
أداء الطال���ب التعليم���ي ومتابعة العمل داخل الصفوف وإيجاد وس���ائل جديدة مفيدة 
وهادفة للطالب، كاستعمال البطاقات املوجهة والوسائل احلديثة الهادفة، ونذكر هنا 
بعض الوس���ائل التي استخدمت لتطوير قدرات الطالب في مجال القراءة، والتي كان 
في مقدمتها »القاموس اللغ���وي: وهو قاموس لغوي متعدد اللغات واجملاالت، يحتوي 
على معاني الكلمات، املرادفات، األضداد واملصطلحات االجتماعية التي ش���ملت كل 
كلم���ة أو مصطل���ح يذكر في أي نص أو موضوع يتعلمه الطالب، ومن خالله تس���تطيع 
قي���اس عدد الكلم���ات واملصطلحات التي ينكش���ف عليها الطالب، صن���دوق كلماتي: 
���ا بأن الطالب ق���ادر على أن يكون مبدعاً مس���تقاًل ومبادرا،ً قمنا بإرش���اده  إميان���اً منَّ
البتكار صندوق كلماتي يضم كل كلمة استطاع قراءتها من نص جديد، حيث عزز ذلك 
التفكير عند الطالب وقدرته على القراءة السريعة والتعبير الشفوي واإلثراء اللغوي.

طاقم التعليم اخلاص 
مدرسة الزهراء أم الفحم
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قال���ت مربيات مدرس���ة اخلي���ام االبتدائي���ة أن املواد التي اكتس���بنها من ق
املرش���دة أمل أبو عجوة حول موض���وع "הוראה מתקנת" وقمن بتطبيقها 
ف���ي الصف مع الطالب متثلت في: طالق���ة القراءة )שטף קריאה( حيث 
قال���ت املعلمة ابتهال اغباريه "مربية صف خامس- عس���ر تعلمي" لقد اخترت طريقة 
تالئم طالب صفي وميكن من خاللها حتس���ن قدرتهم عل���ى القراءة لتصبح وتيرتها 
أس���رع مما كانت عليه وانقسم ذلك على ثالثة مراحل "تقسيم النص لفقرات، إعطاء 
الفقرة ذاتها لكل طالب على بطاقة وعليهم لقراءتها والتمرن عليها جيداً منافسة بن 
الطالب حتت عنوان "ماراتون القراء" حيث يقرأ الطالب الفقرة مع ساعة توقف ومن 
يق���رأ بوقٍت أقل مع احملافظة على القراءة الس���ليمة واالنضباط باحلركات وااللتزام 

ب ب� "بطل القراءة". بعالمات الترقيم يُلقَّ
وخلق���ت هذه الطريقة جواً من املنافس���ة واحلماس بن الطالب حي���ث بدأ يُظهر كل 
طال���ب أقصى ما لديه كي يقرأ قراءة س���ليمة وبوتيرة أس���رع واملميز واملفاجئ هو أن 
الطال���ب ال���ذي ال يجيد القراءة حاول الق���راءة دون تردد أو خ���وف، وأضافت املعلمة 
"لدعم الطالب زيادة الثقة اس���تعملت أس���لوباً آخراً من طالقة القراءة، بحيث جعلت 

الطال���ب يق���رأ كلمة وأنا أكم���ل التي تليها حت���ى نهاية الفقرة، ثم قمت باس���تبدال 
األدوار أن���ا ابدأ وهو يكمل مما جعل الطالب يتقدمون ويتحس���نون بالقراءة 

بصورٍة واضحة وسريعة.
وع���ن بي���ت اللغ���ة، فيعتمد عل���ى اس���تخراج الكلم���ات الصعبة 

من الن���ص ووضعها عل���ى بطاقات وبعد متري���ر الكلمات 
وقراءتها مع الطالب بنينا بيت وسميناها بيت اللغة 

ال���ذي نضع ب���ه الكلمات الصعب���ة واجلديدة 
وكتابة تفاصيل كل كلمة باخملزن مثل:

هذه الطريقة ناجحة جداً 
حي���ث حاول���ت متري���ر 
كلمات تعلمها الطالب، 
الط���الب  أن  وتب���ن 
ل���م يتمكن���وا م���ن تذكر 
ومعناه���ا.  الكلم���ات 
لكن بعد اس���تعمال هذا 
األس���لوب فه���م  وذوت 
الطالب الكلمات بشكل 

سريع.

فيم���ا اعتم���د صندوق الكلمات على أنه بعد اس���تخراج الكلم���ات اجلديدة والصعبة، 
ومعرف���ة كل تفاصيلها، بنينا لكل طالب صندوق وس���ميناها مخ���زن كلمات، حيث أن 
كل طال���ب يس���تطيع قراءة الكلم���ة وكتابتها ومعرف���ة تفاصيلها فهو جدي���ر بأن يضع 
الكلمة بصندوقه، هذا ش���جع الطالب على حفظ الكلمات واحلفاظ على فهم وس���رد 
كل تفاصيلها بش���كل صحيح، وهكذا يفهم الطالب مدى قدرته على اكتس���اب كلمات 

جديدة وزيادة ثروته اللغوية.
وع���ن التصلي���ح الذاتي باإلم���الء، فتم خالله تبدي���ل دفاتر الطالب وعل���ى كل طالب 
تصليح اإلمالء لزميله واس���تخراج الكلمات اخلاطئ���ة، بعد ذلك يكتب الطالب الكلمة 
اخلاطئ���ة عل���ى الل���وح وبجانبها الكلم���ة الصحيحة مبش���اركة جمي���ع الطالب، حيث 
يس���تطيع الطالب طرح مالحظات إذا كان أي خطأ، هذه الطريقة ساهمت في تقدم 

الطالب باإلمالء وحتسن قدرة الكتابة لديهم.
وقالت املعلمة رواية ن���داف "معلمة دمج"، أن مراحل بناء الوحدة التعليمية ومالئمتها 
لطالب مبستويات مختلفة، تتم من خالل مالئمة التمارين ووسائل املساعدة للطالب 
وإعادة كتابة النص بش���كل مبس���ط ومفهوم، مضيفة »إن التغير الذي حدث هو أن كل 
مترين أو موضوع نستطيع مالئمته جلميع املستويات، وال منيز بن التمرين املالئم 
للطال���ب الضعيف أو الطال���ب املتمكن، فالطرق اخملتلف���ة وتفكيك التمرين 
وتبس���يطه ووضع مس���اعدة مع التمرين يعطي الطالب رمزاً أو طرقاً 

للحل«.
أما فك���رة صندوق الكلمات، فتعتمد عل���ى كتابة الكلمات 
الصعب���ة وش���رحها ومتريرها عدة مرات، وس���اعد 
هذا األس���لوب الطالب على حف���ظ الكلمات 
وقراءته���ا بش���كٍل س���ليم، وعل���ى زيادة 
الثروة اللغوية لديه، وميكن 
أكثر  البطاقات  اس���تخدام 
من مرة لتحقيق أهداف 
مه���ارة  م���ن  مختلف���ة 
القراءة ومه���ارة املعرفة 

اللغوية.

مدرسة الخيام االبتدائية

آخر مذكر/مؤنث مفرد/جمع عكس الكلمة اجلذر
نوع الكلمة
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خالل برنامج اإلرشاد في مدرسة معاوية االبتدائية مع مربية الصف 
"أحالم كتانه" ومرش���دات التحليل الس���لوكي "ניתוח התנהגות"  رمي 
بدوي���ة أب���و عطايا، ورجاء مصاحل���ة، مت بناء خطة لتحس���ن وضبط 
س���لوك الطالب في الصف، حيث متت مشاهدة الطالب ومالحظة سلوكياتهم، ثم 
مت اختيار أحد الطالب، )س���عيد- اسم مس���تعار( الذين هم بحاجة لتنفيذ اخلطة 
بع���د مش���اهدته وتدوين كل س���لوكياته غير املرغ���وب بها وغي���ر املالئمة للموقف 

املوجود.
يبلغ الطالب س���عيد ثماني س���نوات من العمر، وهو يتعلم ف���ي الصف اخلاص في 
املدرس���ة، سعيد طالب خفيف الظل وذو صعوبات ومش���اكل متعددة، إذ يعاني من 
احلرك���ة الزائدة، باإلضافة إلى عدم اإلصغاء والتركيز، وبناًء على ذلك مت اختياره 
لضبط س���لوكه وتركيزه  "الس���لوك املرغوب به" في الص���ف، من خالل عدد معن 
م���ن الدقائق التي ت���زداد وفق تقدمه وازدياد وتيرة تركي���زه حتى يصل إلى الهدف 

املنشود. 
وقد قامت املربية بتوجيه من املرشدة ببناء منوذج متدرج "טופס מדרגות"، يوضح 
تقدم الطالب خالل الدقائق احملددة، كما يُشار إلى أن املربية قامت ببناء لوحة على 

هيئة ملعب كرة قدم، واستخدمتها 
كوس���يلة توضح انتقال الطالب من 
درجة إل���ى أخرى حت���ى يحرز في 
النهاية هدفاً، وبذلك يتحقق املراد 
واله���دف املطل���وب -مرفق الصور 
توضح ذلك-، وإن حتليل وتقس���يم 
املهم���ة مله���ام صغي���رة متكن���ه من 
النج���اح، وتعزز الس���لوك املرغوب 
به، وتدريجياً يدخل الطالب لدائرة 

النجاح باملهام، وعن طريقها نعزز سلوك التركيز وإنهاء املهام الصفية.
ومن اجلدير بالذكر أنه مت ش���رح الوس���ائل والنماذج للطالب وحتفيزه على التقدم 
وتشجيعه على ذلك، وأن الطالب أبدى تقدماً ملحوظاً في التركيز وضبط النفس، 

مما زاد من دافعيته للتعلم أيضاً. 

أحالم كتانه
مدرسة معاوية االبتدائية

خ

ي

تحليل 
السلوك 

قال رسول اهلل ] :

}إن اهلَل ُيِح��بُّ إذا َعِمَل 

أحُدُكم عماًل أن يتِقَنُه{

يس���تطيع املعل���م واملربي 
الناجح الذي يؤمن بفكره 
ويشتغل فيه، وأن يبتدع 
من خياله ووح���ي أفكاره صوراً حية 
جميلة جديدة ونافعة، وأن يس���اهم 
في إعداد وتنش���ئة أعضاء نافعن 
في املدرس���ة واجملتمع، ولعل هذه 
احلال���ة الت���ي جرت في مدرس���ة 
مصم���ص اإلعدادية بالتعاون بن 
التربي���ة اخلاصة وبدعم  معلمي 
واإلرش���اد  املدرس���ة  إدارة  م���ن 
املهني في التعليم املصحح، ومن 
املرش���دة أم���ل أبو عج���وة »من 
مركز الدعم- ماتيا أم الفحم«.

