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 التدريس بمساعدة الحاسوب

Ω إن إحدى التطبيقات المهمة للحاسوب في العملية التربوية تتمثل

 .في استخدامه ألغراض التدريس

Ω التدريس بمساعدة الحاسوب(Computer Assisted 

Instruction ( المعروف اختصاراً ب(CAI) 

 هو طريقة من طرق التعليم المباشر والتفاعلي يقدم فيها    

 .دروس مبرمجة إلى المتعلم عن طريق شاشة الحاسوب    

Ω ما يجعل هذا النوع من التدريس ممكناً في الوقت الراهن 

 هو توفر حواسيب صغيرة الحجم ، وغير مكلفة ، ومرنة ،   

 بحيث يمكن وضعها في الصفوف بسهولة والتعامل معها     

 .  بمرونة وبطريقة عملية    



Ω تبعاً لهذا النموذج في التدريس ، يتم تخزين برامج تدريسية

 .محددة في ذاكرة الكمبيوتر

Ω ويجلس الطالب أمام الكمبيوتر الذي يعرض له معلومات

 .ويطرح عليه أسئلة

 ويستجيب الطالب بالضغط على المفاتيح أو باإلشارة إلى    

 .الجواب على شاشة عرض فيديو   

 



 البرمجيات التربوية الجيدة

 :هي تتمتع البرمجيات التربوية الجيدة بست خصائص رئيسية     

  

، وتقّدم للمتعلم تغذية راجعة مباشرة مستوى فرديإنها تنفذ على •

 .ومتكررة

متسلسل إنها تمثل منهجاً شمولياً تنظم فيه المهارات بشكل •

 .وتراكمي

 .المتوقعة بدقةاألهداف التعليمية إنها توضح •



 

إنها تعمل على قياس مدى التقدم الذي يحرزه الطالب من خالل •

 .تقييم مدى اتقانه لألهداف التعليمية

 

 .متعّددة الحواسإنها تستخدم نموذج التعلم •

 

للمتعلم بالنسبة للمنهج ( السلوك المدخلي)إنها تحدد نقطة البدء •

 .استيراتيجيات تشخيصية وعالجية مناسبةباالعتماد على تطبيق 



 ويقدم راجيانتي وميلر المعايير التالية 

 :وتقييمها الختيار البرمجيات 

 

 .يجب أن تراعي البرمجيات حاجات المستخدم1.

 .يجب أن تشتمل البرمجيات على توثيق كامل ودقيق2.

يجب أن تشمل رزمة البرمجيات قائمة بالخيارات المتوفرة 3.

 .وأن تقدم تعليمات حول آلية تنفيذ الخيار المرغوب فيه

 .يجب أن تتوفر إمكانية الوصول إلى البرمجيات4.



يجب أن توضح مطويات البرمجيات ونشراتها التوضيحية  -5

 .الطاقة االستيعابية للنظام وأن تقدم تقارير توضيحية عن النظام

 

.  يجب أن يوفر موّزع البرمجيات المساعدة الالزمة بعد بيعها -6

توفير البرامج التدريبية، واستبدال : ومن أهم أشكال المساعدة

 .األدوات غير الصالحة، وتصحيح البرامج عند الحاجة

 

يجب أن يتمتع النظام بالمرونة الكافية من حيث المدخالت،  -7

 . لتغيرات المستقبليةلوالمعالجة، والمخرجات المواكبة 



 

Ω وعلى أية حال، فقد بقيت البرمجيات التربوية إلى عهد قريب

مخيبة لآلمال ، فهي لم توظّف ما توصلت إليه نظريات التعلم 

 .توظيفاً جيداً 

Ω وعندما يتعلق الموضوع بالتربية الخاصة، فالوضع أكثر 

 .سوءاً      



 

 

Ω ولم التمرين والممارسة وقد اقتصرت البرمجيات عموماً على

   .المفاهيمتهتم بما فيه الكفاية بتعليم 

Ω وبناًء على ذلك فقد أشار هوفمستر إلى ضرورة تطوير

برمجيات التربية الخاصة اعتماداً على معايير تستند إلى أسس 

 .تجريبية ونظرية قوية



Ω ، لقد راجع أوكلو ،وبار ، وريث(Okolo , Bahr , & 

Rieth, 1993  ) النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي

أجريت في العقد الماضي حول تطبيقات التكنولوجيا في تدريس 

 .الطلبة ذوي اإلعاقات البسيطة

Ω واستناداً إلى تلك المراجعة ، لّخص هؤالء الباحثون مزايا

 :البرامج المحوسبة الجيدة على النحو اآلتي 

 .أن لها شاشات واضحة/  1

 .أنها تستخدم أوامر موّحدة وثابتة ال تتغير من شاشة إلى أخرى/2



 

