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الدعم مركز یصدرھا - واحدة لمرة نشرة
"ماتیا" االحتیاجات الخاصة لذوي

م ٢٠٠٨ حزیران - الفحم ام

العدد هذا اقرأ يف

اخلاصة الرتبية جمال يف مقاالت

جديدة ومبادرات مشاريع

الرتبية اخلاصة اخبار

اخلاصة مدارس جديدة للرتبية افتتاح

واخبار فعاليات

يف ماتيا استكمال جديدةدورات ومبادرات مشاريع



الغد" سنابل " مجلة دراسي, عام كل نھایة في كما و علینا تطل
العمل التربوي إلى ھذا إخراج على القائمین احیي جھود وأنا إذ
أم في ماتیا أسرة أفراد  جمیع ألحیي الفرصة انتھز فإنني  النور 
لھم أسمى وأقدم الخاص, التعلیم وسط في العاملین الفحم وجمیع
رفع شأن سبیل وتضامن في جھود من یبذلونھ على ما آیات التقدیر

. المجاالت جمیع في الوسط ھذا
النھوض اجل من والخبرات كل اإلمكانیات على توفیر نعمل إننا
األخصائیین مختلف وقد ألحقنا بكوادرنا الخاص. التعلیم بمستوى
غایات تحقیق اجل من والعالجیة التربویة المجاالت  كافة من
الطالب جمھور  شأن إعالء في طمحا الخاص التعلیم وأھداف
ببقیة إلحاقھم ومحاولة  بأیدیھم الخاصة واألخذ االحتیاجات ذوي

. األصعدة مجتمعھم على كافة إفراد
بسمو وأھمیة اذكرھم فأنني الخبراء, ھؤالء أیدي اشد على إذ إنني
ال وبدونھ تربوي عمل كل في الزاویة حجر فھو المربي. مھمة
واألخیر األول والمسئول المرجع فھو لعملیة لھذه نظام وال ھیكل
والمحور األول  المرشد وھو تعلیمي فصل كل في یدور عما
والعالج والتعلیم  التربیة في األسمى  المھمة وصاحب األساسي

. ذلك إلى وما
غایة ھي مھنة في التعلیم الخاص سیما صف وال الصف تربیة إن
إذ دقیق. وتأھیل وتدریب شخصیة ممیزات إلى وتحتاج األھمیة
سواء في المدرسة العامل والطاقم األسرة تشارك الصف مربیة أن
وفعال رئیسي العالجیین بشكل األخصائیین أو المعلمین من كانوا
یستطیع وال  للطالب واألدائیة المعرفیة النفسیة القاعدة بناء في
بكل الصف مدیرة فالمربیة ھي . الدور أھمیة ھذا إنكار منا أي
كل بتنسیق تقوم وھي التي , من مسؤولیات ذلك علیھ یترتب ما
سواء المختلفة والجھات  األطراف  مع الصف بطالب یتعلق ما
التربویة األھداف تحقیق إلى  خارجھا وتسعى أو المدرسة داخل
وھي . للطالب واألدائیة العمریة الخصائص مراعیة والتعلیمیة
غیرھا ما یمیزھا عن البرامج والفعالیات وھذا بتنظیم  تقوم  التي

أخصائیین أو معلمین من
تتطلب  ومتنوعة بادوار عدیدة وتؤدي مھمات كثیرة المربیة  تقوم
ما كل عن  مسئولة فھي تحدیدھا. یصعب إبداعیة فنیة مھارات 
تقوم التي وھي . عالج من  یتلقاه  ما  كل  وعن الطالب  یتعلمھ
یقتصر ال عملھا فان الطالب, مع العاملین جمیع توجیھ بمھمة 
المتعلقة الجوانب بجمیع تعنى أنھا بل فحسب التدریس على
على التكیف لمساعدتھم ونفسیا عاطفیا , عقلیا , بالطالب اجتماعیا
مسؤولیة تقع وعلیھا المجتمع لقیم  ممثلة  فھي والتقدم واالنسجام
مع المجتمع وتقالید بقیم مرتبطة اجتماعیة تنشئة الطالب تنشئة
من اكبر قسط على نیل یساعدھم مما األسالیب المناسبة استخدام
على القادرة وھي , اإلجتماعیة الحیاة في واإلشتراك االستقاللیة
في معھم والعاملین الوالدین ومساعدة الطالب ممیزات اكتشاف
لتحقیق التعلیمیة مسیرتھم في طریقھم تعترض التي المشكالت حل
الطالب احتیاجات وتحدید المختلفة النمو جوانب بین التكامل

. معھم التواصل طرق ومالئمة وقدراتھم
لجمیع  تقدیري واحترامي خالص أقدم أن یسعني إال ال فانھ وختاما
من داعیا الفئات جمیع مع والعاملین المدارس جمیع في المربین
فرصة اقتراب انتھز .وإنني دروبكم وینیر یوفقكم أن عز وجل اهللا
الخاص وذویھم وأقدم شكري لتالمیذنا التھاني ألقدم العام نھایة

. الخاص التعلیم في العاملة الطواقم لجمیع
االحترام مع
احمد كبها
اخلاص التعليم مفتش

األعزاء األخوة إلیكمأیھا ارفع أن اعتزازي دواعي لمن انھ
لعطائكم المشاعر واصدق األمنیات أجمل
رفع اجل من والممیز الدءوب وعملكم

الطلبة. أبنائنا مستوى
عن نعرب المنبر,  ھذا  على ومن  إننا
البشریة عرفتھا رسالة أنبل لحاملي تقدیرنا
المعلمون. وھم أال والمعرفة العلم ورسالة
األجیال خاللھا التي تعبر من البدایة فھم
وموروث األجداد حضارة معھم حاملین 
وإننا أفضل.  مستقبل إلى وآمالھم اآلباء 
في كشریك  المعلم دور  على نؤكد إذا 
في إلیھ الیوم لنتطلع جیل المستقبل. تنشئة
من عالمنا یشھده ما ظل في رسالتھ أداء
المیادین, جمیع في  وتغییرات  تطورات
آفاق من التطورات  ھذه توفره مما  بدءا
وانتھاء حدیثة ووسائل جدیدة وفرص

. علیھا عالمنا یفرضھا التي بالتحدیات
نشرتنا إصدار في بمشاركتكم سعادتنا إن
ننال أن في اكبر وأملنا جدا, كبیرة ھذه
لجھد وانھ مستقبلیة. دائمة مساھمات
نشر أخبار في یساھم علھ متواضع نقدمھ
على تعمیمھا التي یمكننا الخاصة التربیة
وقتنا من خیرا لتنال التربویة األطر كافة
ألبارك الفرصة انتھز وإنني وتفكیرنا.
الصرح ھذا  داخل تبذل التي الجھود 
شكري ألقدم - ماتیا - والتعلیمي التربوي
والمرشدات المرشدین لطاقم وتقدیري
الجریدة مركز  بالذكر  واخص  ماتیا  في
مساھمتھم على شریدي  برھان  األستاذ
لیبقى مركزنا على المحافظة  في جمیعا
وعطائھ ومعتزا بإنجازاتھ شامخا صرحا

الممیزة. التربویة
علینا تطل صغیرة قریة العالم أصبح لقد
التي الحدیثة االتصال  وسائل خالل من
وجھ على  واألمم  الشعوب بین قربت
الرؤیة, ھذه من وانطالقا الكوكب.  ھذا
سنویا الغد سنابل جریدة نصدر فإننا
حقل في العاملین كافة یتمكن حتى
األطر في یجري ما على اإلطالع التربیة
الموضوع, من المتعدد والجوانب المختلفة
كافة نسج  في ھذه خطواتنا تساھم أملین 
المتبادل ولنجعلھا وسیلة للعطاء الخیوط,
العمل أسرة في الواحدة العائلة أفراد بین

. المشتركة
التنویھ أود  بسیطة عرضیة وكمالحظة 
أساس على لیس الموضوعات نشر أن

فقط. تقنیة العتبارات وإنما أھمیتھا

بكر أبو شرارة صباح
ماتيا مديرة

األعزاء القراء
من الجدید لكم عددنا ونقدم نحییكم
مؤسسة تصدره الذي الغد سنابل
الخاصة التربیة مجال في ماتیا
الصلة یھدف للحفاظ على والذي
األعزاء, قراءنا وبین ماتیا بین
,وأھالي ومدراء  معلمین  من
التغییرات على التعرف وبھدف
في حصلت التي والتجدیدات
وكذلك الجدیدة التعلیمیة ألسنھ
اإلداریة الھیئة بین رابطة لبناء
والھیئات واألطر ماتیا  في

معنا. التي تتعامل المختلفة
في المجلة  ھذه تكون أن نود 
ونأمل كما الخاصة التربیة خدمة
منبر إلى المجلة ھذه تتحول أن
التي الحالیة  المواضیع یعالج 
وأود العمل. حقل في تصادفنا
ھذه المجلة أن إلى الفت النظر أن
بازدیاد منھا االستفادة ستزداد
المدارس في المعلمین مشاركات
والنقاشات المواضیع وبطرح
مجاالت تخص التي واالقتراحات
من القریبة والمواضیع العمل
أو وتجاربھم العملیة حیاتھم

تساؤالتھم.
بتوزیع دعوة إلى   لقد قامت ماتیا
بدایة في واألطر المدارس جمیع
المشاركة إلى فیھا تدعوھم ألسنھ
من المتنوعة بالكتابات المجلة في
ھذه انتھز وأخبار.وإنني مقاالت
إلى بالشكر أتقدم كي الفرصة
العدد لھذه ھذا في من شارك كل
بان القراء األعزاء وأدعو  السنة
السنوات في ألمجلھ بإثراء یقوموا

. بمشاركاتھم المقبلة
من الكثیر  تجد  أن أسعدنا  لقد 
ماتیا مجلة والھیئات األطر
تجد أن ویسعدنا لھا. منبرا
منبرا المجلة بھذه األطر األخرى
والمقاالت النقاشات لطرح مناسبا
أملین واالقتراحات واألخبار
ظن حسن عند  ألمجلھ تكون  أن

. القراء
                 

شريدي برهان األستاذ :
الجریدة محرر

العدد                        كلمھ
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اإلبداعات واإلبداعات.فبواسطتھ تخرج القدرات تلك مكنونات إخراج نستطیع خاللھا التي من المحفزات احد ھو والفن لھا. نھایة طاقات ال للطفل
واألوراق واأللوان المقصات مع صفقة عقدت فقد ذلك ودرست ذلك عرفت ألنني األیادي. لھا وتصفق وتمتدحھا األفواه العیون تراھا كي النور إلى

بستان البراعم. في احتفاال نصنع كي
كمعلمة عملي من خالل الصعوبات. لتخطي تلك ومساعدة ودعم تفھم إلى بحاجة وھم معینة. مجاالت في صعوبات ذوي أطفال البراعم بستان في

حیاتي من وقتي ومن األوالد أكرس لھؤالء فإنني دمج,
نجاحا ومدحا  الناتج لیكون األطفال ككل, تجمع فعالیات خلق األول ھو اھتمامي فان لذلك العادیة. التربیة إطار في دمجھم وأسعى إلى خاصة ساعات
والخیال الفن بان اإلیمان انبثقت من والتي الصغیر" "الفنان الفعالیات كانت فعالیة ھذه بین ومن األصعدة. جمیع وتطورا على ومنافسًة وتعاونا
ومتبقیات الخردوات من مبنیًا الفن ھذا كان ولو حتى كبیرة مشكالت ومعالجة كثیرة تطویر مھارات خاللھ من یمكن الداخلي, األطفال عالم ھو

البشري!! االستھالك
منتجات منھا لنصنع المھمالت سلة مصیرھا ورقیة ومجسمات وصنادیق كرتون علب بقایا إحضار األطفال طلبت من الفنان الصغیر, فعالیة في

إبداعیة.
وثانیا أوال, جماعیا منظما لیكون العمل متباعدة مجموعات إلى عدة الطالب بتقسیم الصف, قمت, بمساعدة مربیات فقد أھدافھا, الفعالیة تحقق ولكي

بعضھا. من قریبة المجموعات كانت حال في تقلیدیا ونقًال ال أصلیا الناتج لیكون
المجموعات إحدى صنعت النتائج مبھرة. حیث جعل مما عمل كأفضل عملھا ولتتویج الصدارة لتولي كل مجموعة وتنافٍس سعت ومتعٍة لذٍة وبكل
ولوحة إطارا واألخیرة صنعت المختلفة. أقسامھ من المكون بستاننا شكلت والثالثة البنیان. عالي برجا .وأخرى حیوانات وحدیقة الخردوات مباٍن من

الممیز". "الفنان علیھا كتب
أكثر سرني وما أیضا، نحن بھ نفخر أن بعملھ وواجبنا یفخر فنان الطفل أن حقًا لتثبت النتیجة والفرشاة, جاءت والدھان واأللوان العمل والضحك بعد

منھ. المرجو النجاح ونجح ھدفھ حقق قد الدمج أن
وتطورًا بادیًا وتقاربًا طیبًا ویخلد أثرًا یولد تعاون. األمر الذي من یبدینھ ما على مریم وقمر للمعلمات الجزیل أن أتقدم بالشكر أود ھذه المناسبة وفي

. األطفال جمیع بین سائدًا
وتطویرھا من اكتشافھا بقدرات البد یتمیزون الدمج طالب أن وذلك ھدفھ. لیحقق وفعالیات بنشاطات دائما فإننا نعززه العزل. نقیض ھو الدمج والن
الصعوبة تلك على تقلیص العمل من بد ال لتطوره, فانھ استكمالھا یستوجب التي النواحي احد في أو عجز صعوبة من الطفل عانى فإذا علیھا. والعمل

أنت. ونجحت العمل نجح, نجح المحور. فإذا الطفل ھو یكون أن المھم لذا فمن بھا الطفل. أخرى یتمیز جوانب تطویر وعلى
ھناك  أن من جمھورنا لنعرف االنجازات ھذه مثل عن نكتب نظل وان القادمة السنوات في الناجحة التجربة ھذه تتكرر أن أتمنى فإنني وختاما,

وینجحون. یتغیرون، یتطورون، بلدنا, في ما, مكاٍن ,في أطفاال

الفنان الصغیر

عثامنة سماھراغباریة
الدمج  (معلمة 

روضات وبساتین  في
الفحم) أم

قیود؟! ودونما حدود دونما لھ العنان طفال أطلقت كان إذا فكیف فنان. بطبعھ اإلنسان إن
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أقسام السمعي,رؤساء العسر  ذوي الطالب ألھالي ھامة معلومات
المعلمین. وطاقم المدارس مدراء المحلیة, المجالس في التربیة

أم-الفحم. السمعية-ماتيا االعاقة اغبارية-مرشد الدين بهاء إعداد:

المعلومات إیصال ب.
كتابة تدوین، إعادة ترجمة، – المادة المحكیة إیصال

اإلشارات. للغة فوریة ترجمة خدمة
اإلشارات. للغة تربویة ترجمة خدمات

األساسیة األمور طباعة الدرس تتم ( خالل طباعة خدمات
. والمصطلحات المركزیة للطالب)

. یقال) لكل ما فوریة فوریة (طباعة طباعة
المحكیة, یحتاج المادة بإیصال المتعلقة البنود بند من كل
الفوریة الترجمة خدمة معدات.  وأحیانا  عاملة قوى إلى
مترجما التربویة تتطلب الترجمة اإلشارات وخدمة للغة

فیھ. معترف مھني تأھیل مع
یجید شخصا تتطلب الفوریة والطباعة التدوین خدمة

متنقال. حاسوبا وأیضا السریعة الطباعة
من السمعیة القدرة تعریف حسب الخدمة نوع یتحدد
یندمج التي بالحصص مھمة الخدمات العملیة. الناحیة
كي , أیضا االستراحات العادي وفي بالصف فیھا الطالب

السامعین. أصدقائھ مع التواصل من الطالب یتمكن
(פונקציונאלי- العملیة السمعیة القدرة مستوى
تتحدد السمع ثقیلي أو و/ الصم  لألوالد (functional

.B.I.A [1] – ال استمارة حسب
01 المحكیة: المواد إیصال [2] الصم لألوالد ملزم:

تنسیق شخصي. مع ساعات أسبوعیة
5 المحكیة: المواد إیصال : [3] السمع ثقیلي لألوالد

أسبوعیة. ساعات
الطلب: تقدیم كیفیة

على یحتوي تقني مشروط بإرسال ملف الخدمات تحدید
التالیة: األمور من كل

اإلطار التربوي. ورمز اسم
فیھ. الذي یتعلم والصف ھویتھ الطالب، رقم اسم

(الوضع لطوابق المدرسة تقسیم) (1:1000, مع برنامج
المطروحة). والتغییرات الحالي

صوتي سقف  (مثل المطروحة للحلول تقني تفصیل 
العملیة. الخطط معھا مرفق ,( acoustic-

متعھدین عدة من أسعار عرض تشمل مفصلة, میزانیة
استشارة، تخطیط, األخرى مثل: التكالیف باإلضافة إلى

المضافة. الدخل وضریبة مراقبة
,1918 ת"י الثوابت التقني حسب الملف تحضیر یجب
للشخص الشخصیة  التفاصیل معماري. مھندس فبل  من
إرفاقھا یتم الھاتف). رقم (مع الملف بتحضیر یقوم الذي
إلى باإلضافة الحاجة. عند لالستفسار من اجل مع الطلب
المالئمة في مجال مختص وتوصیات إرفاق رأي یتم ذلك
مالئمة عملیة حلوال تحوي  والتي السمعي  العسر لذوي

وللمكان. للطالب/ة
یمت بصلة ال تطویرا و/أو بناءا الطلب أن یشمل ممنوع

المالئمة. لموضوع
ترسل الملفات إلى:

,91911 القدس 2 ھنبیأة دبورا والمیزانیات, البناء قسم
.5603710-02 فاكس ,02 – 5603354 تلفون

التوجھ یمكنھا اإلقلیمي المجلس أو و/ البلدیة وحدھم فقط
العسر ذوي لألوالد صفوف صف/ مالئمة أجل من للقسم

السمعي.
ھذه كاتب اغباریة- بھاء إلى: التوجھ یمكنكم لالستفسار:

المقالة.

والمعدات--- المبنى مالئمة أ.
المبنى مالئمة .1

ذات خارجیة acoustic. شبابیك ceiling- "أكوستي" صوتي- سقف
المجاور, الصف أو الصف والممر بین الفتحات  مزدوج.إقفال زجاج

الداخلیة. للشبابیك مزدوج زجاج إلى باإلضافة
للصف.أرضیة ثابت صوت تكبیر اإلقفال.نظام محكم الشبابیك.باب تظلیل
. للوح وإضاءة للسقف إضاءة الصوت. یمتص للجدران لینة.دھان

صامت. تكییف وللساحة. للممر للصف، مضيء جرس
بالمدرسة. ھادئ في مكان الصف اختیار یحبذ

جمیعھا التعلیمیة غیر ملزمة األطر أن التوضیح یجب إلزالة الشكوك
ال ھادئة على ساحة یطل صف المالئمات (مثال شباك ھذه بتطبیق كل
الخاصة حسب الحاجات التطبیق یجب مالئمة محكم), إقفال إلى یحتاج

ومكان. مكان كل في
.9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1 ملزم بند:
.[2] الصم لألوالد مخصص بند 10

الصوت تكبیر أنظمة مالئمة .2
األم. الصف خارج لالستعمال – متنقل صوت تكبیر نظام .1

مناسبات (ریاضة، بالمدرسة المختلفة  للقاعات  صوت تكبیر نظام .2
الخ...).