يعتبر محمد طالب هادئ نس���بياً حيث يتعلم في الصف الس���ابع »صف تطويري«، في 
مدرس���ة مصمص اإلعدادية حيث أظهر منذ بداية الس���نة قلة في الكالم واملش���اركة 
داخ���ل الص���ف، وارتفاعاً في عدد أي���ام الغي���اب، باإلضافة إلى التدني في مس���توى 

التحصيل الدراسي لديه في معظم املواضيع.
وبع���د إجراء التش���خيص التعليمي في بداية الس���نة في موضوع اللغ���ة العربية، تبن 
أن الطال���ب مييز عش���رة أحرف أبجدي���ه فقط، وال مييز احلركات اس���ماً ولفظاً، وال 
يس���تطيع أن يتعامل مع الن���ص املكتوب من حيث متييز املركبات األساس���ية فيه نحو 
حتلي���ل تركيب وهجاء، ليتم العم���ل مع الطالب داخل الصف التطويري الذي يش���مل 
خمس���ة عش���ر طالباً، تتفاوت لديهم القدرات التعليمية والعقلي���ة، من خالل توظيف 
اس���تراتيجيات عمل متنوعة شملت »العمل بش���كٍل فردي مع الطالب من خالل أوراق 
عم���ل وفعالي���ات صفية حول كيفية متيي���ز األحرف األبجدية، ربطه���ا داخل الكلمة- 
التميي���ز البص���ري والس���معي لألحرف في املواق���ع اخملتلفة،  ق���راءة أحرف- كلمات 
بس���يطة م���ن داخل الن���ص التعليم���ي، مع التركي���ز عل���ى التمييز والتس���مية للحرف 
والوصول إلى الهجاء الصحيح، توظيف احلاسوب في عملية التعليم بهدف االكتساب 
والتثبي���ت أثناء الطباعة، وكذالك األمر من خالل اس���تعمال أقراص تعليمية تش���مل 
نصوص وقصص مكتوبة ومقروءة إلعداد طالب قارئ وتوجيهه لألس���س الصحيحة، 
توظي���ف الكاش���ف- بطاقات في ع���رض الكلمات اجلديدة مع إبراز األحرف بش���كٍل 
دائم، بناء ملف ش���خصي للطالب بش���كل تدريجي يشمل األحرف والكلمات اجلديدة 
التي تعلمها في نهاية كل أسبوع، توزيع مهام مختلفة داخل الصف بهدف تثبيت املواد 
التعليمية ورفع ثقة الطالب بنفس���ه وبزمالئ���ه، وبناء عالقة مودة وصحبة مع احمليط 
الدراسي، كتابة أيام األسبوع، توزيع الصحف مع مالئمة الصورة للخبر داخل الصف 
وقراءة األحرف والكلمات، ربط املادة اجلديدة في اللغة العربية مع قسم من املواضيع 
األخ���رى من حيث متييز أس���ماء املواد داخل اخملتبر ومس���اعدة املعل���م على توزيعها 

ومالئمتها مع الكميات«.
وق���د أظهر الطالب تقدم���اً وتغييراً واضحاً منذ توظيف االس���تراتيجيات وبناء خطة 
عمل مالئمة في موضوع اللغة العربية في األساس مع تعميم اخلطة من حيث أساليب 
التدريس في املواضيع األخرى، حيث بدا أن هناك »حتس���ن واضح في مواظبته على 
الق���دوم والدوام في املدرس���ة، تعزيز ملحوظ وحتس���ن في ثقة الطالب بنفس���ه  وفي 
املدرس���ة ومع الزمالء، تط���ور عالقة محبة وثقة مع كتب التدري���س واملواد التعليمية، 
اكتس���اب األح���رف األبجدية وقراءة كلم���ات وجمل قصيرة من النص���وص التعليمية، 

متييز أسس القراءة من حيث احلركات، األفعال، واألسماء«.
نؤمن في مدرس���تنا ب���أن العمل عبادة، فهو س���بيل االرتقاء إلى القم���ة، خصوصاً إذا 
اكتنف���ه التع���اون واالنتماء ب���ن أعضاء الهيئة التدريس���ية، فللمعلم دوٌر ه���ام في بناء 

وصقل شخصية طالبه، السيما الذين يواجهون صعوبات تعليمية خاصة.

مدرسة مصمص اإلعدادية
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بادر مركز ماتيا بأم الفحم، باقتراح إدخال مشروع االنتقال )מעברים(، 
على مدير مدرس���ة معاوية اإلعدادية األس���تاذ عل���ي اغباريه، ومركزة 
التربي���ة اخلاصة املعلمة فردوس اغباريه، حي���ث ملعت الفكرة أمامهم، 
وباش���روا بتنفيذ اخلطة بعد جلس���ة مهنية مع الطاقم املهني بالتربية اخلاصة في 
املدرس���ة، وبدأ اإلعداد للمش���روع من خالل زيارات متبادلة من قبل طاقم التربية 

اخلاصة باملدرسة اإلعدادية واملدرسة االبتدائية، وبعد أسبوع بدأ التنفيذ.
ويسعى املشروع إلى "تعريف الطالب على البيئة اجلديدة من طالب ومعلمن، تهيئة 
الطالب نفس���ياً لالنتقال ملدرس���ة جديدة، دمج وأقلمة الطالب على البيئة اجلديدة 
التي س���يتم االنتقال لها، تكييف الطالب مع الظروف اجلديدة التي س���يواجهها في 
السنة القادمة، تطوير الطالب مهاراته االجتماعية، إكساب الطالب صفات حميدة 

من شأنها أن حتسن سلوكياته".

وقام على املشروع "طاقم التربية اخلاصة باملدرسة االبتدائية، طاقم التربية اخلاصة 
باملدرس���ة اإلعدادية"، أما ع���ن برنامج العمل الذي وضعته املدرس���تان، فجاء على 
النحو التالي "فعاليات تعارف وفطور جماعي للطالب، مش���اهدة فيلم مع مناقشته 
مع مربية الصف رمي اغباريه، ورشة عمل مع األخصائي النفسي محمود محاميد، 

مع  جماعي���ة  فعالي���ة 
بالتش���غيل  املعال���ج 
رأفت غنام���ة، وجولة 
ولق���اء  مش���تركة 

ملخص".

فردوس اغباريه
مركزة التربية اخلاصة

إعدادية معاوية

افتتحت مدرس���ة عن الس���هلة صف تطويري للطالب ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة، الذين يعانون م���ن صعوبات تعليمية مختلف���ة، حيث يتعلم في 

الصف 13 طالباً "من الصفوف الثالثة والرابعة".
ويتعلم الطالب جميع املواضيع، باإلضافة إلى املوسيقى واملهارات احلياتية  والفنون، 
وق���د رافقنا باإلرش���اد والتوجيه ملوضوع الفنون األس���تاذ برهان ش���ريدي على مدار 

عامن.
ففي العام األول تركزت الفعاليات على تقريب الطالب من الطبيعة واس���تعمال مواد 
من الطبيعة كالتراب واحلجارة في إبداع لوحات ومجسمات جميلة، واستعملوا أيضاً 
أل���وان األزه���ار البرية في تلوي���ن لوحات مميزة، وق���د تُوجت ه���ذه الفعاليات بإقامة 

معرض ألعمال الطالب، مما القى استحساناً وقبوالً لدى اجلميع.
ومت التركيز خالل هذا العام على دمج الفنون من خالل درس التربية املوسيقية، حيث 
يت���م تعليم الطالب النغمات املوس���يقية آلل���ة "الطبلة"، كما نّظم األس���تاذ أحمد كبها  
فعالية "رس���م ثالثة دوائر على األرض، وبداخل كل دائرة كتب اسم نغمة "ُدم تَك ِتك"، 
مع دمج آلة الطبلة، حيث تفاعل الطالب كثيراً مع الفعالية، حيث كان لفعاليات الفنون 
أث���ٌر كبير على طالب الصف من عدة جوانب، على رأس���ها "االجتماعي، والنفس���ي"، 
مم���ا أدى إلى تطوير القدرة على التعبير، اإلب���داع والتفكير، الثقة بالنفس، اإلصغاء، 

واالستقاللية في العمل.
ونحن بدورنا نش���كر مديرة املدرس���ة السيدة سحر بدران على تش���جيعها الدائم لنا، 
املرشدة شروق أبو فنه مرشدة التربية اخلاصة، واملرشد برهان شريدي على إرشاده 

وعمله الناجع ونتمنى أن يرافقنا في األعوام القادمة ملا فيه مصلحة أوالدنا.

مقتطفات من الفعالية:

املربية سهراب كبها
مدرسة عن السهلة

مدرسة معاوية اإلعدادية

مشروع خطة 
االنتقال )מעברים(

الصف التطويري الرابع "أ" في

مدرسة عين السهلة 
الجماهيرية
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نفذ طالب الصف الس���ادس "4" في مدرس���ة مش���يرفة االبتدائية خالل 
الفصل الثاني من العام الدراس���ي اجلاري، مش���روع احلديقة املدرسية، 
بإرش���اد املربي برهان ش���ريدي "مرش���د مركز الدعم- ماتيا أم الفحم"، 
حي���ث قام الطالب مع املربي جاد الله اغباريه بالعمل بش���كٍل نظ���ري وعملي، لتنفيذ 
مراحل بناء حوض زراعي في حديقة املدرس���ة، فيما تضمن املش���روع أس���س الفكرة 
والتخطيط املسبق لتحضير احلوض وغرسه ورعايته، باإلضافة إلى إكساب الطالب 
مصطلح���ات لغوي���ة في الزراع���ة، ثم كتابة الط���الب لألعمال التي قام���وا بها بلغتهم 

الشخصية، متوجن عملهم بنص نثري قصير.
ويُش���ار هنا إلى أن املش���روع القى إقباالً ش���ديداً من قبل الطالب، جتلى مبشاركتهم 
وتفانيهم، وأنه يرمي إلى ترسيخ قيم املبادرة واالستقاللية والثقة بالنفس والتخطيط 
الس���ليم والتعبير الكتابي والشفهي، وفي نهاية املشروع أسندت لكل طالب مهمة بناء 

حوض زراعي في حديقة بيته، كما مت عرض شريحة أمام الطالب عن مشروعهم.
وم����ن اجلدير بالذكر أنه س����يتم في مرحلٍة متقدمة من العام الدراس����ي احلالي إطالع 
الطالب على تصميم احلدائق وأنواعها وأهمية فوائد احلديقة للبيت والبيئة احمليطة.

