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مًدمة
مخجلىة من الطصة والًدرات ،ووُ المرجمف اإلهشاهُ ُِ شخص ِصجاج إلَ
مشجٍِات
لًد خلي هللا ثكالَ البشر قلَ
ٍ
ٍ
آ
االخر وًواك وئة بالمرجمف اؼلي قلٌّا مطؽلس ذوي االشجّازات الخاضة وًم ِىجًدون إلشدى الصٍاس الجُ ثؤخر
آ
وُ شّاثٌم ،وزاد االًجمام بٌذى الىئة المصرومة من االشخاص وُ االوهة االخّرة ،ولرات الَ دّر من الدول إلَ
ّ
خاضة بٌم بصّح ثراقُ شؤوهٌم وثلبُ اشجّازاثٌم مدِ ًّئة االمم المجصدة ،ولَن مف زِادة
ثخطّص موـ ٍ
مات ٍ
ثشلّػ الغٍء قلٌّم اضبصٍا ِمارصٍن شّاثٌم ُاالضصاء وِصطلٍن قلَ شًٌٌٍم ً
ُاملة ،وًد اضدرت االمم المجصدة
المٍاخّي الجُ ثغمن شماِجٌم وثامّن صبِ الصّاة الَرِمة لٌم ،شّح من شًٌم الؽبّكُ االصجمجاع بالصّاة
ُاالشخاص االضصاء.
االشخاص من ذوي االشجّازات الخاضة ِمجازون بالَ دّر من الضىات و المٍاًب الجُ زكلجٌم ِجىٌٍٍن قلَ بكظ
االضصاء ،مدِ ثٍماس ادِشٍن الذي اوجًد إلَ صمكي وًٍ ٌ
ضنّر ولَوي اصجؽاع ان ّ
ؼىِ ٌ
ًِدم للبشرِة االخجراقات
الَ دّرة مدِ المطباح الٌَربائُ والجلنراف والَامّرا ومّرًا .لذلٍ ال ّبد من المرجمف ان ِصجغن ًذى الىئة ّ
وًِدم لٌا
ُِ ما ثصجاج إلّي واصجنالل المٍاًب الجُ ٌد ِجمجكٍن بٌاُ ،ما ا َّن اإلصالم اًجم المرًم واوزب رقاِجٌم وقدم
ثصًّرًم؛ وًد قاثب هللا ثكالَ صّدها مصمد ضلَ هللا قلّي ّ
وصلم وُ صٍرة قبس ال ّهي ثراًِ االقمَ قبد هللا بن
ّ
مَ جٍم وإقؽاء ُامِ اهجباًي إلَ ُبار المشرُّن الذِن ُاهٍا مٍزٍدِن ،وال ورق قود هللا ثكالَ بّن الواس إال بالجًٍى
ً
شخطا من ذوي االشجّازات الخاضة ٌ
صلّم ّ
مًطر
مؤمن باهلل ثكالَ شي اإلِمان اٌرب إلَ هللا ثكالَ من
ولكِ
شخص ٍ
ٍ
وُ شي هللا ثكالَ.
ووُ مدرصة رهد االًلّة هٍلُ ًذى الىئة والشرِصة اًجماما ً
خاضا لجًدِم المشاقدة واالدوات الجُ ثشاقدًم قلَ
اإلهجاج واإلبداع ودمرٌم بالمرجمف .
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ثكلّم ذوي االشجّازات الخاضة
مىٌٍم الجربّة الخاضة
ًُ زملة من االصالّب الجكلّمّة الىردِة الموـمة الجُ ثجغمن وعكا ثكلّمّا خاضا ومٍاد ومكدات خاضة او مَّىة
وؼرائي ثربٍِة خاضة وإزراءات قالزّة ثٌدف إلَ مشاقدة االؼىال ذوي الصازات الخاضة وُ ثصًّي الصد االٌطَ
الممَن من الَ ىاِة الذاثّة الشخطّة والوراح اال ُادِمُ والمشارُة وُ وكالّات مرجمكي.
وًُ همػ من الخدمات والبرامذ الجربٍِة ثجغمن ثكدِالت خاضة ً
صٍاء وُ المواًذ او الٍصائِ او ؼرق الجكلّم
اصجرابة للصازات الخاضة لمرمٍع الؽالب الذِن الِشجؽّكٍن مشاِرة مجؽلبات برامذ الجربّة الكادِة.