إنها مناسبة من حيث سرعة تقديم المعلومات وعرضها بشكل / 3

 .متسلسل

 .أنها تقدم مدى واسعاً من األمثلة المناسبة/ 4

 .أنها تسمح للطلبة باإلستجابة بمعدل عال/ 5

 .أنها تستخدم رسوماً تسهم في التعلم وال تشتت الطالب/ 6

 .أنها تقدم تغذية راجعة مفيدة ومتكررة/ 7



 

 .توفر فرصاً كافية للمران والممارسةأنها / 8

وحدات ذات عدد محدود )للممارسة تستخدم وحدات صغيرة أنها / 9

 (.من الفقرات

 .أنها تستخدم نموذجاً تدريسياً يناسب المهارة التي يتم تعليمها/  10

 .أنها تقدم الكلمة أو الحقيقة أكثر من مرة/ 11

 



 فوائد استخدام الكمبيوتر في التربية الخاصة
 

Ω تتمثل أحد أهم مزايا استخدام الحاسوب في مجال التربية

وكما هو . الخاصة في الطبيعة الفردية للتعليم عبر الحاسوب

معروف ، فالتعليم الفردي يشّكل أهم أساس تقوم عليه 

 .التربية الخاصة

Ω وألن معلم التربية الخاصة يتوقع منه أن يلعب أدواراً مهنية

 .التعليم لتفريدمتعددة فهو كثيراً ما ال يجد الوقت الكافي 

Ω ولذلك فإن األدوات التي توفر له إمكانية الدعم لتنفيذ

 .التدريس الفردي تشّكل مصدر دعم كبير

Ωوالحاسوب هو أحد أكثر تلك األدوات فاعلية في تحقيق ذلك. 



 

Ω من الفوائد األخرى المحتملة إلستخدام الحاسوب في التربية

 .الخاصة أن لديه القابلية للتفاعل مع الطالب 

 ( .سؤاالً أو فقرة أو معلومة)فالحاسوب يقدم مثيراً    

 ( .الرد أو اإلجابة)ويقبل اإلستجابة    

 .ويقيم تلك اإلستجابة   

 .ويقّدم التعزيز المناسب   

 ومن ثم ينتقل إلى المهارة التالية المناسبة بشكل منتظم    

 .ومتسلسل   



Ω ويرى كيرك، وجاالجر، وأناستازيو إن استخدام الحاسوب في

التربية الخاصة حظي باهتمام متزايد ألنه يقدم الفوائد التالية 

 :لألطفال المعوقين

يتوفر عدد كاف من برامج الحاسوب لتعليم المهارات 1.

األساسية في القراءة والحساب، وهذه مهارات تفتقر إليها 

 .نسبة كبيرة من األطفال المعوقين

إن كثيراً من برامج وأنشطة الحاسوب تنفذ على شكل ألعاب، 2.

وذلك نموذج فّعال لتعليم المهارات الحركية البصرية 

 .  ومهارات أكاديمية



فهو يسمح . إن الحاسوب يجعل حفظ السجالت أكثر سهولة3.

 .للمدارس بجمع المعلومات وتنظيمها وتحديثها

 

إن تعلم استخدام الحاسوب يطّور لدى األطفال المعوقين 4.

إحساساً باالستقاللية والسيطرة، وذلك عن الخبرات اليومية 

 .لمعظم األطفال المعوقين الذين يغلب عليهم الشعور بالعجز

 

ان الحاسوب يوفر فرصا كافية للتشعب في تقديم المعلومات، 5.