جاد الله اغباريه
معلم في التعليم اخلاص

 مدرسة مشيرفة اإلبتدائية

ن

مشيرفة ُتطلق مشروع

"الحديقة المدرسية"
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قامت املدرس���ة االبتدائية املتجددة "أ" في كفر  قرع بأس���بوع  "أنا أيضا 
أشعر" بدعم من قبل مدير املدرسة علي زحالقة، وإشراف مركزة التربية 
اخلاصة ياس���من عسلي، حيث قامت مبس���اعدة طاقم التربية اخلاصة 
"من���ار ملحم وس���ميرة عثامنه وجيه���ان عليمي وصف���اء كتاني واملس���اعدات كرميان 
مصاحل���ه وحن���ان مص���اروه واملعلم���ة الداعمة للنظر س���هى مص���اروه"، واألخصائي 
النفس���ي واملستش���ارة التربوية ومرك���ز التربي���ة االجتماعية بتفعيل طالب املدرس���ة 
بفعالي���ات مختلفة، حول موضوع الس���خرية وتقبل اخملتلف، وابتدأ األس���بوع بافتتاح 
يوم���ه األول ف���ي 4-3-2012م، والذي أعلنت به املركزة عن البدء بأس���بوع "أنا أيضا 
أش���عر" وقامت بالش���رح للطالب عن الفعاليات التي س���يتم متريرها خالل األس���بوع 
وأه���داف الفعالي���ات، ثم ألقت رئيس���ة البرملان كلمة هادفة حول موضوع الس���خرية، 
وقام���ت الطالب���ات بغناء أغنية ال تس���خر من���ي، ومت إطالق البالونات م���ع لوحة كتب 
عليها شعار األس���بوع إشعاراً لبدايته من قبل طالب املدرسة، بعد ذلك دخل الطالب 
للصفوف وقام املرب���ن بفعالية بداخل الصف مع الطالب حول املوضوع، ومن ثم بدأ 
تفعيل الطالب حس���ب برنامج بداخل املركز التعليمي الذي مت حتضير الفعاليات به، 

وال���ذي تضمن العديد من الفعالي���ات حول تقبل اخملتلف، والت���ي خاض بها الطالب 
جتارباً ألن يعيشوا دور اخملتلف، مثل مشكلة السمع والنظر وصعوبة القراءة والكتابة 
وغيره���ا، باإلضاف���ة إل���ى محطة التعبير عن املش���اعر م���ن خالل الفن���ون، واحملطة 
النهائية بداخل الصف مع املربي وهي قراءة قصة حول موضوع الس���خرية من الغير 
وحل ورقة عمل حولها "قدمت القصة حس���ب بن���ود دوائر التذويت املتبعة في برنامج 

املهارات احلياتية".
وف���ي اليوم اخلتامي مت اس���تدعاء أمهات ط���الب الصفوف األول���ى والثانية، وطالب 
التربية اخلاصة ملش���اهدة املش���روع، ثم ألق���ت عليهن املستش���ارة التربوية محاضرة 
حول تقبل اخملتلف، وتخلل اليوم النهائي حفلة ختامية للمشروع والتي تخللت فقرات 
للطالب من التربية العادية والتربية اخلاصة حول موضوع الس���خرية وتقبل اخملتلف 
وق���د حضر زواراً لليوم اخلتام���ي منهم مفتش التربية اخلاصة ومفتش املستش���ارين 

ومدراء عدد من املدارس.
واختتم البرنامج للمعلمن وجلنة اآلباء خالل جلس���ة الهيئة التدريسية بعرض الفيلم 

الهندي جنوم على األرض.

افتتاحية األسبوع 

 خ���الل احلصة األولى 
بداخل الصفوف

محطة  النظر

محطة السمع

محطة صعوبة القراءة

محطة التعبير عن املشاعر من خالل الفنون
والتي حتوي على 6 فعاليات 

اختتام األس���بوع بحفلة لطالب املدرس���ة والتي تخللت إلقاء كلمات وأغاني 
وقصائد ومسرحية مبوضوع تقبل اخملتلف

محطة اختالف النظر

محطة العضالت الدقيقة

 أسبوع "أنا أيضًا أشعر"
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نؤمن في مدرس���ة الزهراوي ف���ي باقة الغربي���ة، أن كل طالب عالم بحد 
ذاته، كل طالب به شيء مميز وخاص به، كل طالب هو خاص في قدراته، 
وعل���ى ه���ذا النهج نتعامل م���ع طالبنا، وميك���ن أن نظهره ونب���رزه، وهذا 

يساعده ليصبح طالب مميز رغم الصعوبات املوجودة لديه.
يقوم طالب الصف التاسع التطويري بفعاليات منتظمة في مركز العلوم والتكنولوجيا 
"תפוח פיס" في باقة الغربية، وذلك بإرش���اد مديرة مركز العلوم املعلمة ش���ادية وتد، 
ومربي���ة الصف هديل ناص���ر، ويتضمن البرنامج جتارب متع���ددة في موضوع العلوم 
حصة واحدة أسبوعياً، حيث يقوم الطالب بإجراء جتارب في كل لقاء، بتلهف وعزمية 

إلمتام التجارب والبحث فيها.
ويش���عر الطالب في مركز العلوم أنه مكتش���ف، يتمكن من فعل ش���يء ذو قيمة، وهذا 
يحف���زه للعمل وللتق���دم، والطالب يعبرون عن رأيهم ح���ول موضوع البحث عن طريق 
األس���ئلة واملالحظ���ات، بينما الطالب في ه���ذه احلصة ومن خ���الل التجارب،  يطور 
إبداعاته ويبحث بها، وكل هذا يس���اعد على فهم املادة بش���كل عميق، وهو في طبيعته 

يحب االكتشاف والتعرف على أشياء جديدة، فهذه احلصص توفر له اإلمكانيات.
 ويق���وم املعلم في حصة العلوم بتش���جيع الطالب ومس���اعدتهم عل���ى التحليل، بينما 
طريقة احملادثة مع الطالب في موضوع العلوم  تس���اعد على كش���ف  ما لدى الطالب 

من قدرات لتحليل وفهم املوضوع عن طريق حب االستطالع.
نحن نش���جع مثل ه���ذه احلصص لهؤالء الط���الب،ألن النتيجة دائم���اً إيجابية من كل 
النواحي االجتماعية،النفس���ية والتعليمية، ومع األميان دوماً أن كل طالب لديه القدرة 
الكامن���ة بداخل���ة، مع القليل من االنتب���اه واالهتمام، وإعطاءه مهام متنوعة ومش���وقة 

تساعده على إظهار هذه الطاقات الكامنة لديه.

هديل ناصر
مركزة التربية اخلاصة في مدرسة الزهراوي.

ن

ق

فعال�يات 
ع�لمية

للصف  التاسع التطويري 
في مركز العلوم والتكنولوجيا "תפוח פיס"

أسب��وع
الصح�ة
في مدرسة الهالل عارة

قامت مدرس���ة الهالل "ع���اره"، في بداية آذار املاضي، ضمن مش���روع 
"مفت���اح القلب"، بفعاليات أس���بوع الصحة، من أج���ل تعزيز قيم العطاء 
والتجان���س والتماي���ز "الوحدة واالختالف"، حيث تخل���ل البرنامج عدة 
فعاليات كان على رأسها "التغذية الصحية، نظافة اجلسم، ومحاضرة عن األسنان".

وشاركت صفوف التربية اخلاصة في املدرسة ضمن هذه الفعاليات، حيث قامت كل 
من مربيات الصفوف وفاء جزماوي، ونبيلة جمال، مبرافقة األخصائية بالتش���غيل 
"نيفن يونس"، وأخصائية النطق واللغة "مآثر سيف"،  اللتان قامتا بتفعيل الطالب 
من خالل تقدمي الش���روح الالزمة حول أهمية مكونات الطعام وأهميتها للجس���م، 

ومت حتضير وجبة غداء صحية من ِقبَل الطالب مبساعدة املعلمات.

نبيلة جمال
مركزة التربية اخلاصة
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ل

مدرسة آفاق  نحو البجروت

بستان األخوة
للعالج اللغوي

في سطور

مدرسة المنار 
تدخل عامها األول 
كمدرسة تجريبية 

للس���نة الثالثة عل���ى التوالي يتوجه طالب مدرس���ة آفاق ذوي العس���ر 
التعلمي المتحانات البجروت ف���ي مواضيع مختلفة، حيث يتقدم لهذه 
االمتحان���ات الط���الب ذوي الق���درة، املواظبة واالجته���اد الجتياز هذه 
االمتحان���ات، وعلى الرغ���م من أننا طالئعي���ن مبوضوع امتحان���ات البجروت، إال 
أنن���ا بكل فخر واعتزاز نقف اليوم على إحدى عش���رة وح���دة تعليمية، في املواضيع 
اخملتلفة على النحو التالي "الرياضيات، احلاسوب، الدين اإلسالمي، تاريخ العرب، 

البيئة وعلم االجتماع".
ومن اجلدير ذكره أن هناك استراتيجيات تعليمية خاصة، تالئم احتياجات الطالب 

ذوي العسر التعلمي، من اجل تذويت املواد التعليمية في املواضيع اخملتلفة.
ونق���ول ب���كل فخر هن���اك مجموعة ال ب���أس بها من الط���الب تقدم���وا المتحانات 
البجروت في الس���نوات املاضية واجتازوا تل���ك االمتحانات وحصلوا على عالمات 
مشرفة، حيث أننا نصبوا للوصول إلى مسار ستة عشرة وحدة تعليمية، والتي تؤهل 

طالبنا للدخول إلى املعاهد األكادميية العليا.

مبناس���بة تكرمي األم، قام بس���تان األخوة بتنس���يق يوم مفتوح مبشاركة 
الطاق���م املهني مع األمهات، حيث تضمن اليوم كلمة ترحيب باألمهات، 
ألقته���ا مدي���رة الص���ف مجدول���ن مس���عود، ومحاضرة م���ع املعاجلة 
بالتش���غيل إيناس خليلة عن كيفية اإلحس���اس بصعوبات األطفال من قبل األمهات 

وطرق املساعدة. 
كما تضمن اليوم ورش���ات إبداعية مع رمي اغباريه واملربيات سهير اغباريه وفوزية 

مرزوق.
وتضمن أيضاً رقصات على أنغام املوس���يقى مبش���اركة األمهات وأطفالهن، برفقة 

معلمة املوسيقى سيرين مواسي.
وش���مل الي���وم، فعاليات جماعية باملش���اركة م���ع املعاجلة بالقص���ة عتاب فالحن، 
واملعاجل���ة بالنطق واللغ���ة "ماثر مدلج" مع األمهات، وح���ول موضوع أهمية القصة 

وإثراء اللغة لدى الطالب ومت الشرح عن أهمية تسلسل القصة وكيفية سردها.
تلخي���ص اليوم مع مديرة الص���ف حول مكانة األم )املرأة(، للدع���م املعنوي من األم 

جتاه طفلها، وحول جتربة األم للصعوبات التي تواجه طفلها بصورة فعلية.
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باش���رت مدرس���ة املنار عامه���ا األول كمدرس���ة جتريبية حيث اجت���ازت جميع 
املعايي���ر واحملطات لنيلها اللقب ومنذ مطلع العام الدراس���ي احلالي مت تصنيف 
املدرس���ة كتجريبية مبجال "املنالية" ويعمل طاقم املدرسة على تطبيق مضامن 
البرنام���ج التجريب���ي من خ���الل قيامه ببح���ث أكادميي، يرافق مج���رى البحث 
الدكت���ورة - نعما ش���احر- محاضرة من جامعة حيف���ا، أخصائية نطق واتصال 
وخبيرة باألبحاث امليدانية األكادميية وهي املستش���ارة املرافقة لبحث املدرسة، 
أح���د مميزات البحث العلمي ه���و كونه غير قابل للقياس الرقمي ذو صيغة غير 
قياس���ية فبواسطة البحث تقوم املدرس���ة ببحث ظاهرة من دون املعرفة املسبقة 
أي���ن س���يقودنا هذا البح���ث، يلتقي الطاقم التجريبي أس���بوعيا مع املستش���ارة 
األكادميية لبناء س���يرورة البحث واختيار الوس���ائل املالئمة لتطبيقه باإلضافة 
لتحلي���ل املعلومات واملعطيات من احلقل وعليه فقد مت اختيار 3 صفوف إلجراء 
البحث على أرض الواقع  في الس���نة األولى على أن يتم تعميم البحث على كافة 
الصف���وف الحق���ا، يقوم الطاقم العام���ل في الصفوف الت���ي مت اختيارها بجمع 
املعلومات واملعطيات للبحث وعرضها أمام الطاقم التجريبي والذي بدوره يقوم 
مبرافقة وإرش���اد أفراد طواق���م الصفوف في مراحل البح���ث اخملتلفة، جتميع 
املعطيات يتم في "مركز االس���تقاللية" خالل تناول وجبة الغداء حيث مت إجراء 
املشاهدات وتدوينها خطيا وبواس���طة التصوير، يتم جمع املعلومات واملعطيات 
وتصنيفه���ا وحتليلها إللقاء الضوء على س���لوكيات وتعاطي الطالب من الناحية 
االجتماعي���ة االس���تقاللية واألداء الوظيف���ي وذلك الس���تخالص العبر والنتائج 
اخلاصة بالبحث إلجراء التعديالت وتوفير املالئمات ووسائل التدخل العالجية 
والتربوي���ة وإحداث تغيير في أمن���اط التفكير والتعامل م���ع املعيقات والعقبات 
لرفع وحتفيز الدافعية الداخلية لدى الطالب لتأثيرهم على احمليط اخلارجي، 
األم���ر الذي قد يدفعهم إلى مش���اركة أكثر فعالة في جمي���ع امليادين واجملاالت 