شخصي. FM نظام .3
القوقعة. زرع جھاز / السمعیة المعینات لفحص نظام .4

التكبیر. ألجھزة "بنك" بطاریات .5
FM شخصي. جھاز – 3 رقم بند م

ِ
ملز العسر السمعي. الطالب ذوي

والمراكز الخاصة الصفوف السمعي، العسر بذوي الخاصة المدارس
بالقائمة. ذكر ما كل بتطبیق ملزمة السمعي العسر لذوي العالجیة
سبة ومحو مساعدة وأجھزة –معدات التعلیمیة الوسائل 3. مالئمة

على والتعرف ولالنكشاف بالصف یقال ما تتبع من  نتمكن كي
المضامین وتدوین  بكتابة حاجة ھناك تعلیمھا, یتم التي المصطلحات 
تكنولوجیة معدات ھي  للصف المطلوبة  ألمعدات  بالدرس.  األساسیة

حاسوب. حدیثة.
.(projector)شاشة. شرائح عرض جھاز

. اإلسرائیلیة اإلشارات لغة لقاموس CD مدمج قرص
الصغیر. الكلمات متعدد لقاموس CD مدمج  قرص

االنترنت. في شبكة وقاموس واشتراك لموسوعات انترنت
في الدمج لألوالد واألجھزة. المعدات كل إلى تحتاج الصفوف الخاصة
ثقیلي السمع- لألوالد (بند ب'). القدرة السمعیة حسب تعریف الفردي –

الفوریة. والطباعة التدوین لخدمات متنقل حاسوب مفضل

مالي مبلغ بتخصیص الوزارة تقوم والتعلیم, التربیة وزارة لقوانین وفقا
في المدمج السمعي العسر ذو الطالب الحتیاجات الصف مالئمة اجل من

العادي. الصف
أن الممكن التي من للمالئمات عام بوصف ھذه المقالة من خالل سأقوم

ھذه الخدمة: على للحصول الطلب تقدیم وفي كیفیة تنفذ



أن یجب التي االحتیاجات مسح وتحدید عملیة في ومدارس, أطفال ریاض ,من الدامجة المؤسسات التربویة إرشاد على ماتیا تعمل
ھذه تقییم ویتم اللواء .كما الخاصة وإدارة التربیة تفتیش وتنسیق مع قسم بإرشاد وذلك خدمات ماتیا سلة تقدیمھا وفق اجل من تتوفر
انتظام أوقات على الحرص مع بأنواعھا عدد الخدمات مع والتنسیب الدمج ید لجان على الدمج عدد طالب مقیاس یحدد وفق الخدمة

الخدمات. تقدیم
تبدأ فھي خدمة ( األطفال ومعلمات ریاض الدامجة، المدارس لمدراء واستشاریة إرشادیة خدمات ماتیا (تقدیم التي توفرھا الخدمة أما

بأنواعھا. المستھدفة ومالئمتھا للفئات الخدمات تقدیم كیفیة مسائل على التركیز مع نھایتھا حتى وتستمر الدراسیة السنة افتتاح قبیل
التربیة عن تفتیش قسم قبل من تقدیمھا یتم خدمة وصفیة) فھي شخصیة وبرامج تعلیم عمل خطط (بناء التربویة األطر إرشاد خدمة أما
بالمالئمة لألھداف الموضوعة النوعي والوزن الكم بالكیف، معاییر تتلخص وفق الخدمة ھذه وتقیم المنطقي. أو البلدي المرشد طریق
ذات وضعیة إلى عادیة وضعیة الخاصة من وجھ التربیة تغیر إن شأنھا من وھذه الخدمة واألھالي. المدراء المباشرین مع والتنسیق

وتعلم. وتطویر من تصحیح الخاصة, التربیة أھداف تحقیق إلى التربوي والطاقم تؤدي بالمعلم خاصة نوعیة قفزة
یلي: ما والتنسیب الدمج بعملیة كمركز دعم ماتیا عمل علیھا في التدقیق یتم التي ومن األمور

الوصول اجل من الحقوق وتقدیم مجمل متابعة دمجھم على والعمل في الدمج االستحقاق ذوي الطالب معطیات تركیز .١
تھاون. أو خدمات بدون أدنى تردد تقدیم إلى

توفیرھا اجل من بفحص محتلن للحاجیات واستقصائھا العادیة األطر التربویة مدراء مع مستمرة اتصال بناء حلقات .٢
المرتدة. التغذیة الحصول على على التشدید مع

ماتیا. قبل من الموجھة الخدمات مستوى یعكس مستمر تقییم على الحصول على العمل .٣
ریاض األطفال. ألطر بدیلین لمعلمین بطاقات تھیئة .٤

واطر التربیة ماتیا في المھنیین والعاملین المعلمین كوادر بتطویر ترتبط التي المواضیع جمیع في استكماالت تنظیم .٥
ماتیا. نفوذ بمنطقة الخاصة

ذوي للطالب والنفسیة الشعوریة العالجات بتقدیم تعنى أن شأنھا من التي الجدیدة االختصاصات تطویر تشجیع  .٦
والمناخیة. التربویة بالوسائل وترتقي ترفع أن شأنھا من والتي الخاصة االحتیاجات

االعتبار التنسیق بعین األخذ مع ماتیا في التربیة الخاصة تفتیش إرشادات قسم حسب البلدیة الدمج لجان أعمال تركیز .٧
بالجلسات. واالشتراك البلدیة الدمج لجنة رئیس مع

خدمات التربیة في ما یرتبط بكل خاصة وماتیا عامة الخاصة بالتربیة التنظیمیة التربیة التي تعكس تنفیذ التوجیھات .٨
تقدیمھا. وكیفیة الخاصة

التطویر یتم المحافظة على مراحلھ كي بكل والتقییم القیاس حیث من الدمج یرتبط بأعمال مبادرات كل ما متابعة .٩
وإنسانیة. تربویة بأسالیب المستمر

بطریقھا تسعى أسالیب خالل من ماتیا وإدارة وطاقم الخاصة التربیة تفتیش قسم من عیون ساھرة بمرافقة یتم تنفیذه سالفا ورد ما كل
البناءة. والمالحظات األفكار تقبل مع المھني الكمال نحو

بسلك التربیة العامل وھما , الشأن من ذوي إال فئتان حساسیتھ یدرك ال حساسا عمال والتنسیب یعد بمجال الدمج التربوي العمل إن
االحتیاجات الخاصة. ذوي الخاصة ,والطالب

مغایر تقییم نحو نظرة الدمج، مسألة في ماتیا دور
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د.داوود عثامنة
تربوي مقیم

شریدي برھان : االستاذ الجریدة مركز
ماتیا مدیرة - ابو بكر شرارة صباح السیدة : االستشاریة الھیئة

نزار عید - نائب مدیرة ماتیا السید      
بھاء الدین اغباریة - مرشد للمشاكل السمعیة السید      

الدمج في الروضات والبساتین لموضوع مرشدة - محاجنة ایمان السیدة    
بكر ابو االستاذ لؤي لغوي: تدقیق

٠٤٦١١٠٠٦٥ الفحم ام مطبعة الوان - وطباعة: تصمیم

ساھم في لكل من شكر خاص
لنشرھا واالخبار ارسال المقاالت

العدد ھذا في
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أمور من والتخوف الخوف , - ٤ . بالنفس والثقة الذاتیة للشخص االجتماعي. ٣-ألنظره ٢-التأقلم باآلخرین. االتصال ١- صعوبات
وعائلیھ شخصیھ مشاكل -٧ .( صعب التعلیم المسبقة, ألنظره (الشاذ, باالختالف الشعور -٦. ألغیره مشاعر مختلفة .٥-
القرار. اتخاذ في ترددات الغرباء.١١ من -الحذر ١٠. العنف بأنواعھ -٩. للنظافة ألتربیھ -٨. العائلة) في موت طالق, (مرض,

ألتربیھ معلم المربي, المعلم التربوي, األخصائي النفسي, المستشار .مثل عملھم في األشخاص من العدید یساعد أن یمكن واألدب بالقراءة العالج
ینیر عالجي فن خالل من ومشاعره الطالب على مشاكل للتعرف جدیدة أداه یكسبھم فھو العائلة, الوالدین في وكذلك االجتماعي, العامل الخاصة,
مجال من أتیت .. المجال ھذا في لي سنھ ألول الجدیدة تجربتي أشارككم في أود أن القصة واألدب في العالج عن القلیل قدمت أن شخصیتھ.بعد لھم
على مشاكلھ بالتغلب شخصیة الطالب ومساعدتھ إلى الوصول خاللھا ممكن من وبدیلھ جدیدة طرق إلى ألماسھ بالحاجة شعرت الخاصة, التربیة
من ھذه الفئة لمساعدة سبل عن الدائم البحث معلمین وأخصائیین, علینا ودعم منا, إلى تجدید بحاجھ ھو فعال الخاصة الذي التربیة طالب وخاصة
أل مجال في ھنا تخصصت من دمج القصة).. (حركھ, موسیقى, دراما, من في ألتربیھ والتعلیم الفنون بأنواعھ دمج إلى مجال توجھت الطالب,
المؤسسات ھذه على شك أن المجال جدید مؤسساتھا.ال من عدة التربوي ماتیا أم الفحم في الدعم مركز طریق عن بالعمل "ביבליותראפיה".. وبدأت
ألقصیده أو القصة اختار حیث جماعیة یتم بطریقھ .العمل الوقت ذات في الفنیة والعالجیة الفائدة معھا تحمل ولكنھا بالنسبة لي جدیدة تجربھ ھو كما
طریق مشاعر مختلفة عن تظھر حیث بالعالج الخاصة بالمراحل والشروع القصة مناقشة والتربویة..یتم واالجتماعیة النفسیة الطالب حالة حسب
النصیحة, وتقبل واالستماع الثقة إلى تدعو الطالب وبین بیني ووثیقة طیبھ عالقة الحرص على إن القصة .. الموجودة في الشخصیات مع التعاطف
للتعبیر األخرى استخدام الفنون ھو األدب, طریق عن العالج لفن كمكملة استخدمھا التي الطرق أھم واتجاھات جدیدة, من جدیدة قیم إلى والوصول
اضافیھ أداه ویكسبھ والفعالیة العمل من جو إلى الطالب یدخل الدراما,الموسیقى,الفن التشكیلي) فھذا التمثیل, الحركة, مثل( والمشاعر اآلراء عن
یجني للشروع بتجربة خاصة, الطالب أمام تفتح كبیره ببوابھ یبدأ ذاتھ, بحد إبداعي مسار فھو واسع, باألدب العالج ..إن مجال مشاعره عن للتعبیر

أدبیھ.    أداه فنیھ بمساعدة للذات الوصول مسار ھو ھذا . بعد یكتشفھا نفسیتھ,لم في مختلفة لزوایا الدخول والخروج منھا مفاتیح عده, تمكنھ
الرائع.. المجال ھذا أھمیة مدى لكم تعكس والمعلومة التي لكم الفائدة قدمت قد أكون أن أتمنى المقال ھذا نھایة في

إن الكلمات البسیطة للتعبیر. استخدام علیھم فیھا یصعب مرحلة إلى یوصلھم قد كالحب الن موضوعا حبھم.. التحدث عن األطفال على الصعب من
بین حب مناقشة قصة خالل ذلك یكون من إلى السبیل ؟ إن نكتشفھا فكیف . سریھ وھي تجربة علیھا؟ تجربة واقعیھ. فكیف نتعرف ھذه التجربة

وطالب. طفل وكل منا واحد كل مشاعر لقصة رمزا في واقعھا القصص ھذه تكون مثل وأمیرة.حیث أمیر بین أو حیوانین, بین أو شجرتین
تكمن سؤال الكامنة في أعماقھ؟ مشاعره  اكتشاف من  نمكنھ ؟وأن نفسھ داخل إلى ندخل معھ أن على حده؟ نرى كل طفل أن نستطیع -كیف
ثم التحرر المشاعر ومن نرى انفجار أن یساعدنا أمامھ, واألدب المتاح الطالب شخصیة بین الفعال إذ أن اللقاء باألدب. العالج اإلجابة عنھ في
الھدف أن یكون الممكن ,فمن بھ خاصة قیم ذاتھ ,لھ فن بحد كونھ األدب جاء من طریق عن للعمل بھ.إن اختیارنا المحیطة النفسیة الضغوطات من
واالجتماعي البشري والتصمیم , للعالج للتربیة أمامنا أبوابا یفتح أنھ نكتشف فإننا خاصیة األدب, عند توقفنا ,فإذا تربویا أو ,اجتماعیا ,قومیا نفسیا
ومستوى تطوره لدرجة الطالب, لجیل مالئم ھو ما األدبیة, من بین اإلبداعات الطفل. ونختار یالئم حاجیات التوجھ ھذا بان شك .فال وغیرھا
مسلیا, مصدرا إلیھ وتكسبھ تتحدث أنھا من عالمھ وحین یشعر وتقترب وتشده عندما تجذب القصة الطالب وفقط األدب والقراءة, لعالم استیعابھ
لحل أمكانیھ ھناك األدب, من النوع ھذا مثل خالل من أنھ یدرك ألنھ بات أدبیھ . إبداعات إلى واالستماع القراءة یرید انھ الطالب یشعر فقط عندھا
اإلبداع في نرى فإننا .لذا شخصیتھ بناء یساعد على مما تفكیره, مستوى ورفع المختلفة, وعلى مشاعره ذاتھ على والتعرف , المشاكل من الكثیر

البشریة. لعالج النفس خاصة قوه األدبي
-: ביבליותרפיה باألدب العالج *تعریف

النفس فھم إلى الوصول إلى تھدف عالجیة وطریقة أداه یعتبر إذ نفسیھ بواسطة األدب. انھ مساعدة على البسیط بالمفھوم العالج باألدب یعرف
وتطور لتأقلم النھایة في والذي یوصل أمامھ, المعروض األدب وبین الطالب شخصیة بین متبادلة لعالقة تجربة خالل خوض من نفسك) (اعرف

للشخصیة. سلیم
المبادئ. وتوضیح معروفھ الغیر الصراعات وتھدئة الطالب لدى الذاتیة النظرة لتقویة أضافھ

لدیھ  انھ لیس وحده السامع القارئ أو ,یشعر القصص في الموجودة الشخصیات مع التعاطف طریق مختلفة ,عن التعرف على شخصیات  إن
قوة اكبر من ھي القصة الشخصیات في مع الطفل تعاطف قوة أن ذكره الضروري ومن . الحیاة في ومشاكل صراعات

في إلیھا یصل قد حاالت في تساعده التي ألحكمھ یكتسب أن الطالب یستطیع والفشل, بالنجاح واألمل, طریق اللقاء باإلحباط تعاطف الكبار.فعن
ألواقعیھ. حیاتھ

أمامھ: المعروض وبین األدب بینھ الفعال اللقاء إلى الشخص بھا یصل مراحل أربعة إلى واألدب بالقراءة العالج نظریة أصحاب توصل ھنا من -
-

. ألحكمھ الوصول إلى -٤ والبركان  ٣- التحرر اإلسقاط -٢ ١-التعاطف
مخاوفھا , یشاركھا معھا التجربة بخوض أكثر .فیبدأ أو مع إحداھا من التعاطف نوعا تمنح القارئ التي القصة شخصیات یعتمد على المسار ھذا
من الحكمة استخالص إلى النھایة في یصل حتى النفس وتطھیر البركان إلى یؤدي مما لھا ألمشابھھ مشاعره یسقط ذاتھ الوقت وفي وترددھا, ,فشلھا
الدعم تقدیم من اجل جاھزا یكون أن فعلیھ القارئ, أو المستمع أو الطالب جانب إلى وجوده في ھاما دورا الموجھ المعلم التجربة .یلعب ھذه وراء
التجربة یمیز الذي المركزي األساس یعتبر قبل المعلم من التدخل وھذا التوجیھ ھذا اتجاھاتھا الصحیحة. إلى حیث یوجھھ أثناء التجربة, الالزم

العادیة. القراءة عن القراءة طریق عن العالجیة

וספרותרפיה ביבליותרפיה والشعر: باألدب العالج

-: منھا المشاكل اذكر لحل الكثیر من العالج ھذا * یستخدم

القصة - معالجة بواسطة عتاب فالحین
ماتیا ام الفحم
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التربیة في مجال للمعلم مساعدة مواد بمثابة لتكون موضوعات رئیسیة وفق المواد تصنیف یتم حیث مركز ماتیا. من المقدمة الخدمات سلة توسیع األخیرة في اآلونة یتم
یتم الخاصة. المساعدة" في التربیة الطبیة " بالخدمات للعاملین تعلیمیة طبیة وأدوات تعلیمیة ووسائل واالختصاصات المجاالت مختلف في علمیة من كتب الخاصة,
وحقائب علمیة ومقاالت كتب , العاب تعلیمیة فعالیات , , قصص مثل: التربویة بالخدمات للعاملین إعارة برنامج لیتم تقدیمھا وفق لالحتیاجات جرد المرحلة ھذه في

. المجاالت شتى في تشخیص
الخاصة الموارد غرفة في تتوفر الضروري أن بأنھ من ترون التي الموارد حول وأفكاركم اقتراحاتكم بتقدیم بان تقوموا أعزاءنا القراء إلیكم نتوجھ فإننا ھنا من
وفق الموجودات مجمل على اإلطالع للقارئ لیتسنى ماتیا ووضعھا في كتالوج الموجودات ونشرھا في موقع الموارد لغرفة إضافتھا من لنتمكن الخاصة بالتربیة

اإلعارة. خدمات وتسھیل موضوعات رؤوس
المقترحة : الموجودة والموارد الموضوعات من بین

.٢ الملحة. المجاالت في التربویة لألبحاث تلخیصا وتعد العربیة غالبا باللغة المتعددة.وھي متوفرة مجاالتھا وفي الخاصة التربیة عن علمیة كتب .١
. وغیرھا حقائب تشخیص . ٤. والحساب العربیة باللغة منھجیة كتب . ٣. تعلیمیة العاب

أفضل. عطاء نحو طالبنا اجل من جمیعا بمسیرتنا مثمرا استمرارا لكم نرجو

ماتیا مركز في الموارد غرفة

وھذا القراءة, لعملیة للطالب كبدایة الھجائیة الحروف تعلیم على جھد البساتین بكل تعمل معلمات

الخاصة. االحتیاجات ذوي صعوبة عند الطالب األمر یخلق

ھؤالء تساعد خاصة طریقة عن البحث في فكرت البساتین في دمج كمعلمة دوري خالل ومن

ویبین الصور یوضح خاص عمل كراس قمت بتحضیر وقد وتعلمھا, الحروف حفظ الطالب في

مشاھدة مع الحروف أنشودة األطفال بإسماع قمت وقد الھجائیة. الحروف  ألنشودة  المناسبة 

وتردید جید بشكل الحروف حفظ  على الطالب ساعد الذي األمر حرف, لكل المناسبة  الصور 

الحرف. وشكل صورة مع حفظ وفرح بشوق األنشودة

وخلق والسعادة بالفرح شعورا االحتیاجات الخاصة ذوي الطالب حفظ الحروف عند لقد ادخل

تصورھم من ورفع بالنفس زادھم ثقة الذي األمر  طالب صفھم , بقیة مثل بأنھم عندھم شعورا

. الذاتي

لطالب الدمج الھجائیة الحروف تعلیم

البساتین في - معلمة الدمج اغباریة جودت سامیة

كمعالج وكذلك ماتیا في مرشدا بكونھ  شریدي برھان االستاذ فیھا  ارشد استكمال دورة ماتیا قدمت
دورة موضوع كان وقد التربویة , العالجیة الدراما موضوع في " M.A” اللقب الثاني حاصل على
التربیة وصفوف البساتین االجتماعي لصفوف الدمج  موضوع  في كوسیلة مساعدة الدراما استكمال 
على تعمل فعالیات الى والبساتین الدمج صفوف في االوالد لموضوع احتیاج تم التطرق حیث . الخاصة
فئة وخصوصا الصفوف ھذه والعاطفیة البناء االجتماعیة الحاجات فھم وكذلك الى اجتماعیا دمجھم
فانھم والحسیة لدیھم التعلیمیة المتعلقة بالقدرات الى المشاكل باالضافة الخاصة والذین التربیة طالب

العادیین. صفھم ابناء مع االجتماعیة البیئة مع بالتاقلم عاطفیة تتعلق مشاكل یواجھون
للمعلمات لتعریفھن الدراما تمارین في بتقدیم شریدي برھان االستاذ قام الدورة في الفعالیات من قسم في
احداث التغییر االجتماعي على النموذج ھذا یعمل بنفسھ , وتخطیطھ بتالیفھ قام كان قد نموذج خاص على
تبدأ مختلفة مراحل على تتم متنوعة تمارین خالل وذلك من الصفوف ھذه في الدمج بموضوع المتعلق

التالي: على النحو ھذه التمارین جاءت وقد العمل , تكون مجموعة مرحلة في
لالوالد. والممیزات والصفات االسماء التعارف على مرحلة -

في الدراما باالساس خاصة تمارین االجتماعي من خالل والتكاتف التجانس مرحلة -
من الفئتین. الواحد ابناء الصف بین

التمارین: ھذه ضمن من -
الحاجات. وعن المختلفة عن المشاعر العاطفي التعبیر في تمارین -

المجموعة ابناء عن او الصف الصحیح عن االنفصال على التاقلم على تمارین تعمل -
اخرى. االنتقال الي صفوف او

قریبا سیخرج جدید كتاب في اصدارھا یتم ھذه المبادرة بتجمیع الدورة ھذه نھایة في ماتیا وتقوم ھذا
الخاصة االستعانھ یتسنى لمعلمات التربیة حتى , العمل ھذا النموذج من یلخص النور والذي الى

بھ.