فهو يقدم للطفل الذي يتعلم ببطء مزيدا من الفقرات و 

 .الممارسة األضافية الى ان يتقن المهارات المطلوبة



Ω ويرى جولدنبرغ((Goldenberg  ان الكمبيوتر يستطيع

 .اغناء خبرات األطفال المعوقين

Ω يستطيع األطفال استخدام الكمبيوتر لرسم )فقد كتب يقول

ويالحظ . الصور، وحل األلغاز ، وكتابة القصص، ولعب األلعاب

 .دائماً أن هؤالء األطفال يتعاملون مع الكمبيوتر بحماسة شديدة

Ω ومعظم األطفال العاديين يتقنون استخدام الكمبيوتر وبسرعة

ويظهرون قدرة تفوق تلك التي يظهرونها أو حتى المتوقعة 

 .منهم في عملهم المدرسي النظامي

Ω بالنسبة للطفل ذي الحاجات الخاصة ، فإن تفاعله مع العالم

 .أكثر محدودية من تفاعل الطفل الطبيعي

Ω ًبسبب اإلعاقة، وحدود ثانياً     ( بشكل طبيعي )فهو محدود أوال

ولذلك يصبح . بسبب إساءة فهمنا لإلعاقة( بشكل اصطناعي)

 (.إتقان هذا الطفل لتكنولوجيا فعالة حدثاً مثيراً جداً في حياته



يعتبر الحاسوب من أحدث وسائل التكنولوجيا التي تعمل على 

 ،بهاإدخال المعلومات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها والتحكم 

وتتلخص العمليات األساسية للكمبيوتر في إدخال المعلومات 

ومعالجتها والتوصل إلى مخرجاتها ومن ثم اتخاذ القرار المناسب 

 .بشأنها



فظهر ما يسمى التعليم، وقد تم توظيف الكمبيوتر في مجال 

والذي يوفر فرصاً تعليمية حقيقية للطلبة بالحاسوب التعليمي 

وخاصة بطيئ الفهم وذوي صعوبات العاديين، العاديين وغير 

واألطفال المعوقين عقلياً حيث يوفر الحاسوب التعليمي التعلم، 

واسترجاعها، لمثل هذه الفئات فرصة إلدخال المعلومات وخزنها 

كما يوفر فرصة لمعرفة بها، وإجراء بعض العمليات الالزمة 

نتائج العمليات التي يقوم بها الطالب وخاصة في بعض البرامج 

العربية، التعليمية المعدة بعناية كبرامج الرياضيات واللغة 

 . الخ... ومعاني المفردات والعلوم، 



ويلعب التعزيز الفوري وإعالم الطالب بنتائج علمه دوراً رئيسياً 

 . في فاعلية عمليات التعلم

وقد أشارت الكثير من الدراسات المنشورة في مجالت التربية 

مجلة األطفال غير العاديين ومجلة الجمعية الخاصة المعروفة مثل 

إلى العديد من الدراسات التي أجريت األمريكية للتخلف العقلي 

حول فاعلية الحاسوب التعليمي في التدريس الفردي لألطفال غير 

إذ يذكر تابر على عقلياً، وخاصة لألطفال المعوقين العاديين، 

سبيل المثال إلى كيفية توظيف الحاسوب التعليمي في برامج 

الخطط التربوية الفردية إعداد والتي تبدو في الخاصة، التربية 

وتحليل األهداف التعليمية وفق أسلوب تحليل المهمات وتخزين 

وتحليلها، تلك المعلومات المتعلقة بالخطط التربوية الفردية 

واآلباء بنتائج فورية ألداء / المؤسسة / وتزويد إدارة المركز 

أطفالهم على المهارات المختلفة أو أدوات القياس التي طبقت 

 . عليهم

 



ظهرت أجهزة اللغة الصناعية نتيجة للتعاون بين عدد من 

ففي عام  ،الخاصةاألخصائيين في علوم اللغة والهندسة والتربية 

بدأ قسم الكمبيوتر في جامعة متشجان األمريكية بالعمل  1975

والبحث في مشروع اللغة الصناعية أو ما يسمى باللغة المنطوقة 

النظام ويشير مصطلح اللغة الصناعية إلى ذلك المكتوبة، أو 

اللغوي المصمم وفق نظام الكمبيوتر والذي يشبه إلى حد كبير 

 . اللغة العادية الطبيعية

 



مساعدة األطفال ذوي ويهدف مشروع اللغة الصناعية إلى 

أو الذين يجدون صعوبة بالغة في التعبير عن اللغوية، المشكالت 

مكتوبة، وخاصة إلى التعبير عن ذواتهم بلغة منطوقة أو ، أنفسهم 

والصم الدماغي، والمصابين بالشلل عقلياً، األطفال المعاقين 

 . والمكفوفين



   :أجهزة اللغة الصناعية

Ω كيروزيلكمبيوتر .  

Ω بالوميتركمبيوتر .  

Ω أومنيكمكمبيوتر .  

Ω زايجوكمبيوتر .   

Ω اراس كمبيوتر.  