احلياتية.
 كما ومن خالل إجراء هذا البحث يتحول "املعلم" إلى "معلم باحث" يتمتع بتفكير 
ارت���دادي يبحث في طرق عمل���ه وتعاطيه مع الطالب، يجم���ع ويحلل املعطيات 
ويس���تعمل أدوات البح���ث مم���ا يعزز تطوي���ر املعلم، وفي نفس الس���ياق وبهدف 
تذويت مضامن البحث التجريبي مت بناء دورة اس���تكمال مدرسية على مستوى 
أكادميي عالي يش���ارك بها جمي���ع أفراد الطواقم التربوية والعالجية، تس���اهم 
مضام���ن الدورة  في رفع مس���توى املعرف���ة والفهم ملوضوع املنالية بش���كل عام 

وماهية البحث امليداني وآلياته بشكل خاص.
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مدرس���تنا، مدرس���ة العط���اء والتي تض���م وحتتضن طالب���اً يعانون من 
اضطرابات س���لوكيه، حتتفل الس���نة  مبناس���بتن، أما املناسبة األولى 
فهي  "مرور خمس���ة أعوام على تأسيس���ها"، وأما املناسبة الثانية فهي 
"انتقاله���ا لبناية جديدة في كفر قرع"، مدرس���تنا تتعامل وتواج���ه طالباً يعانون من 
مش���اكل ف���ي االتصال، التركي���ز، االندفاعيه والع���دوان، نحن نتب���ع ونؤمن بنظرية 
عل���م النفس اإليجاب���ي، والذي يحث على ض���رورة تعزيز ص���ورة إيجابية في نفس 
الطال���ب وهن���ا يكمن أحد أهدافها األساس���ية أال وهو دمج الط���الب في اجملتمع، 
ومن اس���تراتيجياتنا تتبع النهج السلوكي، التربوي، االجتماعي والعالجي، إلكساب 
الطالب تذويت بدائل س���ليمة ومتنوعة للتعامل مع الصعوبات التي يواجهونها، في 
ض���وء املمارس���ة والعمل املكثف لفت���رة طويلة، وجزء من برنامج نح���و البلوغ، حيث 
تعمل مدرس���تنا هذا العام على دمج الطالب مبختلف البرامج خارج نطاق املدرسة 
من أجل استكش���اف وحتقيق قدراتهم ومهاراتهم املكتس���بة، وكذلك من أجل غرس 
املع���ارف واملهارات والعادات، تقليل الش���عور بالرفض من اجملتمع وتعزيز الش���عور 
باالنتماء، تعزيز وحتليل مهارات وقدرات الطالب، تطوير ش���خصية مستقلة، إثراء 

احلياة االجتماعية والترفيهية.
نحن س���عداء وفخورون باجنازاتنا لهذه السنة حيث مت دمج الطالب في العديد من 
البرامج، مثل الذهاب واالشتراك في فعاليات مبدرسة ابن سينا، وذلك بالتعاون مع 
طالبهم بإعداد وتشغيل محطات فنية في موضوع االستحداث، كذلك قمنا بزيارة 
روض���ة أطفال وقمنا بفعاليات تضم موضوع فصل الش���تاء، وم���ن ضمن الزيارات 
قمنا بالذهاب لزيارة بيت املسن  حيث قام الطالب بتحضير أطباق غذائية صحية 

من إعدادهم، ومن ضمن برنامج التغذية الصحيحة.
 ومن بعض البرامج املتوقعة  في وقت الحق لهذا العام هي عقد  بازار مبناسبة يوم 
األم حيث س���يتم إعطاء الفرص للطالب لبيع وعرض املنتوجات من إعدادهم مثل 
تزين أشكال خشبية، فسيفساء وشبك وخرز، وكذلك إجراء لعبة كرة قدم ودية مع 
م���دارس أخرى، وزيارة روضات ومن خالل برنامج التطوع الذي بدأنا به هذا العام 

من املفترض أن يقوم الطالب بتزين متنزه كفر قرع.
نأمل أن نرى بصمات النجاح على وجوه طالبنا...

نأمل أن نرى الفرحة على وجوه من حولنا...

م

أ

خمس سنوات على

مدرسة العطاء
التنور اللغوي

في البساتين الخاصة
التربي���ة اللغوي���ة املعيارية تك���ّون في س���نوات الطفولة املبك���رة إطاراً 
لتطوير األس���س اللغوية املتعلقة بتطور الطفل، هذه األسس مصيرية 
الكتساب القراءة والكتابة واملعرفة اللغوية بشكل خاص، ولدمج الطفل 

في الثقافة واجملتمع على وجه العموم.

إن التربية اللغوية احملكومة مبعايير خاصة في إطار التعليم اخلاص للجيل الغض 
يحّق���ق الرؤيا التربوية لقس���م التعليم اخل���اص، هذه الرؤيا تلزمن���ا نحن العاملن 
ف���ي مجال التربي���ة بتزويد كل تلميذ مب���وارد وأدوات تخّول���ه االندماج في احلياة 

االجتماعية اجلماهيرية وتزوده بجودة احلياة.
إن وضع املعايير في مجاالت الفحوى والتطبيق، واملعايير لفرص التعليم والتقييم، 
في رأس س���لم األولويات لإلطار التربوي، يؤدي إلى تطوير »ثقافة النجاح«. حيث 
متك���ن املربية والطاقم من تقيي���م الطالب في كل وحدة زمني���ة مدى تقدمه، وفق 

معلم ذو صلة بأساليب التعليم التي استعملها. 
وللعمل بشكل ناجح ومحقق للهدف مت التعرف على املنهج التعليمي للتربية اللغوية 
للبس���اتن عند بدء تعلّم القراءة والكتابة، مبادئ وحتصيالت مطلوبة مبا يتناسب 

ومستويات األجيال )معالم تطورية(.
وقام���ت كل مربي���ة بتقييم وظيفي  مع تسلس���ل حتصيالت األجي���ال بالتعاون مع 
الطاق���م املهني كأخصائية النطق واملعاجلة بالتش���غيل، ليلي���ه تخطيط مبني على 

تقييم وظيفي تربوي مبستوى منهاج تعليم البساتن ومستوى التعليم  الفردي.
لذل���ك مت العمل على تصميم بيئة تربوية تطور الوعي القرائي وقدرات اللغة التي 

تكرس تواجد مضامن التعامل مع التربية اللغوية في البساتن.
باإلضاف���ة لتطوير”مجموع���ة داعمة” مث���ل التعلم مع زميالت ف���ي نفس اجملال 
بواس���طة دورة االس���تكمال الت���ي ش���ملت محاض���رات وورش عمل، وإرش���اد في 

البساتن التي ستكّون حقل جتارب تطبيقي للسنة القادمة.

إن م���ا ن���راه اآلن من جناح وتطوير ق���درات الطالب هو نتيجة عم���ل مثمر قامت 
به مربيات البس���اتن لتذويت أس���س ومعايير التربية اللغوي���ة ببرنامجها ونهجها 

اليومي مع الطاقم املهني وكذلك أولياء األمور.

 
أنيت عثامنه

مرشدة للتربية اللغوية في البساتن اخلاصة 
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حلقة في سلسلة
الط���ب  طاق���م  ش���ارك 
البديل في بستان األنوار 
املدم���ج لغوي���ا، بسلس���لة 
ورش���ات عمل تطبيقية هادفة جمعت 
خاللها أولي���اء أمور أطفال البس���تان 
والعادي���ة"،  اخلاص���ة  التربي���ة  "م���ن 
بإشراف املربيتن جينا اغباريه وحنان 
أبوج���ارور، حي���ث تضمن���ت ال���ورش 
محاض���رة حتت عن���وان "تط���ور اللغة 
لدى أطفالنا" ألقتها اختصاصية اللغة 
والنط���ق م���ي محاجنه، وف���ي أعقاب 
احملاض���رة مت تناول قص���ة "عصفورة 
النف���س" كتطبي���ق عمل���ي للمضامن 

النظرية التي ُعرضت في احملاضرة.

وبادرت اختصاصية العالج بالتشغيل 
فحم���اوي،  عم���ري  ه���زار  الس���يدة 

مبشاركتها املهنية مبحاضرة بعنوان "إكساب وتطوير مهارة الكتابة في جيل الطفولة"، 

احملاض���رة  تخل���ل  فيم���ا 
تربوي���ة  أللع���اب  ع���رض 
الكتاب���ة،  مه���ارة  تث���ري 
مقترحات  إل���ى  باإلضافة 
أللع���اب بديلة من أغراض 
متوفرة ف���ي البيت، والتي 
تس���اهم  أن  ش���أنها  م���ن 
العض���الت  تقوي���ة  ف���ي 
الدقيقة والغليظة كأساس 

للجهوزية نحو الكتابة.

واختتمت سلس���لة اللقاءات الس���يدة أوجلا محاميد "اختصاصي���ة العالج باحلركة"، 
بورشة تفعيل حركي، من أجل تعميق وترسيخ التواصل العاطفي بن األهل والطفل.