من ًم االشخاص ذوي االشجّازات الخاضة:
ًم الذِن ِخجلىٍن قن االشخاص الكادِّن اخجالوا ملصٍؿا وبشَِ مشجمر او مجَرر ،االمر الذي ِصد من ٌدرثٌم
قلَ الوراح وُ ثادِة الوشاؼات االصاصّة االزجماقّة والجربٍِة والشخطّة.
ماًُ وائت الجربّة الخاضة:
 -1اإلقاٌة الكًلّة.
 - 2اإلقاٌة الشمكّة.
 -3اإلقاٌة الرشدِة.
 -4اإلقاٌة االهىكالّة.
 -5اإلقاٌة البطرِة.
 -6ضكٍبات الجكلم.
 -7االعؽرابات الَالمّة واللنٍِة.
 -8الجىٍق الكًلُ.
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ماًُ اًداف الجربّة الخاضة
* الجكرف قلَ االؼىال ذوي االشجّازات الخاضة وذلٍ من خالل ادوات الًّاس والجشخّص المواصبة لَِ وئة من
وائت الجربّة الخاضة .
*اقداد البرامذ الجكلّمّة لَِ وئة من وائت الجربّة الخاضة .
* إقداد ؼرائي الجدرِس لَِ وئة من وائت الجربّة الخاضة  ،وذلٍ لجوىّذ وثصًّي اًداف البرامذ الجربٍِة قلَ
اصاس الخؽة الجربٍِة الىردِة .
*إقداد الٍصائِ الجكلّمّة والجَوٍلٍزّة الخاضة بَِ وئة من وائت الجربّة الخاضة .
*إقداد برامذ الٌٍاِة من اإلقاٌة  ،بشَِ قام  ،والكمِ اذا امَن قلَ ثًلِّ شدوث اإلقاٌة قن ؼرِي البرامذ
الٌٍائّة
*مراقاة الىروق الىردِة بّن الؽالب وذلٍ بصشن ثٍزٌٌّم ومشاقدثٌم قلَ الومٍ ووي ٌدراثٌم واصجكداداثٌم
ومٍّلٌم
*ثٌّئة وصائِ البصح الكلمُ لالصجىادة من ٌدرات المًٍٍبّن وثٍزٌٌّا واثاشة الىرضة امامٌم وُ مرال هبٍمٌم.
*ثاُّد ُرامة الىرد وثٍوّر الىرص المواصبة لجومّة ٌدراثي شجَ ِشجؽّف المشاًمة وُ المرجمف.
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المبادئ الكامة وُ ثكلّم الؽالب ذوي الصازات الخاصه

-1اصجخدام المكلم للجكلّم الموـم والمٍزي.
-2ثرُّز المكلم قلَ الجدرِب اال ُادِمُ وذلٍ بجٍزّي الؽالب للكمِ قلَ االصجرابات للمٌمة.
 -3ثزوِد المكلم الؽالب بالىرص الَاوّة للوراح من خالل الجكلّم المشجمر وثصدِد االًداف المواصبة وثٍوّر
المدّرات الالزمة وثصلِّ المٌارات.
المكِ الؽالب بالجنذِة الرازكة الىٍرِة.
-4ثزوِد م
-5ثٌّئة المكلم الـروف االِرابّة والممجكة والموجرة للجكلم.
-6اصجدارة المكلم لداوكّة الؽالب وذلٍ بالجشرّف والدقم والجكزِز االِرابُ.
-7عمان المكلم اهجباى الؽالب من خالل اصجخدام المدّرات اللىـّة والصشّة واإلِمائّة المشركة.
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خؽٍات الجكلّم الرّد لذوي االشجّازات الخاضة
 -1وٌم المكلم للخطائص الىردِة للؽالب.
آ
 -2ثكاون المكلم مف الٍالدِن واالصجماع الَ ارائٌما شٍل ما ِوبنُ قلَ الؽالب ان ِجكلمي.
 -3ثصدِد المكلم مشجٍى االداء الصالُ للؽالب.
 -4ثصدِد المكلم للمٌارات الجُ ِصجاج الؽالب ان ِجكلمٌا وُ عٍء هجائذ الجًّّم.
 -5ثصدِد المكلم لالًداف المرزٍة من الجدرِب.
 -6ثرزئة المكلم االًداف الجدرِبّة إلَ اًداف ورقّة ضنّرة ٌابلة للجدرِب والًّاس واصجخدام اصلٍب ثصلِّ المٌمة.
 -7اخجّار المكلم الؽرق المواصبة لجصًّي االًداف الجدرِبّة.