Ω اللفظي التعبير كمبيوتر.   

Ω يونيكمكمبيوتر . 



 كمبيوتر االتصال 

مساعدة األطفال ويهدف استخدام الكمبيوتر المشار إليه إعاله إلى 

ذوي المشكالت اللغوية وخاصة األطفال المعاقين عقلياً للتعبير 

 . عن أنفسهم بطريقة مسموعة أو مكتوبة

كما أشار يبفردج إلى عدد من المجاالت التي يوظف فيها 

وتمثيل البيانية، الكمبيوتر في التعليم منها وخاصة في الرسومات 

كما يشير إلى عدد من الدول التي وظفت والحساب، الخبرة 

الكمبيوتر في تعليم األطفال غير العاديين كما هي الحال في جامعة 

 . فلوريدا وتكساس واإلتحاد السوفيتي وبريطانيا وألمانيا الغربية



التي تعمل على مساعدة ألجهزة الكمبيوتر وفيما يلي وصف 

عقلياً، األطفال ذوي المشكالت اللغوية وخاصة األطفال المعاقين 

 -: على التعلم وتنمية المهارات األكاديمية واالجتماعية وهي

  :كيرزويل الناطقكمبيوتر . 1

انتجت شركة كيروزويل جهازاً ناطقاً عن طريق الكمبيوتر والذي 

ويمكن لهذا الجهاز أن لغة منطوقة، يحول اللغة المكتوبة إلى 

: بطريقتين ينتج عدد كبير من الكلمات والتي يمكن أن تصدر 

ما المنطوقة، والثانية الطريقة المكتوبة، وهي الطريقة األولى، 

يصلح لهذا الجهاز الستعماله من قبل األشخاص الذي ال 

وذلك باستعمالهم الرمزي، يستطيعون استعمال نظام المعلومات 

 . ألدوات النقاط سريعة لنظام إدخال المعلومات في هذا الجهاز



    ) :Palometer (جهاز الـ. 2

طور هذا الجهاز في مركز برمنجهام الطبي في جامعة االباما في 

وقد صمم هذا فلتشر، الواليات المتحدة األمريكية من قبل الدكتور 

 .الكالميلمساعدة األطفال الصم على التدريب الجهاز 

 

   ) : : (Omnicomاومنيكمكمبيوتر . 3

فقد طور األغراض، يعتبر هذا الجهاز من أجهزة االتصال المتعدد 

هذا الجهاز في مدارس مقاطعة جاكسون بوالية متشجان 

ويستخدم هذا الجهاز ألربعة أغراض  1977األمريكية في عام 

  : رئيسية هي



 . االتصال اللغوي/ 1

 . استدعاء المعلومات/ 2

 . التعبير اللفظي/ 3

 . قضاء وقت الفراغ/ 4

 

المادة استعمال هذا الجهاز أن يقوم الشخص بإدخال ويتطلب 

على شاشة التلفزيون وذلك من أجل تحويلها إلى المكتوبة 

 . مادة منطوقة باستعمال هذا الجهاز



  Zygo :جهاز االتصال المسمى بـ. 4

يعتبر هذا الجهاز ذا فائدة كبيرة لألشخاص ذوي المشكالت 

المعاقون الدماغي، وذوي الشلل كالصم، اللغوية في االتصال 

ولهذا الجهاز عدد من لوحات االتصال تستخدم في نظام عقلياً، 

 . ادخال المعلومات ومن ثم تحويلها إلى لغة منطوقة

 

  TRS-80جهاز نطق األصوات المسمى. 5

صمم هذا الجهاز اإللكتروني كأداة ناطقة والذي يمكن توصيله 

ويطلب من مستعمل هذا الجهاز أن يدخل منزلي، بجهاز كمبيوتر 

المعلومات المراد التعبير عنها لفظياً وبطريقة مسموعة في هذا 

 . ومن ثم يقوم الجهاز بتحويلها إلى لغة مسموعةالجهاز، 



 : الكمبيوتر المصغر يسمى باسمجهاز . 6

BARD/CARBA 

وذلك البرامج، يعمل هذا الجهاز وفق خمسة أنواع من 

عادي، حسب قدرات مستخدم هذا الجهاز بوصلة تلفزيون 

يهدف إلى تحويل الذبذبات أو الكلمات المكتوبة إلى لغة 

 . منطوقة مسموعة



   Express 1:جهاز التعبير اللفظي .7

 