حنان محاجنة 
مربية بستان األنوار اللغوي

بعد مرور س���نواٍت ط���واٍل على تعكير صفو بياضها بأفكاٍر وخربش���ات 
أطف���ال.. ُكنت ال أنس���ب لها معن���ى..  فأقول: أنا أحب الرس���م هكذا، 
أح���ب أن يصطف الل���ون داخل الش���كل بانتظ���ام.. وإذا به���ا تلقاني.. 
تراقبن���ي.. تتبع حركاتي.. حت���ّدق بألواني.. ثّم.. تعقد جلس���ة.. وتقول: بصراحة! 
أنت يا جامعّية صاحبة ألوان جذابة ولكنها غريبة.. فهذا السواد وهذا األداء يحمل 
داخل���ه رس���الة.. أعذري فضولي فماضي���ك  قّصة.. إن أردت���ي حدثيني وإال فأنت 
حّرة.. صمت اعتراني.. وحالة من الدهش���ة..دخل اخليال والواقع في صدمة.. ما 

الذي تقولن؟
أألن���ي أرس���م هكذا؟ ألّون هك���ذا.. أعبر بذلك ع���ن خفايا ذك���رى صعبة؟ طأطأت 
رأس���ي.. مللمت فكري.. قلت في نفس���ي.. على ما يبدو ماضيَّ بحاجة إلى وقفة.. 
رجعت إليه.. عاجلني.. عاجلته.. غلبني ثّم أنا غلبته..وها أنا اليوم.. معلّمة! اؤمن 
بأن قلما وورقة وخطوط عبثّية.. وخربش���ة عفوية.. إمنا هي ذات أهمية.. ورسالة 

. تخبئ خلفها براءة طفٍل.. صاحب همٍّ

منى عويسات عمر 
معلمة دمج في بساتن باقة الغربية
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ألّن الطال���ب مركز الثقل الذي ننتظم نحن حوله، وألّن هدفنا هو العمل 
على تقّدمه ودفعه إلى األمام، وألّن العمل ال يتّم إاّل بالتكافؤ  وش���دّ اليد 
بالي���د، لذلك يجب أن ترتقي العالقة بن مربّي���ة الصف ومعلمة الدمج 

إلى رتبة الشراكة التاّمة الصحيحة.
تفرض طبيعة عملي كمرش���دة ملعلمات الدم���ج في أم الفحم إلى التواجد في صفوف 
البس���اتن بشكٍل متواٍل، ُمتوّليًة بذلك مهمة اإلرشاد والتوجيه، هذه املتابعة املتواصلة 

من بداية السنة حتى نهايتها، وهذا القرب واالنخراط 
أت���اح لي، من موقعي ه���ذا،أن أبّين م���دى األهمّية 
البالغة للش���راكة بن مربية الصف ومعلمة الدمج، 
ومدى جوهرّيتها في مس���عانا التعليمي، كما طفت 
على الس���طح، عقب ذلك، أهمّية احلوار ومركزّيته 

فيما يتعلّق بالدمج، ودوره في تقّدم الطالب ومسيرة 
ارتقائ���ه، فللحوار احلضاري البّن���اء ضلع في إجناح 

الدمج ودوام جناعته.
وفي تصّوري، هناك تط���ّور قد طرأ على العالقة 

ب���ن املربية ومعلمة الدمج، غير الذي كان عليه 
سابقاً. 

وألّن اليد الواحدة ال تصفق، فكان 
ينبغ���ي على العالقة أن تصل حًدا 
من التواص���ل والتراضي،  لنُلمس 

نتائج���ه ف���ي الطالب، وخي���ر مثال 
على ذلك أن���ه  وبعد أن يتلّقى الطالب 

حّصته من الدمج، تكتب املعلمة اجملاالت 
التي تناولته���ا وعملت عليها مع الطالب على 

ح���دة، كما تق���وم بوصف مجرى ال���درس لتمأله 
في اس���تمارٍة، وهي عبارة عن حلقة وصٍل بينها وبن 

املربي���ة، باإلضافة إلى ذلك ت���درج املعلمة في هذه 
االستمارة توصياتٍ للمربية، يُنصح بالعمل عليها 

مع الطالب بش���كلٍ منفرد، حت���ى اللقاء التالي، 
كّل ه���ذا يكون مرفق���اً بأوراق عم���ل وفعاليات 

تهدف إلى تس���ليط الض���وء على اجملاالت الت���ي حتتاج إلى 
التعزيز والتقوية عند الطالب، سعًيا إلى تطويرها. 

وم���ن اجلدير ذك���ره أن املربية تكمل ما بدأت���ه معلمة الدمج 
لتس���ير على خطاها بنفس الوتيرة والتزامن، وهكذا تكتمل 
الص���ورة ف���ي ذه���ن الطالب ف���ال يعاني م���ن الثغ���رات في 
املعلوم���ات والتي تنجم في العادة عن أزمٍة في التواصل بن 
الطرفن “معلمة الدمج واملربي���ة”، التي ال عالقة للطالب 
به���ا، وبه���ذا يحصل نوٌع م���ن الدفق والدفع إل���ى األمام في 

ه���ذا التواص���ل احلاص���ل ليكمل 
كل طرف الطرف اآلخر، لش���حن 
هذه العالقة بالطاقة كما الدائرة 

الكهربائية.

وتتجلّ���ى ذروة الش���راكة ويكم���ن 
رونقه���ا في التخطيط املش���ترك 
لتنفي���ذ مش���اريع تض���ّم أكثر من 

ص���ف، حي���ث تطغى مظاه���ر اإلبداع م���ن قبل معلم���ات الدمج ومربي���ات الصفوف، 
لتحقي���ق األهداف املرجّوة لتقّدم الطالب املُدمج���ن، وعلى أرض الواقع نترجم ذلك 
في عّدة مش���اريع منها مش���روع الصحة في األسبوع املكّثف، ومشروع القصص كأداة 
للتنوير اللغوي، هذا باإلضافة إلى حرص املربيات على االشتراك في جلسات الطاقم 
م���ع معلمات الدمج عامًة، ومع���ي خاصًة ليدّل ذلك على التغيي���ر امللحوظ في إدراك 

معنى الشراكة وتقديرها.

ويشار هنا إلى أن املقال تخلله بعض األمثلة التي تدل على الفاعلّية والطاقة اإليجابّية 
املبذولة في الشراكة، والتي يتحقق جناحها أوالً في النموذج احلّي وفي الواقع احلّي،  

وهو الطالب.

وتشير املربية عبير أبو شاح "مربية بستان في مدرسة األخّوة" على أّن الدمج يساعد 
الط���الب بش���كٍل غي���ر قابٍل للجدل، عل���ى التقّدم بخًطى تُحس���ب له���ا وملعلمة الدمج 
فاطم���ة بيدوس���ي كنجاحات، وأكبر مثاٍل يش���هد على ذلك هم الط���الب الذين عانوا 
م���ن صعوبات ف���ي االندماج االجتماع���ّي، واآلن 
أصبحوا م���ن الطالب الفّعال���ن داخل الصف، 
وكل���ه بفضل العمل املش���ترك ال���ذي هدف إلى 
تطوي���ر هذا اجلانب، أم���ا فاطمة صادق "مربية 
بس���تان في مدرس���ة الزهراء" والتي تتشارك مع 
معلم���ة الدم���ج ه���زار إغباري���ه فتش���يد بضرورة 
الدم���ج ملث���ل هؤالء الط���الب، ومن جهتها س���تعمل 
جاهدًة على املطالبة بتكثيفه كوس���يلٍة ناجعة للعمل 
ف���ي إط���اٍر تعليم���ي ع���ادي، وه���ي ترى ب���أّن هذه 
الش���راكة تخلق نوعاً من التفاعل، وتتيح إمكانية 
تب���ادل اخلب���رات بينها وبن معلم���ة الدمج، 
مّما يزي���د من إملامه���ا باحتياجات ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ويفسح اجملال 
لالنسجام والتوافق بالعمل بينها وبن 
معلمة الدمج، بش���كٍل يس���قط بظالله 
عل���ى ه���ؤالء الط���الب الذي���ن يصعب 
التواصل معهم إلى نتائج محسوس���ة دون 
ب���ذل الكثير من اجلهد، والتمّس���ك بالتعاون 
كعنصر أساس���ّي يقوم عليه العمل الس���ليم، أما 
املعلمة رمي عسلية "مربية بستان ابن خلدون" والتي 
أعم���ل أن���ا معها كمعلم���ة دمج، فترى ب���أّن األطفال 
أو الط���الب اآلخري���ن في الصف، يُب���دون رغبتهم 
باملشاركة في س���اعات الدمج، التي هي باألساس 
تخّص األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة، فمثلما 
يتفاع���ل طالب الدمج مع تلك الفعاليات املش���ّوقة 
واجلذاب���ة واملُنتقاة، يُظه���ر باقي الطالب رغبًة باملش���اركة 
واالنضمام إلى هذه الفعاليات، التي من ش���أنها اس���تقطاب 
الطفل عموًما وإثارة حواس���ه وانتباهه، وهن���ا يكون الدافع 
خللق عمل جماعّي مش���ترك، هم الطالب الذين يش���عرون 
ب���أن الطفل من ذوي االحتياج���ات اخلاصة يتمّتع مبقّومات 
إيجابّية ويحظى مبزايا وخاصّيات اليحظون هم بها، وبهذا 
تس���قط احلواجز بينهم كأطفال ويبدأون ف���ي الدخول إلى 
حّيز الطف���ل املُدمج، وهنا يتحقق 
الدم���ج في انصه���ار االختالفات 
وتصب���ح  بالف���وارق،  والش���عور 
الدم���ج  معلم���ة  ب���ن  الش���راكة 
واملربي���ة عنص���ًرا فاع���اًل حلياٍة 
فاعلة، وأكث���ر توازًنا وانس���جاًما 
ف���ي  وبالتال���ي  الص���ف،  داخ���ل 

اجملتمع ككل. 
إن كّل م���ا ذكرت���ه أعاله من أمثل���ٍة، حتققت على أرض الواقع لتن���أى عن مجرد كونها 
شعارات، هو بال شك ثمرة الشراكة بن املربّية ومعلمة الدمج، ثمرةٌ جننيها بعد تعب 

ووقت، ثمرةٌ ناضجة.

سماهر عثامنه اغباريه
معلمة ومرشدة للدمج في بساتن أم الفحم

ل

"أهمّية الشراكة"
بين المربية ومعلمة الدمج في البساتين
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في إطار العمل املش���ترك بن السيدة هناء عويس���ات "مفتشة البساتن في كفر قرع" 
وماتي���ا أم الفح���م في كل م���ا يتعلق بدم���ج الط���الب ذوي االحتياج���ات اخلاصة في 
البس���اتن العادية، مت التباحث في عمليه بناء اخلطط املشتركة، واملبنية على املناهج 
احلديث���ة التي تعمل على تطبي���ق مجاالت النواة، اطلعت الس���يدة هناء على اخلطط 
املش���تركة ملعلمات الدمج ومربيات الصفوف، وعلى الفعاليات والوسائل التي طورت، 

ومتت مالءمتها لفئة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة داخل البساتن.

بس���اتن بسمة عبارة عن جلس���ة عمل لدمج طالبة من مدرسة املنار، للتعليم اخلاص 
في عرعرة، في بستان النجوم  في قرية برطعة. 

ومن احلقل  "من خالل الزيارات االرش���ادية ملعلمات الدمج في البساتن والروضات، 
مت التباح���ث حول التحديات والصعوب���ات التي تواجه املعلمات ف���ي عملهن، ونحاول 
دائما التفكير في طرق ووس���ائل تساعدنا في الوصول قدر اإلمكان إلى احلل األمثل، 

وطبعاً يتم ذلك مبشاركه مربيات الصفوف.