 -8اخجّار المكلم للمٍاد الجكلّمّة والمٌمات والجرثّبات المَاهّة وزداول الوشاؼات المالئمة لالًداف وؼرق
الجدرِب الجُ ثم اخجّارًا.
 -9إزراء المكلم للجكدِالت الالزمة قلَ االدوات الجُ ِشجخدمٌا االشخاص الكادٍِن او ثطمّم ادوات زدِدة
ثَوٍلٍزّة او مّر ثَوٍلٍزّة لمشاقدة الشخص المكٍق قلَ اصجخدامٌا بشَِ وكال وثصًّي االًداف الجكلّمّة
والجدرِبّة المٍعٍقة لي.
 -10ثوىّذ المكلم البرهامذ الجدرِبُ المٍعٍع للؽالب.
 -11ثكدِِ المكلم صرقة ثوىّذ الجدرِب ً
بواء قلَ مشجٍى اداء الؽالب وثًدمي او إقؽاء الؽالب الىرضة الَاوّة
الُ جشاب المٌارة وثكمّمٌا.
ٌّ -12اس المكلم لمدى ثًدم الؽالب هصٍ االًداف بٌدف ثصدِد واقلّة الجدرِب الصالُ وثٍخّي الجصشن وُ اداء
الؽالب.
 -13ثًّّم المكلم لىاقلّة الجدرِب وُ عٍء ثؽٍر اداء الؽالب.
-14اخجّار اصالّب الجدرِبِ:خجار المكلمٍن اصالّب الجدرِس لجكلّم الؽلبة ذوي الصازات الخاضة وُ عٍء
مجنّرات خالث ًُ:
وئة اإلقاٌة. شدة اإلقاٌة.-الكمر الزموُ.
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مٍَهات قملّة الجدرِس الخاضة لذوي االشجّازات الخاضة

 .1ثخؽّػ الجدرِس ( )planning teaching
 .2ثوىّذ الجدرِس ()Implementing teaching
 .3ثًٍِم الجدرِس ( )Evaluating teaching

تخطيط
التدزيس
تنفير
التدزيس
تقويم التدزيس
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اصالّب ثدرِس الؽلبة ذوي الصازات الخاضة
قلَ الرمم من ان اصالّب الجدرِس وُ الجربّة الخاضة مجوٍقة اال اهٌا قمٍما ثشجود إلَ ما اثىي قلَ ثشمّجي بالموصَ
الجشخّطُ الكالزُ:
وِجغمن ثشخّص المشَلة ووعف خؽة لمكالرجٌا وِجواول:
ثًّّم الجلمّذ /الجخؽّػ للجدرِس /ثوىّذ الخؽة الجدرِشّة /ثًّّم واقلّة الجدرِس.
وِمَن ثطوّه الؽرائي الجكلّمّة المشجودة إلَ الموصَ الجشخّطُ الكالزُ إلَ همٍذزّن رئّشّّن ًما:
 .1همٍذج ثدرِب الكملّات: :وِكجمد ًذا االصلٍب قلَ اوجراض مىادى ان المشَالت اال ُادِمّة والشلٍُّة
ثورم قن اعؽرابات داخلّة لدى الؽىِ ومن ًوا قلَ المكلم ان ِطمم البرامذ الجربٍِة الجطصّصّة او
الجكٍِغّة الًادرة قلَ مكالرة ثلٍ االعؽرابات وًُ:
االعؽرابات اإلدراُّة الصرُّة /االعؽرابات البطرِة اإلدراُّة /االعؽرابات الوىشّة اللنٍِة /االعؽرابات
الشمكّة اإلدراُّة
 .2همٍذج ثدرِب المٌارات ::وًِطد بٌذا االصلٍب الجدرِس المباشر قلَ مٌارات مصددة عرورِة الداء مٌمة
مكؽاة وثجمدِ وُ:
 ثصدِد االًداف  -الٌدف الشلٍُُ :وِرب ان ثجٍور وّي خالخة قواضر اصاصّة ًُ :الشلٍك –
المكّار – الـروف.
 ثرزئة المٌمة الجكلّمّة إلَ وشدات او قواضر ضنّرة.
 ثصدِد المٌارات الجُ ِجمَن الؽىِ من ادائٌا وثلٍ الجُ ِكرز قن الًّام بٌا.
 بدء الجدرِس بالمٌارات الىرقّة الجُ لم ِجًوٌا الؽىِ عمن المٌارات المجشلشلة للمٌارة
الجكلّمّة.
