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	ماهي مراحل إعداد البرنامج التربوي الفردي؟  

حتديد 
مستوى 
���األداء احلالي
(االختبارا

ت، 
املالحظة،..

	  ..

جمع 
البيانات و 

متثيلها 
	برسم بياني  

كتابة 
التقرير 

الشامل و 
الذي يتم 
���اشتقاقه من 
املقاييس و 
املالحظة و 
املقابلة ...

	  .

إعداد 
البرنامج 
التربوي 
الفردي 

(األهداف 
طويلة املدى 
و األهداف 
	السلوكية  



	تاريخ البرنامج التربوي الفردي  

بدأ من خالل حركة الوالدين في اeتمع األمريكي 
	)الستينات و السبعينيات(

في ٢۲٩۹ نوفمبر ١۱٩۹٧۷٥ وقع الرئيس األمريكي فورد 
القانون العام ٩۹٤-١۱٤٢۲ قانون التعليم لكل األطفال 

	املعاقني.

ألزمت املؤسسات التعليمة بالبرامج الفردية حفظا 
	حلقوق األطفال و أسرهم  



	البرنامج التربوي الفردي  

هل يعني أن يقوم املعلم بتدريس طفل 
	واحد في وقت واحد؟

	يعني حتديد االحتياجات اخلاصة و تلبيتها.
يقوم البرنامج التربوي الفردي على مبدأ 

تفريد التعليم (األطفال ذوي اإلعاقة ليسوا 
	مجموعة متجانسة).

يشتق من مستوى األداء احلالي (التقرير 
	الشامل)

	  



	تعريف البرنامج التربوي الفردي  

“هو بيان مكتوب لكل طفل ذو 
إعاقة تتم كتابته في أي اجتماع عن 
طريق ممثلي الوكالة التعلمية احمللية و 

الذي ال بد أن يكون مؤهال لتقدمي 
أو إلشراف على برنامج تعليمي يعد 

بصيغة خاصة ملقابلة االحتياجات 
الفردية لألطفال املعاقني”  	(هارون، 

	  (٢۲٠۰٠۰٤



	أهمية البرنامج التربوي الفردي  

  .1	يحفظ حق الطفل و حق أسرته
  يساعد على تقدمي تعليم منظم 2.

	و مخطط
  مراعاة وضع الطفل في البيئة 3.

	التعليمية األقل تقييدا



	عناصر البرنامج التربوي الفردي  

	معلومات أولية

	مبررات البرنامج التربوي الفردي

	األشخاص املسؤولني

	ملخص دراسة احلالة

	املقاييس التي مت تطبيقها

جوانب القوة و اجلوانب التي بحاجة إلى تنمية و تطوير (مستوى األداء 
	احلالي)  



	عناصر البرنامج التربوي الفردي  

	األهداف العامة 

	األهداف القصيرة

	اخلدمات املساندة

	حتديد الفترة الزمنية للبرنامج



	وظائف األهداف العامة  

  .1	موجه الختيار احملتوى

  .2	تساعد على قياس تقدم الطالب

  البد من مراعاة الرغبات واحلاجات (األسرة و 3.
	التلميذ)



	صياغة األهداف العامة  

	عند صياغتها نستخدم أفعاال ال تقاس مثل: )يتقن، يطور، يتمكن.....(

	أن يقلد التلميذ احلركات الكبيرة

	أن يكتسب التلميذ مهارات النظافة الشخصية.

	أن يكتسب التلميذ مهارة املشي بشكل صحيح.

	أن يكتسب التلميذ مهارة الرسم بشكل صحيح.

	أن ينمي التلميذ مهارات اللغة االجنليزية.

	  



	صياغة األهداف السلوكية  

عند صياغتها نستخدم أفعاال تقاس مثل: ( أن يقرأ، أن يلون، أن 
	يجلس...)

	أداء+معيار+ظرف

	صفحة:١۱١۱٣۳-١۱١۱٤-١۱١۱٥  



	صياغة األهداف السلوكية  

	أداء+ظرف+ معيار
	األداء: هو فعل قابل للقياس.

الظرف: زماني، مكاني، طريقة تقدمي املعلومة (عندما 
	يطلب منه ذلك)، أدوات مساعدة )عندما يعطى قلما(

املعيار:فترة زمنية، نسبة إتقان، تكرار، نوعية أداء 
	)بصوت مسموع(  



نقاط يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند صياغة األهداف 

	السلوكية   

	 مراعاة التدرج من األسهل لألصعب

	مراعاة التدرج حسب األهمية

	يجب أن تؤدي األهداف السلوكية في النهاية إلى حتقيق الهدف طويل املدى

	  



	صياغة األهداف السلوكية  

	أن ميسك التلميذ الكرة القادمة إليه باستقاللية.

	أن يرتب التلميذ أدوات األكل و الشرب على املائدة بشكل صحيح.

	أن يجلس التلميذ بشكل صحيح على الكرسي اخلاص به بدون مساعدة.

	أن يقلد التلميذ الصالة و حركاتها.  



	التقرير السنوي  
	التقييم

	   



	تطبيق عملي )البرنامج التربوي الفردي(  

	من التقرير الشامل تصاغ األهداف العامة و السلوكية  



	في كل مجال هناك ثالث أنواع رئيسية من األهداف  

معرفة، فهم، تطبيق، حتليل، اeال املعرفي: 
	تركيب، تقومي

االستقبال، االستجابة، احلكم اeال االنفعالي: 
	القيمي، التنظيم القيمي، التمييز بقيمة

احملاكاة، املعاجلة اليدوية، الدقة، اeال احلركي: 
	الترابط، التطبيع.  



	اخلطة التعليمية الفردية  



	كيف نقوم بتحليل املهارة؟  

	املراقبة
	املمارسة

	التحليل النظري للمهارة
	  



	تطبيق عملي )اخلطة التعليمية الفردية(  



Thank	  you	  for	  your	  kind	  attention	  