شيرين بدران
مرشدة ملعلمات الدمج في بسمه وكفر قرع

الفن هو موهبة إبداع وهبها اخلالق لكل إنسان، لكن درجاتها تختلف بن فرد وآخر، 
لكننا ال نستطيع أن نصنف كل هؤالء الناس كفنانن، إال الذين يتميزون عن غيرهم 
بالق���درة اإلبداعية، فالفن ه���و املهارة، احلرفة، اخلب���رة اإلبداعية واحلدس، وهو 
وس���يلة غير مباش���رة لالتصال بن ش���خص وآخر، وبالفن واإلبداع وجدت لنفسي 
طريق���ة للتواص���ل مع طالبي، لنعبر لبعضنا عن أنفس���نا، طريقة ألجعل الطفل بها 

يتعلم، ينتج، يبدع، يفرح ويتأثر.
رسمت طريقا جعلته نهجي وعنواني الذي مييزني في عملي، أال وهو الفن و اإلبداع، 
كي أش���عر باالكتف���اء الذاتي مبزاول���ة موهبت���ي وهوايتي، وك���ي أزرع بطالبي حب 
التعل���م والثقة بالنفس، فهم طريق الفن واإلبداع، ويكتس���ب الطالب مهارات لتنمية 
اخليال و التفكير، دمجاً باملعرفة والتعلم، ألن ممارس���ة الفنون ليس فقط أس���لوباً 
للتغيير وحتريك العواطف بل لتطوير مهارات التفكير أيضاً، فالفنون تنمي التعبير 
واملالحظ���ة ومه���ارات التفكير وهناك ع���دة أبحاث تثبت أن الفن���ون تدعم اخلاليا 
وتقويه���ا وتنميها وتبن���ي الروابط بن جانبي الدماغ، الذي م���ن خالله ميكن للفرد 

أن يس���تعمل أساليبه وتقنيات 
م���ن  متع���ددة  ومس���تويات 
يك���ون  والتعل���م  التفكي���ر، 
أش���عل وأقوى عندما تساهم 

العواطف فيه.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر، أنه 
الفن���ون  عل���ى  باالعتم���اد 
للتعل���م،  كإط���ار  واللع���ب 
يس���تطيع الدم���اغ احلصول 
عل���ى املعلومات األساس���ية 
البقاء،  الت���ي تس���اهم ف���ي 
التطور والنمو، من هنا ومن 
وراء ه���ذه اجلم���ل الغني���ة 
بع���ض  أع���رض  أن  أح���ب 
لفعاليات  املعب���رة  الص���ور 
إبداعيه عرضتها للطالب.       

                                       

حنن صعابنه 
معلمة دمج في روضات أم الفحم

عن موهبتي

وع�ملي
اإلرشاد في بساتين 

كفر قرع
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إن عمل���ي كمعلمة دمج في البس���اتن العادية يضعن���ي أمام حتدي مهني إ
كبي���ر، أال وه���و مالءمة املنهاج والفعاليات حس���ب التش���خيص التعليمي 
ل���كل طف���ل مدم���ج، وكان من امله���م التركيز عل���ى منهاج التربي���ة اللغوية 

والرياضيات في رياض األطفال، وإليكم قسم من الفعاليات املوجهة.

إبتسام إغبارية 
معلمة دمج  

الحسابنتعلم
عًا   واللغة
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تش���كل الروض���ة إط���ارا تعليميا هام���اً بنظ���ر الطفل في س���ن الروضة، 
ويكتس���ب الطفل فيها مفاهيم رياضية مختلفة، ينم���ي تفكيره الرياضي 
ويكتس���ب عادات وأس���اليب التعامل في هذا اجملال، لذلك من الضروري 

في رياض األطف���ال أن تتاح 
الفرصة أمام كل طفل لتعلّم 
الرياضي���ات، م���ع احلف���اظ 
اخلاص���ة  الصبغ���ة  عل���ى 

واملميزة للروضة.
عملية تعلّ���م الرياضيات في 
الروضة تكون عادة ذو طابع 
خ���اص وممّي���ز وذل���ك م���ن 
خ���الل القص���ص، األغاني، 
داخ���ل  اخملتلف���ة  واأللع���اب 

وخارج الصف.
األطفال في سن الروضة يتعلمون من خالل التجربة، وذلك يسهل على الطفل تذويت 

املفاهيم الرياضية.
إن األطف���ال ف���ي فطرته���م 
ولديهم  محبن لإلستطالع، 
للبح���ث  ودافعي���ة  رغب���ة 
واملعرف���ة، لذل���ك يج���ب أن 
يكون هناك تنظيم وتنس���يق 
التعليمية، وذلك  البيئ���ة  في 
يلع���ب دوراً مهماً ف���ي تنمية 
ل���دى  الرياض���ي  التفكي���ر 
األطف���ال، لذل���ك يجب خلق 

بيئة غنية وفاعلة وفيها التحدي.
يتعام���ل األطفال في س���ن الروضة مع الرياضي���ات كجزٍء من النش���اط اليومي الذي 

يقوم���ون به، يجب تنظيم وتنس���يق بيئة الروض���ة بحيث يجد فيها الطف���ل الفعاليات 
الرياضية ووسائل اإليضاح التي تساعدهم في فهم وإدراك مصطلحات مجردة.

هن���اك أهمية كبي���رة للعالقة املتبادلة ب���ن األطفال والبيئة، لذلك م���ن الضروري أن 
تتجدد هذه البيئة، بحيث تتالءم مع احتياجات األطفال. 

وكون���ي معلم���ة دم���ج ف���ي 
والبس���اتن،  الروض���ات 
أعم���ل على دم���ج األطفال 
ف���ي البس���تان وإكس���ابهم 
األساس���ية  املفاهي���م 
الرياضي���ات  مبوض���وع 
اس���تراتيجيات  طريق  عن 
متنوع���ة، حس���ب ق���درات 
األطفال، وكما أنني أعمل 
على حتضير وسائل تتالءم 
لق���درات ومدى اس���تيعاب 
أج���ل  م���ن  األطف���ال، 

مساعدتهم للوصول إلى مستوى جيلهم -أي محاولة تقليص الفجوات-، كما يجب أال 
 ننسى أهمية مشاركة أولياء األمور في رياض األطفال في نشاطات الرياضيات، بغية 
إطالعه���م على املراح���ل والعمليات التي مي���ر بها الطفل الكتس���اب وإدراك املفاهيم 

الرياضية.

عديله يونس 
معلمة دمج في بساتن 

عرعره- خور صقر 

ت

الرياضيات في رياض األطفال
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أ

التنور اللغوي لألطفال في جيل الروضة
تأثير اللغة  على األطفال:

عندم���ا تُقدُم للطفِل أدباً جيداً وجمياًل، فال ب���دَّ أن تكون اللغة جيدة وجميلة، وهكذا 
تُتيح له الفرصة الكتسابها وزيادة ثروته اللغوية ورفع مستواها إلى املستوى الفصيح، 
من خالل تعويده على سماعها وزيادة فرصة استيعابها واكتسابها، حيث أن اللغة عبارة 

عن رموز ابتكرها اإلنس���ان 
ل عملية  لتحمل معاني تُس���هِّ

االتصال البشري.
للغ���ة  الطف���ل  اكتس���اب  إن 
مؤشٌر جيد على منو قدراته 
العقلية، التي تبدأ باملستوى 
وتص���ل  احلرك���ي  احلس���ي 
ب���ه إلى ال���ذكاء الع���ام الذي 
يعتم���د عل���ى من���و وتكام���ل 

اجلهاز العصبي.
وإن اكتس���اب اللغ���ة يط���ور 

القدرات املكتسبة التي تعتمد على التعليم والتدريب كالتفكير، التذوق األدبي، اإلبداع 
واإلنتاج، وتُكِس���ب اللغة الطفل مفردات تس���اهم في تطوير قدرات���ه على التعبير عن 

انفعاالته املقبولة كالسرور واملشاركة الوجدانية.

فعالية "مسار الخضراوات":
تدم���ج ه���ذه الفعالية ع���دة مجاالت، أهمه���ا اجملالن 
اللغوي واحلس���ابي، وهي عبارة عن مكعب عليه صور 
خض���راوات ومكعب أرق���ام ومجموعة مكعبات طبعت 
عليه���ا ص���ور خض���راوات، كل طفل يأخ���ذ ورقة طبع 
عليها مس���ار له بداية و نهاي���ة، وعلى الطفل أن يرمي 
مكعب األرق���ام ويرمي مكعب اخلضراوات، وحس���ب 
الرق���م ال���ذي يحصل علي���ه يضع طاب���ع اخلضراوات 

املالئمة ملا حصل عليه في مكعب اخلضراوات.

أم���ا فعالي���ة التطوير الصوتي، ف���دارت حول موضوع  
اخلض���روات، ال���ذي يعتب���ر املوض���وع الش���امل ف���ي 
الروضة، حيث س���عت للتعرف على كلمات مس���جوعة 
كبندورة، غندورة، وس���نيورة، وملعرفة احلروف، حيث 
تعرف الطالب على بعض احلروف ككلمة بندورة بأي 

حرف تبدأ  "حرف الباء".

جيهان عارضة 
معلمة دمج في روضات عرعره

الوع���ي الصوتي ه���و إدراك املبنى الصوتي لكلم���ات اللغة والقدرة على 
حتلي���ل هذا املبنى إل���ى وحدات صوتي���ه منفردة، وتقاس ه���ذه القدرة 
ع���ن طريق تقطيع الكلمات إلى مقاط���ع أو فونيمات،  وعن طريق عزل 

الفونيمة األولى أو األخيرة عن الكلمة، ومزج فونيمات أو مقاطع لتركيب كلمة.
ويس����اهم الوعي الصوتي في تعلم القراءة، ووع����ي املبنى الفونيمي بالتحديد، في تعلم 
القراءة والكتابة، وفي الوقت نفس����ه يطور اكتس����اب القراءة والكتابة الوعي الفونيمي 
للمتعلم، ومن أجل حتضير أطفال البس����تان الكتس����اب الق����راءة والكتابة، ويجب تنمية 
الوع����ي الصوت����ي مبكراً ومس����اعدة االطف����ال في ترقي����ة وعيهم الصوت����ي نحو الوعي 
الفونيم����ي، ألن القراءة والكتابة تعتمد على ترجم����ة العالمات األورتوجرافية "حروف 
وح����ركات" إلى الفونيم����ات التي متثلها، وبدوري كمعلمة دمج في البس����اتن أمُني هذا 

الوع����ي لدى األطفال بواس����طة األغان����ي والكلمات 
املقفاة واأللعاب املتنوعة، مث����ل إنتاج كلمات مقفاة، 
ومقارنة شفهية بن األصوات األولى لكلمات معينة. 
 ه���ذه ص���ورة مرفق���ة لفعالي���ة تقس���يم الكلمات 
املكتوبة إلى مقاطع بواسطة سماع أغنية للمقاطع 
ومتثيلها حركياً من خالل هذه الفعاليات يتم تنمية 

الوعي الصوتي.

نادرة  حبايب
 معلمة دمج في بساتن أم الفحم

الوعي الصوتي وعالقته بالقراءة
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للقصة أهمية قصوى بالنس���بة لألطفال، فهي عمل إبداعي وفني يحمل 
بطيات���ه الكثير من األهداف، ولكي حتقق املربية هذه األهداف، يجب أن 
حترص على عرضها للقصة بوسائل ممتعة وجذابة من أجل جذب انتباه 
الطفل ومن أجل تنمية اخليال ومنحه الشعور بالسعادة واملنعة، فالطفل بطبيعته مولع 

بالقصص ويتتبع أحداثها بشغف.
وتتضمن القصة هدفاً علمياً أو حركياً أو لغوياً، وتشمل جميع هذه األهداف، والقصة 
احلركية أحد األس���اليب التربوية الهامة واملشّوقة، التي تستميل الطفل في الروضة، 
حيث أنها تتفق مع ميوله الفكرية وتنمي اجملال احلس���ي احلركي، عن طريق احلركة 

ومن ثم تنمية اإلبداع واخليال واالستكشاف لدى الطفل.

