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إلى  جمهور قراء سنابل الغد األعزاء:
يسعدنا أن نضع بين أيديكم طرحا جديدا من بنات أفكارنا المتجسدة بعدد فريد من جريدة سنابل الغد ، آملة من هللا  أن ترون  بها  استحسانا وان 

تتمكنوا من خاللها الوقوف عن كثب حول ما يستجد من تطوير , خدمات وتجديدات في مجال التعليم الخاص.

لقد ارتأيت  في هذا الفرصة  أن أتطرق  إلى موضوع  هام ، أال وهو  تطوير  القدرات  الذاتية  والتعليمية  لدى  معلمي  التربية الخاصة  .

أود  أن اذكر أننا  نسعى دائما في مركز الدعم ماتيا لرفع  مكانة  معلمي التربية الخاصة بمساهماتنا المختلفة  وذلك من خالل المرافقة المهنية  
وسيرورات  اإلرشاد المختلفة  والممنهجة التي نوفرها لكوادر  المعلمين في كافة  المدارس  ولكافة  األعمار  واألحتياجات  أو عن طريق  
المرافقة  باألجتماعات واللقاءات  التي  نخرجها  إلى  النور من اجل  طرح  مواضيع مختلفة  لها  عالقة  وطيدة بعملنا في حقل التعليم الخاص  
كما وأننا نسعى إلى تتويج  عملنا  هذا  بدورات األستكمال  المتنوعة  والهادفة  والتي لها عالقة مباشرة  مع مضامين العمل المبنية  والمشتقة  

من برنامج النواة  للتربية الخاصة  والمستندة على مناهج   التعليم العادي .

إنني أتوجه  هنا لكافة  الطواقم المهنية  العاملة في  حقل التعليم الخاص وانوه إلى أهمية المشاركة  والمساهمة للنهوض بمكانة  التعليم الخاص  
كل من مكانه  ومن موقعه  وال شك أن  كل مساهمة  هي مساهمة قيمة  نقدرها  ونثمنها  غالياً  ألن  أهدافنا  مشتركة  وتوجهنا مشترك 

إن عملية  المساهمة  تتم بعدة أوجه أهمها :

•تطوير القدرات  واإلمكانيات  الذاتية  لكل فرد منا  من اجل  رفع قدرات  أوالدنا  وتوجيهها والنهوض بها نحو األفضل . 	

         • تطوير وتذويت  أهمية  االلتزام  المهني من اجل  تعليم  ذو جودة أفضل	

لكافة  معلمي  التربية الخاصة كجزء فاعل  من طاقم العمل  المدرسي  وكمساهمين  من اجل  إنجاح  • ضمان رفع  مستوى األداء 	
اإلطار  المدرسي  بشكل عام .

. • تطوير ذاتي  مهني لمعلمي التربية الخاصة  كأفراد لهم وجهة  نظر  ورؤية تربوية , اجتماعية وأخالقية	

•  لتقديم خدمات  فاعلة , متنوعة  وذات  قيمة نوعية للطالب واألهالي  بما يستند  ويتوافق   رفع  مستوى  العمل  والنهوض بالجهود المبذولة 	
مع القدرات  الذاتية لكل  طالب ومن اجل  تحقيق األهداف  التي وضعت  بناءاً  على احتياجات  الطالب  الخاصة. 

• توحيد الهوية المهنية  لمعلمي  التربية الخاصة  من اجل  استثمار  كافة القدرات المهنية.	

أؤكد هنا على  أننا نسعى جاهدين  في مركز  الدعم ماتيا  من اجل  تقديم  البرامج األفضل  التي من شأنها ان تؤثر  في مأسسة عملية 
التطوير  الذاتي  الفردي  لمعلمي  التربية  الخاصة والتأثير على  المستوى العام في جهاز التعليم مع األخذ  بعين االعتبار  اإلحتياجات  

الفردية للمعلمين  واحتياجات األطر  التربوية  المختلفة استنادا للرؤية  التربوية المطروحة من قبل وزارة المعارف .     

وأخيرا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إصدار هذا العدد من الطواقم المهنية العاملة في مجال التعليم الخاص ,واخص بالذكر 
األستاذ برهان شريدي القائم الرئيس على هذا اإلنتاج .

مع تحياتي
  صباح شرارة أبو بكر - مديرة مركز ماتيا

القراء األعزاء:
ساهموا   الذين  اشكر   , السنة  لهذه  ماتيا  مجلة  صدور  على  والتبريكات  والشكر  أوال،  بالتحية  الغد  سنابل  وقراء  لكتاب  أتقدم  أن  أود   
. ماتيا  رعاية  تحت  المدارس  مختلف  في  الحقل  في  تنفيذها  تم  التي  القيمة  المشاريع  وتوثيق  واألخبار  بالمقاالت  المجلة  بتزويد  وقاموا 

إننا في هيئة إدارة ماتيا وهيئة التحرير، نشعر أن المشاركة واالهتمام هذه السنة بمجلة ماتيا قد ازداد مقارنة مع السنوات السابقة , وإن دل ذلك على شيء 
فإنما يدل على زيادة الثقة  بأهمية المجلة , إذ تصبو ألن تكون مجلة علمية, ثقافية, تعالج المشاكل والظواهر والمعضالت الحالية في  حقل التربية الخاصة .

كما يدل ذلك على تقوية الثقة والعالقة بين موضوع ورسالة المجلة وبين قرائها ,كتابها ومحبيها.

ال شك أن المواضيع المنشورة في هذه الطبعة وتغنى بمجاالت عديدة بالتربية  الخاصة. ويتضمن فحواها ما هو ضروري للمعلمين والمعلمات 
ونحن على علم أن ما يحدث اليوم في الحقل أكثر واكبر بكثير مما نقوم بتوثيقه.

كلي أمل أن تعود عليكم المجلة هذه السنة بالفائدة والمنفعة واشكر لكم اهتمامكم.

مالحظة: لكل من لم تتح له الفرصة بالكتابة وإلحاق التقارير واألخبار هذه السنة، أرجو أن يبادر الى ذلك في السنة القادمة فنحن بدورنا قد توجهنا 
الى جميع المدارس كما في كل سنة . فالمجلة هي مجلة الجميع . 

مركز الجريدة
برهان شريدي
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  المعرفة والتخطيط كأساس لضمان التنفيذ األنجع

احمد كبها
مفتش التعليم الخاص  - لواء حيفا

إلى العاملين في مجال التربية والتعليم تحية وبعد ,

استنادا إلى خبرتي  القصيرة  عبر  السنوات القليلة  الفائتة, فقد وجدت انه من الضروري أن انتهز هذه الفرصة, ألوجه اهتمامكم 
لموضوع أساسي وهام لمسيرة عملكم وعطائكم المثمر والدائم.

*  إن رسالتي هذه إلى  معلمي ومعلمات  التعليم الخاص, بهدف اكتساب  المعرفة واستخدامها  كقاعدة  أساسية للتخطيط . كل  ذلك  
بهدف إنجاح التدخل التربوي ألوالدنا ذوي اإلحتياجات الخاصة .

إن المعرفة  بمفهومها السلوكي , هي تلك األفكار  أو الفهم  الذي  تبديه كينونة معينة )فرد  أو مؤسسة  أو مجتمع ( ,والذي يستخدم  
التخاذ سلوك فعال  نحو تحقيق الهدف.  

وأما التخطيط :  فهو النشاط  الذي ينقلنا من وضع حالي ,إلى ما نطمح  بالوصول إليه عن طريق تقييم أعمالنا  ووضع برامجنا .

فالتربية  الخاصة بحسب تعريف  القانون:  هي مجموعة البرامج  التدريسية  التعلمية والعالجية  المنظمة,  واألساليب  المتخصصة 
التي تعطى لذوي االحتياجات الخاصة .

وإذا تمعنا  بالتعريف  وتفسيره , فأن  البرامج  المذكورة  هي  نفس البرامج المعروفة  في التعليم  العادي,  ولكنها  تكون منظمة عندما 
تمر حالة من  المالئمة  لفئة العمر,  وتمرر بأسلوب خاص  ومتنوع . وهنا  يكمن  سر المعرفة  وحاجتها لكافة  معلمات  التربية 
الخاصة . أما التخطيط في هذا السياق فهو ترجمة المعرفة في تنظيم البرامج ومالءمتها ,)  التنويع في طرق ووسائل العرض  , أو 
إحداث بعض التغيير  عليها  كتقليل المادة أو وضع )بدائل( أخرى كإضافة  موضوع أو مادة  غير موجودة  في برامج التعلم العادي  
ولكنها ضرورية جدا  للفئة التي اعمل معها ( ووضع األهداف العامة  لتصبح برنامجا  تدريسيا صفيا  منها تشتق البرامج  التعليمية 

الفردية .

* إن معرفة وفهم  برنامج  النواة  في التعليم الخاص , والذي أقر من قبل وزارة المعارف والذي يفي بمضامينه,  اذا طبق بالشكل 
الصحيح بأهداف  التربية الخاصة  والكافية  بتطوير قدرات ومهارات الطالب لتصحيح وتحسين  أدائه الجسدي , العقلي , العاطفي  

والسلوكي , إكسابه مهارات  وعادات  سلوكية  مقبولة بهدف التسهيل على دمجه في المجتمع العادي والدوائر المحلية .

وبرنامج  النواة  يضم ثمانية  مجاالت أساسية وهي :

التأهيل  للحياة أو ما يعرف ) לב 21. 1 ,הכנה  לחיים ( ويضم – الدمج  والحياة اإلجتماعية,  التربية  لعالم  العمل واالنخراط  
به,  استعمال  واستخدام  الخدمات الجماهيرية ,  الصحة الذاتية , التربية الجنسية والحياة العائلية , الحذر على  الطرق وأخرى .

التربية  اللغوية  حسب المعايير  المقررة , ) חינוך לשוני (  2 .

التربية  للرياضيات. . 3

التربية للعلوم -  التكنولوجيا. . 4

 التربية البدنية. . 5

 التربية الدينية , التراث. . 6

التربية للفنون – الموسيقى , الدراما. . 7

الموطن  أو المواطنة  الصالحة. . 8

هذا  هو األساس  في التربية  الخاصة,  وبدون هذا األساس ال يمكن  التطور وال يمكن  إحداث نقله نوعية, يتوق لها دائماً  ويتمناها 
المجتمع بأسره .

أدعو كافة  المعلمين والمعلمات  متابعة اإلستكماالت في مركز ماتيا, ومركز  تطوير كوادر  المعلمين في باقة الغربية, واإلنضمام  
إلى اإٌلستكماالت  التي  ستوجه أساسا  لكافة المواضيع  التي ذكرت .

مع تمنياتي  دائما  للجميع بالتطوير واإلزدهار مع التجدد.
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بقلم برهان شريدي معالج بالدراما

كيفية تشخيص طالب يعانون مشاكل عاطفية نفسية في 
صفوف التربية اخلاصة, وكيفية التعامل معها

سأقوم في هذا المقال بتلخيص تجربتي الخاصة في اإلرشاد في مركز ماتيا, في موضوع »التشخيص ومالءمة طرق العالج », والتي قمت 
بها في بعض صفوف التربية الخاصة, ضمن خطة تجريبية في مجال عملي في إرشاد معلمي ومعلمات هذه الصفوف .

يهدف هذا المشروع إلى تشخيص الطالب الذين يواجهون مصاعب عاطفية , نفسية أو يعانون من ضائقة معينه.حيث يقوم المرشد بمشاهدة 
الطالب في بعض الدروس في الصف ويقوم بتشخيصهم .  

جزء معين من عملية التشخيص والتحديد, يتم باالتفاق مع المعلم\ة المربي\ة في الصف. حيث يقوم المرشد بجمع المعلومات عن خلفية الطالب 
الذي يعاني من مثل هذه المشاكل العاطفية.

,يتم  الصف  في  سلوكه  ومشاهدة  ومشاهدته  الطالب  لهذا  النفسية,والعاطفية  ,االجتماعية,  التعلمية  الخلفية  على  والتعرف  التعمق  بعد 
بتوجيه   المرشد  .ويقوم  الطالب  بهذا  يحتكون  الذين  المعلمين  كافة  مع  العالج  خطة  على  االتفاق  ويتم  المناسبة.  العالج  طرق  عن  البحث 
جديدة  وأساليب  طرق  عن  بالبحث  المرشد  يقوم  .كما  ضائقة  في  الموجود  الطالب  مشاعر  فهم  إلى  تهدف  خاصة  خطة  ضمن  المعلمين 
يمكن إتباعها مع هذا الطالب, ويقوم بتوجيه وإرشاد المعلمين نحو تنفيذ هذه األساليب, وقد يتدخل المرشد في عملية التنفيذ المباشر بنفسه 
المربي\ة  خالل  من  األهل  إشراك  ,ويتم  التنفيذ  وسيرورة  العمل  بخطة  المتعلقة  المالحظات   جميع  تدوين   ويتم  كما   األمر.  اقتضى  إذا 
. تكتمل جمع جوانب عملية اإلصالح  الطفل كي  التعامل مع  كيفية  إلى  إرشادات وتوجيهات  إعطاؤهم  ويتم  والتشخيص,  العمل  نتائج  في 

المتبادل  االحترام  وعدم  كالغيرة  اجتماعية,   كوحدة  جميعا  بالصف  تتعلق  اجتماعية  مشاكل  اإلرشاد,  عملية  خالل  أحيانا  يكتشف  قد 

. أخرى  ألسباب  أو  القدرات  تفاوت  إلى  تعود  ألسباب  إما  البعض,  لبعضهم  األفراد  احتقار  أو  الصف  في 

االجتماعية.  المشاكل  مواجهة  كيفية  حول  الصفية  للمجموعة  خطه  بناء  يتم  والتشخيص,  المشاهدة  وبعد  مثاًل,  الحالة  هذه  مثل  في 
كيفية  على  أهدافها  في  تشتمل  والتي  المرشد  قبل  من  الصفية  للمجموعة  االجتماعية  الديناميكية  في  فعاليات  برنامج  مالئمة  يتم  إذ 
للمجموعة,  المباشر  والتشخيص  الذاتي  التوجيه  إلى  باإلضافة  المرشد  بالصف.ويقوم  المشخصة  المشاكل  ومواجهة  التعامل 
الصف. في  االجتماعي  المناخ  تغيير  على  تساعد  أخرى  بفعاليات  االستمرار  أجل  من  الصف,  في  المربي\ة  للمعلم\ه  خطه  بوضع 

العاطفية  والسلوكيات  االجتماعية   السلوكيات  على   الحاصلة  التغيرات  بمتابعة  الخطة,  هذه  وحسب  المرشد,  ويقوم  كما 
االيجابية  التغيرات  ومراقبة  الصف  في  الطالب  مجموعة  مع  الموضوع  مناقشة  خالل  من  وكمجموعة,   ككل,   الصف  في 
. تنفيذها   تم  التي  الفعاليات  في  الجماعي  العمل  ثمرة  في  المربي\ة  وخصوصا  المعلمين\آت  وإشراك  إليها,  التوصل  تم  التي 

بكونها  المشكلة  التحديد من خالل تشخيص  . ويكون  للمجموعة ككل  أو  بعينه  لفرد  يكون  التوجيه  كي  برنامج  تحديد   في  هناك صعوبة 
مشكلة اجتماعية تخص جميع األفراد في الصف, أم أن المشكلة التي تم تشخيصها لها عالقة أساسية بحياة طالب معين في العائلة, وأن لها 
عالقة في البيئة أو الوضع الذي يعيشه هذا الطالب, وهل يمكن حل المشكلة عند الفرد من خالل عالج ضمن مجموعة الطالب في الصف.

في بعض األحيان يكون الموضوع شخصيا وغير متعلق بطالب الصف, مثل مشاكل يعاني منها الطالب\ة في البيت ) الطالق, العنف العائلي, إدمان 
األب, الظلم وعدم االحترام من قبل زوجة األب, فراق األم وغيرها(.في هذه الحالة يكون االكتفاء بالعالج الجماعي للمشكلة صعبا وغير كاف, 
الن الشخص المشخص يعاني من مشاعر صعبة ويحتاج إلى اهتمام شخصي من أجل التوصل إلى مساعدته على تغيير الحالة التي يعاني منها.

أما  إذا تبين لنا  بأن هذا الشخص ال يعاني من مشاكل لها جذور متعلقة بالوضع في العائلة, وأن معظم المشاكل مرتبطة  في ألمجموعه الصفية, )الطالب 
المستهزئ أو المتمرد في المجموعة أو الطالب الذي يخاف داخل المجموعة  من األوالد 
وال يعبر عن نفسه بوضوح ويعاني من مشاكل عدم الثقة بالنفس (.فان األسلوب األساسي 
الذي يحتاجه هذا الطالب في العالج يكون من خالل العالج ضمن المجموعة في الصف.