وًذا االصلٍب ِشمس للؽىِ إثًان قواضر المٌمة ومن خم ًٍِم بجرُّب قواضرًا مما ِشاقد قلَ
ثكلم وإثًان المٌمة الجكلّمّة باُملٌا ووي ثشلشِ موجـم.
الجدرِس الىردي:
الجكلّم الىردي ِجغمن اصاصا ثصدِد االًداف ؼٍِلة المدى واالًداف ٌطّرة المدى قلَ
مشجٍى الؽالب ومن خم اخجّار الٍصائِ وثوىّذ الرلشات الجكلّمّة بصّح ِجم ثلبّة الصازات
الجكلّمّة الىردِة الخاضة ،والجكلّم الىردي ِراقَ الىروق الىردِة بّن المجكلمّن ُما ال ِكوُ
الجكلّم الىردي بالغرورة ثكلّم ؼالب واشد وُ الٌٍت الٍاشد وٌٍ ٌد ِوىذ عمن مرمٍقات
ضنّرة او بمشاقدة الصاصٍب او بٍاصؽة الرواق.
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المخجلهللؽلبة من ذوي االشجّازات الخاضة
ة
اصالّب ثدرِس المٌارات
 .1اصالّب ثدرِس المٌارات اللنٍِة:
وثجواول ما ِلُ:
آ
 وور للؽىِ الىرضة الَاوّة للجىاقِ مف االشخاص االخرِن
 وور للؽىِ الجدرِب اللنٍي الؽبّكُ الٍاٌكُ واصجخدام اللنة بؽرًِة وؿّىّة وًادوة
 شدد شازة الؽىِ إلَ الكالج اللنٍي وُ عٍء هجائذ الجًّّم.
 قرف الؽىِ بمخجله المكاهُ الي ُلمة ثًٍم بجدرِشي إِاًا وشرف الؽىِ قلَ الجٍصف وُ
ثٍؿّه الَلمات الجُ هرس وُ ثكلمٌا.
 قلم الؽىِ المٌارات اللنٍِة وُ ازٍاء صارة وممجكة.
 .2اصالّب ثدرِس المٌارات االزجماقّة:
وثجواول ما ِلُ :
ٌ دم الومٍذج المواصب للؽىِ وال ثشجخدم الكًاب مكي.
 قرف االؼىال بما ًٍ مجٌٍف موٌم وُ المٍاٌه الردِدة.
 اصجخدم الوشاؼات المالئمة القمار االؼىال وٌدراثٌم.
 وور لالؼىال هشاؼات مخجلىة مجوٍقة.
 اهجبي إلَ الؽىِ الذي ِصشن الجطرف وزودى بالجكزِز الىٍري المواصب.
 اصجخدم اإلزراءات الٌٍائّة وال ثوجـر ان ثصدث المشَلة.
 .3اصالّب ثدرِس المٌارات الصرُّة وثجواول ما ِلُ:
 وور البّئة الجكلّمّة الشارة والجُ ثشجدّر اًجمام الؽالب.
 قلم الؽالب المٌارات الصرُّة ثدرِرّا قلَ شَِ اهرازات ضنّرة وُ االداء واثس الىرص
لالصجمرار بجادِجٌا.
ٌ م بجٍزّي الجكلم هصٍ اًداف مصددة.
 اصجخدم الجلًّن اللىـُ والبطري والرشدي وُ ثكلم المٌارات الصرُّة.
 اصجخدم الجكزِز االِرابُ وُ ثكلّم المٌارات الصرُّة الًمّجي.
 ازكِ الؽىِ ِشارك بىكالّة وُ ثكلم المٌارات الصرُّة.
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 زود االؼىال بجنذِة رازكة ثطصّصّة وٍرِة.
ُ ن قلَ مكروة بىجرات االصجكداد الومائُ لدى الؽىِ واهجًِ ثدرِرّا من مٌارة إلَ اخرى.
 .4اصالّب ثدرِس المٌارات الصشّة:وثجواول ما ِلُ
 ابدا بالمٌارات البشّؽة اوال خم اهجًِ ثدرِرّا إلَ المٌارات اال ُ در ثكًّدا.
 شرف االؼىال قلَ ثادِة المٌارة هىشٌا وُ مٍاٌه مخجلىة باصجخدام ادوات مجوٍقة.
 قدل او ُّّه الوشاؼات الجدرِبّة لجطبس مواصبة لذوي الصازات الخاضة.