البساتین لصفوف لمعلمات الدمج استكمال دورة

معالج برھان شریدي- االستاذ
الفحم. ام ماتیا بالدراما
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أو على اآلخرین المساعدة من أو عدم القدرة على طلب بك المحیط العالم مع االتصال على القدرة عدم من تعاني انك القارئ عزیزي تخیل
وعائلتھ التوحد من یعاني الطفل الذي یرافق الذي المحبط الشعور ھذا ھو اآلخرین. مشاعر أو فھم بمشاعرك اآلخرین مشاركة على القدرة عدم

الوقت. غالبیة
وتظھر المبكرة. الطفولة مرحلة منذ تبدأ ومركبة ظاھرة صعبة فھو یعتبر ممیزات التوحد, من واحدة ھي نفسھ على وانطوائھ تقوقع اإلنسان
حیث الطفل عند الرئیسیة الصعوبة تكمن وھنا . واللغوي االتصالي كالمجالین تطوریة, عدة مجاالت في حدیین األطفال التو لدى الصعوبات

التأشیر أو اإلیماءات الوجھ، تعابیر مثل : المحكیة غیر االتصال وسائل استعمال في ،وكذلك اآلخرین عین مع اتصال بناء في یستصعب
االتصال  بھدف بشكل تلقائي واستعمالھا بواسطتھا في التعبیر وكذلك المحكیة، فھم اللغة في صعوبة ألتوحدي الطفل اللغوي، یواجھ المجال ففي
حیاتھ، مجرى في التغییرات تقبل یستصعب انھ إذ وقھریة، ثابتة بأنماط سلوك ألتوحدي الطفل یتمیز السلوكي، المجال المحیط.وفي العالم مع
نفسھ النطواء الطفل على ونتیجة االجتماعي المجال وفي بشكل متكرر. والتي ینفذھا والمتكررة الرتیبة بالحركات ألتوحدي الطفل كما ویھتم
حسیة مشاكل من ألتوحدي الطفل یعاني  الحسي المجال وفي بمشاعره. ومشاركتھم اآلخرین مشاعر فھم فانھ یستصعب ذاتھ، في  وتقوقعھ

واللمس. والذوق الشم بحواس نقصان أو مفرطة كحساسیة
.PDD صعبة تطوریة إعاقات كأصحاب یعرفون المجاالت ھذه في اضطراب من یعانون الذین األوالد

والدة كل 166 بین ومن أنھ .إذ أطفال توحدیین تشخیص فیھا یتم  التي الحاالت عدد حاد في ارتفاع إلى  األبحاث اآلونة األخیرة، تشیر في
أوالد. 4 مقابل واحدة ,بنت والبنات البنین ما بین النسبة وتكون توحدي، لطفل واحده والدة تحصل

لالطفال الخاصة االحتیاجات توفر أن بمقدورھا والتي اطر إلیجاد الحاجة نبعت الفترة االخیرة، في التوحد حاالت تشخیص في االرتفاع بسبب
لالطفال التوحدیین. خاصة اتصالیھ روضات بذلك ونقصد التوحدیین،

من إعاقات یعانون توحدیین خمسة أوالد على تشتمل والتي قرع كفر في النور االتصالیة روضة ھي قبل سنتین افتتاحھا تم التي ھذه االطر احد
سنوات. 3-6 بین ما أعمارھم وتتراوح ، PDD تطوریة

دولي نمط  عبارة عن TEACCH،وھو ب- ألمسمى التوجھ ومبادىء اسس على مبني باالساس التعلیمي والتربوي االتصالیة روضتنا برنامج
تتالءم بصورة التعلم بیئة الطالب وبرمجة تلقائیة عند اتصال قدرات تطویر الى یھدف وعائالتھم، والذي للتوحیدیین خدمات اعطاء على یعمل
بشكل المعتمد التعزیزات اسلوب استخدام یتم مختلفة(مثال جمة من توجھات أساسیات أیضا البرنامج التوحدیین، ویضم األوالد مع ممیزات

.(ABA-ال طریقة في مكثف
الروضة: المستعملة في TEACCH ال توجھ اساسیات من

واالستجابة الفھم وعلى االستقاللیة على التلمیذ لكي تساعد مبرمجة بصورة الروضة واألثاث في تنظیم األدوات المادیة-:تم البیئة تنظیم {1
لقوانین وحدود الروضة.

محطة من یتم االنتقال مرة كل وفي االنتقال" محطة " رموز في او بصور البرنامج الیومي عرض یتم الروضة: في البرنامج الیومي نظام {2
وفھم تذكر التسلسل الوقت, تنظیم مجال في التي تواجھھم مع الصعوبات الجمة في التعامل التوحدیین االوالد یساعد ان ذلك حیث الى اخرى,
بشكل المختلفة بین الفعالیات االنتقال في یساعدھم وكذلك الیومیة، وتوقع االحداث تنظیم على اآلوالد یساعد البرنامج الیومي في اللغة.النظام

اكثر. مستقل
اعطاء إرشادات لتنفیذ المھمة، برمجة خالل من نجاعة أكثر التالمیذ تعلم نجعل كي منظمة, بصورة البیئة التعلیمیة تنظیم تم – التعلیم 3}طریقة

التوحدیین لدى األوالد ناجحة نخلق تجارب كي والمعنوي والتعزیز المادي المھمة, استعمال الرموز
من قدر اقل استعمال یفضل حیث كالمیة أو غیر كالمیة إما أألوامر وتكون األوالد فھم لمستوى مالئمة تكون أن نحاول وأوامر: 4}إرشادات

الكلمات.
بشكل السلة داخل الموجودة المھام الولد أن ینفذ على یتوجب حیث لالستقاللیة. تھدف الروضة في عمل مبرمجة طریقة :وھي المستقل 5}العمل

. مستقل
المختلفة الصعوبات حدة من قد یخفف التلمیذ فھم لمستوى مالئمتھا تعلیمیة أخرى مع بیئة أي الروضة أو التعلیمیة في داخل البیئة بتنظیم القیام

.
معالجة بداخلھ یضم عالجیا وطاقما والمساعدات، المكملة الروضة،المعلمة مربیة یشمل تربویا طاقما یضم فانھ النور لطاقم روضة بالنسبة اما
فردیة وخطة عامة صفیة خطة ببناء والعالجي التربوي الطاقم موسیقى. ویقوم أفراد ومعلمة واالتصال معالجة بالنطق طبیعي, بالتشغیل, معالج
المھارات وتنمیة لعالج بھا واالستعانة الطالب، لدى الموجودة الجوانب القویة تطویر اجل من وذلك حدة على وبناءھا لكل طالب مالءمتھا تتم

. أیضا المجاالت الضعیفة وتعزیز المفقودة
ویتم  عنده، التي والضعف القوة حسب نقاط كل طالب، لكل االھداف یحدد علیھا وبناء بدایة السنة الدراسیة في فردیة تقییم جلسات الطاقم ویقیم
ومناقشة قضایا مھنیة الطالب امور لتداول لكل الطاقم بشكل ثابت جلسات على مدار السنة، تعقد و علیھا. موافقتھم واخذ بھا االھل مشاركة

وطالب. طالب كل مع العمل وبتقییم تقدمھم، بمدى تتعلق
یھمنا التي المھمة كل االمور اتصال تسجل فیھ دفتر اذ یستعمل االھالي، مع دائم تواصل على بالحفاظ یھتم الروضة طاقم الجدیر بالذكر ان من

ابنھم عن االھل یعرفھا ان
السنة: ھذه خالل النور بھا طاقم روضة قام التي الفعالیات من

سویة. واالھالي االوالد مع ،الرقص والموسیقى الحفل فعالیات الغناء تضمن وطاقم الروضة: ، األھالي بمشاركة األول الفصل نھایة احتفال
شكر كلمة لتوجیھ فرصة وھذه ، "الوت" جمعیة بمساعدة للروضة متبرع تجنید األھالي استطاع اجل الروضة فقد وتبرعات من اموال تجنیید

الروضة. طاقم مع الجمیل وتعاونھم مشاركتھم على لھم وامتنان
نساعد االوالد أن المھني والعمل باالیمان بأننا نستطیع نؤمن النور روضة في إننا النور بالقول: روضة عن اللمحة ھذه نختتم ان نود واخیرا

فیھم. الكامنة الحقیقیة القدرات اظھار وفي ذاتھم تحقیق في

؟ االتصالیة النور روضة عن تعرفون ماذا

أبو حسین مھا الروضة اعداد: مربیة
االتصالیة النور روضة وطاقم
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باب طرق طویل غیر وقت ,وبعد بطلب تشخیصھ معینة توجھت مدرسة طالب قد بانتظار حیث كنت ماتیا, في عادي عمل یوم صباح في

الطالب أن لي والتقاریر التي بحوزتھ, فتبین المستندات اقرأ بدأت وكالعادة النظر. تلفت مالمح علیھ تبدو ال الذي ابنھ ومعھ اب الغرفة

ھذا المصطلح. یعني ماذا أعرف البدایة لم . وفي اسبرجر" "متالزمة بعد باسم فیما والتي عرفت " תסמונת אספרגר اطار" تحت مصنف

التشخیص بدء عند الظاھرة. حداثة اكتشاف بسبب الحاالت المعروفة بقلة معرفتي رغم الظاھرة, ھذه ابحث أن اللحظة تلك منذ فقررت

عند الفرد یتصور ال ان الممكن البدایة. فمن تخیلتھ في الذي الوضع مع تتالءم وال جدا عالیة الولد ذكاء درجة وجدت أن االولى وللوھلة

مشاكل. أیة لدیھ أن للوھلة األولى مقابلتھ

والتشابھ الكبیر تشخیصھا وصعوبة المسببة العوامل مثل جوانبھا. بعض غموض رغم ھذه المتالزمة بدراسة أبدا أن قررت اللحظة تلك منذ

وجیزة. لذلك مدة بعد المدرسة الى ارسالھ یتوجب الذي من كتابة التقریر النھایة في التمكن اجل من وكذلك األعاقات. بعض وبین بینھا

"متالزمة باسم بعد فیما عرفت والتي الحالة, ھذه عن القصیرة األبحاث بعض واجراء الشخصیة خالل المطالعة من بالموضوع اھتم بدأت

على المتالزمة عرفت ھذه وقد .1949 عام ھذا المجال في بحث أول اجري الذي ھانز اسبرجر- األلماني الى الطبیب وذلك نسبة اسبرجر"

موجودة عند تكون أنھا أي الوالدیة. والخلقیة البنیویة التكوینیة األصول ذات النمو اضطرابات لمجموعة من اإلعاقات التابعة واحدة انھا

ما ونادرا العالي او العادي الذكاء ذوي وتصیب االطفال سنوات 6-4 من تمتد قد عادي, فترة نمو بعد وإنما مبكرا تكتشف ,ولكنھا ال الوالدة

مصاحب األجتماعي التواصل على القدرة في كیفي واضح بقصور وتتمیز المعرفي. اللغوي أو النمو في تأخر دون عقلي تخلف یصاحبھا

واالنفعاالت والمشاعر العواطف والتعبیر عن لفظي الغیر التواصل على القدرة وغیاب عادیة محدودة غیر واھتمامات شاذة بسلوكیات

الوجدانیة. والمشاركة

القدرة على یملكون الذین المعارف المھنیین ببعض أیضا اتصلت المتالزمة, تلك معنى وفھمت التعریف الى التوصل استطعت أن فبعد

من یعانون الذین  الطالب ممیزات من العدید عرفت خاللھم ومن التقریر. كتابة انجاز قبل بصورة أعمق الحالة فھم ھذه في مساعدتي

الذاكرة, من معینة كلمات استخراج التسمیة او صعوبة مثل التشخیص. أثناء بنفسي شاھدتھا االعراض التي باالضافة الى متالزمة اسبرجر

تظن حدیثھ فأثناء احیانا مفھوم قول كالم الیومیة ,صعوبة حیاتھ في واستخدامھا یتعلمھا الطالب اجنبیة لم على اكتساب لغة القدرة صعوبة

للمضایقة والسخریة التعرض وكثرة أخرى بلدان من أناس لدیھ,مصادقة اللغویة المفردات قلة بسبب االطوار غریب شخص مع تتكلم انك

غیره. من أكثر

یتمیز انھ كما الوقت, نفس في ومصاب بالتوحد عادي  أنھ على ویصنف محددة تكون شخصیتھ غیر اسبرجر بمتالزمة المصاب الفرد أن

احیانا. عدمھا المفرطة أو بالحساسیة

الحركات تكرار . أحیانا او الخمول الحركة كثرة . تغییر الروتین في صعوبة بخطأ ما. القیام عند فعلھ ما یجب معرفة في صعوبة وجود السلوك:

. ومسالم ھادئ . أحیانا الغضب یثیر سلوكھ .

و  األكل قبل یدیھ منھ غسل یطلب عندما ذلك على مفرط. و مثال عقلھ بشكل بما یملیھ أحیانًا . التعلق المنطقي غیر والمعتقدات: التفكیر التفكیر

ال یمكن شيء الحیاة أن مثل غریبة بمعتقدات اإلعتقاد األمثلة . من غیرھا و وبعده, األكل مرات قبل یدیھ عدة یغسل بأن ذلك في یبالغ تراه بعده,

أو اإلبتسام عدم المفروض ومن من الغباء یعتبر الناس أمام بالسعادة الشعور حولھ, یدور ما اإلنسان یفھم أن من المستحیل اإلطالق, على تفسیره

. بالواقع التفكیر قلة إلخ . الناس, .... أمام السعادة إظھار

تفسیرھا ومحاولة على العقل وسیطرتھا واحدة بعبارة . التفكیر اآلخرون یقولھ وما واألوضاع اإلشارات فھم في وسوء بطء اإلستیعاب: و الفھم

فھم لغة كمحاولة یكون الناس فھم كالم . حرفیة بطریقة األشیاء إلى فھم . المیل الواقع نسیان و بھذه العبارة التفكیر ذلك إلى ویؤدي مفرط بشكل

اھتماماتھ . الحاجة وقت في حتى اھتمامھ یثیر صعوبة ترك ما اإلھتمامات: . اإلنتباه قلة النكات . و المسرحیات والقصص فھم . صعوبة أجنبیة

. عملیًا و بسیطًا یكون في ما یھتم الحدیثة . غالبًا ما ال یحب التكنولوجیا قد . للطبیعة محب . محدودة . اھتمامات غالبًا فئتھ منتشرة بین غیر

אספרגר תסמונת االسبرجر  مع قصتي
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الغض الجیل في الدمج مربیات لمجموعة التنظیمي المبنى

. الخاصة التربیة موضوع في المتخصصات دمج معلمة ٤٠ من أكثر المنطقة وروضات بساتین في تعمل
في ،مشاكل والكالم اللغة في ،مشاكل تطوریھ مشاكل : مثل أحدى الصعوبات: من یعانون لطالب والمساعدة بإعطاء الدعم المعلمات ھذه تقوم

أخرى. صعوبات أي أو سلوكیھ ،مشاكل حركیھ نظر،مشاكل ،مشاكل سمع
المربیات المساعدة تستعین تلك لھذه استحقاقھم وروضات عادیھ وبقرار من اللجنة الدمج تم بساتین في كامل الطالب یدمجون بشكل ھؤالء
فردیھ وخطط استراتجیات من الطالب مع بالعمل ما یتعلق یحوي كل ملف مربیات الدمج إلى من طاقم بواسطة بناؤھا تم مختلفة  بتشخیصات

. ووثائق طبیة
مربیات عاتق على الملقاة أحدى المھام , أسبوعین كل مرة بمعدل ماتیا مركز في واالستكمال اإلرشاد من المربیات ھذه المجموعة تتلقى
یصعب االستحقاق ,االمرالذي تحدید مرحلة وحتى للدمج المحتاجین الطالب عن الكشف مرحلة الدمج، من بلجان یتعلق ما كل تنظیم ھي الدمج
تنظیمي مبنى ماتیا بتأسیس مركز في اإلداره مع لتشاور وبا قمت المھام وتوزیع العمل في الضغط ھذا من التخفیف اجل ومن التنظیمیة  العملیة
تم ،وھكذا بلدھا في المربیات وباقي المرشدة بین كحلقة وصل بالعمل تقوم الدمج كمركزه مربیات أحدى تعیین تم محلیھ سلطھ كل :في  جدید

: سلطات محلیھ ٦ في ٦ مركزات  تعیین
–جت. الغربیة باقة عمر مركزه في .منى عرعره. ٣ في مركزه یونس ٢. فوز . أم الفحم مركزه في عثامنھ سماھر .١

في مركزات عثامنھ ومیسون .شیرین محاجنھ ٦ . كفرقرع في مركزه شروق مصري . ٥ . بسمھ في مركزة بدران شیرین .٤
. عاره طلعة

منطقتھا. في تتعلق بالعمل جدیدة ومعطیات لتبادل معلومات بلدھا الدمج في مربیات مجموعة مع بشكل دوري تجتمع مركزه كل
التفرغ حیث المربیات إلى واقرب أسھل أصبحت اإلرشاد عملیة إضافة إلى أن الدمج في إنجاح لجان ساھم المبنى التنظیمي الجدید ھذا

التنظیمیة. األمور حساب والتعلیمیة والمھنیة على التربویة لألمور
المجالس الطفولة في جیل مركزات البساتین, والتقدیرلمفتشات الشكر جزیل لتقدیم الفرصة ھذه ینتھزون العاملین ماتیا وطاقم ادارة