كيفية اختيار  األهداف للمجموعة

من خالل مشاهدتي لصف دخلته في مجال عملي كمرشد, الحظت أن هناك طالبا 
وألبناء  المعلمة   رفضه  عن  يعبر  الصف  هذا  في  االندماج  يريد  ال  الصف  داخل 
ويعبر  إليه,  والطالب  المعلمة  قبل  من  توجه  أي  إزاء  بالغضب  ويشعر   , الصف 
أن  أيضا  شاهدت  الصف.كما  في  الحالي  لوضعه  كراهيته  عن  فرص  عدة  في 
,والذين  في صفه  قبل طالب  من  عكسية  فعل  وردة  له  معارضة  أثار  الطالب  هذا 
. بهم  يرغب  ال  بأنه  يشعرون  ألنهم  في صفهم   بوجوده  رغبتهم  عدم  عن  عبروا 
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في نفس الصف كان هناك  طالب أبدى رفضا في المشاركة في الفعاليات المختلفة التي تقترحها المعلمة في الصف وخصوصا التعليمية منها.
وكان يعبر عن شعوره بالملل من هذه المواضيع .وتبين أنه اكبر الطالب في الصف وتم مراجعة هذه المواد في كل سنة من سنوات تعليمه 
,وكان يرفض التجاوب مع المعلمة ويجلس مكرها على مقعد الدراسة, وعندما كان يعود إلى البيت فانه لم يكن يجد ما يشغله أو يمال وقت 

فراغه .

طالب أخر من نفس ألمجموعة ,كان يعبر عن غضبه إزاء طالب من الطالب  أو إزاء المجموعة بطرق عنيفة ولم يكن يقدر أن يعبر عن 
غضبه كالميا )حالته تشير إلى انه ال يستطيع أن يعبر أحاسيسه بالكلمات كما انه ال يعرف كيفية التواصل مع المجموعة(.

عند استعراض الحاالت المذكورة سالفا, نجدها تشير إلى انه في مثل هذه ألمجموعة, فان احد المواضيع األساسية التي علينا أن نعالجها, هو 
كيفية االتصال والتواصل داخل المجموعة  ,وإرشاد الطالب إلى كيفية فهم  اآلخرين الذين يتعامل معهم في المجموعة الصفية وكيفية التفاهم 

معهم وتوضيح شخصيته لتكون مفهومة لديهم. 

إن الحاالت  والمشاكل التي نشخصها هي التي توجهنا في كيفية اختيار  مواضيع مناسبة تتالءم مع كل مجموعة. و يتم هذا, فقط بعد النظر 
عميقا في سيرورة العالقات واألجواء داخل المجموعة, وبعد مراقبة األشخاص بتمعن ووضوح وموضوعية لفترة طويلة ومتابعة سلوكياتهم 

داخل هذه المجموعة.

في هذه الحالة, يضع المشخص المجموعة تحت المجهر والفحص, ويدقق في حيثيات السلوكيات الفردية داخل المجموعة, وفي سلوكيات 
أعضاء المجموعة مع بعضهم البعض.

يقوم المشخص بتحليل الظواهر إلى عوامل, ويحدد األسباب المتعلقة بالفرد أو المتعلقة بالمجموعة.ثم يقوم المشخص بإيجاد طرق ومواضيع 
للعالج تتناسب مع المجموعة وفقا للمشاكل الخاصة التي تم اكتشافها في المجموعة المعينة.ومن ثم يتم  تقديم اقتراحات للحلول والفعاليات 

المناسبة. ويجب أن تكون هذه الحلول ذات فحوى نابعة عن دراسة عميقة بحيث تتناسب الفعاليات مع خصوصية كل مجموعة .

من المشاكل األخرى التي يمكن تشخيصها وبناء خطط لحلها في صفوف التربية الخاصة نذكر ما يلي:

•مواضيع الملل وعدم االكتراث بالتعليم والنتائج والمستقبل. 	

•مواضيع عدم الثقة  والتصور الذاتي السلبي  الذي يسلب أعضاء المجموعة القدرة على المواجهة والتحدي والصبر وتحويلهم  	
إلى حالة من االنطوائية كل بطريقته الخاصة .

في هذه الحالة نختار قصصا تهدف إلى رفع معنويات أعضاء المجموعة ونقوم بفعاليات درامية تعزز تصورهم الذاتي, يتحولون من خاللها 
إلى أبطال وليس إلى ضعفاء, ومن عديمي األهمية إلى مبادرين. وكمثال على هذا النمط من العمل أسوق لكم قصة »الطوفان والبطل الذي 

امن بالنجاح« .

»كان في أفريقيا قبيلة تعيش في أسفل واد, بيوتها مبنية من الخشب. وفي يوم من األيام, هطل المطر بغزارة وجرف البيوت والناس, وكان 
المطر شديدا إلى درجة لم يتمكن الناس فيها من مقاومة التيار, فانجرفوا مع السيل واستسلم معظمهم أمام قوة التيار ولم يحاولوا الخروج 
من المأزق, إال من ولد شجاع, والذي أصر على مقاومة التيار محاولة الخروج والنجاة بنفسه, وكان كلما حاول الخروج أو السباحة, جرفه 

التيار المرة تلو األخرى.ولكنه لم ييأس أبدا رغم استسالم  معظم سكان القرية للموت .

كل من كان من حوله قال له بأنه سيفشل وال سبيل له إلى الخالص وأن كل المحاوالت التي سيحاولها ال رجاء منها. إال انه استمر حتى 
خرج من النهر وتوقف ووصل بر األمان.« 

أسئلة عقب القصة:

لو علمت أنه سيحدث طوفان. فما هي األشياء الثالثة األساسية التي كنت تأخذها معك من البيت؟

كيف استطاع هذا البطل الخروج  من الماء ؟

لو كنت أنت في هذه الموقف, فهل كنت تعمل مثله رغم صعوبة العوم في النهر ؟

أعط أمثلة لحاالت شعرت بها مثل شعور الناس الخائفين من الغرق في النهر؟

أذكر حاالت, شعرت نفسك فيها مثل هذا البطل؟

يمكننا أن نخلص إلى نتيجة مفادها, أن لكل صف فعاليات تناسبه وال تناسب غيره من الصفوف.
الشخص  فعلى  به.لذا  الخاصة  المجموعة  فلكل صف وضعيته  وحالته وديناميكيته ومشاكل  
وهذه  الصف  لهذا  مناسبة  وفعاليات  مواضيع  عن  والبحث  المشاكل  هذه  اكتشاف    , المعالج 
المختلفة وتوعية  المشاكل  الفعاليات قي الصف, مواجهة  الهدف من  بالذات .ويكون  المشاكل 
الطالب لألمور المحيطة بهم ومنحهم الفرصة للتوصل إلى معارف جديدة واستنتاجات تتعلق  

بشخصياتهم وعالقاتهم االجتماعية.



6ايار 2010سنابل الغد

صعـــوبــــات الـتـعــلـــــم

مدرسة أفاق

هناك العديد من التعريفات لصعوبات التعلم .أشهرها: أنها الحالة التي يظهر  لدى صاحبها مشكلة أو أكثر في القدرة على استخدام اللغة أو فهمها، أو القدرة على 
اإلصغاء والتفكير والكالم أو القراءة أو الكتابة أو العمليات الحسابية البسيطة. وقد تظهر هذه الظواهر مجتمعة وقد تظهر منفردة. 

فصعوبات التعلم تعني وجود مشكلة في التحصيل الدراسي في مجاالت القراءة أو الكتابة أو الحساب, وغالًبا ما يسبق ذلك مؤشرات معينة، مثل صعوبات في تعلم 
اللغة الشفهية )المحكية(, كأن يظهر الطفل تأخًرا في اكتساب اللغة، وغالًبا ما يكون ذلك متصاحًبا بمشاكل نطقية. وينتج ذلك عن صعوبات في التعامل مع الرموز 
على أساس أن اللغة هي مجموعة من الرموز )من أصوات كالمية وبعد ذلك الحروف الهجائية( المتفق عليها بين متحدثي هذه اللغة, والتي يستخدمها المتحدث أو 
الكاتب لنقل رسالة )معلومة أو شعور أو حاجة( إلى المستقبل، الذي يقوم بتحليل هذه الرموز، ويفهم المراد مما سمعه أو قرأه. فإذا حدث خلل أو صعوبة في فهم 

الرسالة دون وجود سبب لذلك )مثل مشاكل سمعية أو انخفاض في القدرات الذهنية(، حينها  يعزى األمر إلى كونه صعوبة في تعلم هذه الرموز، وهو ما نطلق عليه 
 صعوبات التعلم. 

إذن فان الشرط األساسي لتشخيص صعوبة التعلم هو وجود تأخر ملحوظ في التحصيل الدراسي للطفل ، كالحصول على معدل أقل عن المعدل الطبيعي المتوقع 
مقارنة بمن هم في مثل سن هذا الطفل،مع عدم وجود سبب عضوي أو ذهني لهذا التأخر )فذوي صعوبات التعلم تكون قدراتهم الذهنية طبيعية(.أما إذا كان الطفل ال 
يعاني مشاكل في القراءة والكتابة، فقد يكون السبب في تأخره نابعا من قلة التدريب والعناية من قبل األهل، أو ربما يعود ذلك إلى مشكلة أساسها المدرسة، أو ربما 
)وهذا ما أميل إليه( لكونه جزءا من الفروق الفردية في القدرات الشخصية. فقد يكون الشخص أفضل في الرياضيات منه في القراءة أو العكس. مع اإلشارة إلى أن 

 بلوغ الدرجة التي ذكرتها ليست سيئة، بل هي في حدود الممتاز. 
ويعتقد أن صعوبات التعلم تعزى أيضا إلى صعوبات في عمليات اإلدراك نتيجة خلل بسيط في أداء الدماغ لوظيفته. أي أن الصعوبات في التعلم ال تعود إلى إعاقة 

في القدرة السمعية أو البصرية أو الحركية أو الذهنية أو االنفعالية, لدى الفرد الذي لديه صعوبة في التعلم، ولكنها تظهر في صعوبة أداء هذه الوظائف كما هو 
 متوقع. 

ورغم أن ذوي اإلعاقات السابق ذكرها يظهرون صعوبات في التعلم، فإننا هنا نتحدث عن صعوبات التعلم المنفردة أو الجماعية، وهي األغلب التي يعاني منها 
 الطفل. 

وتشخيص صعوبات التعلم قد ال يتم إال بعد دخول الطفل إلى المدرسة، إذا أظهر الطفل تأخرا في التحصيل مقارنة بمتوسط أقرانه ممن هم في نفس العمر والظروف 
 االجتماعية واالقتصادية والصحية ,حيث يظهر الطفل تأخًرا ملحوًظا في المهارات الدراسية من قراءة أو كتابة أو حساب. 

وتأخر الطفل في هذه المهارات هو أساس صعوبات التعلم، وما يظهر بعد ذلك لدى الطفل من صعوبات في المواد الدراسية األخرى, يعود إلى أن الطفل قد يعاني 
 من عدم القدرة على قراءة أو كتابة نصوص المواد األخرى، وليس إلى عدم قدرته على فهم أو استيعاب معلومات من تلك المواد تحديًدا. 

والدارج أن الطفل يخضع لفحوصات صعوبات التعلم إذا تجاوز الصف الثاني االبتدائي ولوحظ لديه استمرارا في وجود مشاكل دراسية. لكن هناك أيضا بعض 
 المؤشرات التي تمكن اختصاصي النطق واللغة أو اختصاصي صعوبات التعلم من توقع وجود مشكلة مستقبلية، ومن أبرز هذه المؤشرات نذكر ما يلي: 

 - التأخر في الكالم )أي التأخر اللغوي(. 
 - وجود مشاكل عند الطفل في اكتساب األصوات الكالمية, تنقيص أحرف أو   زيادة أحرف أثناء الكالم. 

 - ضعف التركيز أو ضعف الذاكرة. 
 - صعوبة في الحفظ. 

 - صعوبة التعبير عن طريق استخدام صيغ لغوية مناسبة. 
- صعوبة في مهارات الرواية

 - استخدام الطفل لمستوى لغويا أقل من عمره الزمني مقارنة بأقرانه
- وجود صعوبات عند الطفل في مسك القلم واستخدام اليدين في أداء مهارات مختلفة مثل: التمزيق، القص، التلوين 

 والرسم. 
وغالًبا ما تكون القدرات العقلية لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم طبيعية أو أقرب للطبيعية وقد يكونون من 

 الموهوبين. 
  أما بعض مظاهر ضعف التركيز، فهي: 

 - صعوبة إتمام نشاط معين وإكماله حتى النهاية. 
 - صعوبة المثابرة والتحمل لوقت مستمر )غير متقطع(. 

 - سهولة التشتت أو الشرود، أو ما نسميه السرحان. 
 - صعوبة تذكر ما يُطلب منه )ذاكرة قصيرة المدى(. 

 - إضاعة األشياء ونسيانها. 
 - قلة التنظيم. 

 - االنتقال من نشاط إلى أخر دون إكمال األول. 
 - عند تعلم الكتابة يميل الطفل للمسح )المحي( باستمرار. 

 - أن تظهر معظم هذه األعراض في أكثر من موضع، مثل: البيت والمدرسة، ولفترة تزيد عن ثالثة أشهر. 
- عدم وجود أسباب طارئة مثل والدة طفل جديد أو االنتقال من المنزل. إذ أن هذه الظروف قد تسبب للطفل انتكاسة 

 مؤقتة إذا لم يهيأ الطفل لها. 
وقد تظهر أعراض ضعف التركيز متصاحبة مع فرط النشاط أو الخمول الزائد. وتؤثر مشكلة ضعف التركيز بشكل واضح على التعلم، حتى وإن كانت منفردة، 

وذلك للصعوبة الكبيرة التي يجدها الطفل في االستفادة من المعلومات, بسبب عدم قدرته على التركيز لفترة زمنية مناسبة الكتساب المعلومات. ويتم التعامل مع هذه 
 المشكلة بعمل برنامج تعديل سلوك. 

وقد تؤدي هذه المشكلة إلى إزعاج األهل أو المعلمين في المدرسة العادية، والتعامل معها بأسلوب العقاب قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. ألن إرغام الطفل على ألقيام 
بشيء ال قدرة له عليه, يضع عليه عبًئا سيحاول بأي شكل التخلص منه. وهذا ما يؤدي ببعض األطفال إلى الهروب من المدرسة إذا لم يتم تشخيصهم بشكل صحيح 

 )وهذا ما يحدث غالًبا مع ذوي صعوبات التعلم أيًضا إذا لم يتم تشخيصهم في الوقت المناسب(. 
إن المشاكل الدراسية قد ال تكون هي المشكلة الوحيدة, فإن العديد من المظاهر السلوكية قد تظهر لدى مثل هؤالء األطفال بسبب عدم التعامل معهم بشكل صحيح. 

مثل العدوان اللفظي أو الجسدي، االنسحاب واالنطواء، مصاحبة رفاق السوء واالنحراف. فرغم أن المشكلة قد تبدو بسيطة، فإن عدم النجاح في تداركها وحلِّها 
مبكًرا قد ينذر بمشاكل حقيقية. ولكن وهلل الحمد فإن توفر االهتمام بهذه المشاكل، والوعي لتوفير الخدمات المناسبة واالختصاصيين المناسبين والمؤهلين يبشر بحال 

أفضل سواء للطفل أو ألهله. 
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الـتـعـلـيــم الـمـصـحــح
بقلم امل ابو عجوة - مرشدة للتعليم املصحح - ماتيا

مفهوم صعوبات التعلـّم ، وماذا نعني به:

تصف« أدبيات التربية الخاصة صعوبات التعلـّم ) The Learning Disabilities ( بأنها: “إعاقة خفية محيرة”، فاألطفال الذين يعانون من هذه الصعوبات يمتلكون 
قدرات تخفي جوانب الضعف في أدائهم . فهم قد يسردون قصصا ً رائعة بالرغم من أنهم ال يستطيعون الكتابة.  وقد ينجحون في تأدية مهارات معقدة جدا ً, رغم أنهم 
قد يخفقون في إتباع التعليمات البسيطة.  وقد يبدون عاديين تماماً  وأذكياء , ليس في مظهرهم أي شي ء يوحي بأنهم مختلفين عن األطفال العاديين ، إال أنه يعانون من 
صعوبات جمة في تعلـّم بعض المهارات في المدرسة . فبعضهم ال يستطيع تعلـّم القراءة، وبعضهم عاجز عن تعلـّم الكتابة, وبعضهم يرتكب أخطاء متكررة ويواجه 
صعوبات حقيقية في تعلـّم الرياضيات. وألن هؤالء األطفال ينجحون في تعلـّم بعض المهارات ويخفقون في تعلـّم مهارات أخرى، فإن لديهم تبايناً  في القدرات التعليمية. 
وهذا التباين موجود بين التحصيل والذكاء. ولذلك يشير األخصائيون إلى أن المشكلة الرئيسية المميزة لصعوبات التعلـّم هو “التفاوت بين األداء والقابلية . » )الخطيب 

، 1997 : ص71 (

نستطيع القول أن منطويات هذا التعريف تتمثل باألمور التالية : 

ان صعوبات التعلـّم ليست نتيجة مباشرة ألي من اإلعاقات المعروفة ، أو االختالفات الثقافية ، أو تدني الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو الحرمان البيئي أو 
عدم وجود فرص للتعليم العادي . 