حنن صعابنه
معلمة دمج في روضات أم الفحم

ل

فنون عرض       

القصة     

بادرت جامعة  تل أبيب، والتأمن الوطني، لبناء برنامج السنة التحضيرية 
للطالب ذوي اإلعاقات احلركية، الذي يس���عى ملالءم���ة املوارد التعليمية 
واألكادميي���ة لفئة املعاقن حركياً، ومن خالل هذه املبادرة غير املس���بوقة 
سيتم حتقيق أحالم الكثير من الطالب املعاقن حركياً، والتي ستمكنهم بنهاية املسار 

من االلتحاق في مواضيع العلوم الدقيقة والعلوم االجتماعية.
ومن ش���روط القبول في البرنامج أن يكون املرش���ح معاقا حركياً ويعاني من صعوبات 

ف���ي التعلم، مع ش���هادة بج���روت كاملة أو جزئي���ة، وأثناء العملية التعليمي���ة يتم أيضاً 
تقدميه المتحان البسيخومتري.

ومن مميزات البرنامج »متويل القسط الدراسي عن طريق التأمن الوطني، مالءمات 
خاص���ة وكاملة لغرف التدريس، مالءمة املواد التعليمية، ومرافقة مهنية خاصة ودعم 

كامل للطالب منذ البداية حتى النهاية«.

مبادرة السنة التحضيرية  للطالب ذوي اإلعاقات الحركية

تش���ير الدراسات التربوية والنفس���ية إلى أن الطفل ينمو تدريجياً حسب 
مراحل عمريه تطورية، وتلعب كل من التنِشئة االجتماعية والتربوية دوراً 
هاماً في تش���كيل سلوك األطفال، ولكن هناك عوائق اجتماعية، ونفسية 
وفس���يولوجية تعي���ق في من���و الطفل وتط���وره، وب���دوري كمعلمة دمج في البس���اتن، 
قم���ت ببناء وتخطيط نهج عمل تربوي ولتنفيذه اس���تعملت أدوات عمل تربوية لتنمية 
أحاس���يس ومش���اعر هؤالء األطف���ال، إمياناً ب���أن الطفل بهذه الطريقة يتعلم بش���كل 
شمولي، وإليكم باختصار شرح وتعريف وعرض لفعالية ملوضوع احلواس حتت عنوان 
"البه���ارات والتوابل"، وقبل عرض الفعالية أريد تعريف موضوع احلواس وتأثيره على 

األطفال:-
احلواس واجلس���م هي عوامل أساس���يه في عملي���ة التعلم، فمه���ارة التفكير واإلبداع 
والتعلم تنمو من التجارب الشخصية، فعندما يخوض الطفل جتربه حّسية أو عاطفية 
أو ذهنية، يس���تقبل معلومة فتبني لديه ش���بكات عصبيه جديدة متّكنه من اس���تعمال 
هذه املعلومة كي يفهم العالم احمليط به ويتطور من خالله، وأهم مركبات التجربة هو 
االستقبال احلس���ي من البيئة بواسطة الرؤية، السمع، الشم، التذوق، واللمس، وهذه 
احلواس تزيد من ربط الطفل بالبيئة، وكلما زاد االهتمام والتركيز على احلواس عند 
الطفل، كلما كانت لديه فرصة أكبر للتعلّم، حيث أشار ليونفيلد إلى أن الطفل صاحب 
االجتاه احلّس���ي ال مييل إلى حتليل التفاصيل، وإلى أن شاغله هو شعوره وأحاسيسه 
مبا حوله من فراٍغ حّس���ي، فهو يرسم أو يجسد األشياء تبعاً لقيمتها االنفعالية ويهتم 

بعرض عامله الداخلي من خالل أعماله وفعالياته.
وإن تعري���ف الف���ن كعامل ثاني يدخل في الفعالية، يس���تخدم النهج أس���لوب متبع في 
العمل الفني لبحث العالم احمليط بالطفل وعالم الظواهر الطبيعية، حيث تتاح للطفل 
الفرص���ة لإلب���داع والتعبير عن طريق الرس���م بأنواعه املتعددة والكوالج -اس���تعمال 

ودمج  أكثر من ماده واحده في نفس العمل-.
ومتثل املرحلة األولى من تنفيذ الفعالية »عرض مادة البهارات والتوابل كمحّفز، حيث 
يت���م عرض املواد "البهارات والتوابل"، على األطفال، والتعرف عليها، ش���مها، التعرف 
على اس���م كل نوع، تذوقها، ملس���ها، ثم يدور حوار عن املوضوع وما شعروا به وأحسوه 
وتذوقوه من البهارات والتوابل، فمن خالل الوصف الكالمي يترجم األطفال جتربتهم 
احلسية، ومن بعض ترجمات األطفال الكالمية لهذه الفعالية "أنا أحب هذه الروائح، 
بش���م مثل هذه الروائح بالس���وق وأنا مع أهلي، أمي بتش���ربنا الشجّيرة مع الشاي في 

البيت، بدي اخذ من الروزمارين لستي عشان تشرب منها وتطيب".
أم���ا املرحلة الثاني���ة من الفعالية فتتم من خالل اس���تخدام وس���يلة الفن مع األطفال 
واالنتق���ال من لغٍة إلى أخ���رى، كاالنتقال من ملس املادة إلى الرس���م، ومنه إلى التأمل 
في الرس���ومات من أجل إثراء وتعميق التجربة وحتويلها من جتربه حسية إلى جتربة 
ش���مولية، وفي هذه املرحلة قام األطفال في رس���م وصنع لوحة مش���تركة وهي الرسم 
بالفرش���اة ووضع الدبق »الغراء« السائل، ولصق البهارات والتوابل بألوانها وروائحها 
عل���ى لوحاته���م وإجناز لوح���ة وعمل فني مش���ترك وترك الفرصة لألطف���ال لإلبداع 

اجلماعي.
إذا.. الفعالي���ة عب���ارة ع���ن مرحلتن، ف���ي األولى مت ع���رض البه���ارات والتوابل على 
األطف���ال للتع���رف عليها بواس���طة احلواس اخلمس���ة، ثم ش���رحوا مش���اعرهم جتاه 
التجربة "كالمياً"، وفي الثانية مت توظيف الفن »الرس���م«، للتعبير عن هذه املواد التي 

تعرفوا عليها.

نادرة  حبايب
معلمة دمج في بساتن أم الفحم

لننمو مع أحاسيسنا ومشاعرنا
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الحذر والسالمة على الطرق 

في رياض األطفال 
إن رعاي���ة آداب الس���لوك اآلم���ن على الط���رق إحدى املهم���ات الهام���ة واملركبة جداً، 
الت���ي تلتزم به���ا التربية في جيل الطفول���ة املبكرة، وعلى ضوء األهمي���ة البالغة لهذه 
املوضوعات في حياتنا، يس���تثمر مجال التربية للسالمة على الطرق موارد كثيرة في 

تطوير برامج تعليمية متجددة صاحلة جلميع األعمار.
وعن���د تدريس هذا البرنامج من املهم اش���تراك اآلب���اء والتوضيح لهم أن األطفال في 

سن الروضة هم أطفال صغار يحتاجون إلى مرافقة ومساعدة البالغن.
وه���ذه البني���ة هي األس���اس لرعاية آداب الس���لوك عل���ى الطرق، وبكلم���ٍة أخرى هي 
القاعدة األساس���ية في عملية التهيئة االجتماعي���ة، وعملية تهيئة األطفال للحياة في 

العصر احلديث.

األهداف: 
1- تطوي���ر القدرة على احلركة في احليز الذي يتحرك فيه أش���خاص ووس���ائل نقل 

كثيرة.
2- تنمية وعي األطفال حلدود قدرتهم أثناء احلركة على الطرق.

3- إكساب معرفة في مجال احلركة على الطرق وقوانينها.

4- تنمية القدرة على تفصيل معرفة سابقة أثناء استعمال الطرق.

5- تنمية القدرة على اتخاذ القرار بسرعة وبنجاعة، وعلى تنفيذ القرارات.

6- تطوير الشعور باملسؤولية الشخصية للسلوك كأحد املشاة، كسائق دراجة، مسافر 

في املركبة، وسائق في املستقبل.

الفعاليات املقترحة:

الفعالية رقم "1": التقدم احلر بن مجاالت محددة:
املوضوع: سرعة احلركة	 
املهارة املكتسبة: التشخيص والتصنيف.	 
املعدات: أشرطة لإلشارة إلى خطوط حتديد اجملال أو مقعد منخفض.	 
الهدف: تنمية القدرة على التقدم في حيز معطى، مع احلرص على احملافظة على 	 

احلدود واالمتناع عن املس مبتقدمن آخرين.
تنظيم الفعالية: ترس���م املربية على أرضي���ة الروضة خطوطاً لتحديد حيز احلركة 	 

املسموح به، وتضع خطوطاً على اجملال بشريط الصق أو بواسطة مقعد منخفض.

خط البداية: في أحد جوانب غرفة الروضة، وخط النهاية على بعد 4-3 أمتار منه.
وصف الفعالية: توجه املربية األطفال للتقدم بشكٍل حر في حيز احلركة املسموح، 	 

يتق���دم األطفال من خط البداي���ة حتى خط النهاية، ويحرص���ون على عدم اجتياز 
حدود احليز املعطى، وعدم املس باآلخرين.

مستويات التركيب: 	 
)1( تقليص حيز احلركة املعطى بواسطة تقريب اخلطوط.

)2( تغيير شكل التقدم: التقدم للخلف، التقدم من القفز وغيرهما.
إمكانات إضافية: التقدم بشكل مشية حيوانات مختلفة كاملشي على أربع، الزحف، 

مشية  »الضفدع« ، وما شابه.

الفعالية رقم "2": عالمات الطريق: 
املوضوع: سرعة احلركة 	 
املهارة املكتسبة: االنصياع ومتالك النفس.	 
املعدات: شرائط لتعليم خط التحديد، قصاصات الصقة على شكل كفي الرجلن.	 
اله���دف: تنمي���ة القدرة عل���ى االنصياع للعالم���ات في حاالت مختلفة وبس���رعات 	 

مختلفة.
تنظيم الفعالية: ترس���م املربية مساراً فيه ثالثة خطوط حتديد متوازية خط بداية، 	 

وخ���ط نهاي���ة، بحيث تبعد اخلطوط عن بعضها 60 س���نتمتراً فق���ط، تبعثر املربية 
امللصقات على املسارين اللذين تكونا.