ھذه ألفكره. إنجاح في ساھم من ولكل خاصة وللمركزات عامة , المربیات المحلیة

اعداد: اميان محاجنة
والبساتین الدمج في الروضات موضوع مركزة

ماتیا ام الفحم

المتالزمة. علینا ھذه كافة أعراض على بعد االطالع العالج طرق . . الغضب ألشیاء تافھة المزاج تعكر . و اإلحباط اإلكتئاب النفسیة: الحالة

من بشكل شخصي الیھا قد اكتسبتھا سأتطرق التي الطرق بعض واحد. ّان في واالجتماعیة والتعلیمیة العامة حیاتھم في االفراد ھؤالء نساعد أن

الوقت أخذ األسباب . ألتفھ مزاجھ یتعكر , صعب المزاج كان أنھ خاصة الطالب, ھذا التعامل مع في الذاتیھ والتجربة نفسھ خالل التشخیص

من لكي یتمكنوا دعمھم األحیان بعض أطوارھم في غرابة من بالرغم معھم والتسامح ھؤالء األفراد تقبل . نتعامل معھا الحالة التي لفھم الكافي

מתקנת). یجب تطبیق (הוראה المصحح التعلیم من مكثفة ساعات واعطائھم المناسب االطار في وضعھم خالل من غیرھم.وذلك مثل التعلم

باالشیاء القیام كیفیة شرح قصیرة. وبجمل واضحة بصورة االخرین. مخاطبتھم مشاعر في فھم التعلم. مساعدتھم من یتمكنوا األشیاء أمامھم لكي

الشخصیة. ومیولھم ھوایاتھم معرفة خالل من مھنة اكتساب في مساعدتھم . األشیاء ببعض القیام في ومساعدتھم سھال فھمھا تجعل بطریقة جیدة

معرفة كمربیین فعلینا أو بصریة قویة سمعیة ذاكرة تكون لدیھ إذ أن بعضھم خاللھا. من االفراد وتعلیمھم ھؤالء لدى القویة الجوانب استغالل

یجب فیما قواعد واضحة نعطیھم أن . الیھا یبادرون ألنھم ال االجتماعیة الفعالیات في مشاركتھم . معھ نتعامل الذي الطالب لدى الجوانب ھذه

تعاملت معھا لدیھا التي الحالة فمثال مواھبھم. وعلى الجیدة الشخصیة الجوانب على التركیز . المختلف األجتماعیة األوضاع في فعلھ یمنع /

یریدھا). التي األشیاء (رسم الرسم ھي األنصال المستعملة لدیھا طرق وواحدة الرسم. في كبیرة موھبة

بیتھوفن لودیفیج فان . توماس ادیسون . البرت اینشتاین اسحاق نیوتن . دافینشي . اسبرجر: لیوناردو بمتالزمة المصابین أشھر

اغباريه   مرمي

تعلمية قدرات  مشخصة

ماتيا ام الفحم
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الغربیة باقھ الحكمة مدرسة في العسر التعلیمي ذوي للطالب االمتحانات مالءمة طرق

: المشروع تنفیذ مراحل
على نصت المعارف التي وزارة اثر تعلیمات على وذلك للمدرسة، المدرسیة كسیاسة التربویة الجلسات وشرحھا في عده مناسبات الفكرة في عرض -1

للمتعسرین. مالئمات إعطاء
من الدمج ,لم تتمكن معلمات السنین مر على الطالب ازدیاد أعداد ولكن, ومع معلمات الدمج. من قبل للطالب المتعسرین المالئمات تنفیذ البدایة تم في -2

مربي/ة الصف. المالئمات إلى تنفیذ مسؤولیة نقل تم ولذلك الطالب. جمیع حاجات تغطیة
نقلت حیث المعلمین. غرفة في الطالب بأسماء قائمة نشر ,تم الطالب حاجات تغطیة من المربین تمكن وعدم المستحقین ازدیاد الطالب ومع أخرى, ومرة
ظھرت المرحلة ھذه في , صفھ في المختلفة المواضیع معلمي إبالغ على المربي دور واقتصر الموضوع، معلم/ة إلى مربي/ة الصف من التنفیذ مسؤولیة
, الطالب/ة إلى المعلم/ة من المسؤولیة نقل ھذا المجال, تقرر في مختصة خبیرة الطاقم المھني، رافقتھا قبل من عدیدة مشاورات وبعد أخرى. صعوبات

حقوقھ. من كحق استخدام البطاقة كیفیة وتوضیح لتفسیر الطالب مع عمل وذلك من خالل ورشات

ختم وتحمل (ذاتھا) الحالیة الدراسیة السنة تخص  البطاقة  كون من  التأكد للمعلم/ة لیتسنى  وذلك سنة  كل  یتغیر البطاقة لون أن إلى اإلشارة وتجدر
المدرسة.

. التعلیمیة الناحیة وتحسن الطالب من تقدم بسبب وذلك السنوات، مدار على البطاقة بحیازة استمراریة تكون ال قد انھ بالذكر الجدیر من وكذلك
البجروت. في مالئمات تلقي أجل من المستقبل وعرضھا في بھذه البطاقات االحتفاظ یستطیعون األھل أن ذلك على زد

الخاصة التربیة طاقم  , المدرسة مستشار , المدرسة مدیر المشروع:  على القائمون

أھمھا: أھداف عدة اجل تحقیق من وذلك التعلیمي ذوي العسر للطالب االمتحانات طرق مالئمة نظام سنوات أربع منذ الحكمة مدرسة تعتمد
ذاتھم. وتحقیق بنجاح صعوباتھم ومواجھة المھام التعلیمیة إلبراز قدراتھم وتخطي فرصة التعلیمي العسر منح ذوي -1

متقدمة مراحل المالئمات في على الحصول الطالب/ه على تسھل أن شأنھا من االبتدائیة، المرحلة في المالئمات منح -2
وت). (امتحانات البجر

في االنتظام أو عدم بیئي تربوي فقر مثل: ألسباب أخرى نتیجة ولیست تعلیمي عسر أساس على ھي التعلیمیة صعوباتھم لطالب المالئمات مخصصة
. في الدافعیة أو نقص الدراسة

والتي(الصعوبات) طبیة، نفسي أو أخصائي أو تربوي/ه مشخص/ة قبل الطالب من تشخیصھا لدى تم التي المحددة الصعوبات بناًء على المالئمة شكل ویحدد
. باالمتحان طریق نجاحھ في عثرة تكون حجر أن شأنھا من

قسم اعتراض ومنھا إداریة \تقنیة صعوبات منھا كثیرة، مراحل واجھتنا خاللھا صعوبات بعدة األربع السنوات خالل المشروع تنفیذ مر : المشروع تنفیذ
لھذه المالئمات . الطالب على أحقیة المعلمین من

رئیس لمكتب طالب لكل حاسوب مشروع ایالن, , جمعیة المعارف وزارة في الخاصة التربیة قسم بالمشاركة مع الفحم الدعم ماتیا ام مركز قام لقد
مشروع: ضمن ( ثابت او (متنقل حاسوبا وعشرون اربعة بتوزیع الوطني التأمین ومؤسسة الحكومة

من وجسمانیة حركیة ذوي اعاقات لطالب כהשתלבות" תקשוב " لالندماج  كوسیلة الحوسبة
جبارین. اسعد مصطفى االستاذ المشروع بتركیز قام وقد عارة, وادي منطقة

حیث لكیفیة استعمال الحاسوب اإلثراء بھدف معھ العمل تم حاسوب طالب على حصل كل أن فبعد
تتوافق مع  فردیة عمل خطة بناء اجل من المجال ھذا في قدرات كافة الطالب مسح العمل على تم

: عدة اطراف بمشاركة تم ذلك وقد , الطالب احتیاجات
جبارین. اسعد مصطفى االستاذ النادي بمدیر ممثال , الفحم في أم الشاغور حي في الشبیبة نادي -١

یاسر باالستاذ ممثال , "بیرح" مشروع -٢
التایھ. عفاف اهللا طربیھ والسیدة بالدكتورعبد ممثال الكلیة في االرشاد قسم مع بالتعاون الذاتي مشروع االلتزام ضمن القاسمي كلیة  - ٣

نادي الشبیبة المختلفة ضمن والترفیھیة  في الفعالیات االجتماعیة االجتماعي ضمن اشراكھم  الجانب على الطالب من الفئة ھذه العمل مع ویتم كما
طبریا . منطقة في رحلة إلى منھم ومؤخرا شارك قسم الفحم في ام

في كیفیة قدراتھم تطویر اجل من بھ االستعانھ للطالب لیتسنى بكر ابو لؤي االستاذ ید العربیةعلى للغة بالمشروع الخاص الموقع وقد تم ترجمة
العنوان على الموقع على االطالع یمكنكم , المشروع ضمن الطالب العمل وفقھا مع التي یتم الفعالیات والبرامج ونشر كافة الحاسوب استعمال

www.orianit.edu-negev.gov.il/histalvut التالي:
لین والسید یوآف المعارف وزارة التربیة الخاصة في في قسم مركزة المشروع رینا كوھن من السیدة الجزیل لكل بالشكر ماتیا ویتقدم مركز كما

المشروع. النجاح ومساعدتھم دعمھم لالندماج ", على كوسیلة "الدمج برنامج مدیر
ذوي جدد لطالب الحواسیب من جدید عدد الحصول على االعداد للمرحلة الثانیة من اجل في االیام ھذه في الفحم ام الدعم ماتیا مركز ویقوم كما

المشروع ضمن مقاییس یدخلون الذین جسمانیة , اعاقات
اسعد جبارین مصطفى : استاذ تركیز

للدمج كوسیلة الحوسبة برنامج

خاصة تربیة معلمة - حندقلو بوران اعداد:
الغربیة الحكمة باقة مدرسة
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بالذكر الجدیر  من والمربیة.و األھل بین االجتماعي تقلیص البعد ھو األولى المرحلة في روضة األطفال في األھل تدخل وإشراك من األساسي أن الھدف
التركیز طریق عن تكون في الروضة لألوالد الخدمة األفضل أن من خاللھا بالذات, تتبین األطفال ریاض أبحاث على األخیرة السنوات في أجریت أنة

أھالیھم. على
بشكل الطفل وبحیاة عام بشكل الطفل تربیة التربویة على والمؤسسة األھل تعاون أھمیة ھو أكثرھا لكن الطفل.و شخصیة بلورة على تؤثر عوامل ھناك عدة

خاص.
محاور: ثالث على الروضة یعتمد بالمسیرة التعلیمیة للطفل في األھل إشراك

األھل في الروضة بین السائدة األجواء وعلى المربیة تصرفات على یؤثر المحور ھذا وأطباعھا. المربیة لشخصیة یتطرق : والذي الشخصي المحور -١
والمربیة.

الروضة. في العمل مجال في الحاضنة وخبرة تأھیل یبرز والذي ٢-المحور التربوي:
واحدة. كمجموعة كامال تعاونا والمربیة األھل أن یظھر یجب المرحلة ھذه وفي الروضة. في األھل لتأثیر یتطرق والذي الحضاري: ٣-المحور

جیدة وبناء سیطرة تؤمن أن بإمكانھا كان وطموحاتھم, لطلبات الزبون وعي المربیة كان لدى فكلما روضة األطفال, في أن نعتبر األھل "كزبون" یمكننا
مثمر. عمل

للولد) لألھل,للمربیة, (األھمیة الروضة في التربویة في العملیة األھل إشراك أھمیة

الروضة في للطفل المسیرة التعلیمیة وتأثیره على األھل وتعاون تدخل

اللغویة الصعوبات لعالج الغدیر روضة مربیة بيادسة تغريد إعداد:

بشكل األھل تعریف اللقاءات شان ھذه * من التربویة. على المسیرة إلى تعریف األھل تھدف والتي والمربیة مشتركة لألھل وفعالیات لقاءات إقامة ضرورة *
للعمل أدوات یعطیھم من شانھ أن ھذه الفعالیات مثل في األھل * إشراك أفضل. التعلیمي بشكل الجھاز األھل یقیم الطریقة بھذه طفلھم. * روضة عمیق على

أطفالھم. مع

بدعوة الدراسیة السنة نقوم ببدایة حیث التعلیمیة ألبنائھم, بالمسیرة األھل أشراك على دائما نحرص الغدیر روضة ففي الصعید الخاص, على أما العام الصعید على ھذا
بفترة ذلك بعد نقوم لألھل. فعالیات ویتخللھ مربیة الروضة اللقاء ھذا ویدیر الروضة, في العاملین فریق بعض والى بعضھم تعریف األھل إلى تعارف یھدف للقاء األھل
ھذه العمل.بعد فریق وضعھا التي األھداف عن فكرة التشخیصات.نعطیھم كل لھ أجریت أن بعد ابنھم وضع عن صورة إلعطائھم فردي بدعوة األھل بشكل وجیزة
أیضا الیوم.ننظم بذلك المقدمة والعالجات الفعالیات بجمیع تشترك ,حیث بالروضة كامل یوم المشاركة األم على أن یعني ھذا المناوبة, األم لدینا برنامج یكون المرحلة
األھداف مع الفصل لذلك المقرر فصل المنھاج كل وببدایة على األھل المناسبة.یوزع اللعبة بكیفیة اختیار للطفل وإرشاد العاب عدة على عمل تتضمن التعرف ورشات

. األھل ورحالت بمشاركة في جوالت الخروج كذلك األھل بھا یشارك والتي الفصل نھایة حفالت فصول الثالث على مدار الغدیر مربیة روضة تنظم

البرامج ھذه ولكن العادي. المجتمع في دمج الطالب أساس على وكانت المجتمع في الخاصة االحتیاجات ذوي الطالب لدمج برامج عدة تطویر تم الماضیة السنوات في
المرجوة. النتائج ولم تحقق كثیرة عقبات واجھت

دمجھ ولیس المجتمع في الخاصة ذي االحتیاجات الطالب اندماج على أساسھ في یعتمد والذي رایتر" شونیت ید البروفیسور" على البلوغ برنامج نحو تطویر لذلك تم
لطرق اقتراحھا طریق عن لدیھ الجوانب ننمي ھذه وأن أن نطور ھذه الفئات مع یعمل علینا كطاقم حیث یجب مسؤولیات ومتطلبات. علیة تقع اندماجھ طریق فعن فقط.

التذویت". دوائر " تسمى مختلفة تدریس وبرامج
طریق عن المجتمع. في اندماجھ على تساعد مھارات وإكسابھ جید بمستوى معیشة ورغبات طالبنا للعیش تطلعات وتطویر إبراز على 21 البلوغ نحو یعمل برنامج

الشخصیة. ھویتھ بلورة من الطالب التذویت یتمكن دوائر خالل من بھا الطالب والمحادثة یمر التي التجربة الحقیقیة
األسس. ذات على والعمل بابنھم البرنامج الخاص وتنفیذ في تخطیط األھل بإشراك یتمیز ھذا البرنامج

التخطیط. مرحلة في إلیھا التطرق البرنامج، یجب لنجاح شروط وأربعة للسلوك االجتماعي مستویات ثالث على ٢١ نحو البلوغ برنامج یعتمد
للسلوك االجتماعي: الثالثة المستویات

ألقیمي المستوى .٣ الطبیعي      المستوى التنفیذي     ٢. المستوى .١
فھي: البرنامج لنجاح األربعة أما الشروط

المجتمع. و تعاون وإشراك المحیط .٤ األھل  وإشراك تعاون .٣ االختیار مبدأ .٢ المسبقة المعرفة .١
وأقیمت في .٢١ البلوغ نحو برنامج مجال في في المنطقة العربیة الخاصة التربیة مدارس جمیع من لتطویر كوادر مركزا لتكون الرحمة مدرسة اختیرت ھذا العام

ھذا المجال. في المعرفة لتقویة استكمال المدرسة دورة
وتنفیذھا وصفیة مبرمجة مدرسیة عمل برامج وخطط وتطویر تخطیط على یعمل االختصاصات متعدد مھني كادر اختیار ھو لھذا العام مدرستنا في العمل یمیز ما إن
ھذا البرنامج تمریر خالل المرجوة من النتائج إلى الوصول على تساعدنا تعلیمیة ومواد أجواء بیئات، وتھیئة ,٢١ البلوغ نحو علیھا برنامج یرتكز التي األسس حسب
خالل المسؤولیة من المجتمع بغایة االندماج في انطالق كنقاط قدراتھ استخدام وقادر على الحتیاجاتھ وواع ذاتھ على تحقیق قدرة ذي ومستقل متعلم طالب إنشاء بھدف

المجتمع. تجاه نفسھ وتجاه وااللتزام
أبیب. في تل (מט"ח) التكنولوجیا التربویة مركز وفي داخل المدرسة دورات استكمال طریق عن الكادر ھذا المعرفة لدى أسس تأھیل وتعمیق یتم

من: ھذا الكادر ویتألف
التربیة  معلمة موضوع  مركزة مربیة صف،  بالنطق  المعالج بالتشغیل، المعالجة التربوي المركز التربویة) المدرسة  مركزة برنامج نحو البلوغ (المستشارة  مدیرة

المدرسیة. والبرامج المشاریع تنفیذ متبادل خالل وإثراء واألفكار اآلراء وتبادل لطرح متزامنة بعقد جلسات ھذا الكادر ویقوم صفیة مساعدة اللغویة،
ومالئمة  جوانبھ من جمیع التراث بتناول موضوع وقد قمنا العام. لھذا المركز المدرسي الموضوع والتقالید التراث والعادات أن یكون على االختیار وقع عمیق تفكیر بعد
بتحدیث وتطویر اللغویة التربیة قام طاقم وقد الوظیفي. أدائھم ومستوى الطالب جیل االعتبار بعین مع األخذ المدرسة في طالبنا ومستویات تتالئم بحیث مضامینھ

المبرمجة. والمدرسیة الصفیة وفقا للخطط مضامینھا في تتماشى وقصص نصوص

الرحمة مدرسة في ٢١ البلوغ نحو برنامج
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االجتماعیة, فیھ القضایا تعالج مكان الخاصة إلى صفوف التربیة أو البستان الدمج في صفوف التقویة أو صفوف في تحویل بالغة أھمیة ھناك
, عام بشكل االجتماعیة البیئة في الصف. ففي تواجھھم االجتماعیة التي المشاكل لمواجھة الطالب یھیئ مصغر كمكان أو للمحادثة سواء

كبیره أھمیھ -ذا األخرى الدمج كمواضیع االجتماعي- والدمج االجتماعیة التھیئة على العمل تجعل أسباب ھناك
على تكوین المؤثرة العوامل من عامال العائلة كانت حیث  . ألسباب بیئیھ جاءوا الخاصة صفوف التربیة الطالب في من قسم -١
وتفتح في العائلة التغییر فرصة لھ تھیئ والتي اجتماعیھ مھارات على الطالب ینكشف بان كبیره أھمیھ لذلك ھناك شخصیتھم.
عام بشكل الصفوف العادیة في طالبنا لدى نلمس في ظروف ومناخ العائلة,  . باللقاء بھا ألفرصھ لھ تسنح لم جدیدة آفاقا أمامھ
النقص لھذا الواضح والتعبیر ألمجموعھ. داخل التعامل مھارات في واضحا نقصا خاص. بشكل الخاصة التربیة طالب ولدى
حتى أو بعضھم لبعض احترام الطالب عدم أو الصف الواحد داخل األوالد بین حدوث سوء التفاھم نتائجھ تكون المھارات, في