	 يقع مستوى الذكاء عند الذين يعانون من صعوبات التعلـّم فوق مستوى التخلف العقلي ويمتد إلى المستوى العادي والمتفوق .

	 تتدرج صعوبات التعلـّم من حيث الشدة من البسيطة إلى الشديدة.

	 قد تظهر صعوبات التعلـّم في واحدة أو أكثر من العمليات الفكرية كاالنتباه، الذاكرة، اإلدراك، التفكير وكذلك اللغة الشفوية.

	 تظهر صعوبات التعلم على مدى حياة الفرد وهي غير مقصورة على مرحلة الطفولة أو الشباب.

	 قد تؤثر على النواحي الهامة لحياة الفرد كالنواحي االجتماعية ,النفسية ,المهنية وأنشطة الحياة.

	 قد تكون مصاحبة ألي إعاقة أخرى، وقد توجد لدى المتفوقين والموهوبين.

	 قد تظهر بين األوساط المختلفة ثقافيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا.

هناك عدد من األمور التي يتم اعتمادها واللجوء إليها عند تشخيص الطالب ، وفي حالة توفرها غالباً  ما يحكم على الطفل أو الشخص بانتمائه لفئة ذوي صعوبات التعلـّم 
.ومن أهمها أن تحصيل الطفل ال يتناسب مع عمره أو مستوى قدرته في واحدة أو أكثر من المجاالت التالية ، عندما تقدم الخبرات التربوية المناسبة لعمره ومستوى 

قدرته . وهذه المجاالت هي:

- التعبير الشفوي, الفهم المبني على االستماع , التعبير الكتابي, مهارات القراءة األساسية, الفهم القرائي , العمليات الحسابية.

أنواع صعوبات التعلـّم :

من الممكن تصنيف صعوبات التعلـّم إلى :

1 ـ صعوبات تعلم نمائية : 

وهي تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات المسئولة عن التوافق الدراسي للطالب وتوافقه الشخصي واالجتماعي والمهني, وتشمل صعوبات االنتباه ,اإلدراك ,التفكير, 
التذكر و حل المشكلة(.ومن المالحظ أن االنتباه هو أولى خطوات التعلم وبدونه ال يحدث اإلدراك وما يتبعه من عمليات عقلية تؤدي في النهاية  إلى التعلم وما يترتب 

على االضطراب في إحدى تلك العمليات من انخفاض مستوى التلميذ في المواد الدراسية المرتبطة بالقراءة والكتابة وغيرها.

2 ـ صعوبات تعلم أكاديمية :

وهي تشمل صعوبات القراءة والكتابة والحساب وهي نتيجة ومحصلة لصعوبات التعلم النمائية  أو أن عدم قدرة التلميذ على تعلم تلك المواد يؤثر على اكتسابه التعلم في 
المراحل التعليمية التالية . أساليب تدريس ذوي صعوبات التعلـّم – التعليم المصحح

) القراءة / الكتابة / الحساب ( :قد تحد صعوبة التعلم من قدرة الطالب على التعلـّم من خالل طرائق التدريس العادية، مما يستوجب تزويده ببرامج تربوية خاصة تتضمن 
توظيف وسائل تعليمية وأدوات وأساليب مكيفة ومعدلة.والعمل على تنمية المهارات األساسية لدى الطالب ذوى صعوبات التعلم مثل : المهارات السمعية ، المهارات 

البصرية ، المهارات التعليمية ،والمهارات االجتماعية  ومهارات التحكم الذاتي .

استراتيجيات التعليم العالجي:

1. التدريس المباشر : ويقوم على الخطوات التالية:

* وضع أهداف محددة واضحة ليعمل الطالب على تحقيقها . 

* صياغة وترتيب األنشطة التربوية في خطوات متسلسلة . 

* إتاحة الفرص الكتساب المهارات الجديدة . 

* تقويم وتقديم التغذية المرتدة الفورية لتصحيح المسار التعليمي للتلميذ أواًل بأول. 
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الحالة األولى:

الصعوبة : بعد تعلم النص, ال يستطيع الطالب تذكر الكلمات التي تعلموها إن كان قراءة أو إمالء.	 

اإلرشاد: طباعة كلمات النص على بطاقات المعة وعرضها على الطالب. ومن ثم العمل على تحليلها وتركيبها ,والتعرف على معاني الكلمات, عكسها	  

ومرادفها ,إفرادها وجمعها و إمالء هذه الكلمات. يشار إلى انه ال يجب إعطاء أكثر من   7-5 كلمات في الدرس الواحد. مع استخدام األلعاب التعليمية التي 

تحتوي على كلمات النص.

النتيجة: قراءة متمكنة للنص حتى بعد االنتهاء منه مع ربط الكلمات ومعانيها واستخدامها في قراءة وفهم نصوص جديدة. 	 

الحالة الثانية:

الصعوبة: عدم التفاعل في حصة اللغة العبرية, وذلك بسبب شعور الطالب بأنهم يتعلمون مادة دون المستوى العمري المناسب لهم ,مما أشعرهم باالستياء	  

,فالمواد تتبع  لمستوى أحرف غير متصلة.لذلك كانت الحصص مملة وغير ناجحة ومرفوضة من قبل الطالب

اإلرشاد:	 

. تكوين أو إحضار قطع مناسبة تحتوي على األحرف التي تعلمها الطالب مع استخدام البطاقات الالمعة للقراءة ومعاني الكلمات واإلمالء أيضا- 1

. استخدام األلعاب التعليمية, كلعب األدوار والعاب الذاكرة إلضفاء جو من المتعة على العملية التعليمية- 2

  النتيجة: تفاعل شديد من جانب الطالب لشعورهم بالتقدم إلى مستوى اعلي يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم. إحساس المعلم\ة بنجاح حصته\ا بسبب تفاعل	  

الطالب وترقبهم لحصة اللغة العبرية.

الحالة الثالثة:

الصعوبة: طالب في الصف الرابع ال يبقى حتى نهاية الدوام. يطلب من أمه بشكل يومي أن تأتي لتأخذه إلى المنزل, وذلك لولعه الشديد بالحيوانات التي في	  

منزله, إضافة إلى عدم تفاعله في الصف في حصص اللغة العربية مما أدى  به إلى صعوبات في القراءة والكتابة.

. اإلرشاد: تحضير نصوص من عالم الطالب تثير اهتمامه  لزيادة دافعية التعلم.  وفي هذه الحالة نصوص عن الحيوانات	 

النتيجة: تفاعل شديد من الطالب مع النصوص زيادة في المشاركة في الصف, ترقب الطالب لحصة اللغة العربية والبقاء حتى نهاية الدوام. والمفاجأة كانت	  

للمعلمة, إذ أن الطالب صار يقوم بإحضار نصوص خارجية من االنترنت لقراءتها في الصف.

أمثلة على التعليم المصحح من الحقل

2. التعلم اإليجابي أو الفعال : ويستند إلى اإلجراءات التالية :

* تشجيع التعلم التفاعلي بين التلميذ والبيئة ومادة التعلم . 

* االستناد إلى الخبرات السابقة للتلميذ عند تقديم المادة التعليمية الجديدة . 

* إعداد الطالب ذهنياً وفكرياً ودافعياً في عملية التعلم . 

* تشجيع التلميذ على االندماج في عملية التعلم . 

3 . أسلوب النظم : وهو نشاط تعليمي يشكل نطاقا له مكوناته وعناصره وعالقاته وعملياته التي تسعى إلى تحقيق األهداف المحددة وهو يتألف من أربعة 
أجزاء : 

Feed Back التغذية المرتدة*. Outputs المخرجات *. Processes العمليات *. Inputs المدخالت *

كما إن طرق التدريس لها أسلوب معين وتشمل ما يلي:

1- السير بخطوات بطيئة وبجمل صغيرة في الشرح.

2- التكرار المنوع .3- تشغيل جميع الحواس في نقل الخبرة .4- التدرج من البسيط إلى الصعب .5- التدريب المستمر على فترات منظمة وغير متباعدة 
.6- الواقعية وربط المعلومات بواقع الطالب.7- تبسيط المفاهيم المجردة حتى تصبح ذات داللة ومعنى 8- مراعاة الفوارق الفردية ) تعليم فردى ( .9- 

تنمية الدافعية للتعلم.10- تنمية القدرة على االعتماد على النفس. 
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بقلم : سلمى ناطور- قعدان التقـيـيـم
 مرشدة للتربية الخاصة ماتيا – ام الفحم

يعد التقييم  من أهم المقاييس التي ترافق العملية التربوية   وتتالزم معها  منذ بدء  عملية التخطيط والتي يعد جزءا  ال يتجزأ منها . فهو الوسيلة  التي تساعدنا  في الحكم  على  عملية  
التعليم  ومكوناتها  المختلفة ،  ولذا  فهو يلعب  دوراً  رئيسياً  في توفير  معلومات  دقيقة يستعين بها القادة  التربويون .

إن عملية التقييم تعرف  كعملية  تحديد  قيمة الشيء . األمر الذي يلزم بجمع كافة المعلومات من اجل الحكم  على قيمة البرنامج  المقيم  بجوانبه المختلفة ,مادته ,أهدافه, أساليبه وإمكانياته 
.

وصف الموضوع . 2 . الحكم على  جودة  الموضوع  وبيان قيمته . 3. اتخاذ القرار . 4. وضع  اإلجراءات  الالزمة لسد النقص   ويجب أن يتضمن التقويم أربعة عناصر هي : 1 	 
واإلصالح .

إن أهمية عملية  التقييم تكمن في كون نتائجها  تقدم معلومات ضرورية  لكل من له  صلة بعملية  التحصيل  العلمي, من أمثال المعلمين  والمسئولين  اإلداريين واآلباء  وكل من هو 
معني  بمعرفة  مدى نجاح العملية التعليمية  وفعاليتها .

ويمكن تصنيف  هذه المعلومات  على النحو التالي  :
أوال  : فيما يتعلق  بالمتعلم :

. وتنوعها  نقصها  أو  وشموليتها   والمعارف   الحقائق   اكتساب   ومدى  األهداف   بتحديد   تتعلق  التي   المعلومات   على   يحصل  حيث  انجازه.  بمستوى   تبصيره  1 .

لتطويرها. خطط  ووضع  القوة  جوانب  على  الوقوف  اجل  ومن  لها,  حلول  ووضع  الضعف  جوانب  عالج  أجل  ما  وذلك  تعلمه،  فيما  والقوة  الضعف  جوانب  عن  الكشف  2 .

توجيه المتعلمين بشكل تربوي ومهني نحو البرنامج التربوي  المناسب . 3 .

فيما يتعلق  بالمعلم  : ثانيا :  

وقوف المعلم  على مستوى أدائه  في عملية  التعليم . 2. تعريف  المعلم  بنقاط  الضعف ونقاط  القوة  لديه . 1 .

فيما يتعلق بمواد التدريس  والبرامج التعليمية : ثالثا : 

يعد التقييم مهماً وضرورياً للمعلمين واإلداريين ومصممي المناهج التعليمية وواِضعيها، كونه يزودهم بمعلومات قيمة تكشف عن مدى فاعلية المنهاج وتعرفهم بما يناسب الطالب من 
وحدات تعليمية تتوافق مع مستواهم العلمي واختيار المواد التعليمية واألدوات األكثر فعالية في تحقيق األهداف التعليمية.

رابعا : فيما يتعلق  بالمسئولين  واإلداريين : 

التقويم  يزود  المسئولين  واإلداريين بالمعلومات  والحقائق  التي تساعدهم على اتخاذ القرارات اإلدارية السديدة )مثل نقل طالب من صف إلى آخر أو نقله  من مدرسة إلى أخرى ( 
كما وأنها تساعد المسئولين على اتخاذ القرارات  المختصة بالبرامج التعليمية ومواد التدريس. 

أسس ومعايير  عملية التقييم  : 

إن تكون  عملية التقييم شاملة , تشمل  جميع مجاالت  األهداف  التربوية  . 1 .

أن تكون عملية  التقييم  تشخيصية , وقائية , عالجية . 2 .

أن تتنوع أدوات  التقييم . 3 .

أن يتصف التقييم بالموضوعية والصدق  والثبات . والمقصود  بالموضوعية, أي أن تكون  أداة التقييم  غير متأثرة  بعوامل شخصية متعلقة بواضع هذه األداة .ويقصد بالصدق  4 .
أن  تخصص لكل  اختبار  أداة  معينة لقياس االختبار الذي صممت من أجله  وال تتعداه  إال سواه .وأما  الثبات ، فيتمثل  في أن تكون النتائج التي يحصل عليها  من أداة التقييم 

) كاالختبار مثال ( هي نفسها ، إذا ما طوبق االختبار  ذاته على عينه مماثلة لألولى  .   

أن يرتبط التقييم بأهداف  المنهاج . 5 .

أن يالزم التقييم  عملية التعلم ، وهذا يعني أن عملية  التقييم مستمرة ، متطورة ال تقف عند مرحلة من مراحل  النشاط التعليمي . 6 .

أن يكون  التقييم  تعاونياً . حيث يشترك به المعلم  وزمالؤه اآلخرون ,المعلم  وأولياء  األمور  والمعلم والطالب . 7 .

أن يشمل التقييم  المعلم  والطالب  على حد سواء. 8 .

أن يراعي التقييم الفروق الفردية. حيث ثبت أن االختبار الجيد  هو الذي يكشف عن قدرات الطالب المختلفة  ويصنفهم من حيث المستوى  والتحصيل . 9 .

. 10 إن االختبار الذي يكون صعبا على جميع الطالب  أو يكون سهال عليهم جميعا, ال يعد اختبارا جيدا ألنه ال يستطيع أن يصف قدرات  الطالب المختلفة .

  انواع التقييم :

هناك ثالثة أنواع رئيسية من التقويم  :

1. التقييم  القبلي  :  تقويم  العملية  التعليمية قبل الشروع  فيها  ،  والوقوف على مستوى  استعداد  المتعلمين للتعلم.  وبمعنى آخر: التعرف على  المدخالت السلوكية  عند الطالب  
قبل البدء  بعملية تدريس وحدة تعليمية  معينة أو درس من الدروس  ألمقرره .

.2التقييم  القبلي  التكويني:  

يبنى هذا النوع على أساس تقييم العملية التعليمية أثناء إجرائها .ويهدف إلى الوقوف على مدى  فهم  الطالب  لموضوع تعليمي محددا بقصد  تعديل  اإلجراءات واألنشطة التدريسية 
وتحسين مسارها .

3.التقييم الختامي : 

وهو  تقييم العملية  التعليمية  بعد االنتهاء  منها. ويرمي إلى الوقوف على األهداف التعليمية والتربوية المرغوب فيها والمخطط لها, والتي  تم تحقيقها فعال. كتقييم مستوى  تحصيل 
الطالب  العلمي  والمعرفي  في شتى مناحيه, بعد أن يكون  المعلم قد أتم تدريس موضوع معين أو وحده دراسية أو أكثر .
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ظاهرة الصعوبات التعلمية / صعوبات الرياضيات
بقلم : المشخصة التعليمية : مريم اغبارية - ماتيا ام الفحم

إن ظاهرة الصعوبات التعلمية كانت ومازالت محور حديث التربويين على مختلف أنواعها.وتعتبر صعوبات تعلم الرياضيات من المظاهر البالغة األهمية في 
ميدان صعوبات التعلم, إال أن االهتمام بهذه الصعوبات جاء متأخراً نسبياً, الن معظم األبحاث والدراسات ركزت في السابق على صعوبات القراءة والكتابة 

على عكس ما حظيت به صعوبات تعلم الرياضيات.