حملها، يعتبر هذا الجهاز من أجهزة االتصال المصغرة التي يمكن 

ويمكن لجهاز الكمبيوتر هذا أن يبرمج بإدخال المعلومات فيه بطرق 

أشكال ويتميز بقدرته على تحويل هذه المعلومات إلى مختلفة، 

به، من خالل األجهزة المساعدة التي توصل مكتوبة أو منطوقة 

ويمكن للشخص الذي يستعمل الجهاز أن يدخل المعلومات فيه 

وكتابتها، تهجئة الكلمات أو الجمل هي طريقة األولى، : بطريقتين 

وفي كال األمرين إدخال الرموز الكلمات فهي طريقة الثانية، أما 

 . يكون الناتج منطوقاً ومسموعاً 



  :القصيرة جهاز تكوين الجمل . 8

 

وهو مزود والناطقة، يعتبر هذا الجهاز من األجهزة الصوتية 

شحنة من  128بشريط من الكلمات المخزونة المقننة يتضمن 

وبتجميع هذه كلمات، ويتكون كل منها من كلمة إلى خمس الجمل، 

الشحنات المختلفة تتكون الجمل الصغيرة المنطوقة ويصدر مثل 

 .طفلهذا الصوت على شكل صوت مؤنث أو مذكر أو بصوت 



   :االستعمالجهاز االتصال المتعدد . 9

حمله، يعتبر هذا الجهاز من أجهزة االتصال اللغوي والذي يمكن 

[  10×10] مربع  100ويتضمن لوحة معدنية مقسمة إلى 

عليها بعض الكلمات أو الرموز أو الصور أو ظام بلس وذلك من 

أجل أن تتناسب هذه اللوحات مع حاجات وظروف األفراد الفرد 

 . الفردية

ويعمل هذا الجهاز من خالل اإلشارة إلى الرمز أو الكلمة أو 

ومن ثم تحويل تلك الرموز أو الكلمات أو المطلوبة، الصور 

كما يمكن لهذا الجهاز أن يحتفظ منطوقة، الصور إلى لغة 

بالكلمات أو الرموز التي يطلب التعبير عنها بلغة مسموعة ليكون 

 . جمالً من تلك الكلمات



   : Unicom:جهاز الـ. 10

وفي الوقت المعززة، يعتبر هذا الجهاز من األجهزة التعليمية 

لقد طور هذا الجهاز من قبل اللغوي، نفسه يعتبر أداة لإلتصال 

رويل مدير مركز الوسائل الحسية في الواليات المتحدة ويتكون 

هذا الجهاز من جهاز تلفزيون ولوحة وآلة كاتبة متصلة بالجهاز 

 . وآلة إدخال المعلومات في الجهاز

  :الجهاز الصوتي اليدوي. 11

والذي يعمل النقالة، يعتبر هذا الجهاز من أجهزة االتصال اللغوي 

على مساعدة األفراد الصم وذوي المشكالت اللغوية على التعبير 

عن أنفسهم لفظياً بصوت يشبه الصوت اإلنساني وقد ظهر هذا 

 . الجهاز على نموذجين



  Interactive  TiftsTheجهاز االتصال المسمى بـ

Communication 

يعتبر هذا الجهاز من أجهزة االتصال اإلليكترونية والتي تعمل 

على مساعدة األفراد المعاقين عقلياً والصم من ذوي المشكالت 

اللغوية لكي يعبروا عن أنفسهم بواسطة نظام إدخال الكلمات بعد 

وقد ، مسموعة منطوقة، تهجئتها في هذا الجهاز للتحول إلى لغة 

 . 1976طور هذا الجهاز في أمريكا عام 



Ω التخلف العقلي(Mental Retardation :) 

التخلف العقلي إعاقة نمائية عامة، وما يعنيه ذلك هو أن هذه 

اإلعاقة ال تؤثر على القدرة العقلية فقط ولكنها تطال 

بتأثيراتها السلبية النمو اللغوي، واإلجتماعي، واإلنفعالي، 

 . والسلوكي، والحركي

التخلف العقلي مستويات مختلفة فمنه البسيط، والمتوسط، 

 .  والشديد، والشديد جداً 

إن شدة الصعوبات التي يواجهها الطفل تعتمد على مستوى 

 .التخلف الموجود لديه



 

بوجه عام، يمتلك األطفال المتخلفون عقلياً القابلية للتعلم 

وبخاصة منهم ذوو التخلف العقلي البسيط الذين تطلق األدبيات )