وصف الفعالية: تختار املربية أحد األطفال وترش���ده للتقدم من خط البداية حتى 	 
خ���ط النهاي���ة، بحيث يخطو فقط عل���ى أكف األرجل املبعثرة على املس���ار، يحرص 

الطف���ل املتقدم على وضع كف رجل���ه على الكف امللصقة، تطلب املربية من س���ائر 
األطفال التق���دم في صف واحد، ثم االنتقال بنفس الطريقة من خط البداية حتى 

خط النهاية.
مستوى التركيب: تغير اجتاهات التقدم "جانباً، خلفاً"، مع احلرص على الوقوف على 

أكف القدمن امللصقة. 
إمكانيات إضافية: 

منافسة بن مجموعتن حريصتن على أسلوب التقدم.

الفعالية رقم "3": النغمة الدالة: 
املوضوع: التقدم واملراعاة.	 
املهارة املكتسبة: فهم املسموع.	 
املعدات : طباش���ير لتأش���ير املس���ار، آل���ة إيقاعية، صف���ارات، مثلثات موس���يقية، 	 

وأجراس. 
اله���دف: تنمي���ة القدرة على التق���دم في احلّيز من خالل مراعاة املش���اركن الذين 	 

يسمعون أصوات. 
تنظيم الفعالية: ترس���م املربية على أرضية الروضة مس���اراً ملتوياً، يتقدم األطفال 	 

في املسارات بشكٍل حر دون أن يلمس أحدهم اآلخر.
وص���ف الفعالية: توزع املربية آالت موس���يقية صغيرة عل���ى األطفال وتوجههم إلى 	 

الع���زف عب���ر اآللة في اللحظة الت���ي يريدون فيها إبالغ املش���ارك اآلخر بوجودهم 
بالقرب منه، الطفل الذي يسمع العزف يعطي صديقه حق األولوية، أو يحل مشكلة 

اقترابه منه بشكٍل آخر.
مستويات التركيب:  	 

)1( يسمع األطفال طنيناً، صفيراً، أو نقرة باللسان عند اقترابهم من أطفال آخرين.
 )2( يسمع األطفال اسم الطفل املقترب.

كفاية أبو تايه
معلمة دمج في روضات طلعة عاره
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بالتعاون واالش���تراك بن معلمة الدمج س���امية اغباري���ة واملربيات حنان 
عبدالل���ه وأم���ل محاجن���ة، أقيمت ورش���ات علمي���ة مبش���اركة األهل في 
تاري���خ18/3/12 للموضوع الس���نوي »امل���اء« وهي عبارة ع���ن مجموعة 
جت���ارب علمية ممتع���ة وهادفة تثير  الفضول وحب االس���تطالع واالستكش���اف لدى 
االطفال، فمن أجل تطوير احلس الدراسي لدى الطفل عليه أن يقوم بإجراء التجارب 
العلمية حتى يتوصل إلى النتائج واالس���تنتاج، ومن ثم تطوير تفكيره العلمي الصحيح 
ف���ي العلوم وتطوير روح املبادرة وتعزيز الثقة، كما أن التجارب س���اعدت الطالب في 

اكتساب مصطلحات ومفاهيم جديدة وتنمية الوعي القرائي لديهم.
األه���داف اخلاصة للتج���ارب »تنمية حب االس���تطالع وإثارة الفضول ل���دى الطفل، 
تطوير احلس الدراس���ي لدى الطفل من خالل التوصل للنتائج ومن ثم تطوير تفكيره 
العلم���ي الصحيح في العل���وم، تطوير روح املبادره وتعزيز الثق���ة الذاتية، تنمية الثروة 
اللغوية وإكس���اب الطفل مفاهيم ومصطلحات علمية، تنمية الوعي القرائي من خالل 
بطاقات مكتوبة«، فيما أطلق اس���م الفعالية على كل س���ائل ش���فاف وعدمي اللون وهو 

»املاء«.
واله���دف م���ن الفعالية هو التعرف على الس���وائل الش���فافة اخملتلف���ة واملقارنة بينها 
بحس���ب النتائج ومن ثم تنمية حب االس���تطالع واالستكش���اف ل���دى الطالب، وتنمية 
الوع���ي القرائي من خالل كتابة بطاقات تعريف لكل مادة اس���تعملت خالل التجارب، 
وإكس���اب الطفل مفاهيم ومصطلح���ات علمية )حيادي، حامض���ي، قاعدي..(، ومن 

امل���واد املطلوب���ة للتجرب���ة م���اء، خ���ل أبيض، 
محلول صودا،  عصير ملفوف األحمر. 

س���ير الفعالي���ة: نحض���ر ك���ؤوس متش���ابهة، 
األول »م���اء«، والثاني »خل أبي���ض«، والثالث 
»محلول صودا ش���رب«، وجميع هذه الكؤوس 
ش���فافة وعدمية اللون تش���به املاء، ونضع في 
كل كأس قط���رات من عصير امللفوف األحمر 
الذي يعتبر مادة كاشفة وسنحصل على ثالثة 
ألوان مختلفة في الكؤوس الثالثة، حيث كانت 
النتيجة أنه عندما أضفنا عصير امللفوف إلى 
كأس فيه ماء فإن لون احمللول لم يتغير لذلك 
نس���مي املاء »مادة حيادي���ة«، وعندما أضفنا 
عصير امللفوف إلى كأس فيها محلول الصودا 
ف���إن لون احمللول قد تغير إل���ى األزرق لذالك 

نس���مي محلول صودا الش���رب »قاع���دي«، وعندما أضفنا عصي���ر امللفوف إلى كأس 
اخلل البيتي فإن لون احمللول تغير إلى األحمر لذالك نسمي اخلل »حامضي«.

سامية إغبارية مرشدة دمج في روضات أم الفحم

ب

ورشات علمية بمشاركة األهل في

“بستان الحنان” قحاوش أم الفحم

شاركت معلمات الدمج في الروضات والبساتن بدورة استكمال أشارت فيها "أنيت 
عثامنه"مرشدة في ماتيا إلى موضوع "التربية اللغوية" وفقاً لبرنامج النواة حيث مت 
التطرق خالل الدورة ملعايير اللغة الس���تة "الوعي الصوتي، معرفة احلروف، قراءة 
الكلم���ات، كتابة كلمات، اإلقبال عل���ى الكتاب، والكفايات اللغوية"، حيث مت التطرق 
ل���كل معيار من املعايير بش���رح واس���ع ومفصل م���ع طرح بعض األمثل���ة من احلقل، 
كم���ا أنه مت متري���ر أداة لتقييم الق���درات التعليمية عند طالب البس���اتن باحلقل، 
ومت اس���تثمار تل���ك األداة وتطبيقها فعلياً مما عاد بالنف���ع للتقييم املرحلي للخطط 
التعليمية اخلاصة بالطالب، ومن ثم الرجوع إلى االس���تكمال مع معطيات واضحة 
م���ن احلقل للنق���اش، وفتح احل���وار التربوي البّناء مما يس���هم ايجابي���اً في تطوير 
القدرات ورفع مستوى التخطيط املرحلي الشامل في مجاالت خطة النواة للطالب.

كما أنه كان هناك وظيفة نهائية لدورة االس���تكمال التي كانت عبارة عن  بناء ملف 
خاص لكل معلمة حيث يتضمن أداة التقييم لقدرات تعليمية عند طالب البس���اتن 
والروضات، ومرفقاً بعض من الطرق والوسائل التي قامت معلمة الدمج باستعمالها 
خالل مرحلة التقييم، وذلك حتى يس���اعد معلمة الدمج للتعرف والعمل مع الطالب 
بصورة صحيحة وموجهة حس���ب قدرات كل طالب وطالب، مما يس���اهم في جناح 

املشروع التربوي "الدمج في البساتن".
وم���ن اجلدي���ر بالذكر أن مدى انعكاس دورة االس���تكمال على معلم���ات الدمج، من 
أهمي���ة التعرف عل���ى مواضيع النواة وباألخ���ص موضوع التربي���ة اللغوية حيث مت 
اس���تثمار جمي���ع املعلومات واآللي���ات التي س���اعدت املعلمات عل���ى تقييم قدرات 
الطال���ب اللغوية بصورة صحيح���ة وواضحة، وبناء خطة فردية لكل طالب حس���ب 
قدراته اس���تناداً عل���ى التقييم املرحلي اخلاص بالطالب، وال أنس���ى أن هناك رؤية 
واضحة للتغيير الذي ملسناه كمرشدات ملعلمات الدمج، من خالل اإلرشاد لزيارات 
معلم���ات الدمج حيث الحظنا أن كل معلم���ة دمج تبني خطة عمل تتالءم مع معايير 
التربية اللغوية، كما أنها حتضر فعاليات ووس���ائل تتالءم مع  قدرات الطالب وفقاً 
ملعايير اللغة، مس���تعملة جميع اإلستراتيجيات واملالءمات حتى تسهل على الطالب 

التمكن من الفهم والتعلم بصورة أوضح من اجل التقدم.
وكلفت مرش���دات من قبل »ماتيا« على أنه  ف���ي نهاية الدورة تعمل على حتلنه ملف 
الطال���ب  من حيث املبنى ف���ي مجال التربية اللغوية، وفقاً للمعايير الس���تة وأجيال 

الطالب، ليتسنى ملعلمات الدمج العمل به في السنة الدراسية  القادمة.
ميسون عسلي

مرشدة ملوضوع الدمج  في روضات وبساتن عارة-عرعرة

ش���اركت معلمة الدمج »رامية جبارين«، طالب روضة »الكتاكيت«، بزيارة 
ملركز اإلثراء، الذي ش���مل عدة فعاليات تعليمية وتربوية وترفيهية داعمة 

لطالب الدمج، إلشراكهم في الفعاليات اخملتلفة في املركز.
كما اختتم بستان الفراش بأم الفحم أسبوع الصحة، بإشراف مربياتهم »مي مواسي، 
ش���اهيناز محامي���د«، »بيوم احلمضي���ات« بتحضي���ر عصائر احلمضي���ات بأنواعها 
اخملتلف���ة، وبتحضي���ر كعكة البرتقال مبش���اركة معلم���ة الدمج س���امية اغباريه، التي 
س���اعدت على إجناح ه���ذا اليوم من خالل تق���دمي الفعاليات التربوية املناس���بة لهذا 

اليوم.
ومبب���ادرٍة من مربيات روض���ة "األيدي الناعمة" في 
أم الفح���م "نهاية محاجنة، خيرية محاميد، ومعلمة 
الدمج بالروضة حنن صعابنة"، أقيمت يوم اخلميس 
فعالية بش���ارع البير، حيث اصط���ف الطالب على 
جانب���ي الطريق مع املربي���ات، وقام طالب الروضة 
بتوزي���ع امللصق���ات على الس���ائقن واملش���اة، كتب 
عليه���ا "الصحة تاج عل���ى رؤوس األصحاء"، ختاماً 
ألس���بوع الصح���ة الذي قام���ت بتنظيم���ه الروضة، 
والذي تخللته العديد من الفعاليات املتنوعة، بهدف 
تعوي���د األطفال على تناول طعام صحي، واالهتمام 
بأمور النظافة الش���خصية ونظافة البيئة احمليطة 
به���م، ولتنمية روح املب���ادرة والعطاء واالعتماد على 

النفس".  

معلمات الدمج
روضات أم الفحم

ش

معلمات الدمج
في روضات أم الفحم
ُيشاركن المربيات في 

فعالياٍت مختلفة

دورة استكمال بموضوع التربية اللغوية
لمعلمات الدم��ج  في صفوف البس��اتين والروضات
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