 اصجخدام الجكلّم المباشر قود الصازة.
 وور للؽالب ورضة ُاوّة لممارصة المٌارة.
 اصجخدم الجكزِز المجطِ قود بدء ثكلّم الؽىِ المٌارة المؽلٍبة وبكد بلٍمي مشجٍى ٌبٍل
من اإلثًان اصجخدم مكي الجكزِز المجًؽف.
ٌّ م اداء الؽالب لمكروة الجصشن الذي ؼرا قلَ ادائي قود ثدرِبي للمٌارات الصشّة.
 .5اصالّب ثدرِس المٌارات االصجًاللّة:
وثجواول ما ِلُ:
 اصجخدم الجٍزّي الرشدي والجكلّمات اللىـّة وُ بداِة ثدرِب الؽىِ قلَ المٌارة وبكد
ذلٍ ثٌٍه قن مشاقدثي ثدرِرّا لَُ ِطبس ٌادر قلَ الًّام بالمٌارة لٍشدى.
 قلم الؽىِ المٌارات االصجًاللّة البشّؽة ٌبِ ثكلّمي المٌارات المكًدة واال ُ در ثؽٍرا مدال
درب الؽىِ قلَ المغل والشرب من الىوران واصجخدام الملكًة وُ ثواول الؽكام ٌبِ
ثكلّمي اصجخدام الشٍُة والشَّن.
 اهجًِ بالؽىِ ثدرِرّا من مٌارة إلَ اخرى من الشٌِ إلَ الطكب ومدال قلم الؽىِ خلف
زمّف المالبس ٌبِ ان ثًٍم بجكلّمي ارثدائٌا.
 اصجخدم مف الؽىِ اصلٍب ثصلِّ المٌارة اخواء ثكلّمي الي مٌارة اصجًاللّة.
 اصجكمِ مف الؽىِ مالبس واصكة هشبّا لَُ ِشجؽّف الؽىِ خلكٌا ولبشٌا بشٌٍلة.
 اًجم بجدرِب الؽىِ قلَ عبػ المداهة ٌبِ ان ثرُز قلَ ثدرِبي قلَ عبػ االمكاء
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اإلدارة الطىّة وُ الىطٍل المدمذ بٌا الؽالبات من ذوي االشجّازات الخاضة
ما المًطٍد باالدارة الطىّة؟
ما ًٍِم بي المكلم داخِ مروة الطه من صلٍُّات صٍاء ُاهت لىـّة او قملّة مباشرة او مّر مباشرة ،بصّح ثكمِ
قلَ ثصًّي االًداف الجكلّمّة والجربٍِة المرصٍمة ُُ ِصدث ثنّر مواصب وُ صلٍك الؽلبي .واالدارة الطىّة ًُ
زمّف الخؽٍات واالزراءات الالزمة لبواء والصىاظ قلَ بّئة ضىّة مالئمة لكملّجُ الجكلّم والجكلم.
وثشمِ إدارة الطه المدمذ بٌا الؽالبات من ذوي االشجّازات الخاضة الجالُ :
آ
اوال :ثوـّم البّئة الىّزًِّة المادِة
خاهّا:شىؾ الوـام وبواء الًٍاقد والجكلّمات الطىّة والمدرصّة.
خالدا :ثٍوّر المواخ الكاؼىُ واالزجماقُ.
رابكا :ادارة الخبرات الجكلّمّة.
خامشا :ادارة صلٍك الؽلبة.
صادصا :ادراة الٌٍت.
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البّئة الطىّة للؽالب من ذوي االشجّازات الخاضة
الطه الكادي
ٍَِن الؽىِ ملزم قلَ ثًبِ وعف الىطِ ششب ما ثم اقدادة مشبًا من مكلم الىطِ الكادي .وٌد ٍَِن مواصبا
للؽىِ او مّر مواصب .وًٍ ما ِرب الجوشّي لي بّن مكلم الجربّة الخاضة ومكلم الىطِ ٌبِ دمذ الؽىِ وُ ًذة
الىطٍل.
الطه الخاص
ِجم اقدادة من مكلم الجربّة الخاضة وِىجرض ان ِجٍاوي مف شازات الجالمّذ وخطائطٌم ،والجٍشد مدال ِصجاج
ثوـّم ضىُ ِكجمد اصلٍب الجكلّم الموـم وًٍ ِخجله قن وطٍل الجالمّذ المكاٌّن قًلّا او مّرًا من االقاٌات.