المصطلح المستخدم علميا في تعريف صعوبات تعلم الرياضيات هو:«صعوبات إجراء العمليات الحسابية dyscalculi(”. وقد اقتبس هذا المصطلح من 
اللغة الالتينية القديمة, وهو مكون من:

Dys =وتعني انعدام أو فقر.   -   calculia=ويعني القدرات الحسابية. ويطلق هذا المصطلح عادة, على الطالب الذين يعانون من اضطراب أو ضعف 
في تعلم مفاهيم الرياضيات والحساب, ويعانون في صعوبات كبيرة في اكتساب المهارات الحسابية المختلفة.

قد تظهر أحياناً صعوبات تعلم الحساب منفردة, ولكن في بعض الحاالت قد يرافقها صعوبات إضافية مثل عسر القراءة.

تعتبر عملية اكتساب المهارات الحسابية من المهارات المعقدة التي تعتمد على تطور مهارات إدراكية وتفكيرية مختلفة. إذ أن الخلل في اكتساب وفهم هذه 
المهارات قد يؤدي إلى صعوبة في عملية االكتساب التعليمي بشكل عام والحسابي بشكل خاص.

عزيزي  المعلم:

في حالة اكتشافك لطالب يعاني من مثل هذه الصعوبات في صفك, حاول: 

. أن تشرح هذه الصعوبات لذوي الطالب. 1

 أن تتعرف على مختلف مظاهر المقدرة ، والعجز عند الطالب.. 2

. أ، تتجنب أي احتمال قد يؤدي إلى فشل الطالب. 3

أن تعتني بأن يكون لديك اإللمام الكافي بالمهارات األساسية الالزمة.. 4

أن تستخدم طريقة التعليم الفردي ـ قدر اإلمكان ـ مع الطالب.. 5

المحددة. 6 الفترة  إنجازها خالل  الطالب  على  بتوجب  التي   ، والواجبات  المهام  يوضح  شامل  أسبوعي   / يومي  الطالب ببرنامج  تزود  أن 

أن تتعاون مع معلم التربية الرياضية في المدرسة. ؟. 7

أن تستغل حصة النشاط في داخل الصف من خالل إعطاء الطالب مسئوليات محدودة.. 8

أن تشجعه وتمدحه على األشياء التي يعملها بصورة صحيحة )ركز دائماً على النقاط اإليجابية في إنجازه، وأشعره بتقديرك له الجهد الذي بذله(.  . 9

أن تساعده بأن تضع إشارة مميزة على الجهة اليمني من الصفحة إلرشاده من أين يبدأ, سواء في القراءة أو الكتابة.. 10

أن تعتمد مبدأ المراجعة للدروس السابقة بشكل دائم، الن هذا سيساعده على زيادة قدرته على التذكر.. 11

. أن تشجعه على العمل ببطء وأن تعطيه وقتاً إضافياً في االختبارات. 12

. أن تشجعه على استعمال وسائل و مواد محسوسة في العمليات الحسابية. 13

أن تشجعه على التدقيق في النظر إلى الكلمات لمساعدته على تمييز أشكال األحرف التي تتكون منها هذه الكلمات .. 14

أن تعطيه قوانين محددة وثابتة. 15

أن تقرأ ما يكتب على اللوح بصوت عال.. 16

أن تقلل من المشتتات في الصف قدر اإلمكان.. 17

من الضروري أن ينتبه المربي أو المعلم إلى ضرورة تجنب االزدراء والتوبيخ عند التعامل مع الطالب بشكل عام, وعند هذه الفئة من الطالب 
بشكل خاص. 
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اإلرشاد األسري كإستراتيجية وقائية
 للحد من مشكالت املعاقني سمعيًا

إعداد ريم بدوية أبو عطايا معلمة داعمة 
لطالب ضعيفي السمع

    يعد اإلرشاد األسري جزءاً ال يتجزأ من برامج رعاية المعاقين سمعياً ، وخط الدفاع األول للوقاية من 

اإلعاقة السمعية بمستوياتها المختلفة . وتتوقف فعالية برامج الوقاية علي التدابير والجهود التي تبذلها األسرة 

وعلى مدى استفادتها مما يقدمه المجتمع عبر مؤسساته من خدمات.

تساهم  سمعياً  المعاقين  ألسرة   برامج  تقديم  فإن  من مشكالت،  سمعياً  المعاق  يعانيه  لما  أساسياً  مصدراً  األسرة  كون  من  انطالقاً 

من  عرضا لعدد  هنا  نتناول  لذلك   ، الدمج  وبرامج  معاهد  في  تربيتهم  أهداف  أمام  عائقا  تشكل  المشكالت والتي  تلك  من  الحد  في 

يلي:   ما  القضايا  هذه  أهم  .ومن  مشكالتهم  الحد من  في  الوقائي  ودوره  سمعياً  للمعاقين  األسري  باإلرشاد  الصلة  ذات   القضايا 

 1-مشكالت المعاقين سمعياً بين اإلعاقة واألسرة .

لإلعاقة السمعية آثار سلبية علي شخصية المعاق .و ما يعانيه المعاق سمعياً من مشكالت ناتج عن تفاعل اإلعاقة  مع البيئة المحيطة وخاصة 

األسرة.

فقدان  اإلعاقة،  إنكار  الصدمة،  في  تتمثل  للوالدين  سلبية  فعل  ردود  في األسرة  سمعياً  معاق  طفل  وجود  على  يترتب   

الوالدين. كاهل  على  الطفل  تفرضها إعاقة  التي  اإلضافية  الضغوط  عن  فضاًل  الطفل   مستقبل  على  والقلق  الخوف   ، األمل 

من  يقابلها  ما  مواجهة  كيفية  إلي  ويوجهها  يرشدها  من  إلي  هي بحاجة   ) السمع  ضعيف  أو  أصم   ( سمعياً  معاق  لديها  التي  األسرة  أن   

. ومجتمعة  علي أسرته  عالة  يكون  ال  حتى  المجتمع  مع  التكيف  علي  لمساعدته  الطفل  تأهيل  كيفية  يساعدها في  من  إلى  وكذلك   مشكالت 

 2-اإلرشاد األسري - مفهومة وأهدافه.

 هناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم اإلرشاد األسرى نذكر منها ما يلي:

يعتبر “ولمان )Wolman )1973« اإلرشاد  النفسي األسرى بأنة اإلرشاد  الذي يتناول العمليات التي تتم داخل األسرة كوحدة تشتمل على 

مجموعة من األفراد، تلتقي فيه األسرة مع المرشد لمناقشة ديناميات كل فرد من حيث عالقاته وتفاعالته مع باقي أعضاء األسرة.و يرى 

“ربر” )Reber )1985  في اإلرشاد  األسرى مدخال شامال للعديد من المداخل اإلرشادية ، حيث يتناول األسرة كوحدة كلية إرشادية ، 

ويركز على أفرادها الذين يتلقون اإلرشاد . ويعرف اإلرشاد األسري في مجال المعاقين سمعياً بأنة مجموعة من التوجيهات العلمية التي 

تقدم ألسرة المعاق, خاصة الوالدين ,بهدف تدريب وتعليم أفراد األسرة علي كيفية اكتساب المهارات والخبرات التي تساعدها في مواجهة 

مشكالتها المترتبة علي وجود طفل أصم أو ضعيف السمع لديها, سواء كانت المشكالت متعلقة بأساليب التنشئة االجتماعية ، أو بتأهيل الطفل 

المعاق وكل ما من شأنه أن يحقق للمعاق أقصي استفادة من قدراته .

 3-دورة حياة أسرة المعاقين سمعياً ودورها الوقائي.

 تعتبر األسرة من منظور اإلرشاد األسرى عامال يتغير بمرور الوقت، وتحدد دورة حياة األسرة الوظائف التي تتميز بها كل مرحلة. 

واألسرة كعامل متغير, تحاول دائماً أن تكون في حالة من التوازن للحفاظ على الوحدة األسرية والتوافق 

مع التغيرات التي تحدث في كل  وقت والتي تتعلق باحتياجات أفراد األسرة المتزايدة. أن األسرة 

كوحدة توافقية,تشكل مصدرا لنمو ونضج أفرادها. وتتجاوب األسرة مع متطلبات النضج واالحتياجات 

االجتماعية من خالل عملية إنجاز أو أداء المهام التي تضمن التغيرات في العوامل األساسية وكذلك في 

. )Rhodes1986( التعامل مع األبنية االجتماعية والثقافية الخارجية
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ويتمثل الدور الوقائي في حياة األسرة. من المراحل التالية: 

- المرحلة األولي ) الزواج (: في التخطيط للزواج من حيث الفحوص الطبية والتخطيط قبل الحمل. 

- المرحلة الثانية ) والدة طفل (:وتكون من خالل في المتابعة الصحية لألمهات والوالدة على أيدي 
أخصائيين والتشخيص المبكر،وتشجيع أنماط التنشئة المناسبة.

- المرحلة الثالثة )طفل ما قبل المدرسة(: وتكون من خالل التعرف علي قدرات الطفل السمعية )أصم أو 
ضعيف السمع( والبحث عن مؤسسات لتقديم الخدمات والحاقة ببرامج المدرسة.

- المرحلة الرابعة ) سن المدرسة (: ألحاق الطفل بالمعهد / البرنامج المالئم لدرجة اإلعاقة وما يحتاجه 
من خدمات العالج النطقي وبرامج التربية للطفل ووالديه .

-  المرحلة الخامسة ) المراهقة(: في النظر إلي األصم أو ضعيف السمع كفرد له  استقالليته   و تشجيعه 
علي تحمل المسئولية .

 إن إتباع الخطوات السابقة يساعد في بناء أسرة لديها طفل معاق سمعياُ أقرب للفرد العادي. 

 4-محاور برنامج تدريب أسر المعاقين سمعياً .

 عند الحديث عن هذه المحاور البد أن نأخذ في االعتبار أن تلك المحاور ما هي إال ترجمة الحتياجات أسر المعاقين سمعياً وأطفالهم . يتضح أن هناك 
حاجة ملحة إلرشاد اسر المعاقين سمعياً والذين هم في أشد الحاجة إلي معلومات عن إعاقة طفلهم ، وكذلك بتعريفهم بالمؤسسات وجميع مصادر 
الخدمة في المجتمع . إن توفير االحتياجات المالية أمر هام. وال يقل عنه أهمية توفير من يرشد ويوجهه تلك األسر إلى أماكن الخدمة المالئمة والمناسبة 
 إلعاقة الطفل والتي تساهم في تأهيله. إن إلرشاد اسر المعاقين سمعياً دور توجيهي بالغ األهمية في مساعدة األسرة في تحديد أولوياتها بشكل فعال.

 5-الدور الوقائي لإلرشاد األسري للمعاقين سمعيا.

 إن تقبل األسرة للمعاق سمعياً هو مفتاح تقبل المجتمع له باعتبار أن أسرة الطفل المعاق هي خير من يقوم بتوعية المجتمع والمناداة بحقوق 
األصم أو ضعيف السمع. ومن هذا المنطلق فان اإلرشاد األسري يساهم في إتاحة الفرصة لألسرة والمعاق سمعياً  على إيجاد بيئة أسرية 

 قادرة على التغلب على اإلعاقة وآثارها وذلك يناء على المنطلقات التالية: 
 *إن زيادة وعي الوالدين بقواعد التنشئة السوية ومعاييرها يجنب األسرة كثيراً من األخطاء والمبررات التي قد تعرض الطفل لمصادر 

 اإلعاقة النفسية أو السلوكية.
* يسهل اإلرشاد األسري عمليات التكيف والسيطرة علي المشكالت المختلفة التي تواجه المعاق والتغلب عليها باإلضافة إلي دوره في 

 تسهيل عمليات التواصل االجتماعي .
*يساعد اإلرشاد األسري في تفعيل دور األسرة من اجل التواصل مع مؤسسات المجتمع وما يقدمه من خدمات طبية ،تربوية واجتماعية 

 دون الخجل من إعاقة طفلهم .
* تزداد قدرة األسرة على التصدي لمشكلة اإلعاقة من خالل زيادة الدعم النفسي والمعنوي الذي تتلقاه األسرة من األقارب والمسئولين 

 المتخصصين في تقديم مختلف أنواع وأشكال الرعاية لألسرة .
*مشاركة أولياء األمور في البرنامج ألتأهيلي للطفل األمر الذي يزيد من فاعلية البرنامج ويؤدي إلي استمرارية التقدم حتى بعد توقف 

 التدريب .
* اإلرشاد األسري يساهم في  مساعدة األسرة علي تبني أنماط تفكير وأهداف مالئمة تتناسب مع قدرات المعاق.

 Israelit, N. )1986 : )Hearing - impaired children and the psychological functioning of their normal -
hearing siblings; The Volta Review, Vol. 88 )1(, pp. 47-54.

Reber, A. )1985 : )The penguin dictionary of psychology“, Penguin Books, Englan

 Wolman, B. )1977 : )Dictionary of behavioral science; Published by the Macmillan Press, LTD. Van
Nortrand, Reinhold Company.
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לקות שמיעה ומערכת החינוך
חירשות מתוארת בספרות כחסך חושי ותקשורתי העלול להיות בעל השלכות משמעותיות על תחומים נרחבים של התפקוד.

אדם בעל ליקוי חושי-שמיעתי נזקק בכל תקופה של חייו למערכת מתווכת חלופית לחוש שאבד, ששיעורה והדגשיה חייבים להשתנות 
בהתאם לצרכים האינדיבידואלים והמשפחתיים.

המערכת המתווכת היא קריטית להתפתחות תקינה של האדם לקויי השמיעה.

שמיעה היא הבסיס לתקשורת וללמידה ולכן לילד לקוי שמיעה, למרות שהוא בעל אינטליגנציה תקינה, יש בעיה ברכישת וביצירת 
תקשורת שמיעתית-מילולית וקושי ברכישה של ידע עולם ראשוני ואוצר מילים.

ילד שומע רוכש מיומנויות חברתיות מהתבוננות והאזנה לעולם שסביבו. ילד לקוי שמיעה שעסוק במשחק אינו יודע שאינטראקציה 
חברתית מתרחשת בקרבתו ולכן אינו יודע להתבונן בה. הוא אינו חשוף לתקשורת המילולית המתלווה לאינטראקציה ולכן הפסיד 

את הבסיס לתקשורת בין בני אדם המקובלת בסביבתו.

ילד שומע רוכש ידע עולם מכל הסובב אותו: מסיפורים שקראו באוזניו, משיחות עם מבוגרים ומשיחות ששמע בסביבתו, מהטלביזיה, 
מלא  שעולמנו  יודע  אינו  שבתחילה  מכיוון  כל,  קודם  אלה  לכל  חשוף  אינו  שמיעה  לקוי  ילד  אותנו.  המקיף  הצלילים  עולם  ומכל 
בצלילים בעלי משמעות וכשהוא מתחיל להתעניין בהם התקשורת איתו אינה קלה והוא כבר נמצא בפיגור שפתי גדול מבני גילו. כך 

גם ברכישת אוצר מילים.

כאשר ילד לקוי שמיעה מגיע למערכת החינוך, הוא מתחיל את הדרך בפער גדול מבני גילו בידע, ביכולת תקשורתית, באוצר מילים 
ובמיומנויות חברתיות. המאמצים שהוא עושה כדי “להיות בעניינים” הם אדירים.

אנו, כמערכת חינוך, תפקידנו לתמוך בתלמיד ולהקל עליו את השילוב והמשימה לא כל כך מורכבת:

1( התאמה אקוסטית של הכיתה – תקצוב שניתן ע”י משרד החינוך ועלינו רק לדאוג לביצוע. התאמה כזאת משפרת את התפקוד 
השמיעתי של התלמיד ובכך תורמת לקידומו.

2( שימוש במערכת FM – אם יש לתלמיד מערכת כזו, השימוש בה תורם רבות להבנתו את הנאמר בכיתה. כדאי לעודד את התלמיד 
להשתמש במערכת זו.

3( שיתוף פעולה עם המורה התומכת – במתי”א שלנו קיים צוות רחב של מורות-תומכות שהתמחו בתחום זה ותומכות בכל תלמיד 
לקוי שמיעה משולב 2-3 ש”ש. שיתוף פעולה בין צוות ביה”ס לבין המורה יסייע לה להתאים את עבודתה עם התלמיד לצרכים שלו 

בכיתה כך שיוכל להשתלב טוב יותר גם בשעות בהן אין לו תמיכה.

צוות לקויי השמיעה במתי”א ישמח להגיע לכל בי”ס להרצאה/הסברה בתחום זה כדי להקל על הצוות את ההתמודדות עם דילמות 
וקשיים בתחום זה.