. المختلفة العنف ظواھر حدوث بعض
في أو الصف في المشكالت وحل مواجھة على تساعدھم التي االجتماعیة القدرات االجتماعي لطالبنا الدمج فعالیات ٢- تزود 

ألمجموعة. مع العمل في القدرات وإكساب التھیئة على مساعده وسیلھ تكون أن الممكن ومن الخارج.
الخاصة. التربیة طالب من الواحد الصف مجموعة أفراد بین الصلة بناء كیفیھ في متعددة مشكالت المعلمة في الصف تواجھ قد -٣
الصف مع بالمجموعة العمل فان لذا ھذه المشكالت. حل في المعلمة تفید أن ال یمكن البحتة التعلیمیة والعلمیة حتى أن المواد
ومنھا , ألصغیرة المجموعة دینامیكیة عن االجتماعیة التجربة بواسطة لیتعلموا للطالب الفرصة یھيء صغیره, بمجموعات أو
إلى الصغیرة ألمجموعھ من نقلھ یمكن الخارجیة. فالتعلم االجتماعي وھي العائلة والبیئة أال المكبرة, االجتماعیة الدینامیكیة إلى
بعد ما في استخدامھا الصغیرة یمكنھ ألمجموعة داخل الطالب یكتسبھا التي فالمھارات إلى المجتمع. ثم ومن األكبر ألمجموعة

أخرى. اجتماعیھ أماكن في
التعلیمیة. فلذلك  المواضیع كباقي الكافي االجتماعي بالقدر الجانب بھذا تعنى لم للطالب السابقة التعلیمیة األطر أن في یكمن األخر السبب
األشخاص المدربین. قبل من سلیم وتوجیھ مراقبھ ودون فطري بشكل عشوائي وإنما بناء بشكل تكتسب لم االجتماعیة المھارات ھذه أن نجد

اجتماعیھ في الصف؟ القیام بفعالیات عند إلیھا علینا االنتباه یتوجب التي األمور ھي ما إذا
ونحرص المجموعة ھذه فردمن كل عن بالحدیث نبدأ حیث أمنھ. مجموعھ بناء على الفعالیات األولى في نحرص أن علینا (١
فعالیات إلجراء ھناك أھمیھ المرحلة ھذه ففي المجموعة. داخل ومحترما متساویا مكانا یأخذ بان لكل فرد الفرصة إعطاء على
عنھا والتحدث أسمائھم قصص على كتابة الطالب تحفیز األسماء ومعانیھا أو على التعرف مثل , األوالد لجمیع إشراك فیھا
ویمكن كما . المجموعة داخل والتقدیر والشعور باألمان للفرد االنتماء أواصر یقوي الفعالیات النوع من ھذا داخل المجموعة.
عن یتحدث أن یرید أو صورا العائلة في واھتماماتھ عن عائلتھ التعریف ھدفھا مواضیع ھذه المرحلة في طالب كل یحضر أن
المجموعة وتقدیر قیمتھ, وقي فیھ المجموعة باھتمام شعورا المجموعة في الفرد یعطي الفعالیات من النوع ھذا خاللھا. من نفسھ
ھذا إلى یحتاج العادي, الصف في طالبا آو الخاصة ألتربیة في طالبا  , كبیرا آم كان صغیرا فرد, كل أن شك لھ. وال وانتباھھا
التصرف إلى سیثیره وسیدفعھ االنتماء مجموعة الشعور داخل ھذا حصولھ على عدم وأن ینتمي إلیھا. مجموعھ كل الشعور في
الشعور إلى التوصل  إلى الطالب تحفیز أھمیة یعي أن المركز المعلم أو المجموعة موجھ المجموعة. على عن شاذ بشكل

والفعالیات. المشترك العمل في المجموعة في أصدقائھم ومشاركتھم باالنتماء
ھذه قي فمن المھم ألمجموعھ. أعضاء بین الصلة لبناء الفرصة نھيء أن علینا االجتماعیة الفعالیات من الثانیة المرحلة في (٢
بالمھمة ینجح اجل أن من باآلخرین یستعین فیھا أن الفرد على یتوجب والتي فعالیات معینة خالل من بتوجیھھم بأن نقوم المرحلة

علیھ. الملقاة
ھذه في األفراد. بقیة بحوزة الموجودة البطاقات یستخدموا أن ألمجموعة أعضاء كل على یتوجب حل, إلى الوصول اجل فمثال, من
أن الممكن التي من األشیاء على واالعتماد الثقة أھمیة بناء وفي ھذه المجموعة أھمیة في ألمجموعة الواحدة أعضاء المرحلة, یشعر
األخرى والحاجات الحاجات عن حاجھ للكشف ھناك المرحلة, ھذه وحاجتھ. في ونفسھ فرد كل ولیس بین الكاملة, المجموعة داخل تحدث
المجموعة داخل في بأھمیتھم الطالب وھكذا یشعر بعض. إلى االنتباه بعضھم یستطیعوا كي للطالب, والعاطفیة واالجتماعیة النفسیة
أن وھي أھمیة, األكثر المقبلة للمرحلة تھیؤھم ھذه المرحلة المجموعة. تحدث داخل التي األمور وفي المجموعة أعضاء ثقتھم في وتزداد

ودون خجل. حرج دون المجموعة ھذه حساسیة داخل األكثر أمورھم عن الطالب یتحدث

الخاص التعلیم صفوف في االجتماعي فكره الدمج
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: الدمج االجتماعیة في الفعالیات من الثالثة المرحلة (٣
احتیاجاتھم وعن بینھم فیما وجھات النظر اختالفات عن لیتحدثوا الطالب شخص یثیر إلى المرحلة ھذه في الموجھ یتحول الممكن أن من
كوسیلة التمثیل إلى اللجوء ومن الممكن الخارج. في االجتماعي سلوكھم طریقة في لھا عالقة والتي تواجھھم التي المشاكل وعن المختلفة
الفردیة والفوارق أھمیھ االختالفات أن یدرك المجموعة موجھ وعلى المرحلة. ھذه في وعن مشاكلھم عن أنفسھم عل التعبیر تساعد الطالب
وھناك معھا. الصحیح وكیفیة التعامل ھذه االختالفات فھم إلى الوصول إلى أعضاء المجموعة توجیھ اجل من االختالفات ھذه وأن یستخدم
عدة المثال سبیل على وھناك الحلول. أیجاد من اجل سویة یفكروا بان الواحدة أعضاء المجموعة تلزم والتي الھدف نفس تخدم أخرى فعالیات
فبدون . المتبقیة الكراسي على الحفاظ من اجل حلول إیجاد في سویة یفكروا أن من المجموعة فیھا یطلب والتي الكراسي بمساعدة العاب
ویكون ككل. للمجموعة الخسارة وتكون اللعبة في النجاح یمكن ال ككل, المجموعة بمصلحھ واھتمام وانتباه جماعي وتخطیط مشترك عمل

علیھا. یجب المحافظة مجموعة ھناك بان الشعور یقوي جماعیا بل فردیا, یكون ال المجموعة, والنجاح صالح في االلتزام
في أن التفكیر على الفرد تعود والتي الھدف نفس تخدم من ھذا القبیل فعالیات عن بالبحث یقوم أن المركز, المعلم أو على الموجھ
المجموعة داخل األدوار أھمیة فھم على مستقبال الطالب یساعد التفكیر من النمط ھذا الشخصي. بنجاحھ مرتبط  المجموعة نجاح
ألعالجیھ الدراما منھا فعالیات ھذا الھدف تخدم التي الفعالیات من مختلفة أنواعا یستخدم الموجھ أن ھذه األدوار. على احترام وعلى
فیھا یترتب والتي المختلفة" المشاعر تماثیل " فعالیھ ھناك المثال سبیل .على المحادثة على تحتوي فعالیات وكذلك البسیخودراما" "

. بینھم فیما لالتصال طریقھ یجدوا أن المختلفة المجموعات أعضاء على
یكون أن وعلیھ المجموعة داخل  تحدث التي للظواھر  جیدا ینتبھ أن المعلم أو الموجھ على  االجتماعیة الفعالیات جمیع مراحل  في
عن ھذه معھم التحدث بواسطة مشاعرھم ویوجھھم یعكس أن ویمكنھ كما المجموعة. في داخل وحاجاتھم األشخاص مشاعر إلى یقظا

ھذه الفعالیات. خالل الیھا انتبھ التي شاھدھا واألفعال التي المشاعر
في  االختالفات عن التعبیر على تعمل الفعالیات من نوع إلى الوصول یمكن الفعالیات االجتماعیة في العمل الرابعة من المرحلة في (٤  
نستطیع ال ذلك .ومع االیجابي والجو والبناء بمواقع القوه بدأنا االجتماعیة الفعالیات من األولى المراحل في وانھ والمواجھة.خاصة الرأي
مرحلھ في الفرد وعلى المجتمع. وكذلك في الواحدة المجموعة في لدى الطالب والمشاعر والشخصیة الرأي في وجود االختالفات ننكر أن
ھذا خاصة وان المضمون, ھذا یركز على وأن یعمل أن والتأقلم معھ. فعلى الموجھ والمختلف األخر التعود على وجود تطوره مراحل من
جدیدة بالرغم بوسائل معھ واالتصال فھم األخر تساعدھم على التي واالجتماعیة ألنفسیة القدرات اكتساب من الطالب سیمكن المضمون
وعلى ومشاعرھم, وأنفسھم لذاتھم فھمھم على كبیرا أثرا لھا سیكون المالحظات ھذه .كما وان والشكل واإلحساس بالرأي االختالف من

المجموعة. ھذه داخل وتفاعلھم انتمائھم مدى على أو ألمجموعھ ھذه داخل تأثیرھم
من تمكننا واضحة , أھدافھا تكون والتي المبنیة والمتسلسلة الفعالیات تلك الصف وخصوصا داخل في االجتماعیة بالفعالیات االستعانة إن
مع یتالءم بما الناحیة االجتماعیة شخصیتھ من تطویر والى مشاعره فھم والى الصف داخل الذي یلعبھ إلى الدور واع طالب إلى الوصول
أثرا لھ سیكون الصف في المجموعة داخل الذي یحدث عن الذات والتعبیر واالنتماء التأقلم إن . التأقلم معھ فیھ ویرید یعیش المجتمع الذي

. عام بشكل في التطور والتغییر ایجابیا اجتماعیا

شريدي برهان األستاذ
بالدراما للعالج مرشد

الفحم ام ماتيا
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بإنشاء الخاص التعلیم مفتش كبھا احمد باالستاذ المعارف ممثلة وزارة مع بالتعاون الفحم أم بلدیة في قسم المعارف قام العربي, الوسط نوعھا في من األولى ھي بخطوة 
طویلة, نفذت بحث ودراسة بعد الخطوة جاءت ھذه وقد سنوات. 3-6 بین أعمارھم تتراوح خاصة, احتیاجات ذوي تضم طالبا مدرسة وھي المبكرة, المجد للطفولة مدرسة
إداریة أعمال إدخال المدرسة, ھذه إنشاء أھداف أھم من وكان واحد. مكان في وتركیزھا والمنطقة الفحم أم في المتواجدة الخاصة البساتین كافة تجمیع خالل مراحلھا من أولى
كانت حیث مشتركة, مدرسة في الصفوف ھذه لتجمیع نتیجة وذلك أكثر. ناجعة عمل طرق تامین خالل من الطالب قدرات وتحسین تطویر جدیدة, والتي من شأنھا وتنظیمیة

مستأجرة . بغرف المدینة أنحاء في مبعثرة في السابق
بلدیة بدور ومشیدا مباركا لھذا المشروع , المدرسة بزیارة قام الذي اللواء وكذلك مدیر المفتشین , , أمور الطالب أولیاء لدى استحسانا نالت القت قد المجد مدرسة إقامة إن

فیھا . العامل المھني وأعضاء الطاقم ومعلمیھا إدارتھا وبجھود , إنشائھا في المعارف ) قسم وخاصة ) أم الفحم
النفسي, واألخصائي االجتماعي للعامل غرفة باالتصال, غرف للعالج ثالثة الطبیعي, الوظیفي والعالج للعالج عالجیة غرف ثالثة صفوف, ثمانیة من المدرسة تتكون

معلمین. وغرفة إدارة غرفة مطابخ, ثالثة
.ھذا باإلضافة إلى بالدراما والعالج , بالحركة العالج باالتصال , العالج , بالتشغیل العالج الطبیعي , العالج للطالب مثل والعالجات الخدمات من العدید توفر المدرسة
, المختلفة العمل وورش والنشاطات الفعالیات إلى إضافة , الھادفة التربویة والبرامج المشاریع من بالكثیر المدرسة وتقوم .كما واالجتماعیة النفسیة الخدمات كافة تقدیمھا

. كافة المجاالت في المھارات والقدرات من الطالب العدید إلى إكساب تھدف التي
أھمھا:- من كان مشاریع, من عدة المدرسة أقامت

: الدكان مشروع
. المدرسة داخل المتواجد السعادة بستان في الدكان مشروع وتطویر افتتاح تم  حیث

زاویة تم تخصیص وقد " وحدي اشتري أنا وأخیرا ": اسم ھذا المشروع على  أطلق
. البستان داخل األطفال البسیطة وھدایا والحلویات بالمسلیات امتأل الذي للدكان كبیرة

لھذا عامة وخاصة أھداف بصیاغة الصف في العامل المھني المربیة والطاقم قامت
(... سلوكیة , معاییر قیم , شراء , بیع واالجتماعیة( الحیاتیة :  تطویر المھارات أھمھا كان المشروع

تعلیمیة. مھارات وتطویر الكالمیة واالتصال القدرة تطویر
في المدرسة والعادیة المتواجدة الخاصة كافة الصفوف ھذا المشروع یخدم

المدرسة. لجمیع طالب مختلفة منتجات ببیع طالب الصف یقوم حیث
المدرسة , في العامل الطاقم استحسان نال المشروع ھذا مثل ان إقامة

كل دكان , ستة دكاكین افتتاح إقامة/ فیھ وتم المدرسة , داخل أقیم الذي العید" "بازار في المشاركة من خالل المشروع ھذا بدعم قاموا الذین الطالب أمور أولیاء وكذلك
. أھالیھم بمشاركة البعض بعضھم ببیع أنفسھم الطالب قام وفیة ومختلفة , معینة على ھدایا أحتوى

أمور أولیاء وثنى , العادات والسلوكیات من الطالب الكثیر تعلم منھ , وایجابیة مفیدة نتائجھ , وكانت المدرسة في وفریدة من نوعھا مھمة خطوة العید كان إقامة بازار
. المدرسة داخل والمشاریع المفیدة الفعالیات مثل ھذه إقامة وشكروا الطالب

: الزراعة مشروع
قبل من علیھم وزعت التي النرجس بزراعة بصیالت الطالب خاللھ قام یوم الزراعة " " سمي ب المدرسة في كامل یوم بتخصیص المشروع ھذا مراحل أولى ابتدأت
في تمحورت والتي األخرى المراحل بدأت ثم .من قارورتھ  على طالب كل اسم ووضع المالئمة بالتربة بغمرھا قاموا حیث منھم , واحد لكل خاصة قواریر المعلمات في

. ( مزھرة حتى تصبح الطالب قبل من ومراقبتھا البصیلة نمو متابعة ( أي الضوء في لوضعھا وإخراجھا یومیا وسقیھا بالبصیلة االعتناء كیفیة
: ھذا المشروع أھم أھداف من كان

مثل  جدیدة مفاھیم الطالب إكساب · . العمل) أثناء المكان نظافة على ,المحافظة ,االستقاللیة التعاون ) وعادات عمل مثل مھارات  إكساب الطالب
ریھا خالل من بالمزروعات العنایة الطالب طرق یعرف أن · . ( التربة صفات , المزروعات أنواع أسماء بالزراعة , الخاصة العمل أدوات أسماء )

. الضوء في ووضعھا
األھالي اشتراك إلى إضافة للمزروعات, ھذا الدائمة ومتابعتھم مشاركتھم الفعالة في فعالیات الزراعة خالل من المشروع بھذا البالغة سعادتھم المدرسة عن طالب أعرب

وبھجة. فرح بكل المزھرة أبنائھم مزروعات واستالمھم تطبیقھ مراحل كافة المتواصل في ھذا المشروع ودعمھم في
-: مكتبتي مشروع

قصص ) منوعة قصص داخل الصف, تحوي كبیرة صفیة مكتبة وإقامة مراحلھ بافتتاح ابتدأت أولى , المدرسة داخل المتواجد السالم بستان بتطویره قام وھو مشروع
أنواع و -عالجیة-موسوعات تعلیمیة تربویة

القصص ). من عدیدة أخرى  
: أھمھا كان من , المشروع لھذا وخاصة عامة أھداف بصیاغة الصف في العامل المھني الطاقم مع باالشتراك البستان مربیة قامت

اإلصغاء  , الھدوء على (الحفاظ داخل المكتبة سلوكیات تطویر · (... قصص اختیار , قصص استعارة ) واالجتماعیة مثل تطویر المھارات الحیاتیة
(.... زمني تسلسل مع قصة سرد اللغوي , (التعبیر مثل القدرات اللغویة تطویر · (.... والنظام

.... القصص وسرد أسمائھا حسب القصص ,اختیار مكانھا إلى القصص إرجاع االستعارة واإلعارة, المكتبة, استخدام كیفیة معرفة الصف في طالب معظم نجح وقد
المختلفة. الطالب تطویر قدرات في ألھمیتھ وذلك مدرسة المجد صفوف المكتبة كافة تخدم أن المشروع ھو ھذا األسمى من الھدف إن

  
بید: : یدا مشروع

ألھالي خاص یوم خالل تخصیص من المشروع ابتدأت أولى مراحل . الطالب أمور مشروع خاص بأولیاء وھو
المدرسة داخل التعلیمیة البیئة على كثب عن التعرف أجل  مصور من وعرض اإلدارة كلمة أھمھا كان من الھامة والھادفة البرامج العدید من الیوم ھذا تخلل الطالب. حیث

. واحد منھم كل وماھیة عمل في المدرسة العامل المھني عن  الطاقم ممثلین قبل من شرح ھذا باإلضافة إلى , العامل فیھا والطاقم
المدرسة مع واضحا تعاونا التي أبدت اللجنة تلك الطالب, أمور أولیاء للجنة ممثلین اختیار تم الیوم ھذا في

وكذلك إشراكھم الطاقم , قبل من إرشاد أیام في واشتراكھم المدرسة إلى األھالي دعوة خالل المشروع من من ھذا األخرى المراحل . وقد استمرت الیوم ھذا حتى وإدارتھا
على تأثیره ومدى استفادتھم منھ عن مدى كذلك وعبروا المشروع, ھذا إقامة من وراحتھم سعادتھم عن الطالب أولیاء أمور . أعرب مع أبنائھم خاصة عمل ورشات في

أبنائھم . مصلحة اجل بالتعاون من متعلق ھو كل ما
ومسرحیات عروض تخللت والتي الدراسي الفصل  نھایة فعالیات , والزیتون  الزیت فعالیات مثل : والشیقة الالمنھجیة من الفعالیات العدید إلى باإلضافة ھذا

. الطالب میالد أعیاد بمناسبة احتفالیة وفعالیات األم بعید االحتفال فعالیات

اخلاصة للتربية مدرسة اد
( العربي في الوسط املبكرة الطفولة جليل مدرسة (أول
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عن مدرستنا نبذة
المدرسة مدیرة بین والتعاون المشترك فبالعطاء . الخاصة ذوي االحتیاجات بالطالب  تعنى , عرعرة قریة في سنة 1990 أقیمت والتي الخاص المنار للتعلیم مدرسة
المدرسیة للمدرسة والنشاطات األھل العالجي ودعم الطاقم ,وبمساعدة أفراد التعلیمیة والعلمیة المجاالت كافة في المھنیین\آت المعلمین\آت وطاقم یونس- رءوفة -السیدة