ولَن ثشجرك مكـم وطٍل ذوي االشجّازات الخاضة بما ثم ؼرشة وُ ثوـّم البّئة المادِة مشبًا.
مروة المطادر
وًُ اِغا مروة من اقداد مكلمّن مؤًلّن وُ الجربّة الخاضة ثكد داخِ المدرصة الكادِة شّح ِشجىّد من خدماثٌا
ُِ االؼىال ذوي االشجّازات الخاضة المدمرّن وُ الىطٍل الكادِة .وثٍَن موـمة قِ ًّئة ارُان خاضة ُِ رُن
ِخطص لمٍعٍع او اًداف مصددة ُرُن الًراءة والَ جابة ورُن الرِاعّات والمىاًّم ورُن االلكاب الجكلّمّة والرُن
الىردي وارُان زماقّة ورُن للٍصائِ المرئّة والمشمٍقة ومّرًا ...وثكد الؼىال ثجىاوت اقاٌاثٌم وِشجرٍُن وُ ان
لدٌِم شازات الِمَن ثلبّجٌا اخواء وزٍدًم وُ الىطِ الكادي.

البّئة الطىّة وُ مدرصة رهد االًلّة
إقداد ضه دراصُ مواصب ِصٍي ادوات مواصبة ثشاًم وُ دمذ الؽىِ من ذوي الصازات الخاضة مف االؼىال
الكادِّن.
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برهامذ البَالٍرِا الدولّة والجكلّم لذوي االشجّازات الخاضة
برامذ البَالٍرِا الدولّة "ِشرف الؽالب وُ زمّف اهصاء الكالم لّطبصٍا مجكلمّن الوشػ ،شوٍها ومدى الصّاة الذِن
آ
ِىٌمٍن ان االخرِن ،مف خالواثٌم ،وِمَن اِغا ان ٍَِن قلَ شي" ".
االخجالف والجوٍع ِلكبان دورا رئّشّا وُ مدارس البَالٍرِا الدولّة لجكزِز الداوكّة للجكلم من وزٌات هـر مجكددة،
من خالل اصالّب الجدرِس الجكاوهّةالجُ ثؤدي إلَ هجائذ إِرابّة لرمّف الؽالب.
البَالٍرِا الدولّة ثدقم ورعّة ان المدارس ِرب ان ثوـم وُ مدِ ًذى الؽرًِة الجُ ثوٍع ؼالب من زمّف الىائت
وِجغمن :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قملّة الجكلّم مشجمرة ثٌدف إلَ زِادة ورص الٍضٍل والمشارُة وُ الجكلم لرمّف الؽالب من خالل ثصدِد
وإزالة الصٍازز
الدمذ وُ المدارس ٍَِن مدروس ووي صّاصات مكّوة ثشمِ زمّف الؽالب.
ثًدِم خدمات الجكلّم الشامِ لرمّف الؽالب.
إثاشة الىرص لرمّف الؽالب للجكلّم المواصب .
الصرص قلَ مطالس زمّف الؽالب ..
ثدرِب الؽالب قلَ المٌارات المواصبة واالصجراثّرّات والدقم .

14

تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة

2017

الىائت المجٍازدة وُ مدرصة رهد االًلّة من ذوي االشجّازات الصاضة
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اصالّب ثدرِس الؽالب المكاٌّن شرُّا
 .1البرهامذ الجربٍي الىردي للخدمات الجربٍِة الخاضة والخدمات الداقمة للىرد (الكالج الوؽًُ  ،الكالج
الٍؿّىُ والؽبّكُ  ،الخدمات الطصّة  ،الخدمات الوىشّة واإلرشادِة ) وِجغمن البرهامذ مالُ :
 .aثَّّه الموصوَ الجكلّمُ وِجواول ثرزئة الٌدف إلَ خؽٍات بشّؽة ُ جكدِِ الجكلّمات او
المكززات وثكدِِ وٌت المٌارة وثكدِِ المكّار .
 .bثَّّه االصلٍب الذي ِشجخدمي الؽالب لجادِة المٌارة .
 .cثَّّه المٍاد والٍصائِ الجُ ِشجخدمٌا الؽالب لجادِة المٌارة .
 .dثَّّه المكدات وذلٍ باصجخدام المكدات الخاضة او المكدلة .
 .eثكدِِ الشلٍك لجصًّي االًداف الجربٍِة والكالزّة .
 .fثصلِّ المٌمة وًُ عرورِة قود اصجخدام اصلٍب الجكلّم المباشر .