       

אסנת שחף – מדריכת תחום לקויי שמיעה במתי”א       
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)Selective Mutesm( الخرس االختياري

اعداد: مالك كنعان
مربية صف تطويري - مدرسة 

الباطن االبتدائية 

  إشكالية التعريف:
*الخرس االنتقائي ,الصمت االختياري ,الحبسة الكالمية المتعمدة, 

التباكم, كل هذه المصطلحات هي ترجمة المصطلح األجنبي:

                   Selective Mutesm

 وهو اضطراب نادر يحدث في مرحلة الطفولة ويعنى به حالة مرضية نجد فيها الطفل يرفض الكالم، وقد يبدو غير قادر على السمع والكالم معا .

وهي حالة تصيب ما نسبته %1  من األطفال مابين سن 3  إلى   5  سنوات والسبب نفسي وغير عضوي ألن مخ الطفل وعضالت اللسان واألحبال الصوتية 
تكون سليمة لكن نفسيته مضطربة خائفة من الشيء محدد وقد يكون نتيجة الغيرة من أخ مفضل عنه أو الخوف من االختالط بالناس مما يدخل في نفسه 

الرهبة فيكون الخرس االختياري. 

*يتميز الطفل بالرفض المستمر للحديث في معظم المواقف االجتماعيه غير محيط األسرة أو األقرباء ، بما فيها مواقف الدراسة، على الرغم من قدرة الطفل 
على الكالم وعلى فهم اللغة. والغالب أنه ال يتحدث في المدرسة اطالقا.

 لذلك فالطفل المصاب بالبكم االختياري يمكنه أن يتواصل مع االخرين بواسطة اإليماءات مثل هز الرأس، الهمس، أو حتى الكتابة أحيانا.أو بواسطة مقاطع 
كالمية مختصرة بنغمة واحدة.

تقرير عن طالبة عانت من نفس المشكلة أعاله:

)مالحظة : للمحافظة على سرية خصوصيات الطالبة تم حذف اسمها والمدرسة التي تتعلم بها(.

يدور حديثي عن موضوع الصمت االختياري نتيجة لمواجهتي هذا الحدث مع احدى طالبات الصف . 

الطالبة في الصف الرابع ,عانت من مشكلة الصمت لمدة 9 سنوات وحسب قول األم أن الطالبة عانت من هذا الوضع  منذ الوالدة  عندما كانت تشعر الطفله 
بالجوع لم تبك أبدا حتى يطعموها.

او  لمداعبتها  الغرباء  وخصوًصا عندما يتوجهون  أبيها   مع أالقرباء أو حتى أألشخاص  تتفوه بكلمه واحدة مع  3 سنوات ولم  كبرت وأصبح عمرها 
مالطفتها,واألمر ذاته استمر مع الطالبه منذ صف الروضه حتى الصف الثالث رافضة  الكالم والمشاركة مع الطالب والمعلمات. وعند حاجتها لدخول 

الحمام تستخدم اسلوب االشاره  لقضاء غرضها.

بتاريخ 2008-9-01 انتقلت الطالبه الى الصف الرابع وتعرفُت على مشكلتها بعد مرحلة التشخيص وقراءة ملف الطالبة .

باشرُت العمل معها, استخدمت كل اساليب التعزيز المعنويه ,الماديه, الزيارات البيتيه والجلسات الفرديه التي تشمل فعاليات ,العاب , قصص كما اسستخدمت 
الفعاليات الجماعيه مع طالب الصف, كل هذه االمور جعلت العالقه بيننا قويه وأعططت الطالبه الشعور باالمان نحوي. 

ومن المهم ذكر تعاون الطاقم المهني واإلداره المدرسيه بتعاملهم مع الطالبة وكيفية معالجة الوضع. كل هذه االمور ساعدت على النجاح

بتاريخ 09-6-1 حدث االنقالب والتغيير الذي طالما إنتظرُت تحقيقُه والذي يمكنني  تسميته باالنفجار الكالمي.

وبدأت بالكالم والقراءه, بعد محاوالت عده في ذلك اليوم.

بدأت تقرأ وتُسمعنا صوتها خالل الحصه مشاركة بحل األسئلة الشفهية حيث عبرت قائله ألمها« ما أجمل اإلنسان وهو يتكلم« .

في البداية اقتصر تواصلها معي فقط) تعليميًّا( لكنها اليوم تتواصل مع  جميع المعلمات والمعالجين تعليميًّا  كما أنها بدأت تشارك في فعاليات ونشاطات 
تشمل تعابير شفهيّه.

ومن المهم ذكره ان طالب الصف يعملون جاهدين داعمين على تنمية وتطوير العالقات اإلجتماعيه لديها ويتضح ذلك من خالل مشاركتها لهم باللعب أثناء 
الفرصه وهذا جانب في غاية األهميّه من أجل إنجاح ما قد بدأنا عالجه..
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بالتعاون مع جمعية  “المنارة “ لدعم المكفوفين في المجتمع العربي , 
ومركز “ماتيا”  لدعم الطالب ذوي االحتياجات  الخاصة,  عقد يوم 
دراسي  تحت عنوان :  »دور األسرة في تدعيم استقاللية األبناء  
ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين وضعيفي البصر ».وذلك يوم 
السبت  الموافق 17.4.2010 في قاعة مركز العلوم  في مدينة أم 
البصر  والذين  الطالب  ذوي  محدودية  أهالي   الفحم ,وبحضور 

تمت دعوتهم للمشاركة في هذا اليوم الدراسي .

اإلعاقات   ذوي  من   , ذياب  محمد  ,الشاب  اليوم  هذا  بعرافة   وقام 
البصرية  من جمعية المنارة.  وبعد االستقبال  والترحيب  افتتح اليوم 

الدراسي بكلمات ألقاها كل من :

  • السيد احمد كبها – مفتش التعليم الخاص في لواء حيفا.  	

•المحامي عباس عباس مدير عام جمعية المنارة . 	

•السيدة صباح أبو بكر  مديرة ماتيا – أم الفحم . 	

وقد تضمنت  الكلمات  ترحيبا  وتوجيهاً ألهالي  الطالب من اجل 
اطالعهم على الخدمات المقدمة من قبل  مركز الدعم وجمعية المنارة  

.

فنية  نقاش حول دور األسرة وفقرات  الدراسي جلسة  اليوم  وتخلل 
الخاصة.ثم  القدرات  ذوي  من  طالب  لمواهب  متنوعة  وشعرية 

اإلجابة على أسئلة الحضور . 

وقد اختتم اليوم الدراسي بتكريم الطالب المكفوفين وضعيفي البصر 
من خريجي الثواني عشر  , من قبل جمعية  المنارة ومركز  الدعم  
تقدير   شهادة   على  اشتملت  للطالب   رمزية  هدايا  ,وبتقديم   ماتيا 

وساعة ناطقة لتسهيل عملية  تحديد الوقت لدى المكفوفين .  

وقد تم تقديم معزوفات موسيقية من قبل الطالبة هبة مصري والطالب 
كما  الغربية  باقة  في  االبتدائية  الغزالي  مدرسة  من  مرزوق  محمد 
وتم تقديم نص ادبي من قبل الطالبة سارة ابو بكر من مدرسة سالم 

االبتدائية.

ومن هنا فاننا نتقدم بالشكر الجزيل لهؤالء الطالب على ما بذلوه من 
من  اجواء  واضفاء  الدراسي  اليوم  النجاح  مساهمتهم  وعلى  ابداع 

الفرح والمتعة ونأمل ان يرقى مجتمعنا بتلك القدرات المميزة.

بقلم المربية وسيلة قعدان - معلمة داعمة لطالب ذوي االعاقات البصرية

مؤمتر دور االسرة 
في التدعيم

قصيدة االرادة

إذ فكرت في السقوط  فقد سقطت فعاًل

 وان سرت بإقدام فقد نجوت أصال

  إذا أردت أن تفوز وقلت ال أستطيع

 فقد جنى عليك اختيارك الوضيع

إذا قلت قد أضيع سقطت في الضياع

فقدر اإلنسان أن يعيش في صراع

والذي يصبو العتالء القمة لن يصلها دون إرادة وهمه

انه قانون الحاكم والمحكوم األكيد بسيط لكنه اصلب من الحديد

تسلح باال راده وقوة القرار يحميك دوماً منطق اإلصرار

صراع الحياة وسبيل النجاح ليس بحاجه لقوة السالح

وإنما ينجح الفاعل المثابر والذي يؤمن بأنه القادر.

 لقد تم القاء هذه القصيدة في اليوم الدراسي من قبل الطالبة
ساره اكرم ابو بكر
مدرسة سالم االبتدائية
 الصف السادس
المعلمة الداعمة : اسراء زعبي
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محمد وتد
مرشد التربية اللغوية- ماتيا أم الفحم

التربية اللغوية
تعتبر التربية اللغوية عملية تفاعل متواصل بين المتعلم واللغة، تهدف إلى تطوير وتنمية الشخصية بجوانبها المختلفة: الفكرية، االجتماعية 

والنفسية. لذا يعتبر منهج التربية اللغوية العربية, محوراً أساسيا في المدرسة, وذلك ألن لغة األم- اللغة العربية- وسيلة أساسية تخدم الطالب 
أثناء  دراستهم في شتى المواضيع, ومن خاللها يعبر الطالب عن أفكاره ,مشاعره ,ميوله واحتياجاته من جهة, ويكتسب المعرفة والمعلومات 

من جهة أخرى .

من هذا المنطلق ومن هذه األهمية للتربية اللغوية, تنبع ضرورة اإلرشاد في المدارس من أجل تطبيق منهج التربية اللغوية، لدعم تقدم الطالب 
في التحصيل المطلوب في التربية اللغوية.

المبنى  وفهم  ومعرفة  القراءة  الكتابة،  ,الحديث،  اإلصغاء  هي:  معايير  خمسة  في  يتمركز  الطالب  تحصيل  تقدم  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  وال 
اللغوي.

وقد اعتدنا في السنوات السابقة أن نقدم إرشادا, في مدارس التعليم الخاص, للطاقمين التربوي والعالجي كل في مجاله, اعتمادا على المبنى 
التالي:

•بناء برنامج دروس أسبوعي يخدم برنامج التربية اللغوية. 	

•تخطيط وبناء خطة تعليمية صفية وبرنامج تعليمي شخصي في موضوع التربية اللغوية. 	

•العمل على إشراك المعالج بالنطق والمعالج الوظيفي, في تخطيط وبناء وتنفيذ وتقييم أهداف التحصيل المطلوب في التربية اللغوية, كل  	
في مجاله.

•تقييم مستوى أداء الطالب في التحصيل المطلوب في التربية اللغوية,  	
وتقييم مرحلي ونهائي للخطة التعليمية الصفية والبرنامج التعليمي 

الشخصي في التربية اللغوية.

•استعمال وسائل تعليمية مالئمة لقدرات الطالب. 	

•تنظيم بيئة تعليمية وفق المعايير اللغوية األربعة. 	

•تطوير مكتبة صفية تشتمل على كتب وقصص مالئمة لقدرات  	
الطالب.

•إدارة ملف “بورتفوليو” خاص لكل طالب يحوي في داخله أعمال الطالب وفق المعايير اللغوية األربعة ,بحيث يعكس جهود  الطالب  	
وتقدمه وتحصيال ته في التربية اللغوية.

ومع استمرار العمل واإلرشاد في المجاالت التي ذكرت سابقاً في هذه السنة ,فقد تم اختيار صف من كل  مدرسة, كمشروع بحث بهدف تحديد 
أفضل الفرص التعليمية واالستراتيجيات والوسائل التي تسهم في تقدم الطالب وتحسن من تحصيلهم في مجال التربية اللغوية.

ولتحقيق هذا الغرض, فقد قام  كل مرب من مربي الصفوف, بتحديد سؤال البحث, طاقم البحث وتحديد أدوارهم، أدوات البحث »مثل المشاهدات.. 
», وتخطيط وبناء خطة العمل في صف البحث.

وال بد من اإلشارة إلى أن اإلرشاد في هذه السنة اشتمل على صفوف التربية الخاصة, حيث تم اختيار أربعة صفوف نموذجية لتطبيق برنامج 
التربية اللغوية. وكانت الصفوف المختارة هي : الصف األول, للمربية أسل درويش من مدرسة الحكمة االبتدائية – باقة الغربية ، صف الرابع- 
د«, للمربية ليلى يونس وصف السادس -د«, للمربية إيناس يونس من مدرسة الظهرات االبتدائية – عرعره ،وصف السادس -4«, للمربية 
ميسر قربي من مدرسة الباطن االبتدائية – أم الفحم . ومن بين هذه الصفوف,فقد تم اختار الصف األول في  مدرسة الحكمة ,ليكون كمشروع 

بحث, بحيث تطبق فبه خطة البحث المعدة لصفوف البحث في مدارس التربية الخاصة.

إضافة إلى ذلك, فقد عقدت دورة استكمال في موضوع التربية اللغوية لمعلمي التربية الخاصة, من أجل اطالع اكبر عدد ممكن من المعلمين 
على برنامج ومنهج التربية اللغوية, كي يقوموا بتطبيق البرنامج في صفوفهم من اجل دعم تقدم الطالب في التحصيل المطلوب في التربية 

اللغوية.
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مشروع تدريس العلوم في صفوف التربية الخاصة

بقلم : امل ابو عطا مرشدة لموضوع العلوم في التربية الخاصة

ومتعددة,   أساسية  مهارات  الطالب  يكسب  بأن  كفيل  اإلعدادية,  المدارس  في  مركزي  كموضوع  والتكنولوجيا  العلوم  موضوع  تدريس  إن 

مهارات من شأنها أن تجعل منه فردا حضاريا واعيا متفهما لما يحدث من حوله ومتمشيا مع تقدم العصر. كالقدرة على قراءة مقال علمي 

وفهمه، القدرة على قراءة رسم بياني واستخالص المعلومات منه وفهمها، البحث عن المعلومات العلمية التي يحتاجها الفرد، تنظيم المعلومات 

ومحاولة حل المشاكل بواسطتها وكذلك تنفيذ وتطبيق بعض األسس العلمية التي تم فهمها وتذويتها بحيث توفر اإلمكانية إلنتاج منتجات ولو 

بسيطة بواسطة فهم أسس علمية.

الخاصة والصفوف  للمدارس  التعليمية  الخطة  العلوم والتكنولوجيا في  إدراج موضوع  تم  فقد  المنطلق ونظرا ألهمية هذا األمر,  ومن هذا 

التطويرية في المدارس اإلعدادية. األمر الذي من شأنه أن يرفع المستوى الدراسي عند هذه الفئة من الطالب والذين هم بأمس الحاجة إلى 

تطوير مهارات حياتية وتعليمية عديدة.

إن مثل هذه المهارات تساهم في تهيئة الطالب نحو حياة أفضل, وتجعل من الفرد إنسانا بالغا، واعيا، مفكرا فيما يجري من حوله وقادرا على 

التوجه الصحيح إلى الجهة التي يمكن أن يستخلص منها إجابات تعود عليه بالفائدة. إنسان كهذا, قادر على القيام بأمور عديدة, لكونه إنسانا 

مستقال ملما بالعديد من المهارات الحياتية األساسية، مثل القيام بتصليح خلل بسيط في البيت دون الحاجة لالستعانة بشخص مهني )مثل أمور 

الكهرباء، الماء واألثاث( ,واالهتمام بأمور حياتية من خالل فهم ظواهر علمية )مثل النظافة الشخصية، نظافة المسكن والبيئة( والتي تؤثر 

تأثيرا مباشرا على صحة اإلنسان وجودة حياته، وتحسين السلوك مع اآلخرين بهدف المحافظة على السالمة الشخصية، وكذلك فهم عمل 

الجسم السليم وأعضاءه من خالل التعرف على أعضاء الجسم وعلى طريقة عملها وكيفية المحافظة على سالمتها من خالل سلوك صحيح 

وتغذية سليمة.   

تم اختيار الخطة التدريسية للصفوف التطويرية والمدارس الخاصة, من الخطة العامة لتدريس العلوم والتكنولوجيا للمدارس اإلعدادية، وقد 

تم تعديلها بشكل يتناسب مع هذه الصفوف من خالل استراتيجيات تدريس الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، مع األخذ بالحسبان تحويل هذه 

المادة إلى مادة مثيرة لالهتمام، محسوسة وشيقة، مع التركيز على ربطها وإبراز عالقتها بالحياة اليومية. مثال على ذلك :تدريس موضوع 

الكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا التي تسبب األمراض.حيث يتم تدريسها من خالل عمل تجارب مخبريه لرؤية البكتيريا التي تحملها أيدينا 

من خالل تنميتها على صحون خاصة من خالل لمس هذه الصحون باألصابع وتركها لمدة أسبوع في ظروف مالئمة. كما ويمكن دمج العديد 

من التجارب لربط الموضوع بالحياة اليومية مثل غسل األيدي بأنواع مختلفة من الصابون لفحص مدى التعقيم وإبادة البكتيريا ، أو استعمال 

مبيدات اخرى يتم تسويقها .