   (.التربوية عليهم إسم األطفال القابلين للتعلم

لكن معدل تعلمهم بطيء ولذلك فنموهم يشبه من هم أصغر منهم  

 .سناً 

كذلك يواجه هؤالء األطفال صعوبات في التذكر، واإلنتباه،   

 .وتعميم المهارات التي يتعلمونها



Ω ينص التعريف المعتمد عالمياً للتخلف العقلي على أنه

بمقدار إنحرافين معياريين أو أكثر عن )إنخفاض ملحوظ 

في مستوى الذكاء يرافقه عجز في السلوك ( المتوسط

 .التكيّفي

Ω يعني ذلك أن معامل الذكاء لدى الطفل المتخلف عقلياً يقل

على أحد إختبارات الذكاء الفردية المقننة ( 70)عن 

بينيه أو مقياس وكسلر لذكاء  –كاختبار ستانفورد 

 .األطفال

Ω عالوة على  ذلك ال يستطيع هذا الطفل تحمل المسؤولية

الشخصية واإلجتماعية أو أن يقوم باألداء بشكٍل مستقل 

 .أسوة باألطفال من عمره



Ω إعتماداً على هذا التعريف يصنف التخلف العقلي 

 :مستويات إلى أربعة 

 

o ( .70-55معامل ذكاء يتراوح بين )بسيط 

o (.55-40معامل ذكاء يتراوح بين )متوسط 

o (.40-25معامل ذكاء يتراوح بين )شديد 

o ً( .25معامل ذكاء يقل عن )شديد جدا  



Ω على األطفال الذين ( األطفال القابلين للتعلم)تطلق تسمية

 .يعانون من تخلف عقلي بسيط

 

Ω على األطفال الذين يعانون ( األطفال القابلين للتدريب)تسمية

 .من تخلف عقلي متوسط إلى شديد

 

Ω على األطفال الذين يعانون من ( األطفال اإلعتماديين)وتسمية

 .تخلف عقلي شديد جداً 



Ω لعل من أهم التحديات التي تواجه معلمي األطفال ذوي الحاجات

الخاصة والقائمين على إعداد هؤالء المعلمين في الوقت 

الحاضر هو التحدي الذي تمثله تطبيقات التكنولوجيا في ميدان 

 .التربية الخاصة

 

 

 

فالنظام التعليمي يتحمل مسؤولية تأهيل وتدريب كل من المعلمين 

 .  والطلبة للعمل في عصر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات



Ω إذا كنا نريد من برامج تدريب معلمي التربية الخاصة في

الجامعات والكليات أن تعّد الخريجين للعمل الفعال في عصر 

المعلوماتية والتكنولوجيا المتطورة، فليس ثمة بديل عن إدراك 

 .أهمية نشر الثقافة التقنية في أوساط الطلبة



Ω يجب أن تستند برامج تطوير مهارات استخدام الكمبيوتر

والتقنيات األخرى إلى تقييم موضوعي للحاجات التدريبية 

 .لمعلمي التربية الخاصة

Ω الالزمةيشير ماكان وكيليمن إلى مستويين من الخبرة.  

Ω بالحّد األدنى من الكفايات التقنية التي المستوى األول يتمثل

 .الخاصةمعلمي التربية جميع  يحتاج إليها

 



 :  وتشمل هذه الكفايات 

.I معرفة تطبيقات الكمبيوتر في مجال تعليم وتأهيل الطلبة

 .المعوقين

.IIطرق تصميم البرمجيات المحوسبة العادية والمكيفة. 

.IIIمعرفة مصادر البرمجيات التعليمية. 

.IV األنشطة المنفذة عبر معرفة مبادئ وأساليب التوفيق بين

 .تر والمنهج المدرسيوالكمبي

.Vمعرفة نظم التخطيط للتدريس وتنظيم البيانات وإدارتها. 

.VI معرفة لغات البرمجة الالزمة لتطوير البرامج التربوية

 .  الخاصة



يتمثل في الخبرة المتقدمة الالزمة للعمل المستوى الثاني أما    

ويتطلب بلوغ هذا . كمستشار في تكنولوجيا التربية الخاصة

 :المستوى من الخبرة امتالك المهارات والقدرات األساسية التالية

 .معرفة المستويات المتطورة من البرمجة1.

 .القدرة على تنفيذ برامج تدريب المعلمين2.

معرفة طرق نشر المعلومات الالزمة لتبني التكنولوجيا 3.

 .واستخدامها