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اصالّب ثدرِس ضكٍبات الجكلم
اصلٍب الجكلّم المجماِز

مىٌٍم الجدرِس المجماِز:
ًٍ ثكلّم ٌِدف الَ روف مشجٍى زمّف الؽالب  ،ولّس وًػ الؽالب الذِن ٍِازٌٍن مشاُِ وُ الجصطِّ  ،وِكرف
اِغا إهي صّاصة مدرصّي ثاخذ باقجبارًا خطائص الىرد وخبراثي الشابًة واهي ؼرًِة لجًدِم بّئة ثكلّمّة مواصبة
لرمّف الؽالب ثٌدف الَ زِادة إمَاهات وٌدرات الؽالب .إن الوًؽة االصاصّة وُ ًذى الشّاصة ًُ ثٌٍكات المكلمّن
من الؽالب واثراًات الؽالب هصٍ إمَاهاثٌم وٌدراثٌم.

اًمّة الجكلّم المجماِز:

واشدا او ً
وُ الجكلّم الكادي ًِدم المكلم مدّ ًرا ً
ًدوا واشد  ،وَِله الؽلبي بوشاط واشد لّصًًٍا هىس المخرزات.
اما إذا اراد المكلم ان ِراقُ الىروق الىردِة وإهي ِكمِ قلَ ثًدِم هىس المدّر للرمّف وهىس المٌمة ولَن ًِبِ
ً
زمّكا الٍضٍل الَ هىس
موٌم مخرزات مخجلىة  .وىُ ًذى الصالة ِراقُ ٌدرات وإمَاهات الؽلبي وٌم ال ِشجؽّكٍن
الوجائذ او المخرزات الهٌم مجىاوثٍن وُ ٌدراثٌم.
اما إذا اراد المكلم ثًدِم ثكلّم مجماِز وإهي ًِدم هىس المدّر ومٌام مجوٍقة لّطِ الَ هىس المخرزات.
ومن ًوا ثَمن اًمّة الجكلّم المجماِز باهٌا :
 .1ثراقُ اهماط ثكلم الجالمّذ المخجلىة :
)صمكُ  ،بطري  ،لنٍي ،شرُُ  ،موؽًُ او رِاعُ ،ازجماقُ ششُ(
 .2ثصًي شروط الجكلم الىكال
. .3ثراقُ وثشبف وثومُ مٍّل واثراًات الجالمّذ
 .4ثومُ االبجَاروثَشه اإلبداع.
 .5ثجَامِ مف الجكلم الًائم قلَ االهشؽة |المشروع|الجررِب |االصجًطاء..
ِمَن للجالمّذ ان ِجىاقلٍا بؽرًِة مجماِزة ثًٍد الَ موجرات مجوٍقة .

مبررات الجكلّم المجماِز:
إن للؽالب ٌدرات مخجلىة  ،واًجمامات  ،ودواوف  ،إن ثًدِم ثكلّم مجماِز لٌم ِكجمد قلَ عرورة مكروة ُِ
ؼالب وقلَ ٌدرة المكلم قلَ مكروة اصجراثّرّات مالئمة لجدرِس ُِ ؼالب ولّس ًواك ؼرًِي واشدى للجدرِس
 ،شّح إن ُِ ؼالب ِاثُ الَ المدرصة مصمال بخبرات مخجلىة وخًاوات مجوٍقة من بّائت مخجلىة  ،وًدى
االخجالوات ٌد ثٍَن هجّرة الخجالوات وُ البّئة الموزلّة او وُ الدًاوة او وُ الخبرات او وُ االصجرابة لمجؽلبات
الدارصة او وُ قملّات ؼرق االدراك قود الؽالب.
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ومن ًوا ٌد ثوصطر المبررات بشَِ قام وُ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مواًذ الجكلّم الكام
الىروق الىردِة
الجربّة شي للرمّف
ثومّة المرجمف وازب قلَ الرمّف
ثَاوؤ الىرص امام الؽلبة
الكدالة بّن الؽالب
الومٍ المجٍازن للىئة الكمرِة للؽالب

آ
الّة ثوىّذ الجكلّم المجماِز:

ِمَن ان ِجم الجماِز وُ اي خؽٍى من خؽٍات الجكلّم وًد ٍَِن وُ:
 .1مراالت االًداف ِ :مَن ان ِغف المكلم ا ً
ًداوا مجماِزة للؽلبي  ،بصّح َِ جىُ باًداف مكروّي لدى بكظ
آ
الؽلبي وباًداف ثصلّلّي لدى اخرِن ووُ ًذا مراقاة للىروق الىردِة ششب مشجٍِاثٌم الكًلّة .