            بدون غسل اليدين                               بعد غسل اليدين بالصابون

   

                                  نتيجة اخرى بعد غسل اليدين بصابون آخر

إن مثل هذه التجارب تكسب الطالب المعاني والعبر الكثيرة حول النظافة الشخصية وطرق التنظيف التي نتبعها.
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لقد تم هذه السنة، إدخال اللوح الذكي )التفاعلي( في  البرنامج 
بإدارة  خلدون  إبن  مدرسة  صفوف  جميع  في  األسبوعي،  
رأت  اللوح،  لهذا  الخاصية  وبفضل  شقرة  أبو  سهام  المربية 
التربية الخاصة حوريه شريدي، أن تقوم بدمج  مربية صف 
اللوح في بعض الحصص،   إذ تعطى فرصه أكبر للطالب، 
القدرات  ذوي  الطالب  إشراك  ويتم  بالدرس  للمشاركة 
وذلك  اإلعتيادية،  بالحصة  منه  أكثر  فعال  بشكل  المحدودة، 

بسبب سهولة إستعمال اللوح .

توصيله  يتم  إلكتروني  لوح  عن  عبارة  هو  الذكي  اللوح  فإن 
 )pc(ومع جهاز الكمبيوتر )projector(مع جهاز العرض أل
,وطريقة توصيله سهلة وبسيطة , بحيث يتم توجيه الصورة 
الخارجية من جهاز العرض على اللوح الذكي وهذه الصورة 

تكون صادرة من جهاز الكمبيوتر.

وبمعنى آخر يتم نقل محتوى شاشة الكمبيوتر، إلى اللوح الذكي 
بشكل مكبر ويتيح للمستخدم، التحكم بجهاز الكمبيوتر بفضل 
خاصية اللمس التي تميز  سطحه الحساس لللمس، سواء كان 

باألقالم الخاصة به  أو باليد.

تستفيد من اللوح الذكي  فئة ذوي  االحتياجات الخاصة من فئة 
التوحد, اإلعاقة العقلية البسيطة, المتوسطة واإلعاقة الحركية 

البسيطة.

ويعتبر اللوح الذكي، مرحله أولى من مراحل تدريب الطالب 
من  يعانون  الذين  الطالب  ويساعد  الحاسوب،  استخدام  على 
التي  الخاصية  البصري، بفضل  الحركي  التآزر  مشاكل  في 
الفئة  لهذه  يتيح  حيث  اللمس(،  )خاصية  الذكي  اللوح  تميز 

إستخدام الحاسوب وال تُحرم من هذه الفرصة.

استخدام اللوح الذكي مع طالب التربية 

اخلاصة في مدرسة ابن خلدون)أم الفحم(

هذه الصور في حصة اللغة العربية

هذه الصورة إلحدى الطالبات تعمل على اللوح الذكي في 
حصة المهارات بموضوع التمييز البصري

هنا تشرح المعلمة عن موضوع الساعة

اللوح  طريق  عن  يمكن  إذ  الرياضيات  حصة  في  الصورة  هذه   
الذكي أن يتم تحويل اللوح لورقة حساب تمكن الطالب من وضع 

األعداد في مكانها المناسب والحل بطريقة أسهل

تقرير: حورية شريدي 

مركزة التربية الخاصة في مدرسة ابن خلدون
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تشير الدراسات التربوية والنفسية, إلى أن الطفل ينمو تدريجيا حسب مراحل عمريه تطوريه. وتلعب كل من التنشئة االجتماعية والتربوية دورا هاما في تشكيل 
سلوك األطفال. ولكن, هناك عوائق اجتماعيه ونفسيه وفيسيولوجيه تشكل عائقا أمام نمو الطفل وتطوره. وبدوري كمعلمة دمج في البساتين, فقد قمت بتخطيط وبناء 

نهج عمل تربوي. ولتنفيذ هذا النهج .فقد قمت باستعمال وسائل عمل تربوية تهدف إلى تنمية أحاسيس 
ومشاعر األطفال من منطلق اإليمان ,بان الطفل وبحسب هذه ألطريقة يتعلم بشكل شمولي .وكنموذج على 
مثل هذه الطريقة فقد أوردت لكم وباختصار شرحا وتعريفا وعرضا لفعالية في موضوع الحواس تحت 

عنوان  ''البهارات والتوابل '' .

قبل عرض الفعالية, فأنني أود أن أتطرق إلى تعريف موضوع الحواس وتأثيره على األطفال.

الحواس والجسم, هي عوامل أساسيه في عملية التعلم. فمهارة التفكير واإلبداع والتعلم تنمو من التجارب 
الشخصية. فعندما يخوض الطفل تجربه حسية أو عاطفيه أو ذهنيه, يستقبل دماغه معلومة جديدة, فتنشأ 
به وأن  المحيط  العالم  فهم  لمساعدته على  المعلومة  استعمال هذه  تمكنه من  لديه شبكات عصبيه جديدة 
يتطور من خالله. واهم مركبات التجربة هو: االستقبال الحسي من البيئة بواسطة الرؤية, السمع, الشم, 
التذوق واللمس. حيث تزيد هذه الحواس من ربط الطفل بالبيئة.وكلما زاد االهتمام والتركيز على الحواس 

عند الطفل, كلما كانت لديه فرصه اكبر للتعلم. وقد أشار« ليونفيلد« إلى  أن الطفل صاحب االتجاه الحسي, ال يميل إلى تحليل التفاصيل, وشاغله هو شعوره بما 
حوله من فراغ حسي. فهو يرسم أو يجسد األشياء تبعا لقيمتها االنفعالية ويهتم إلى عرض عالمه الداخلي في 

أعماله وفعالياته

تعريف الفن كعامل ثان يدخل في الفعالية.

 يستخدم النهج أسلوبا متبعا في العمل الفني لبحث العالم المحيط بالطفل وعالم الظواهر الطبيعية .حيث تتاح 
الفرصة أمام الطفل لإلبداع والتعبير عن طريق الرسم بأنواعه المتعددة والكوالج  »أي استعمال ودمج  أكثر 

من ماده واحده في نفس العمل ».

تنفيذ الفعالية.

 ألمرحلة األولى: وتتألف من شقين :-

 • عرض مادة البهارات والتوابل كمحفز: يتم عرض المواد )البهارات والتوابل(على األطفال والتعرف	
عليها من خالل شمها ,تذوقها ولمسها, والتعرف على اسم كل نوع منها .

 • محادثه :محادثة األطفال عن تجربتهم مع التوابل والبهارات لتحفيزهم على ترجمة أحاسيسهم إلى	
تعابير وأوصاف كالمية.   فمن خالل الوصف الكالمي, يترجم األطفال تجربتهم الحسيه كالميا . 

وسوق إليكم فيم يلي بعضا من ترجماتهم الكالمية .

طفل - )انأ أحب هذه الروائح(.

طفل- )بشم مثل هذه الروائح بالسوق وإنا مع أهلي (.

طفل - )أمي بتشربنا الشجيرة مع الشاي في البيت(.

طفل-  )بدي اخذ من الروزمارين لستي عشان تشرب منها وتطيب(.

المرحله ثانيه: استخدام وسيلة الفن مع األطفال واالنتقال من لغة إلى لغة.  كاالنتقال من لمس المادة إلى الرسم, ومنه إلى التأمل في الرسومات, من اجل إثراء 
وتعميق التجربة وتحويلها من تجربه حسية إلى تجربه شموليه.

 في هذه المرحلة اشترك األهالي مع أطفالهم في رسم وصنع لوحه فنية من خالل الرسم بالفرشاة ووضع الغراء السائل ولصق البهارات والتوابل بألوانها 
وروائحها على لوحاتهم من خالل عمل فني مشترك, وبمنح ألفرصه لألطفال لإلبداع الجماعي مع أهاليهم.

تلخيص الفعالية.

حول  األطفال  .ومحادثه  وأسمائها  أشكالها  على  والتعرف  شمها,لمسها,تذوقها  خالل  من  عليها  والتعرف  والتوابل  البهارات  مادة  عرض  األولى-  المرحلة 
تجربتهم الحسيه ومشاعرهم لتحفيزهم على التعبير الكالمي .

     المرحلة الثانية- استخدام الفن واالنتقال من لغة لمس المادة إلى الرسم .وهي طريقة للتعبير  

      مرتبطة بوجدان وأحاسيس

لننمو مع أحاسيسنا ومشاعرنا

بقلم  نادرة حبايب

معلمة دمج في البساتين والروضات
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اإلعاقة ليست عائق
طالب جامعيين ضعيفي السمع يستضيفون طالب الثانويةمن قبل ماتيا ام الفحم

من  يعانون  الذين  المثلث  منطقة  من  الثانوية  طالب  األولى,  السنة  في  أبيب, يستضيفون   تل  جامعة  من  السمع  ضعيفي  أكاديميون    
نفس اإلعاقة في الجامعة. تضمن هذا اليوم عدة فعاليات حيث عرض الطالب الجامعيين لضيوفهم  مواضيع التعليم التي  يتعلمونها 
بطريقة مثيرة وفعالة. وقام الطالب بالمشاركة بجولة بإرشاد األكاديميين  في الحرم الجامعي وقد شارك الطالب بعدة فعاليات منها :

. • زيارة لمكتبة  الجامعة حيث تم التعرف على مبنى المكتبة وكيفية العثور على الكتب والمصادر	

• زيارة مختبر الكيمياء ومشاهدة بعض  التجارب. 	

• زيارة لمختبر بحث الصمم في كلية الطب ومحاضرة عن أسباب الصمم . 	

         في نهاية اليوم تم  لقاء التعارف بين طالب الثانوية و الطالب الجامعيين ضعيفي السمع.

تعليق ألحد طالب الثانوية:

وتصميمي  بنفسي  ثقتي  من  عزز  األكاديميين   مع  فاللقاء  اليوم  بهذا  مشاركتي  من  استفدت  مميزه  تجربة  إنها  أمين – عرعرة:  الطالب 
بااللتحاق بالمعاهد العليا مع وجود جهاز الدعم بداية من ماتيا واستمرارا بمكتب شؤون الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة تل أبيب.

تقرير ريم بدوية 

مرشدة لإلعاقة السمعية في ماتيا
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فئة الهدف: طالب الصف التطويري 

أهداف المشروع:

أن يتعرف الطالب على أهمية العناصر الغذائية  	

األساسية الالزمة لجسم اإلنسان.

أن يتعرف الطالب على أنواع األغذية الغنية  	

بالعناصر الغذائية األساسية.

أن يتعرف الطالب على الهرم الغذائي. 	

أن يتعرف الطالب على سيئات تناول الوجبات  	

السريعة.

مبنى المشروع:

ورشة مع أخصائية تغذية.  العمل بمحطات: 	

محطة بازل التغذية:. 1 وهي تعتمد على حل أسئلة للحصول على صورة كاملة.

محطة بيع األغذية:. 2 )بائع ومشتري(, يقوم المشتري بإعطاء بطاقة كتب عليها احد العناصر 
الغذائية األساسية مثل البروتين, وعلى البائع أن يعطيه نوع غذاء يحتوي على البروتين مثل 

البيض.

: يقوم الطالب ببناء هرم غذائي من مادتي الكابا والسيلكون. محطة بناء هرم غذائي. 3

: يقوم الطالب بتصنيف أنواع األغذية حسب الهرم. محطة الهرم الغذائي. 4

بين  بالتمييز  الطالب  يقوم  حيث   : السريعة. 5 والوجبات  واألمراض  التغذية  بين  العالقة  محطة 
أسباب  استنتاج  الطالب  يحاول  ثم  بالدهون,  المليئة  المغرية  والوجبات  الصحية  الوجبات 
أغذية  أنواع  بتناول  باإلفراط  المتعلقة  الزائدة  والسمنة  بالدم  الدهون  كالسكري,  األمراض, 

معينة.

تجربة عن النظافة والكائنات الحية الدقيقة

كموضوع  الشخصية,  النظافة  العلوم,  حصة  خالل  تمريرها  يتم  التي  األساسية  المواضيع  من 
أساسي لتحضير إنسان حضاري بالغ يتصرف حسب قواعد الوقاية والنظافة الشخصية للمحافظة 

على سالمته وصحته. 

فردوس  المعلمة  مع  اإلعدادية،  معاوية  مدرسة  في  الشخصية   النظافة  موضوع  تمرير  خالل 
بأنواع  أيديهم  بغسل  الطالب  قام  الطالب, حيث  بتري مع  تجربة صحون  بعمل  قمنا  اغبارية,  
نظيفة  بأيد  لمست  التي  الصحون  بين  الفرق  الحظوا  أسبوع,  وبعد  التنظيف,  مواد  من  مختلفة 

والصحون التي لمست بأيد غير نظيفة.

بعد هذه التجربة, استنتج الطالب أهمية المحافظة على النظافة الشخصية للوقاية من األمراض.

وخالل التجربة, أبدى الطالب سرورهم لتمكنهم من عمل تجارب في المختبر, مثلهم كمثل بقية 
طالب المدرسة. 

إن العمل بمثل هذه الطريقة  يمكن الطالب من فهم  وتذويت مبادئ علمية بطريقة عملية والتي 
تحول المادة النظرية الغير محسوسة إلى مادة محسوسة يمكن رؤيتها, لمسها والتعامل معها بشكل 
علمي مدروس. وهذه الطرق من التعليم مشوقة وممتعة, تترسخ في عقل الطالب ويتذكرها الطالب 

لمدة طويلة .

تقرير: فردوس اغبارية مركزة التربية الخاصة 

مدرسة معاوية االعدادية

الدمج  عملية  في  واإلبداع  الفن  أهمية 
-فعاليات فنية من كرتون البيض كنموذج .

إن األنشطة الفنية توفر ألطفال الدمج فرصة االتصال وترجمة 
المشاعر واألفكار

والمخاوف, وتساهم في تنمية المهارات البصرية والعضالت 
,وكذلك في تنمية المهارات الفنية واإلبداعية. وهو وسيلة أيضا 
لتطوير القدرات الذهنية وتطوير الذات. ومن هذا المنطلق فانه 

يمكننا أن نقول  ان الفن يوفر لألطفال األمور التالية:
 -يعبر األطفال عن مشاعرهم وأفكارهم في اطر  مبدعة.

 - يشعر األطفال بالرضا األمر الذي يزيد من تقييمهم 
لذواتهم. 

 - تطوير القدرة على التمثيل الغرافي والتشكيلي. 
 - ينشأ لدى األطفال إحساسا بصريا ثاقبا واهتماما جمالياً.

- الجرأة على القيام بأمور بطرق جديدة.
 - يجرب األطفال االختبار واتخاذ القرار. 
- تنمية االستقاللية واالعتماد على النفس. 

الفن هو تعبير ذاتي إبداعي يعبر الطفل فيه من خالل العمل 
بالمواد عن شكل للمجريات الداخلية في نفسه مثل العواطف ، 
األفكار والرغبات األمر الذي يؤدي إلى التشجيع المبكر على 
محاولة القيام بما يبدو وكأنه مستحيل التحقيق , وبالتالي فانه 

يحفز قدرة االختراع الكامنة لدى كل طفل.
ومن ضمن الفعاليات الفنية التي قام بها األطفال في الروضة, 

صنع عدة أشكال فنيه من كرتون البيض نذكر منها ما يلي:
1- فعالية صنع التاج:

- نقص صفا جانبيا من طبق »كرتونه البيض ونشذبه.

- نلين التاج إلى أن يصبح مثل طوق الرأس.

- نلون التاج باأللوان المناسبة, وبعد أن يجف تماما, نكتب 
حروف أسمائنا أو نلصق أشكاال عليه. ثم نثقب طرفي التاج 

وندخل خيطا مطاطيا في كل طرف.

2- فعالية حاملة األقالم:

- نقص صفا من كرتون البيض بحسب عدد الكؤوس التي 
نريدها. 

- نثقب الكؤوس بقلم ثم نلونها. 

- نزين حاملة األقالم باألشكال الهندسية أو بحروف أسمائنا 
ثم نضعها على المكتبة ونثبت عليها األقالم.