المجتمع. الفئة من أفضل لھذه غٍد اجل جاھدة من مدرستنا تعمل ,فإن
3-21 سنھ. بین ما أعمارھم تتراوح وطالبة طالبا وسبعون المدرسة ثالثة في یتعلم

التالي: النحو على المبنى حیث من قسمین المدرسة تنقسم إلى فان للطالب المختلف نظرا للتشخیص و
جیدة. ومقدرات تعلمیھ محدودة عقلیة قدرات لدیھم طالب .2 محدودة. عقلیة لدیھم قدرات طالب .1

المدرسة أنھا القت الطالب فیھا یبرز بمجاالت تعني برامج بناء على الطالب عملت المدرسة وقدرات وبالتالؤم بھا. بأس ال وعقلیة الطالب بقدرات حركیة یتمتع
التفكیر ومتغلبة ظلمة بذلك مضیئة یھما المدرسة متمیزین انفردت النجازین موجزا منھا جماعیة.نذكر وأخرى فردیة برامج منھا وقدراتھم, احتیاجاتھم على تجیب

ال استطیع. وكلمة العجز على
البجروت المتحانات تقدیم الطالب

أنجح. قدراتي وسوف لدي الجمیع, فلیسمع انجح .... إذا لن أني قال , من استطیع أني ال قال من
فھنالك فقط. إنھاء شھادة مع من تخریج طالب ابعد ھو ما إلى الغوص قررنا فقد فیھا, یستھان ال مختلفة قدرات یمتلك إنسان وكل كل طالب بان إیماننا منطلق من
إذا تم تھیئة وذلك العادي. التعلیم في سواھم عن تقل ال علیا درجات إلى الوصول بواسطتھا یستطیعون جیدة تعلمیھ قدرات یمتلكون المنار مدرسة طالب من مجموعة
قمنا فقد الدرجات, أقصى إلى اجل الوصول من الطالب مساعدة على العمل في كمربین واجبنا ومن القدرات بھذه منطلق إیماننا ومن لھم. المناسبة التعلیمیة الظروف
شيء أجمل ما من انھ رأینا ولقد . ذلك في الرواد كنا حیث الطالب , فھا یبرز المعینة التي المواضیع في البجر وت تقدیمھم المتحانات خاللھ من برنامج خاص یتم ببناء
النجاح, اجل من صراعنا بدأ ھنا ومن . مختلفة أكادیمیة بمواضیع البجروت امتحانات بعالمات شھادة تلیھا عشر الثاني إنھاء للصف یحمل شھادة طالبًا نرى أن من
المتحانات البجروت السابقة السنة في طالب ثالثة تقدم الباھر.حیث ونصفھا بالنجاح ناجحة. بل معركة أول كانت المتفاني, المھني العمل من سنوات ثالث وبعد مضي

وھم: أسماؤھم نذكر الطالب لھؤالء وتقدیرا واحدة) وحدة موضوع لكل ) الدین والحاسوب في موضوعي
. التوالي على والدین بالحاسوب عالمة ١٠٠ و٨٧ على :حصل محاجنھ یوسف *الطالب

التوالي . والدین على ٨٨ بالحاسوب و ٩٩ على عالمة حصل جبارین: اهللا حبیب الطالب *
المواضیع. بنفس أیضا ٩٤ ١٠٠و عالمة على حصل الذي ربایعة: حمزة الطالب *

األخر.  تلو النجاح سیحصدون إیاھم, ونحن أنھم إیماننا, من وزاد الطالب شجعنا نجاح ھؤالء إن
العمل خطة على والتشدید بدأتھ ما إكمال الضروري من انھ وطاقمھا المدرسة إدارة رأت ھنا ومن
لھذا وإعدادھم الطالب تحضیر یتم حیث التوالي, على الثالثة سنتھا في ھي أالن والتي التحضیریة

التجربة. لخوض ذات المبكر وتأھیلھم الدنیا الصفوف ابتداء من الھدف
مختلفة. مواضیع بجروت في لتقدیم الطالب اجل إعداد من المنار جھودا عظیمة تكرس مدرسة على التوالي الثالثة للسنة أسلفنا, كما

ھنا یبدأ ومن ذلك. وغیر والتركیز اإلصغاء الذاكرة, العقلیة , االعتبار القدرات بعین تأخذ الطالب حیث القدرات لدى بتشخیص الدنیا الصفوف تقوم معلمات أوال:
الطالب. لدى الضعف ومحاولة تحسین نقاط القوة على إبراز نقاط ُیركز حیث اإلعداد

توازي  المتحانات وتحضیرھم یتم كشفھم ھنا , ومن فیھا یبرزون التي المجاالت حسب تصنیفھم المختلفة یتم المواضیع الطالب یدرس متقدم ,وعندما جیل في : ثانیًا
البجروت. امتحانات تقریبا

الطالب  یتقدم الطالب المتحاناتھم. وأخیرا فیھ سیتقدم الذي المجال ونفس الموضوع لنفس العمل ساعات تكثیف یتم المجاالت بحسب الطالب تصنیف بعد : ثالثًا
التفوق. بل لھم النجاح البجروت متمنین المتحانات

الدین والدیانة, التكنولوجیا , مثل الحاسوب الدراسیة للمواضیع األكادیمیة الساعات وتصنیف المواضیع وتكثیف للطالب مسبق إعداد خالل (من الخطة ھذه نجاح ومع
القادمة. السنوات وفي السنة ھذه مختلفة أخرى مواضیع لتقدیم الطالب تحضیر على نعمل الیوم فإننا والجرافیكا),

 ׁ " تحدیات"
في یطورون إذ , جسدیة من إعاقات یعانون الذین وباألخص الخاصة االحتیاجات ذوي األوالد إثراء في جماھیریة تعني جمعیة ھي - :( אתגרים ) تحدیات" جمعیة "
التعلیمي الجانب حیث من والمعدات أو األجھزة ناحیة من الطالب, سواء قدرات مع تتالءم برامج . متبعة وغیر اعتیادیة ریاضیة غیر برامج وفعالیات الجمعیة ھذه

والتأھیل العالجي.
التسلق بفعالیات الطالب یقوم .حیث مواجھة التحدیات على الطالب وتشجع لتجذب لقاء كل في تتنوع الفعالیات مختص. مرشد طاقم الفعالیات في الطالب یرافق
أھمیة األكثر البرامج من كان البرنامج ھذا أن ننكر ال . ونحن والمتنوعة الكثیرة الفعالیات من والقوارب المائیة الشراعیة القوارب ركوب الحبال , بواسطة والتزحلق
في الریاضیة النشاطات یمارسون وھم أعینھم في أمعنا النظر ولو لتحقیقھا. سبیًال یجدوا ولم فیھا الطالب حُلم لطالما طیاتھ تجارب في حمل انھ مدرستنا حیث في
لم یعرفوه ما من القدرات یملكون أنھم اكتشفوا أن بعد لدیھم المتولد الشعور وذلك قلوبھم من المنبعثة العظیمة الفرحة تلك لرأینا المدرسة, خارج إطار األماكن المختلفة

الصعاب.  تحدي المتعة في الشخصیة الكامنة ناھیك عن قدراتھم من ھذه الفعالیات ثقتھم بأنفسھم ورفعت عززت حیث قبل أالن.

اجلنة" له طريقًا إىل يلتمس فيه علمًا سهل ا طريقًا سلك من "

خاصة - معلمة تربیة مدلج منى
المنار مدرسة
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قد تسبب: منخفضة عضالت قوة الجاذبیة. قوة ضد متواصلة زمنیة لفترة الثبات على الحفاظ على تساعدنا التي المالئمة القوة السلیم: ھي األداء
او قلم رخوة مسكة مسیطرة. الغیر الید االستناد على أو الطاولة على االتكاء قوة الجاذبیة- ضد االعلى للجسم والجزء تثبیت الراس صعوبة في

شدیدة.

حركي وعي حسي یتطلب حركیة جدیدة مھمة تخطیط إن الصحیح. بالتسلسل معروفة غیر حركیة مھمة تنفیذ اإلنسان على عن قدرة عبارة وھو
الذاتي. بالتمثیل یدعى ما وھذا بالفراغ حركتھ وإمكانیة حدوده الجسم, ألعضاء

(غیر اوتماتیكیة). الكتابة في الداء الكتابة. بطؤ المطلوبة بالحركات القیام في صعوبة و التخطیط في صعوبة یؤدي إلى: قد الجھاز ھذا في خلل أي
بین مسافات الحفاظ على في صعوبة الكتابة. وانسیاب وتیرة یعرقل بحیث للید الحركي الوقت تحدید في صعوبة مختلفة. الحرف بطرق نفس كتابة
انواع الورق المختلفة. صعوبة و الكتابة اداة لنوع التاقلم في صعوبة الكتابة. اداة على المستمر والضغط القوة تدریج االحرف والكلمات. صعوبة في

والكالمیة. للرموز البصریة الحاجة جدیدة . احرف تعلم في

الحركي التخطیط

العضالت قوة

للكتابة اإلستعداد

عمل وعلى العضلي التوتر على مستوى الوعي واإلنتباه, لھ تأثیر على ھذا الجھاز, الفراغ . وثبات جسمنا في وضعیة حول معلومات نتلقى بواسطتھ
استیعاب وعلى الحركھ اثناء للجسم الناجع األداء على (טונוס), العضلھ قوة على التوازن, على المحافظھ منھا وظائف عدة ولھ العینین. عضالت

الجاذبیھ. قوة من المعلومات
البصري. اإلدراك في مشاكل ضعیفة. قلم طویلة. مسكھ لمدة ثابت بشكل الجلوس صعوبة في إلى: یؤدي قد الجھاز ھذا في خلل أي

أثناء العضالت. في الحركة وقوة سرعة إتجاه, عن یشمل معلومات وھو في الفراغ, الجسم أعضاء وحركة وضعیة حول معلومات نتلقى بواسطتھ
تتطلب كتابة بطیئة من تتحول حتى الكتابیة الحركة اعادة على القدرة وتصحیحھا. اكتشاف األخطاء على القدرة , بإعطائنا الجھاز ھذا یقوم الكتابة

صحیحة. قلم مسكة تطویر على القدرة , وأوتوماتیكیة. سریعة كتابة الى وذھني بصري جھد

(Bonny, 1992; ) والحركیة البصریة الحسیة, , الذھنیة بین القدرة على الدمج والتي تعتمد تركیبًا األكثر اإلنسانیة العملیات إحدى الكتابة تعتبر
. Reisman, 1993

مدى الحیاة وخارجھا المدرسة نطاق في التعلیمي لالداء المطلوبة المھمة و المھارات ھي احدى الكتابة
.( Cunningham-Amundson, 1992)

مثل تعلیمیة بمھارات والقیام  التعلم على الطالب قدرة لتطویر مھمة قاعدة وتشكل المدرسة. في اإلبتدائیة المرحلة في ُتكتسب مھارة الكتابة
.(Allston & Taylor, 1987) واإلمتحانات البیتیة كتابة الوظائف التلخیص،

یقضون .فھم المدرسة طالب لدى الرئیسیة المھام احدى تشكل الیدویة الكتابة زالت ما الحاسوب, استعمال وباالخص التكنولوجي التطور رغم
(Feder,Majnemer & Synnes,2000) .في الكتابة الیوم الدراسي خالل من وقتھم %05 یقارب ما

بالمحیط. التواجد قوانین على والمحافظة بالمحیط تنظیم تزامن, حركیة, والقوة,.سیطرة الحركي االنضباط من عال مستوى تتطلب الكتابة مھارة
(Case-Smith & Weintraub, 2002; Smits-Engelsman, Niemeijer, & Van Galen, 2001 )

بشكل  اإلندماج على الفرد تساعد مھمة بكونھا اداة والبیت, المدرسة في الطالب تعترض التي األساسیة التحدیات احدى الكتابة من تعتبر ھنا ومن
التعلیمي. بالمجال أفضل

التالیة : واإلدراكیة والحركیة الحسیة األجھزة نضوج تعتمد على الكتابة اكتساب مھارة إن

بالحركة: واإلحساس العمیق الحس جھازا

التوازن: جھاز

وترتیب. غربلھ تصنیف, بمراحل كثیره تمر معلومات المخ یستقبل السطحیة الجلد طبقة طریق وعن األخرى. بواسطتھ الحسیة االجھزة قبل یتطور
اللمس نوعیة وفھم اإلنتباه والتیقظ على الجسم ویساعد المتوقع, غیر او الخفیف اللمس على یرد - الدفاعي الجھاز : قسمین الجھاز الى ینقسم ھذا

خطر. كان اذا

الجھاز الحسي

بارد.... حار, المحفز. مثل, ثقیل-خفیف, وكیفیة كمیة تمییز على الجسم المختلفھ التي تساعد المحفزات على یرد
او ردود زائدة ردود فعل حسیة یسبب الى التوازن ھذا وجود عدم اللمس. لجھاز وناجع صحیح اداء نضمن للتوازن بین الجھازین حتى ھنالك أھمیھ

جدا. بطیئة فعل
استعمال ممحاة في صعوبة . للكتابة) مریحة (وضعیة القلم بالید مكان تحدید في صعوبة بالقلم.  التحكم في صعوبة الى: یؤدي الحسي في الجھاز خلل

الكتابة. عند على التركیز یؤثر بنجاعة. أو الدفتر الورقة في تثبیت صعوبة متقاربة. في اوقات القلم وقوع . القلم

التمییزي الجھاز

المسیطرة  الید لتطویر وضروري مھم الجسم بین جھتي ھذا التناسق بشكل ناجع. الداء مھمة الوقت بتناسق وبنفس الیدین استعمال على القدرة وھي
كید داعمة. تعمل الثانیة الكتابة, والید لعملیة والمھمة الدقیقة الحركیة المھارات على تطویر تعمل المسیطرة أن الید بحیث

مقلوبة. وأرقام أحرف كتابة الكتابة. أثناء الیدین بین حركي تالؤم عدم یؤدي إلى: الجسم جھتي في التالئم بین خلل

الجسم بین جھتي التالئم
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على: العمل یتم بالتشغیل العالج بواسطة
وقت الكتابة. العضالت بقوة التحكم االحرف. تصمیم واالتجاھات. المسافات على الحفاظ الخط. جودة تحسین

متدنیة. بجودة المكتوب الناتج فیكون الكتابة بوقت التعب الى یؤدي مما أوتوماتیكیة كتابة تطور عدم بسبب للكتابة التقني الجانب على التركیز
اجتماعیة صعوبة نفسیة. صعوبة متدنیة. التقییم عالمات البیتیة. الوظائف حل حول مشاحنات و خصام متدني. تعلیمي تحصیل

الحركي: البصري- التالؤم
المالئم  شكل الحرف ورد الفعل الحركي بین أي التالئم

الخط. بمقرؤیة خلل الحرف. الدقة وتصمیم في صعوبة یؤدي الى: الحركي البصري- بالتالؤم خلل

المركزي. العصبي جھاز الى المحیط من المتلقاة البصریة المحفزات تنظیم یتم بواسطتھ
األخطاء. وتصحیح تمییز للتمكن من الحرف تمییز شكل یتم البصري التمییز طریق فعن مھارة الكتابة اكتساب كبیر على تأثیر البصري لإلدراك

كتابتھ. اعادة من للتمكن الكلمة وصورة الحرف شكل تذكر على تساعد البصریة الذاكرة
على االسطر. و الكلمات بین و االحرف بین مھم إلدراك المسافات بالمحیط التواجد

صعوبات في: یؤدي الى اإلدراك البصري في خلل
. شكل الحرف تذكر

الكلمات. بین المسافات تحدید
ثابتة. وأحجام بإتجاھات كتابة األحرف

امالئیة. اخطاء بطيء, نسخ , الكتابة عند

اإلدراك البصري

المدرسة. الطالب في أداء على الكتابة صعوبات ابعاد

حبيب ميساء اعداد:
بالتشغيل للعالج مرشدة

ماتيا ام الفحم

القراءة. لعملیة االستعداد المسبق ھي : التھیئة
من عامال یكون قد ذلك وكتابة, الن معھا قراءة یتعامل وأن اللفظیة, الرموز على مباشرة ینكشف أن الطفل مصلحة من فلیس للنجاح فیھا, عملیة أساسیة للقراءة التھیؤ إن
مبدئي برنامج ھناك یكون القراءة,أن لتعلیم رسمي برنامج أي في االتجاه فان التقدم فیھا. لذا ضعف في كان سببا بل وربما على القراءة, الطفل,وعدم إقبالھ عوامل إحباط
ألعاب من األطفال على فیما یعرض الفترة ھذه وابتكار في ھناك تنوع یكون ما وبقدر المقروءة. على الكلمة لالنكشاف واالستعداد, التھیؤ من فترة الطفل تمھیدي,یعطي

دورھا المطلوب. في أداء والتھیؤ االستعداد فترة نجاح یكون ذلك, إلى وما وأفالم وكتب وصور
للقراءة:- اإلعداد برنامج تنظیم

متنوعة. نشاطات من المدرسة في یدور المدرسي, وما للجو التكیف على قدرتھ على كبیر حد یتوقف على القراءة تعلم في الطفل نجاح إن -١
من النشاط مثل:- ألوان على اإلعداد یشتمل برنامج أن یجب التكیف, على ھذا الطفل مساعدة اجل    ومن

جماعیة. ألعاب في التالمیذ اشتراك - والمناقشة. - االستماع إلى القصص. فترة للحدیث تخصیص -
جدیدة. بخبرات وتزوده المدرسة, دخولھ قبل علیھا حصل كان قد السابقة التي الطفل خبراتھ تعمق في التي النشاطات من ألوانا اإلعداد منھج یشتمل أن -٢
یقرؤه ما أو قصص, من علیھم یقصھ المعلم ما إلى االستماع السینمائیة, األفالم عرض , والرسوم الصور مشاھدة بالرحالت, خالل القیام من ویتم ذلك

القراءة. نحو ایجابیة میول یؤدي إلى تكوین بدوره وھذا بخبراتھم. فیربطونھ سمعوه ما حول مناقشات ذلك تبع إذا خاصة علیھم,
انجاز فان والكلمات, الحروف من والمختلف المتشابھ بین ھي تمییز القراءة عملیة أن المرئیة. وبما األشیاء یختلف من وما یتشابھ ما على الطفل تدریب -٣

استخدامھا: یمكن التي النشاطات ومن البصري. التوافق على الطفل قدرة ینمي التدریب ھذا مثل
من مجموعة بین متشابھین من شكلین الطفل یعین أن - والمختلفة. المتشابھة واألحجام األشكال بین المقابلة - والتلوین. - الرسم

المختلفة. األشكال
استخدامھا: یمكن التي النشاطات ومن أمثلة السلیم. النطق على الطفل ٤-تدریب

حین آلخر. من بین األطفال تدور التي المحادثات - األطفال. یمثلھا تمثیلیات - ینشدونھا. التي األناشید - یحكیھا األطفال. التي القصص -  
خالل: من ذلك األصوات.ویتم بین والتمییز السلیم السمع على األذن لتدریب الطفل أمام الفرصة إتاحة -٥

واألناشید. الموسیقیة واألغاني األلحان إلى االستماع -
وتقلیدھا. الحیوانات أصوات بین التمییز -

النشاطات: ھذه ومن أمثلة واھتمام. بشغف علیھا یقبل وتجعلھ القراءة, تعلم في الطفل تحبب التي من النشاطات ألوان استخدام -٦
مناقشتھا . ثم المقروءة القصص إلى الطفل - استماع