 .2مرال االصالّب ِ :مَن ان َِله المكلم بكظ الؽلبة بمٌام وُ الجكلّم الذاثُ ُان ًٍِمٍا بدراصات ذاثّة
آ
وقمِ مشروقات وشِ مشَالت وُ شّن َِله ؼلبة اخرِن باقمال ِدوِة ...وًَذا
آ
 .3وُ مرال المخرزات ُ :ان َِ جىُ بمخرزات مصدودة ِصًًٌا بكظ الؽلبة وُ شّن ِؽلب من اخرِن
مخرزات اخرى
اُ در قمًا،وِوٍع المكلم وُ اصالّب ثًدِم االًداف ششب الجىاوت الكًلُ .
وٍُن ان الجكلّم المجماِز مرثبؽا ب/
 .1اصجخدام اصالّب ثدرِس ثشمس بجوٍع المٌام والوجائذ الجكلّمّة.
 .2إقداد الدروس وثخؽّؽٌا ووي مبادئ الجكلم المجماِز.
 .3ثصدِد اصالّب الجكلّم المجماِز ووي ُ ىاِات المكلمّن.
وإن الجصدي الذي ٍِازي المكلم ُّ :ه ِكلم زمّف الؽالب ً
قلما بان ُِ ؼالب مخجله قن مّرى ؟
ومن الـلم ان هؽالب المكلم باُ جشاف ؼرًِي ثواصب ُِ ؼالب والمشالة ثجؽلب ثوـّم الؽالب
وُ مرمٍقات وثدرِس ُِ مرمٍقي بالؽرًِة المالئمة شّح ان قملّات الجدرِس والمواًذ ثجغمن
ً
ماِلُ  :مًررات ومصجٍى وا ً
وثًٍِما.
ًداوا واصالّب ومطادر
آ
إن ابرز هًؽي ًوا ًُ هًؽة البداِة وًُ الّة ثوىّذ الجكلّم المجماِز وضٍال الَ الجًٍِم الوٌائُ لوصَم
ًِ ثلًَ الؽالب ما ِالئمي من ثكلّم ام ال ؟
ومن ًوا وان خؽٍات الجكلّم المجماِز ثوصطر بالجالُ :
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ً
مصاوال اإلزابة قن الشؤالّن:
ِ .1صدد المكلم المٌارات والًدرات الخاضة بَِ ؼالب
ماذا ِكرف ُِ ؼالب ؟ماذا ِصجاج ُِ ؼالب ؟إهي بذلٍ ِصدد اًداف الدرس  ،وِصدد المخرزات المجٌٍكة ُ ،ما ِصدد مكاِّر ثًٍِم مدى ثصًي
االًداف.
ِ .2خجار المكلم اصجراثّرّات الجدرِس المالئمة لَِ ؼالب او المرمٍقات لؽلبجي والجكدِالت الجُ
ِغكٌا لركِ اإلصجراثّرّات ثالئم ًذى الجوٍع.
ِ .3صدد المٌام الجُ صًٍّم بٌا الؽالب لجصًّي اًداف الجكلم.
ِجخذ الجكلّم المجماِز ا ً
شَاال مجكددة موٌا:
 الجدرِس ووي هـرِة الذُاءات المجكددة:
وثكوُ ان ًِدم المكلم درصي ووي ثىطّالت الؽلبة وذُاء اثٌم المجوٍقة وصجكرض ًذى
الؽرًِة بجٍصف ً
الشًا.
 الجدرِس ووي اهماط المجكلمّن:
ِغّه بكظ قلماء الوىس الجربٍي اهماط المجكلمّن الَ :؛ صمكُ وبطري وشرُُ وِغّه
همؽا ً
بكغٌم ً
ششّا  .والجدرِس ووي ًذى االهماط شبّي بالجدرِس ووي الذُاءات المجكددة
 ،بمكوَ ان ِجلًَ الؽالب ً
ثكلّما ِجواصب مف الومػ الخاص
 الجكلم الجكاوهُ:
ً
ً
ِمَن اقجبار الجكلم الجكاوهُ ثكلّما مجماِزا إذا راقَ المكلم ثوـّم المٌام وثٍزِكٌا ووي
اًجمامات الؽلبي وثمدّالثٌم المىغلة.
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