إعداد: معلمة الدمج في البساتين سهير خطيب

مشروع التغذية السليمة 
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إشراك األهل في عملية الدمج وبناء الخطة الفردية والسنوية للطفل في الروضة , هو أمر غاية في الضرورة.ألن إشراك األهل في بناء الخطة الفردية ومتابعتها 

مع الطفل وإكمال العمل يحقق األهداف التي تم بناؤها في بداية السنة الدراسية ,ويزيد من إكساب الطفل مهارات جمة ,ويساعد أيضا على تحسين الوضع التعليمي 

واالجتماعي لدى الطفل.  

من خالل خبرتي كأم لطفلين في مرحلة الروضة ,أرى كم هو ضروري أن تكون العالقة بين المربية واألهل عالقة حسنة .ولهذا فإنني احرص دائما على المحافظة 

على عالقة جيدة مع أهالي الطالب الذين أعلمهم ,واهتم بالمحافظة على االتصال الدائم والمباشر معهم ,وأقوم بتنسيق لقاءات لمناقشة الوضع االجتماعي والتعليمي لدى 

الطالب ,مع إدراج فعاليات هادفة يشارك فيها األهل.

هنالك عدة عوامل تساعد على بلورة شخصية الطفل وإكسابه المهارات الالزمة له .وأهمية التعاون مع معلمة الدمج ومعلمة الروضة يتم في عمل مشترك يعتمد على 

ثالثة أبعاد وهي: 

إشراك األهل وضرورة مشاركتهم في عملية الدمج في رياض األطفال والبساتني

معلمة الدمج

مربية الصفاالهل الطفل

إعداد: هبة يونس

معلمة الدمج في روضات عارة 

فهنا معلمة الدمج هي بمثابة حلقة الوصل ما بين األهل ومربية الروضة وذالك 
من خالل عمل مشترك ومخطط بين معلمة الدمج ومعلمة الروضة وإشراك 

األهل.  

الدمج عملية  خالل  الروضة  ومربية  األهل  إشراك  بها  تم   لفعالية  نموذج   *

بابا  »شمسية  قصة  خالل  من  الطفل  لدى  اللغوي  الكنز  إثراء   : الفعالية  اسم 
الكبيرة«

أهداف الفعالية: 

 . مرادفات  مثل  جديدة  مصطلحات  على  يتعرف  وأن  الطفل  يكتسب  أن   )1

2( تطوير وتنمية الوعي الصوتي لدى الطالب وإطالعه على الكلمات التي تنتهي 
بقافية واحدة.

3( تنمية التمييز البصري لدى الطالب )مالئمة المقطع األول من الكلمة مع الكلمة 
من خالل العمل بالبطاقات(. 

األوالد  أسماء  مثل  مشتركة)  صفة  ذات  مجموعات  إلى  الكلمات  تصنيف   )4
وأسماء الحيوانات(. 

5( استخراج الشخصيات من القصة وتجسيدها وتلوينها. 

إشراك األهل في الفعالية:إرسال قصة مع الطالب للعمل عليها في البيت , بحيث 
تحتوي القصة على المفردات التي تم إكسابها للطفل في الروضة, ويترتب على 
األهل أن يساعدوا ابنهم على قص هذه المفردات وإلصاقها على شكل بطاقات 

وسرد القصة له مرة أخرى.
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لقد تم افتتاح دكان “واحد ونصف” في بستان ب مدرسة ابن سينا 
بإشراف معلمة الدمج إسراء محاجنة وقد قامت بإدارة مشروع 
الدكان بمشاركة المربية هالة اغبارية والتي من خاللها تم تجسيد 
تدريب  إلى  الفعالية  وهدفت  للدكان.  األساسية  المركبات  كافة 
اليومية ومن ضمنها موضوع  الحياتية  المهارات  الطالب على 
في  الدمج  الشراء خاصة لطالب  أثناء  التصرف  الدكان وكيفية 

البستان. 

 تعتبر مرحلة الروضة والبستان بيئة تربوية تمثل الحياة الحقيقية.
حيث يتعلم الطفل من خالل عملية “التفاوض” العالقة المتبادلة

) أي األخذ والعطاء( التفاعل  مع البيئة المادية واإلنسانية. فعملية 
التربية تعني مساعدة الطفل على التقدم بما يتناسب مع إيقاع نموه 
وتطوره .فمن طبيعة األطفال حب تقليد الكبار والقيام بمهامهم،  
وبما أن مشروع الدكان يحقق لهم ذلك عن طريق التعامل بالبيع 
والشراء، فنحن إذاً بصدد عملية تنبع من واقعهم الملموس ومن 
حياتهم اليومية، األمر الذي يضفي على تفاعلهم معه مزيداً من 
الحماسة والقبول لتطوير مهارات حياتيّة,وتذويت المعرفة المتلقاة  

في الحياة اليومية

بحيث يستطيع طالب التربية الخاصة أن يظهر نقاط القوة لدية من 
خالل المشاركة في المشروع  كذلك تطوير العالقات االجتماعية 
والفرح  االستطالع,السعادة  تنمية حب  إلى  إضافة  األطفال  بين 
عن طريق العمل. حيث يستطيع الطالب اكتساب المعرفة والوعي 

لمجاالت عديدة,أهمها:

والنصوص  والكلمات  األحرف  مع  التعامل  محاولة   ( -  اللغة 
كشيء روتيني وتحويل اللغة من العامية إلى الفصحى وتطوير 
أسئلة،  توجيه  تحّدث،  التواصل،  مهارة  النقاش،  أساليب 

إصغاء(.

  -   تذويت  الموضوع الشامل في الدكان ، تجسيد واقع ملموس 
من الموضوع الشامل داخل الدكان.

-   الفنون - من خالل زاوية اإلبداع الحرة، ومن خالل العمل  
بالمجموعة مثل الرسومات، والحاجة لبناء بنك  الصف.

-    رياضيات - بعد كّل استفتاء، العّد واإلحصاء لجميع حاجاته، 
لمعرفة كميات تدخل ضمن أيّة فّعالية، شراء من الدكان والطفل 

يدفع وفق الئحة األسعار المحددة ويدير عملية البيع لوحده. 

دكان في البستان

اللعبة تشكل اجلسر ما بني 

رجي
عالم الطفل الداخلي واخلا

 إعداد:إسراء محاجنة- معلمة دمج في البساتين 

كانت        وإن  األفكار،  بخلق  كانت  إن   ( إبداعية  -   مهارة      
بتطبيقها بشكل مبدع (

     مع بداية الفعالية طرحنا على األوالد ما هو مفهوم الدكان 
دكان  افتتاح  لفكرة  كبيرين  وتشوق  حماسة  الطالب  فابدى 
داخل الصف  وقاموا باختيار  نوعية ومضمون الدكان وهو 
عبارة عن بقاله صغيرة للمواد االستهالكية ومواد التموين. 
وبعدها اختار الطالب اسم الدكان عن طريق االقتراع بين 
وتم  األغلبية  بتأييد  ونص  واحد  دكان  االسم  وفاز  الطالب 

اعتماد هذا االسم. 

     وبعد هذه المراحل جاءت المرحلة األهم وهي اختيار أساليب 
االتفاق على  فتم  الدكان والشراء منه  تجنيد األموال إلدارة 
بناء آلة  اوتوماتيكية لسحب النقود في الصف وصنع بطاقة 

اعتماد لكل ولد تحتوي على صورة ورقم الهوية .

     دكان واحد ونص تميز عن غيره من الدكاكين العادية بحيث 
انه تم وضع دستور خاص لهذا الدكان ومن أهم بنوده: 

الهدوء،  على  المحافظة  األمانة،  التزام  الّدور،  احترام       
واستعمال المصطلحات متنوعة : أهال وسهال، تفضل، من 

فضلك، شكرا مع السالمة..

     ولنشر التوعية وترويج دكان واحد ونص قمنا بتصميم بناء 
إعالن افتتاح الدكان وإحضار منتجات صحية من البيت

     أما بالنسبة للعمل في الدكان فقد تم  تحديد موعد ساعات 
عمل الدكان,واالتفاق على برنامج مخصص لساعات العمل 
يوم,حيث  كل  في  البائعين  أسماء  على  واالفتتاح,واالتفاق 
من  طالب  مع  الصف  من  طالب  باختيار  المعلمة  ستقوم 
طالب الدمج وفق قائمة أسعار محددة مع صور  للمنتجات 
وذلك  المنتجات  في  مستمر  تجديد  احتمال  المختلفة,مع 
من  العديد  وجود  إلى  إضافة  الشامل  الموضوع  بحسب 
تتيح  والتي  للدكان  المجاورة  والتربوية  التعليمية  الفعاليات 
لباقي الطالب العمل بها. وفي آخر اليوم قمنا  مع األطفال 
بجرد حساب يومي تلخيصاً لألمور المادية واإلدارية لدكان 

واحد ونص. 
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   يكتسب الطفل القيم والمفاهيم من خالل تجاربه. ويتفاعل مع األحداث ويفهمها حسب قدراته. ويستمد القيم اإلنسانية والمثل العليا للتعامل بين 
الناس, من المضامين المستوحاة من التراث الديني والحضاري واإلنساني عامة .

ولإلطار التربوي وخاصة معلمة الدمج, دور هام في المساهمة في إكساب الطفل القيم والمفاهيم االيجابية وتنمية روح الحلم والتسامح لدى 
األطفال واحترام اآلخرين.

عندما يغضب الطفل لسبب ما, يكون العنف طريقه األول لتفريغ الغضب. سواء كان هذا العنف جسديا أو كالميا .

يفرغون  حضاريه  تربوية  نحو طرق   األطفال  توجيه  إلى  جميعها  تهدف  التي  الفعاليات  من  مجموعه  إلى عرض  سأتطرق  المقال,  هذا  في 
بواسطتها الغضب, بعيدا عن استخدام العنف على أشكاله المختلفة- الجسدية والكالمية. 

فعاليات عن العف.

1 - زاوية البحث عن حل:

الطفالن  إليها  المالئمة,ويوجه  بالرموز  مزين  هادئ  مكان  في  ,تقام  حل«  عن  البحث  اسم«زاوية  عليها  نطلق  الروضة  في  زاوية  نخصص 
المتخاصمان. يجلس المتخاصمان لحل المشكلة بأسلوب البحث والحوار حتى  يجدا حال لها.وإذا الحظت المعلمة أنهما لم يستطيعا التوصل إلى 

الحل تقوم باالنضمام إليهما وتساعدهما في إيجاد الحل.

مالحظه : تتم هذه الفعالية بمراحل. في المرحلة األولي يجلس األطفال بأزواج, وفي المرحلة الثانية يجلس كل زوجين مع زوجين آخرين,ويتزايد 
عدد الطالب في مجموعات الحوار على نفس النحو حتى يكون األطفال دائرة وحدة.

2-استعمال الدمي لتمثيل األحداث:

الهدف: يمثل األطفال ويحللون أحداث عنف جرت في الروضة بواسطة ألدمي.                            

مالحظه: “عند بحث حدث عنيف جرى بين أطفال الروضة,يجب أن نوضح لألطفال أن عليهم االستفادة واالعتبار من تلك المواقف وعدم 
تكرارها.كما ويجب أن نؤكد على جوهر ألمشكلة دون التطرق إلى التفاصيل, وذلك من اجل ألمحافظه على مشاعر األطفال المشاركين المشكلة 

وعدم إحراجهم”

سير الفعالية:-

* نقوم بإحضار دمية للروضة ونطلب من األطفال أن يقوموا بتسميتها.

* في حالة وقوع خصام أو عنف في الروضة, نقوم بإحضار الدمية وتعرض المعلمة المشكلة على أنها مشكلة الدمية »أي أن تتكلم باسمها«

* يطلب من  األطفال أن يقوموا باقتراح حلول وردود  أفعال مختلفة على الدمية.

* تقوم المعلمة بتلخيص الحلول المقترحة من قبل األطفال إلعطائهم إمكانيات متعددة لحل المشكلة دون اللجوء إلى العنف.

3-  قصة مصورة:

الهدف:أن يصف األطفال وأن يحللوا أحداث عنف بواسطة سلسله متعاقبة من الصور.

الحدث: مشكله بين طرفين تعرض من خالل سلسله متعاقبة من الصور.

الوسائل: رسوم فنيه أو صور فوتوغرافيه,أو بطاقات صور تصف أطفال لديهم مشكله)محبطين(نتيجة خيبة أمل أو غضب وأوالد يتصرفون 
بعنف مثل:-

أخوان يتخاصمان على لعبة -  أوالد يدفعون ولد أخر.- ولد يهدم ألصدقائه مبنى المكعبات.

العنف عند االطفال 
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سير الفعالية:

تصنف البطاقات في سلتين. يختار كل طفل بطاقة تصف موقفا معينا, ثم يعطي كل طفل عنوانا للصورة. ثم يدور نقاش موجه باألسئلة حسب 
النمط التالي:

 ماذا يحدث في الصورة؟ ما هو سبب الحادث حسب رأيك؟  كيف يشعر الشخص الذي في 
الصورة؟ لماذا الشخص الذي بالصورة حزين,فرحان,غاضب؟ ماذا تقترح على الشخصية 

في الصورة أن تفعل كي تتخلص من المشاعر غير المريحة؟-

4-فعالية دومينو - مشكلة وحل :

الهدف: أن يالئم األطفال حلوال لمشاكل مطروحة.

سير الفعالية:

يتم تحضير عدة نسخ من البطاقات المعروضة,نستطيع استخدام بطاقات تحتوي على مربعات خاليه من الصور ,ويطلب من  األطفال أن 
يقوموا بوصف األحداث المصورة في البطاقات شفويا.

توضع البطاقات مقلوبة على الطاولة,يأخذ كل طفل عددا من قطع الدومينو, يضع الالعب األول بطاقة في وسط الطاولة.ثم يطلب من الطفل 
الذي يحمل بطاقة تحمل حال للمشكلة أن يضع بطاقته أمامها أو مشكله تالئم الحل المطروح على اللوحة وهكذا.)باإلمكان تغطية الحل أو 

المشكلة- لفحص مدي تذكر األطفال للحل المقترح أو للمشكلة المعروضة(.

5 - فعالية من خالل قصه: 

مقدمة:

يعتبر األدب من أهم الوسائل في عملية التربية.فالقصة أو الشعر يعرضان على الطفل مواقف 
وتجارب إنسانيه مترابطة,وإذا ما تماثل مع أحداثها وشخصياتها, أثارت عنده االنفعاالت 

المختلفة وجعلته يعيش التجربة ويتعلم منها كأنها تجربته الذاتية.

يتفاعل الطفل مع القصة, ولكنه ال يستطيع بلورة مشاعره وفهمها أو التعبير عنها.ويأتي 
دور معلمة الدمج, فضال عن اإلثراء النفسي للطالب, بإثرائه لغويا.إذ يتعرف على الكلمات 

والمصطلحات المتعلقة بالتعبير عن المشاعر والمواقف, ويتعلم من القصص طرقا للرد على المشاكل وحلها,وهكذا تكون تجربته عاطفيه 
عقالنيه مدركه في ذات الوقت.

يجب أن تحتوي المختارات األدبية على إمكانات تحرك أمورا نفسيه مثل: انتماء,تماثل,إسقاط وتخفيف التوتر,دعم,وإعطاء تأييد المشاعر

يمكن اختيار مواد أدبية حول نزاعات يتضمن حلها مشاعر مثل:-, خوف,غضب,استياء,عدم رضا ,عناد.

يجب االمتناع عن األساليب التي تخلق دوائر العداء,كاالنتقام.

سير الفعالية:

1-قراءة القصة.2-عرض لمسرح الدمى قبل الحوار أو بعده.3-أسئلة للمحادثة والبحث مع ألمجموعة:

 كيف تصرف أشخاص القصة؟ لو كنت مكانهم, كيف كنت تصرفت؟ ما هي الكلمات التي تغضب عندما تسمعها؟-  

ما هي الكلمات التي تفرح عندما تسمعها؟  تذكر قوال قلته لصديق ففرح به, كيف عرفت انه فرح؟ تذكر قوال قلته لصديق فغضب منه, كيف 
عرفت انه غضب؟-  

مالحظه:-يستحسن أن توجه معلمة الدمج األطفال,قبل البدء بالنشاط ,لمالحظة تعابير الوجه ولغة الجسم أثناء الفرح,والغضب.                            