معان. من فیھا ما تحمل تحتھا مكتوبة رموزا ھناك إلى أن اإلشارة تفسیرھا مع ومحاولة الصور النظر إلى -
آخر. وقت إلى من تقلیب صفحاتھا في وإشغال األطفال حجرة الدراسة  المصورة في الكتب مكتبة من إعداد -٧

للقراءة: التھیئة برنامج أھداف
تعلم القراءة. عند البدء في الصعوبة الشعور في بسبب إحباط من یتعرضون لھ قد مما مرة ألول المدرسة یدخلون الذین األطفال حمایة -١

. عند األطفال القراءة تطویر یساعد في -٢
شیقة. مصورة من كتب یقدم إلیھم ما طریق عن فیھا الرغبة األطفال للقراءة, وزیادة تشویق -٣

ذلك. إلى وما والجواب والسؤال اللغویة األلعاب تبادل طریق عن وذلك معھا والتعامل الجماعیة الحیاة تقبل من لیتمكن اجتماعیا الطفل القراءة تھيء -٤
المكتوبة. الكلمات فھم وفي التعلم في عملیة البدء على تساعده ألفاظا یكتسب حیث على التحدث. الطفل قدرة تثیر التي الفرص تھیئة -٥

في لھ الحریة وترك أمامھ الكتب والصور من العدید وضع طریق عن وذلك . المطبوعة األشیاء ومع الكتاب واأللفة مع االنسجام للطفل القراءة تھيء -٦
ما فیھا من رموز. إلى والنظر صور فیھا من ما لمشاھدة أخذ ما یشاء منھا ما

للقراءة التھیئة مرحلة

ام الفحم ماتیا - ألتعلمیة القدرات التشخیص مركزة - قعدان  سلمى
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الصف. مع طالب االتصال اجل بناء كوسیلة مساعدة من الدمیة باستخدام خلدون ابن مدرسة الخاصة ,حوریھ شریدي, في التربیة تقوم معلمة
عالقة وتبني معھم وتتكلم الطالب تحاور مستقلة كشخصیھ الید دمیة یتم إدخال إذ الطالب. مع الحوار في طریقة جدیدا أسلوبا األسلوب ھذا ویعتبر

بطریقتین: ھذه الوسیلة تم استخدام وقد معھم. ودیة
االولى: الطریقھ

على  الذي یساعدھم األمر انتباھھم, یجذب وممتع سلس ممتعا مع الطالب بأسلوب حدیثا "میمي" الدمیة تجري حدیث الصباح, وفي یوم, كل في
خجل. أو خوف دون مشاعرھم بصورة حرة عن التعبیر على ویساعدھم المعلمة الموجودة بینھم وبین الحواجز كسر

الدمیة بأن عنده شعورا ویكون خاطره في یجول شيء كل عن یعبر یجعلھ باألمان واالطمئنان الطالب تشعر محاوره كشخصیھ الدمیة استعمال إن
إمامھا. قلبھ یفتح أن بإمكانھ وان إلیھ تصغي

التعبیر عن على وتشجیع الطالب في تحفیز وكانت طریقھ فعالھ رائع بشكل معھا الطالب تفاعل إذ الصف داخل نجاعتھا أثبتت ھذه الوسیلة لقد
. معھم الصلة بناء الصعب منن على أنفسھم والذین یكون المنطویین وخصوصا الطالب أنفسھم

المباشرة. بالمحادثة وعالمھم الداخلي بمشاعرھم في مشاركة اآلخرین صعوبة الطالب یواجھون ھؤالء أن بالذكر, الجدیر ومن
المثال: سبیل على منھا نذكر الطالب, عنھا والتي عبر أمور عدة وھناك

معینھ مشكلھ اتجاه مشاعرھم و ضایقتھم أمور النفسي, ٢-الوضع البیت. بھا في قاموا والنشاطات التي الیومي ١-البرنامج

دمیتان): استعمال تطبیقي:( مثال
المشكلة. لحل طرقا یقترح أن الطالب من نطلب ثم بالدمیتین. لھما نمثل شخصیتین بین صراع من تتركب معینة مشكلة الطالب على نقترح

تم اختیاره الذي الحل حسب بین الشخصیات المشكلة ھذه ونستمر بعرض الحلول المطروحة لھذه الفوائد والنواقص عن الولد مع ذلك, نتحدث بعد
المحیطة. في البیئة معھ حدثت مشابھة بأوضاع المشكلة ھذه ارتباط حول كیفیة الطالب ونسال

من لھ الفرصة تعطى الدمیة.وھكذا وھي ثالث إلى شخص نقلھا طریق والمشاعر عن األحاسیس عن التعبیر الطالب في الدمیة یساعد إن استعمال
خوف, غضب, مثل(ضرب, بنفسھ عنھا اإلفصاح من الطالب یخاف التي السلبیة عن األحاسیس التعبیر من یتمكن بأن الدمیة مع التعاطف خالل

من ھذه الفعالیة. اكتسبھا التي االیجابیة مشاعره احتواء على الطالب نشجع النھایة خجل....). وفي

الثانیھ: الطریقھ
ایجابیا تأثیرا األسلوب لھذا الدمى.فكان طریق مسرح عن الطالب, أمام التقلیدیة بالطریقة سردتھا قد كنت والتي القصص, بعض بعرض قمت لقد

. القصة مغزى فھم إلى التوصل على المقدرة وفي القصة واستیعاب فھم في الطالب على
المشاركة حب عندھم وحفز اللغوي قاموسھم وأثري الجدیدة الكلمات استیعاب على الطالب ساعد قد القصة في عرض األسلوب وأن ھذا كما

القصة. مناقشة في
بشكل اكبر.وھذا شخصیاتھا مع یتعاطفون ویجعلھم مع أحداث القصة الطالب تفاعل من یزید مسرح الدمى, وعرضھا بواسطة القصة استخدام إن
المطروحة وفھم المضامین األسئلة على واإلجابة الفھم عملیة علیھم ویسھل كما علیھا والحكم تقییمھا في ویساعدھم األحداث تفاعلھم مع على یؤثر
مسرح الدمى أخرى. أما مواضیع إلى بتفكیرھم یھربون االھتمام بالموضوع وتجعلھم الطالب تفقد والتي األسئلة التقلیدیة لطرح بالوسائل مقارنة
ومشاركتھم في وانتباھھم تفكیرھم  بتفعیل ویساھم المطروح للمضمون الطالب جذب  یستطیع فانھ مباشره, وغیر قریبھ وسیلة اعتباره على

األسئلة بشكل أسرع. حل مع تجاوبھم ثم ومن  الدرس.
األرنب األسد, القصة ( في حیوان واستعمل لكل الطالب, أمام عرضھا تم والتي الثالثة" وأصدقاءه "األرنب قصة المثال على سبیل ونسوق

بدمیة مناسبة. والحصان )
مثل: القصة حول بعض أألسئلة مباشرة, طرحت القصة عرض بعد

-٥ شفویا؟ اسرد القصة -٤ ألقصة؟ أي وقت حدثت في -٣ القصة؟ أحداث ٢- أین تدور بالقصة؟ الشخصیة المركزیة ھي من -١
القصة إحدى شخصیات تمثل أن منك طلب لو -٧ ؟ القصة من نتعلم ماذا -٦ ؟ القصة في وردت كل شخصیھ صفات ھي ما

األرنب؟ مكان ستفعل لو كنت كنت تختار؟ ٨- ماذا كنت فأیھا
ذكرتھ على ما كنت قد دلیل العرض.وھذا قبل بإجاباتھم مقارنة ومفھومھ ممیزه كانت المسرحیة عرض بعد الطالب إجابات أن لنا تبین ولقد

. تفكیرھم تفعیل في المساھمة وفي المطروح فھم المضمون على الطالب ومساعدتھم جذب في جدا فعالھ وسیلھ الدمى أن من سابقا

الطالب على االیجابي وتأثیرھا الصف في الدمى استعمال

حوریة شریدي
التطویري الصف مربیة

مدرسة ابن خلدون
الفحم ام
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والعالجیة التعلیمة التربویة, البرامج  توفر التي الوحیدة وھي عامة, البالد والسابعة في العربي الوسط في نوعھا من األولى ھي آفاق مدرسة
المركبة.

. والتركیز اإلصغاء ومشاكل التعلمیة الصعوبات ذوي الطالب لخدمة ٣/٩/٠٧ بتاریخ الحالیة الدراسیة السنة بدایة آفاق في مدرسة افتتحت

كبیر قسم الخاصة, التربیة موضوع في عالیة وكفاءة خبره ذوي معلما ومعلمة عشر وأربعة صفوف خمسة إلى ینقسمون طالبا أربعین المدرسة تضم
الخاصة التربیة في األول اللقب حملة من الثاني, والباقون للقب الدراسة مرحلة في زالوا وآخرون ما "الماجستیر". الثاني اللقب على حاصل منھم
كما .(" בעסוק بالتشغیل "מרפא ومعالجة ونطق, معالجة سمع مستشاره, نفسي, أخصائي عالجي ( ھنالك طاقم المعلمین, طاقم إلى وباإلضافة .

. الریاضیة اآلالت أحدث فیھا ریاضة وغرفة مجھزه حاسوب غرفة على المدرسة وتحتوي
التعلیمیة للفوارق نتیجة العادیة المدارس أطر في أو لم یتأقلموا أنفسھم الذین لم یجدوا لجمیع الطالب دافئ وحاضن بیت عن عبارة أفاق مدرسة إن

الطالب. من غیرھم وبین بینھم
عدم من تسبب ذاتي منخفض وتصور بالنفس وعدم الثقة بالفشل والشعور من االحباطات تراكمات المدرسة إلى وصلوا الذین الطالب لغالبیة كان

لھم. المناسبة التعلیم وطرق أألسالیب توفر عدم ومن المناسب اإلطار في وجودھم
وأن ثقتھ بنفسھ, تطور وأن للطالب االجتماعیة بالناحیة تھتم وأن الطالب عند التعلیمیة القدرات تحسن تطور وأن أن ھدف المدرسة فان ومن ھنا

البجروت. المتحانات المناسبة القدرات ذوي الطالب تقدم
إلى لكي یصل طالب لكل وحاضنا دافئا وجوا خصبھ أرضا لتكون والجھود والبرامج األفكار كل تتمحور إذ المركز الطالب یكون أفاق مدرسة في

والنفسیة. االجتماعیة التعلیمیة, المستویات أحسن
أو فحص تشخیص إجراء یتم وبعدھا لھ. وقبولھم ترحیبھم عن الطاقم ویعبر الطاقم قبل من احتضانھ یتم المدرسة إلى طالب كل وفور وصول
وضع یتم الفحص ھذا وبناًء على نتائج المدرسة , إلى الطالب بھ وصل الذي المستوى األول على خاللھ من نستدل حیث التعلیمي للطالب, للمستوى
,االجتماعي التعلیمي الصعید على وأخر طالب الفردیة الواضحة بین كل واستنادا على المعرفة بالفوارق , طالب لكل سنویة فردیھ تعلیمیة خطھ
ھذه تتالءم مع التي التعلیمیة والطرق المواد الختیار األمر بالنسبة والعالجیة. وكذلك الخطط التعلیمیة بناء الفوارق, یتم ھذه وبناء على , والنفسي

الفردیة. الخطة حسب علیھ طرأ الذي التقدم ورصد الفردیة الفوارق

والنباتات اإلنبات ومشروع المراھقة ,جیل النظافة ,مشروع المشاریع  ھذه أھم .ومن  المدرسة في متنوعة مشاریع على الطالب مع العمل یتم
إطار وخارج الخاصة حیاتھم في وترشدھم تفیدھم أن من شانھا والتي مھمة إكسابھم معلومات بھدف جمیعا الطالب مع یتم العمل حیث والزراعة,

المدرسة.
,االجتماعیة التعلیمیة األصعدة الطالب على جمیع على تقدم لوحظ اآلن, وحتى السنة الدراسیة مدار على تمت التي والفحوصات المشاھدات خالل من
النقص السرور ,وھو وباعث على ومثیر مھم أخر تغییر ولوحظ كم سابقا. ذكرت التي الفردیة الفوارق حسب واختالف تفاوت وجود مع والنفسیة
, والتي السابقة مدارسھم في الغیاب من أیام الكثیر المدرسة إلى مجیئھم قبل لھم سجلت قد كانت حیث الطالب , من العدید عند الغیاب أیام عدد في

. آفاق مدرسة إلى انضمامھم بعد ملحوظ بشكل تقلصت
لیس ومنحھ شعورا بأنھ والشخصیة الخاصة المعاملة وإعطاء الطالب طالب وحاضن لكل دافئ جو توفیر على جاھدین الطاقم جمیعا یعملون إن

. وقت وفي أي وقت الحاجة ,في خدمتھ في الطاقم أعضاء حولھ من من وان كل وحیدا
البیت, في العملیة التعلیمیة ومتابعة أوالدھم في ومشاركتھم مع أھالي الطالب الدائم على االتصال یحرص أفاق طاقم أن إلى ننوه أن المھم ومن

الیوم, حتى فعل األھالي ردود كانت وقد العمل. من نجاعة الذي یزید األمر
اجتماعیا أو تعلیمیا كان آفاق لمدرسة دخولھم منذ علیھم طرأ الذي التحسن ومن أبنائھم أوضاع من وسعادتھم رضاھم أبدوا إذ أنھم للصدور, مثلجة

نفسیا. أو
خالد المدرسة األستاذ مدیر الفاضل المربي وھو أال العال, نحو وارتقائھا نجاحھا في الكبیر الفضل لھ الشخص الذي نذكر أن لنا بد ال وأخیرا,

إلیھا ینضم طالب والداعم لكل الدافئ البیت آفاق أن تكون متمنین , محاجنة 

طالب  لكل والداعم الدافئ البیت آفاق"-  مدرسة"

محاجنة مروة , جیھان محامید المعلمة: اعداد
معلمات للتربیة الخاصة
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محاضرة: تلخیص
تنوي المختلفة األطر ھذه فمع أن مختلفة. اطر عدة في یعالجون أنھم ھي سلوكیة, مشاكل من یعانون الذین األوالد تواجھ التي المشاكل إن إحدى
ولغة تنسیق ھناك یكن لم أذا ,خاصة الطالب لمشاكل یكون حال أن من بدال عائقا یشكل قد األطر ھذه بین واالنفصال التعدد ھذا أن إال الطالب مساعدة 

مشاكلھ السلوكیة. على حل الطالب ھذا تساعد أن الممكن السلیمة التي من الوسیلة إلى الوصول اجل األطر من ھذه بین مشتركة
قاعدة تنطبق واحد فعلى كل سلوكیة. مشاكل من یعانون الذین األوالد كل على طریقة ثابتة تنطبق أو قاعدة من ھناك لیس أخرى, فانھ ناحیة ومن

البیئة. اختالف ظروف كل واحد حسب مختلفة عند علیھ, وتأثیر أھمیة ذات منھم توجد شخصیات قریبھ واحد كل وحول أخرى,
النفسیة. وحتى السلوكیة إلى المشاكل الظاھرة وصوال مشكلة تطور فھم أوال للعالج علینا المناسبة األطر عمل طرق أھمیة فھم اجل فمن

المشاكل العاطفیة. مع بدایة تبدأ الظواھر المشاكل السلوكیة في
مشكلة إلى ثم ومن معضلة صعبة, تتطور إلى الفرد حتى بھا والتي یمر صعوبات عاطفیة. یعانون من عند من التطور لنا یظھر (١)

نفسي. ,وأخیرا تتطور إلى مرض تشخیص إلى بحاجة جادة
مع األشخاص في العالقات لصعوبات نتیجة یكون سببھا والتي المضطربة واألحاسیس العاطفیة الصعوبات بسبب تكون بدایة األمر -

وغیره). واألصدقاء كالعائلة ) الشخص. حیاة في أھمیة األكثر
والتي خاصة أھمیة ذات شخصیة إلى االبن یفتقد عندما العالقات. في القریبة البذرة مع مصاعب المصاعب العاطفیة: ھي تعریف -
بصعوبات سیتسبب لالبن وعكسي, دور سلبي لھ  یكون القیادیة الشخصیة ھذه مثل وتوجیھھ .فان فقدان إرشاده قوي على تأثیر لھا
وتعاطف وتفھم تحمل وجود الصعبة,عدم االقتصادیة المشاكل عاطفیة مثل:  صعوبات إلى تؤدي قد أخرى أسباب وھناك . عاطفیة
حوادث مختلفة نتیجة اعتداءات األوالد إلى یعرض قد والذي אמפתיה) חוסר ) المربین األشخاص قبل من البیت كاف للولد في

. مختلفة
. تطورھم مراحل وفي حیاتھم األساسیة في المكونات األبناء ھؤالء افتقد جمیعھا في انھ لكل ھذه المسببات والمشترك

עמוק תסכול " عمیق إحباط إلى سیتحول فانھ دائم, وبشكل إلى فترة طویلة االبن منھ یعاني الذي العاطفي النقص ھذا یستمر عندما (٢)
یصاب عمیق.حیث إحباط إلى تتحول الممكن أن السلبیة فمن العاطفیة األحاسیس ھذه عندما تبقى خاصة. عنایة أو یالق عالجا لم "إذا
فمن األشخاص القریبین جدا، المشكلة. أو حل التوجیھ أن تقدم العون، علیھا كان المختلفة التي قبل الفئات من باإلحباط الشخص
إلى یؤدي األقارب, الموجھین باإلحباط من الشعور فان األغلب وعلى "הישרדות". البقاء من وأنماطا السلوكیات بعض یتعلمون
األشخاص ھؤالء مع الصلة في بناء صعوبة ھناك تكون فلذلك األخرى. األطر مجموعة المعالجین من مع وأمان بجدیة التعامل عدم

. إلیھم والتحدث بمساعدتھم ترغب عندما
"פתולוגיה" النفسي للمرض أالستعدادیھ مرحلة إحباط عمیق ,تأتي إلى العاطفیة وبعد وصولھا الحالة تعمیق من الثالثة المرحلة في (٣)
الشاذة المرحلة ظھور تمیز بمعاناة شدیدة الشخص یشعر النفسي,حیث الوضع من المتسببة الحالة المختلفة المرحلة ھذه في تبدأ .حیث
سلوك عن واضح السلوك بشكل یختلف . حیث واضح بشكل بالظھور السلوك مشاكل المرحلة تبدأ ھذه في الطبیعیة ، الحالة عن
ھؤالء األشخاص موافقة اخذ الصعب من یصبح المرحلة ھذه وفي . الوقت بذات صعبا و إلزامیا حینھا التدخل ویصبح اآلخرین
تتالءم المرحلة أن الھام في ھذه ومن خاص. عالجي لتدخل الفرد یحتاج األحیان بعض العالج. وفي التوجیھ أو على لمساعدتھم

. العالجیة أفضل النتائج حتى تكون وتناسق واحد إطار المختلفین في والمعالجین الطاقات
. المالئم العالج باختیار والطبیب المختص المعالجین ومساعدة العالج على تلقي المرحلة ھذه في االبن تحفیز اجل من التدخل األھل وعلى

. باألدویة العالج النفسي لكي تبدأ مرحلة الطبیب طریق عن البیت من المریض إخراج یلزم الرابعة یظھر مرض نفسي المرحلة في (٤)
( הפרעות عدوانیة مشاكل وكذلك . ADHD/ADD ، ، اكتئاب (stress ) شدیدة ضغط حاالت لدى األوالد ھي المعروفة الحاالت