  إعداد:-  سهير خطيب ، معلمة دمج في البساتين
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مشروع »متكني وتوجيه أهالي » في ابتدائية 

مشيرفة, يلقى تأييدا وإقباال منقطع النظير

تقرير / جاد هللا اغبارية  معلم تربية خاصة

الدعم  مرشدة من قبل مركز  كبها -  سهير  المربية  من  وبإرشاد  الحالية 2010/2009  الدراسية  السنة  خالل  االبتدائية  مشيرفة  مدرسة  تقوم 
المنطقي )ماتيا( في مدارس طلعة عاره،تقوم بتنفيذ  مشروع »تمكين وتوجيه أهالي طالب من فئة ذوي العسر التعليمي« ،بهدف إرشاد األهالي 
إلى الصعوبات التي يعاني منها أبناؤهم والى كيفية التعامل معها ،سواء كانت هذه الصعوبات تعليمية أم سلوكية إلى جانب العمل على إكساب 
األمهات المشاركات مهارات وأدوات تساعدهن  في رسم خطة عمل من إقبال أبنائهن على حل وظائفهم البيتية على أكمل وجه, دون الدخول 

بضغوطات نفسية  .

مخ,  أبو  يوسف  سهراب  المربية  تركزه  إغبارية,  إبراهيم  المربي  ومديرها,  المدرسة  إدارة  من  واسع  بدعم  يحظى  والذي   , المشروع  هذا 
المتخصصة بإرشاد وتوجيه مجموعات أهالي ضمن مركز »الوالدية واألسرة« من خالل دورة استكمال في كلية »القاسمي للتربية” في مدينة 
باقة الغربية. كما يشتمل المشروع على اثني عشر لقاء, مدة اللقاء الواحد ساعة ونصف الساعة وذلك كل يوم خميس.ويقوم بتنفيذ اللقاءات: 
المربية سهراب أبو مخ- مركزة المشروع  ،المربية سهير كبها مرشدة من قبل مركز الدعم المنطقي ماتيا لمدارس طلعةعارة ، مستشارة 

المدرسة: المربية ياسمين يحيى ،المربيتان:مالك مرزوق وربى أبوشيخة باإلضافة إلى المربي جاد هلل اغبارية.

أهداف المشروع :

  * إثراء األهل وتعزيز دورهم في عملية التنشئة 
االجتماعية والتربوية.

  * إكساب األهل مهارات وأدوات وآليات عمل تساعدهم 
في كيفية التعامل مع المتطلبات  الخاصة لفئة الطالب ذوي 

العسر والصعوبات التعليمية.

  * إطالع األهل على كافة القضايا المتعلقة  بالطالب 
الذين يعانون من عسر تعليمي من حيث التحديات ، 

الحقوق والواجبات.

   * إشراك ودمج األهل في العملية التربوية -التعليمية.  
نموذج لفعالية:

أهداف الفعالية:

  * التعرف على دور المدرسة وإسهامها  في تقدم وصقل شخصية الطالب   الذين يعانون من عسر تعليمي.

  * رفع الوعي لنوعية الخدمات التي تقدمها المدرسة لهذه الفئة من الطالب.

  * العمل على رفع االهتمام لدى الوالدين من اجل بناء اتصال ايجابي مع المدرسة ومع أصحاب الوظائف فيها والتي تصب في مصلحة ابنهم / ابنتهم.

سير الفعالية:

تجلس أفراد مجموعة األمهات بشكل دائري ، وتوضع في الوسط صورة لبناية مدرسة ، في البداية , تطلب المرشدة  من أعضاء المجموعة التطرق 
إلى أمور ايجابية تم لمسها  من خالل تعاملهن مع المدرسة وتقوم بتسجيل هذه األمور على السبورة)اللوح (. بعدها, يطلب من كل مشاركة أن  تتوجه 

بطلب ايجابي يخص ابنها من أحد أعضاء الهيئة التدريسية مثل:طلبي من المدير.... أو من المربية ........ أو من المستشارة .... 

 في القسم اآلخر من الفعالية, تقوم كل واحدة من أفراد المجموعة  بدورها باإلشارة إلى طلب واحد يتعلق بابنها تريده من أعضاء الهيئة التدريسية 
)المدير ، المستشارة ، مربي الصف مثاًل( في المدرسة، بحيث يكون هذا الطلب  يغضب أو ال يروق لعضو الهيئة التدريسية. بعدها يطلب المرشد أو 

المرشدة من كل أم مشاركة في المجموعة أن تشير إلى مجموعة الطلبات أو االستياءات التي عانت منها.

وفي تطرقها إلى هذه الفعالية ,قالت مركزة المشروع, المربية سهراب أبومخ:« من خالل هذه الفعالية كشفنا  أمام األمهات المشاركات األمور االيجابية 
التي ترضيهن, كما عبّرن  بأسلوب راق وحضاري  عن االستياء والمشاعر السلبية التي يعانين منها«.

وتضيف أبو مخ :« هذه الفعالية تصب في مصلحة الطالب والعملية التربوية – التعليمية وتلفت انتباه األمهات والهيئة التدريسية إلى كيفية تعزيز األمور 
االيجابية, والى كيفية تخطي األمور السلبية إلى جانب توثيق العالقة بين المدرسة وأهالي  الطالب  ذوي العسر التعليمي«.

وأخيراً يمكننا أن نقول:أن هذا المشروع والذي هو بمثابة تجربة أولى حظي بنجاح واهتمام كبيرين من قبل األهالي، وكلي أمل أن يتم تعميم وتعميق هذه 
التجربة في مدارس أخرى. فحقل التربية والتعليم حقل مفتوح لتقبل النجاحات التي ترسم الطريق.
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 في الثامن من شهر آذار, بادرت مدرسة المنار للقدرات الخاصة في عرعرة,  إلى عقد يوم دراسي تحت عنوان

»التواصل في العصر التقني » .

 وقد حضر اليوم الدراسي لفيف من المفتشين ,المسئولين ,المدراء والمرشدين, باإلضافة إلى كافة طواقم الطب
 المساند في أطر التعليم الخاص والعادي, في لواء حيفا . كما وحضر كل من السادة: محمد سيف- مدير قسم
 المعارف في مجلس عرعرة المحلي, والسيد رشاد يونس- مهندس المجلس المحلي, والذي كان قد أشرف على

 بناء المدرسة الجديدة.

 تخلل اليوم كلمات ترحيبية  القاها كل من: د. ليئة شكيد - مفتشة قطرية مسؤوله عن خدمات التربية الخاصة,
 السيد أحمد كبها- مفتش التربية الخاصة والسيد محمد سيف - مدير قسم المعارف في مجلس عرعرة المحلي
 والذي تكلم عن أهمية التواصل لدفع دمج ذوي المحدودية في المجتمع . والتزم أمام الحضور بأن تتخصص

مدرسة المنار باستقبال الطالب ذوي اإلعاقات الحركية ممن يمتلكون القدرة على التعلم.

 هذا وقد قامت السيدة رؤوفة يونس بافتتاح اليوم من خالل كلمة هادفة تطرقت خاللها ألهمية التواصل في تأهيل الطالب ذوي المحدودية وتمكينهم من االشتراك في الحلقات الحياتية
 بشكل مستقل , وأشارت إلى أنه ال بد من تزويد التجهيزات, اآلليات والمالئمات التقنية والبنيوية لتوفير سبل التواصل في عصرنا هذا. وقد تم عرض فيلم خاص بمدرسة المنار, حمل
 في طياته شرحا وافيا عن المدرسة من الناحية التنظيمية, التربوية والعالجية. ثم عرضت قصة قصيرة تحت عنوان: “يوم في حياة طالبين من المدرسة” , بهدف الى عرض التجهيزات

الخاصة والمالئمات المتوفرة داخل المدرسة ,مقارنة بنقص هذه الوسائل خارج المدرسة لدى توجه الطالب للمؤسسات العامة .

وقد تولى عرافة هذا اليوم وباللغتين العربية والعبرية ,طالبتين بغاية التميز واإلبداع هما: مي كبها وليالي أبو مخ , واللتان نالتا إعجاب الحضور.

 أما المحاضرات المهنية في هذا اليوم, فقد تبوأها محاضرون كبار من جامعات البالد, والذين قدموا للجمهور كل ما هو جديد في مجال التواصل سواء على الصعيد التقني العملي أو
 الصعيد التنظيمي . كان على رأسهم السيد شموئيل حايموفيتش من وزارة العدل- مفوضية مساواة الحقوق لألشخاص ذوي المحدودية ,والذي عرض أهم القضايا والتحديات المعاصرة

التي يعمل على تطويرها لتوفير سبل التواصل لذوي المحدودية .

 وقد ألقت البروفيسور تمار فايس من قسم العالج بالتشغيل في جامعة حيفا, محاضرة شيقة بعنوان “التقنيات كوسيلة لدعم االشتراك “, كما وعرضت د. تال ليبل ,من قسم عالج النطق
   بعرض مالئمة برامج محوسبة لذوي االحتياجات الخاصة ممثلة بالسيدةIDوالكالم من جامعة حيفا, آخر تقنيات االتصال الداعم كوسيلة للتطوير والتعاظم. وكذلك قامت شركة 4

اورنة ألطمان . أما في المحاضرة األخيرة فقد قامت السيدة يهوديت شوهم, معالجة بالتشغيل من »ميلبات«, بعرض جهاز حديث لتشخيص ضغوطات لمالئمة وضعية الجلوس .

 يشار إلى أنه وفي ذات اليوم, وبشكل مواز, قدمت محاضرات ألولياء أمور طالب ذوي المحدودية, وتحديدا من فئة االعاقات الجسدية . وقد قام السيد أحمد كبها ,مفتش التعليم الخاص,
بالترحيب بهم. كما وتحدثت أيضا السيدة رؤوفة يونس, مديرة المدرسة, والتي أشارت إلى دورهم الفعال وحرصهم على توفير العالج والخدمات لرعاية الطالب ودعم المدرسة .

 وقد استمع األهالي لمحاضرات شيقة تهدف إلى  نشر التوعية والمعرفة في مجال الحقوق,الخدمات والنظم لذوي المحدودية, استهلتها السيدة باتيا زيتوني, من مكتب الصحة القطري,
 والتي تطرقت إلى موضوع »مصادقة وزارة الصحة على امتالك أجهزة للتأهيل والتنقل«. و قام من بعدها السيد حمودي اكتيالت, معالج بالتشغيل من ميلبات, بعرض أدوات وأجهزة

مساعدة لتحسين القدرات الحياتية اليومية لذوي المحدودية .

 كما وقامت السيدة وفاء أيوب, مركزة مشروع المجتمع العربي من جمعية »بزخوت«, بالقاء محاضرة تحت عنوان

»حقوق وخدمات توفرها المؤسسات الحكومية لذوي االحتياجات الخاصة ».

 من أجل تجسيد مفهوم التواصل, نظمت المدرسة معرضا ألجهزة وآليات التواصل, اشترك فيه أشهر وأكبر الشركات, المنتجون والمسوقون في مجال المالئمات باإلضافة لممثلي
الجمعيات والمنظمات الخاصة.

وقد تجول الحضور في المعرض واطلعوا على كل ما هو حديث في هذا المجال في مختلف مرافق المدرسة.

اليوم وتحدثوا عن مدى قيمته وأعربوا عن إعجابهم من دقة التخطيط  وقد أبدى المشاركون إعجابهم بمضامين 
والتنفيذ لهذا اليوم الدراسي المميز والشيق.

 في نهاية اليوم, قام السيد أحمد كبها مفتش التربية الخاصة, بشكر الحضور على حسن مشاركتهم وباإلشادة بمدرسة
  المنار إدارة وطاقما على تنظيم وإقامة يوم دراسي مهني في هذا الموضوع األمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة
 الوعي من أجل تنمية وتطوير المباني والمالئمات للتواصل, ودور كل عامل في المجال في نشر أهمية هذا األمر

.

 وفي النهاية تتقدم مدرسة المنار بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم ودعم أقامة وإنجاح هذا اليوم ونخص بالذكر:
 ماتيا أم الفحم بإدارة صباح أبو بكر, وإدارة البنك العربي اإلسرائيلي – عرعرة . 
    

مدرسة المنار للقدرات الخاصة تقيم يوما دراسيا بعنوان
“ التواصل في العصر التقني “
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من منطلق إيماننا بتوسيع آفاق الطالب علميا، قمنا في الصف التطويري 
في مدرسة مصمص اإلعدادية بتخطيط وبناء ُمنتج يعمل بواسطة الطاقة 

الكهربائية. 

في أعقاب هذه العملية التعليمية تعلمنا: 

أن نفسر أهمية الطاقة الكهربائية.. 1

أن نصف مركبات الدائرة الكهربائية.. 2

أن نميز بين مواد موصلة وعازلة للكهرباء.. 3

. أن نصيغ قواعد الستخدام الكهرباء بأمان. 4

وتعد هذه التجربة واحدة من بين تجارب عديدة في هذا المجال تهدف إلى 
إثراء الطالب من خالل تيسير وتبسيط المواد إلى أقصى حد ممكن . وقد 

اشرف على التخطيط واإلشراف األستاذ فخري محاميد، مربي الصف 
ومعلم موضوع العلوم في الصف التطويري. وبإرشاد المرشدة أمل أبو 

عطا. 

وقد بارك مدير 
المدرسة هذه 

الخطوات وأشاد 
بأهميتها مشيرا 

إلى حرص 
المعلمين على أداء 

أقصى ما عندهم 
من اجل خدمة 

الطالب. 

تتألف مجموعة الدعم من عشرة أمهات  لطالب ذوي إعاقة سمعية في 
التعليم العادي من منطقة وادي عارة والمنطقة القريبة ,وبتوجيه وإرشاد 

الموجهتان: ريم بدوية أبو عطايا وفائدة محاجنة. 

تعقد اللقاءات في ماتيا أم الفحم, وتهدف إلى رفع مستوى الوعي عند 
األهالي الكتشاف القوى الكامنة عندهم لتمكينهم من التعامل مع اإلعاقة 

السمعية عند أوالدهم بشكل صحيح,وكذلك لدراسة وتعلم آليات جديدة 
ومهمة للتعامل مع هذا الوضع  في مجاالت العائلة واالتصال الشخصي 

وفي العالقة مع المجتمع والمدرسة والتوسع في المجال الدراسي 
واالتصالي. 

هذه المجموعة هي مجموعة دينامية داعمة في معظم األحيان وفي أحيان 
أخرى عالجية. وهي مكونة من فئة تعلمية صغيرة, تدرس فيها مواضيع 

متعلقة باإلعاقة السمعية  وتأثيرها على تطور األوالد من خالل دراسة 
ومناقشة  أبحاث جديدة في هذا المجال. ومواضيع أخرى مهمة متعلقة.

اعداد : ريم بدوية 

مرشدة لموضوع االعاقات السمعية  لطالب الثانويات 

مدرسة مصمص االعدادية
مجموعة دعم ألهالي طالب ذوي إعاقة 

سمعية في التعليم العادي

في “ماتيا ” أم الفحم

الفانوس السحري فانوس تميزه األلوان الجميلة الرائعة. تنعكس من روعة ألوانه آيات الحب والجمال  على األطفال .

الفانوس السحري إلية تستعملها المعلمة لمساعدتها على إثارة تفاعل الطالب وتشويقهم أثناء قراءتها للقصة. حيث تقرا المعلمة  القصة وبجانبها 
الفانوس السحري, والذي يساعدها على عرض القصة بشكل جميل يشابه العرض التلفزيوني. مما يلفت نظر الطالب ويثير عندهم حب االستطالع 

لمعرفه ومشاهدة المزيد .

الفانوس السحري مصنوع من صندوق من الخشب د بداخله مصباح كهربائي ليضيء الصور الموجودة بداخله . صور القصة المعروضة, تكون 
المعلمة قد أعدتها مسبقا على أوراق شفافة. يجلس الطالب شكل دائري, تطفأ األضواء في الصف ونقوم بتشغيل الفانوس السحري.

على الرغم من بساطه الفكرة, إال أنها أثبتت نجاعتها في عرض القصة للطالب بطريقة تثير اهتمامهم وتزيد من تركيزهم في سماع القصة.

 فائدة الفانوس السحري للطالب:

الغاية من استخدام الفانوس السحري, هي تحفيز الطفل على إعطاء معان للصور. إذ أن عرض الصور في الفانوس السحري بشكل متسلسل, يتيح للطفل فرصه تخمين العالقات بين 
الصور وربطها باألحداث والتفكير بما توحي به الصور.

إن القصص المصورة في الفانوس السحري,  تشكل مصدرا إلثارة التفكير عند الطالب, وتعزز قدرته على التعبير اللغوي,  أضافه إلى كونها مصدرا للمتعة والتسلية, ومصدرا لتذوق 
الفن وتنمية الحس الجمالي ووسيلة لتعليم مهارات اللغة المختلفة.

                                                                                                                                                عنات شوملي - معلمة دمج في الروضات والبساتين

مشروع الفانوس السحري