. ( אנטיסוציאליות
النفسي استعداد للمرض إلى עמוק) عمیق( תסכול إحباط ، ( רגשי קושי ) العاطفیة من الصعوبات تطورت التي المراحل إلى كل نظرنا إذا

. نفسي פתולוגיה) ومن ثم إلى مرض )
صعوبة وزیادة  وتعمیمھا الظاھرة ھذه تطور في البعید األثر لھ  كان المناسب الوقت  في  المناسبین لألشخاص المناسب العالج توفیر عدم إن

معالجتھا.
جانبھ من إلى یقف من االبن ھذا یجد لم النفسي، ظھور المرض من المذكورة المراحل كل انھ في على یدل مرحلة إلى مرحلة تفاقم الحالة من أن كما

والعالج. الحمایة التوجیھ، ناحیة
ظھور فان والروضة البستان  أو المدرسة في نفسي.حتى  مرض إلى ثم  ومن ظاھرة  إلى الحالة وتحویل  الصعوبة بتعمیق الوضع  اخذ فقد إذن
إلى التي أدت بتشخیص األسباب وینجحون ، الطالب العاطفیة عند الصعوبة ھذه ینجحون بتشخیص والذین المناسب في الوقت العالجیة الشخصیات
الكبیر في األثر لھ سیكون ذلك كل , كفرد ولیس موجھ عالجي الحلول المناسبة كطاقم عن یقومون بالبحث عندما ، وكذلك العاطفیة الصعوبات ھذه

وإیجاد الحلول العالجیة. المشكلة ھذه في حل االیجابي األثر لھم وسیكون صعبة, نفسیة مشكلة وتحویلھا إلى العاطفیة الحالة تعمیق عدم
اتخاذ عن المسئولة ھي ستكون وھل الولد ؟ األساسیة عن المسئولة ھي المدرسة كانت أذا حالھا على المعادلة ھذه ستبقى ھنا: ھل المطروح والسؤال

الولد ومصیره؟ ھذا مستقبل یخص القرارات فیما
مع ھؤالء العمل أثناء ومتناسق واحد باتجاه ھذه األطر تعمل أن السلوكیة. ومن المھم ذو المشاكل والطالب بالمدرسة عالقة لھا ھامة, اطر ھنالك

كاف. غیر فاشال أو سیكون فان العمل العالجي وإال األوالد
والطبیب  ، ، األھل الشؤون ، واألطر الخارجیة ، النفسي االختصاصي ، والمساعدات المربیات الطاقم التربوي، اإلدارة ، المدرسة ، ھي: وھذه األطر

القریبة. والبیئة واألقارب المعالج النفسي
المختلفة مع وبین األطر السلیمة على بناء الصلة العمل كیفیة األطر وفي ھذه ألھمیة وفھمھا وعیھا خالل الصعبة من الصف المھمة مربیة على وتقع

المشاكل السلوكیة. ذو المطلوبة للطالب إلى المساعدة للوصول
بالتنسیق وتقوم األطر مع كل االتصال شبكة تبني ألنھا وذلك األوالد ھؤالء مشاكل ویعالج یعنى األساسي الذي العنوان إلى المدرسة تتحول وبھذا
عمال األخرى األطر مع العمل یكون المدرسة خاصة عندما من انطالقا السلوكیة األوالد لمشاكل أفضل عالج إلى الوصول نستطیع وھكذا بینھا.

وناجحا. سلیما

السلوكیة المشاكل
كلیة في القاھا والتي كوسوفسكي عیدان الدكتور كلمة ملخص

العطاء مدرسة رعایة تحت القاسمي

مركز الجریدة - شریدي برھان االستاذ : تلخیص
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ألتعلمي العسر ذوي المواضیع التعلیمیة للطالب في الذاتي التقییم

الفحم ام - الخیام مدرسة الخاص في مركز التعلیم - محاجنة شاھین اعداد:

ألتعلمي . لطالب العسر الذاتي التقییم لتنفیذ مشروع المختارة والصفوف عن المدرسة عام شرح إلى التطرق نود المقال, بدایة في
ینقسم .و ألتعلمي بالعسر خاصة صفوف یتعلمون في وعشرون طالبا ستة ضمنھم طالب ,من حوالي ثمانمائة اإلعدادیة الخیام یتعلم في مدرسة
على یقوم و خامس\ سادس. : . والصف األخر وروزان والمعلمة اسھار المعلمة الصف تربیة على ثالث \رابع. ویقوم  : إلى صفین الطالب

. شاھین األستاذ تربیتھ
من وفھم المقروء.و القراءة العربیة. اللغة موضوع في  وخصوصا التعلیمي في المجال محدودة قدرات ذوي ھم الصفین, الطالب في غالبیة
االتفاق مع تم العسر ألتعلمي, لطالب بالفعالیات تعلیمیة ممیزة وملیئة في توفیر عملیة المدرسة في الخاص للتعلیم المھني الطاقم رؤیة خالل
في فھم الطالب إبداء رأي خالل من ذاتھ لتقییم فرصھ الطالب إلعطاء مناسبة طریقة إلیجاد التعاون على  الخاصة التربیة مربي صفوف

. فعالیة المطروحة بشكل أكثر المادة
التقییم . وأھداف ووسائل التقییم وكیفیة التقییم ماھیة إلى التطرق سیتم للمقال األخر الجزء خالل من

ألتعلمي العسر ذوي لطالب التعلیمیة المواضیع في الذاتي التقییم
في الخاصة بھم التعلیمیة العملیة تقییم في الطالب مساعدة یمكن التعلیمة, المواضیع في العسر ألتعلمي لطالب الذاتي التقییم عملیة خالل من

مختلفة. تعلیمیة مجاالت
فھم مجال في العربیة وخصوصا اللغة في المطروحة للمادة ألتعلمي العسر فھم طالب لمدى المعلم تقییم  كیفیة شرح سیتم المقال, ھذا في
عن التقییم إستراتیجیة المقال إلى التطرق في سیتم أخرى ومعلوماتیة. ومن ناحیة قصصیھ تعلم نصوص خالل من یتم األمر وھذا المقروء.

أنفسھم. الطالب طریق
التعلیمیة تقییم العملیة على القدرة لدیھ یصبح وحتى الذاتي خالل التقییم من وذلك تحسینھا. بھدف بھ الخاصة التعلیمیة العملیة تقییم الطالب یتعلم

بھ. الخاصة
تعریف وضع على المعلم من قبل للمساعدة وفرصھ واضحة لدیھم أھداف أن یكون یجب الذاتي للتقییم الفرصة الناجحة الطالب منح اجل ومن

الصف. داخل طالب لكل الخاصة العمل آلیة
ألتعلمي العسر طالب عند التقییم الذاتي أھداف

. المادة التعلیمیة في والضعف نقاط القوة ١.معرفة
الشخصیة. لقدرات الطالب مناسبة خطة عمل وبناء ٢.وضع

التعلم. عملیة في الذاتیة المبادرة یتحملوا وان التعلیمي تطورھم لمسؤولیة تحمال الطالب أكثر یصبح ٣.أن
مستواھم الخاص. زیادة على واإلقبال الذاتي والحماس واالستقاللیة الفعالیة ٤.زیادة

. الذاتي في عملیة التقییم الطالب ٥.إشراك
للتقییم. ثابتة مقاییس إلى ٦.الوصول

. متقدمة مستویات إلى واالرتقاء للخروج الفعالة والمحاولة الخاص وضعھم لمعرفة ٧.إعطاء الحوافز للطالب
التقییم  طرق

وإجاباتھا األسئلة متعددة ھذه تكون أن على , أنفسھم الطالب خالل من األسئلة من عدد اكبر طرح وطلب تعلموه الذي النص إعطاء الطالب
. المطروحة غالبیة األسئلة على یجیب أن للطالب یمكن النص وتعلم قراءة خالل ومن في النص. موجودة

الطالب مدى فھم لمعرفة مناسبة وسیلة تقییم تعتبر الطریقة ھذه فان وباإلضافة ذاتھ. من خالل الطالب لتقییم خاصة وسیلھ تعتبر الطریقة ھذه
للنص.

عن موضوع بعیده األسئلة ھذه وإال ستكون النص. وتحلیل وشرح القراءة خالل من أوال النص أن یفھم علیھ األسئلة, الطالب یطرح یبدأ أن قبل
المقروء,العنوان ,الفكرة بفھم الخاصة األساسیة بفھم المضامین متعلقة قبل المعلم) (من ألسئلة ثابتا نموذجا الطالب إعطاء خالل النص.ومن

. الخاص النموذج مع طرحھا الطالب بمقارنة األسئلة التي ذلك یقوم وبعد المركزیة,
أن والطالب للمعلم یمكن بمضامینھا, أو األسئلة بعدد نقص وبحالة مضامینھا. والى األسئلة عدد من یتطرق إلى بالتقییم, الخاص النموذج مبنى
محادثھ األسئلة وعمل حل خالل من ھذا یتم و القادمة. المراحل اجل من الناقصة فھم األمور وكیفیة العمل. وأیضا یمكن العمل مواضع یعرفوا
إلیھا والرجوع النص في المفھومة غیر والمضامین المواضع معرفة المعلم یستطیع والنموذج من خالل األسئلة و والمعلم. الطالب بین صفیة

أخرى. مرة
.وھذه ٪٠٠١- ٪٠٨ تساوي العمل آلیة لدیھا التي المجموعة وھي األولى المجموعة : مجموعتین  إلى الطالب یقسم النتائج على وبناء
نصوصا األولى ألمجموعھ ثم أعطیت ومن بالنص خاصة وتحلیلیة معرفیھ أسئلة طرح استطاعت متقدم, وھي بمستوى تعمل المجموعة

المجموعة. ھذه قدرات مع یتالءم الذي و متقدما أكثر, بمستوى قصصیة
األسئلة ومعرفة فھم معاودة اجل مرة أخرى من توجب العمل معھا من ٠٨٪ , اإلجابات لدیھا اقل نسبة كانت التي و الثانیة, المجموعة أما
مع المراجعة إنھاء جدید. وبعد من األسئلة وطرح النص مراجعة علیھم وكذلك بالتقییم. الخاص النموذج مع مقارنة طرحھا, یستطیعوا لم التي
المتقدمة. والقسم للمجموعة االنتقال الطالب لبعض یمكن الجدید التقییم خالل ومن للنص. فھمھم مدى لیعرفوا أخرى مره التقییم نعاود الطالب,
إلى الوصول من حتى یتمكنوا جدید من العمل على النص إلى المطلوب, یعودوا لم تصل للمستوى والتي المجموعة الثانیة طالب من األخر

. المطلوب والمستوى الفھم
الطالب من خالل القراءة في مجال التقییم

بالصورة الحركات قراءة بالقراءة( خاص نموذج حسب نفسھ بتقییم الطالب, یقوم قراءة وبعد للنص. الطالب قراءة خالل من التقییم عملیة تتم
تقدیم ثم ومن المعلم خالل من التقییم عملیة تتم لمستوى قراءتھ, الطالب تقییم القراءة). وبعد وانسیابیة استمراریة المقاطع, الصحیحة, قراءة

بقراءتھ. الخاصة للطالب المالحظات بعض
وأیضا العربیة, اللغة مجال في التقییم الذاتي خالل والعدیدة من الكثیرة الفوائد اإلشارة إلى یمكننا الذاتي, التقییم طرحنا لموضوع خالل من

األخرى. التعلیمیة المواضیع
التقییم یمكن و من خالل أفضل. نتائج على والحصول الذاتي التقییم على و الفعالة لتشجیع الطالب من الطرق األساسیة ھو التقییم, موضوع
,حیث بھ والنتائج. الخاصة التعلیمیة العملیة من جانب كل الطالب یحلل أن ,یجب ذلك ولعمل بأنفسھم. التقییمات معاییر إلى تطویر دعوة الطالب
لموضوع رؤیتنا وتقییمنا خالل ومن للطالب والمعلم. أكثر فعالیة التقییم تعطي عملیة فان , إلى ذلك باإلضافة أكثر عمقا . فھم إلى ذلك یؤدي

. مستمر بنشاط التعلیمیة العملیة في أنفسھم. ویشارك الطالب على اعتمادا الطالب أكثر أصبح , ألتعلمي العسر بطالب الخاص التقییم
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الرتبية اخلاصة اخبار زاوية
لمركز ماتیا عنوان جدید

العنوان الى الفحم ام ماتیا  ومكاتب مركز انتقال  عن اعالمكم یسعدنا القراء أعزائنا 
الثاني الطابق في االقواس) منتزه (قرب االقواس - شارع النبي حي عین في الجدید
على النحو التالي: معنا التواصل ویمكنكم ھذا . المبكرة للطفولة بنایة مدرسة المجد من

٣٠٠١٠ الفحم ام , ص.ب ١٠٢٢ : البریدي العنوان
 matia328138@gmail.com االلكتروني البرید

٠٤٦٣١٧٨٥٣ ٠٤٦١١٠٤٠٧ , ٠٤٦١١١٢١١ , فاكس: : ھاتف

خاص الكتروني اعداد موقع على العمل االيام هذه في يتم : تنويه
والهادفة البناءة  اقتراحاتكم تلقي يسرنا حيث الفحم ام  مباتيا
االتصال خالل من وذلك واثرائه املوقع في تطوير املساهمة اجل من

. عويسات ثناء املوقع املعلمة مبركزة

الى سیتم ارسالھا الخاصة والتي التربیة مجال في متعلقة بمواضیع تعنى كراریس الصدار النھائیة المراحل على االیام ھذه في العمل یتم
الفحم. ام في ماتیا مكتب طریق ھذه الكراریس عن من نسخ على الحصول ویمكن كما , السنة الدراسیة القادمة بدایة في المختلفة المدارس

: ستصدر التي الكراریس
والتي سنوات ٦ الى ٣ جیل لالطفال من مالئمة تعلیمیة وحدات على الكراس ھذا یحتوي : المبكرة الطفولة اللغوي لجیل التنور كراس - ١
لتعلم الطالب واعداد اللغویة المھارات بتطویر الكراس ھذا یعنى المعارف لوزارة اللغویة والمعاییر العادي التعلیم منھاج مع بالتوافق بنیت

التالیة: المعاییر بناء الكراس وفق تم االول, وقد في الصف العربیة اللغة
ومركباتھ اللغوي القصة * التعریف مبنى * معرفة قراءة الكلمات * الحروف *الكتابة  معرفة الصوتي  * - النغمي الوعي *

الصف. في المختلفة والزوایا التركیز وقت خالل للعمل وفقھا ذكرت اللغویة التي للمعاییر لغویة مالئمة فعالیات وقد تم عرض
الثاني للصف اللغوي التنور كراس - ٢
الثالث للصف اللغوي التنور كراس - ٣

كل من عشرون نص نحو ) تعلیمیة نصوص حول والصف الثالث الثاني للصف كتابي الرائد من تعلیمیة وحدات على ھذان الكراسان یشمل
ذوي قدرات طالب * متدنیة تعلمیة قدرات ذوي طالب * : مختلفة وبمستویات متجانسة غیر طالب لمجموعات مالئمتھا تم ) والتي كتاب

متوسطة. تعلمیة
الحرة المقروء والكتابة فھم القراءة , على موضوع التركیز مع

وطالب الرابع - االول جیل الصف من العادیة في المدارس طالب الدمج , البساتین لصفوف مالئم : العالجیة مجال الدراما كراس في - ٤
التطویریة. الصفوف

الفنون الدراما , ومواضیع مختلفة من العادیة في الصفوف خاصة ذوي احتیاجات طالب لدمج وفعالیات تمارین الكراس على ھذا یحتوي
المشاكل طرح تعمل على التي الكراس على تمارین ویحتوي كما الصف في مجموعات غیر متجانسة بناء تعمل على التي والقصة

االجتماعیة ومعالجتھا.
االحتیاجات واحتواء فھم الكراس في ھذا یساھم التعلمي : والعسر التعلمیة ذوي الصعوبات للطالب تعلیمیة - تربویة كراس مالئمات - ٥

غرفة داخل التعلمي والعسر الصعوبة الطالب ذو ودمج في تطویر والمعلمین المھنیین توجیھ المربین الى ویھدف كما طالب لكل العینیة
والتغذیة المرتدة. والتنقیح للقیاس متنوعة وطرق اشكال , مساعدة مواد , للمالءمات المتنوعة االمكانیات تحوي انھا كما الصف

الفردیة للخطة لبناء العمل كاداة باالضافة الستعمالھ المدرسیة الدمج لجان لعمل اولى وخطوط كدلیل استعمالھ من الكراس یمكنكم ھذا
للطالب.

٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ الدراسیة للسنة الفحم ام ماتیا الدعم لمركز جدیدة اصدارات
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في التعلیم الخاص: المتعلقة المواضیع دعم مجال في جمعیات ومنظمات تعمل
http://www.blindhaifa.org.il/blind_bl.asp העיוור ולמניעת עיוורון": למען "האגודה العمى ومنع الكفيف اجل من الجمعية

http://www.yated.org.il/ - داون: متالزمة من يعانون الذين األوالد لدعم ית"ד"  "עמותת يتد جمعية
http://www.alut.org.il/ :يون التوحد األوالد اجل "من אלו"ט אגודת " الوط منظمة

http://www.mrkesher.org.il/index1.htm االحتياجات الخاصة ذوي األوالد ألهالي والتوجيه النصح -تقديم " "קשר كيشر مركز
http: : والتأقلم التكيف في صعوبات , ألتعلمي العسر من يعانون الذين والبالغين الناشئين , األوالد اجل من ניצן" "אגודת منظمة نيتسان

//www.nitzan-israel.org.il/main/siteNew/index.php?langId=3&page=10&sub=Green
http://www.ilan-israel.co.il/index.php?page_id=22 المتضررين: األوالد اجل من اإلسرائيلية المنظمة "" ايالن

www.akim.org.il :- إسرائيل في العقلي التخلف ذوي األشخاص تطوير اجل منظمة من " "אקי"ם أكيم
http://www.deaf.org.il בישראל": החירשים "אגודת إسرائيل في والبكم الصم منظمة

جمال الرتبية اخلاصة يف هامة ملواقع عناوين قائمة
حول موضوع العسر ألتعلمي: مواقع

http://www.tsaad.com/
http://www.dyslexia.co.il

http://www.otiot.net/
http://www.noya.co.il/index.html

والتركیز: اإلصغاء مشاكل
http://padeh.net/pediatrics/ADHD/ADHD.htm
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=7
http://web.mscc.huji.ac.il/techedu/techedu/talmidim/naama/naama1.html
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=201
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=235

السمعي: العسر
http://www.listen.co.il
http://makom-m.cet.ac.il/pages/source.asp?item=40
http://www.planetnana.co.il/deafocus/deafness.htm

العقلي: التخلف
http://www.pigur.co.il/main/main.htm

http://www.akim.org.il/
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=35&catId=101&PageId=770

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hagigey/shiluv-2.htm
http://www.kshalem.org.il/

التوحد:
http://www.telhai.ac.il/gifted/outizm/

السلوكیة: المشاكل
http://www.ifeelgood.co.il/dictionary-entry.aspx?itmId=60&typeID=3
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/Index.asp?FID=30354&nCategoryID=11&nFatherForumID

: النفسیة األمراض
http://www.alternativit.co.il/Shimony4.htm

http://www.tevalife.com/article.asp?id=1646

البصریة: المشاكل
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/vbhar/cp/homepage/cartisbikur1.htm

http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Disabilities/Blindness/Researches/

وتركیز: اعداد
المعلمة ثناء عویسات

في ماتیا مركزة الحوسبة


