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  الورشةمحتويات 
 

لمقومررات البررررامج التربرروي الفعررا  للطفررل وعملرري عرررن ريررري 

 : وارب التاليةعلى الج ملتيش، الذي التوحدي

  الضووورةر ة لتذ يووون البرلووواما الخوووا  بال  ووو    البشووور ةالكووووادر

  .التوحدي

 الص ية:ةالمسالدة لل    التوحدي ةتذظيم البيئة  التربو ةلخدمات ا  

  .التدخ  المبكر لل    التوحدي .1

  الص ية. البيئةتذظيم  .2

  .ةالتواص  ةجداةل االلش  .3

 .ذةي التوحد األط المذهاج  .4

 المكالية ةالتجهيز ة.ت لمستلزماا  

 لخدمات األسر ة.ا  

 

 ة للبراما التربو ة.تلخيص للمقومات االساسي 
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 مقومات البررامج التربوي الفعا  للطفل التوحدي

 

لوم  كوو   إن عوود اعواال ةذة اا ودة  ال لألط والأي برلواما تربووي  إن

هنا  أنالتي  جب  األساسيةشامال ةمستوعبا لك  العذاصر  تدرج اي 

البرلاما.  ةكثيرا ما  عتقد المعلمي  بان البرلاما التربوي ال عال هو 

.  ةقد  كون هنا احد العذاصر الهامة متميزةالني  شم  خ ة تربو ة 

ةكيف  ةأ  ترتبط بم   أخرى، ةلك  البد م  تواجد عذاصر بالتأكيد

 لدرجها كالتالي:   الخ ةه سيتم تذ ين هن

  

  .لتذ ين البرلاما الالزمة  ةالبشرالكوادر  .1

سية التربو ةالخدمات  .2 جب  األسا تي   خنهاال ذد  أ بار ع باالعت

 .ذةي التوحد لألط التقد م الخدمات 

  ة.ةالتجهيز  المكاليةالمستلزمات  .3

 لتقد م برلاما متكام .  الالزمة الخدمات االسر ه .4

 

 

براما  كون ال كي ت بد لألط ال التربو ةةل له ال حد اعا ان  ذةي التو

 تشم  عدد م  العذاصر: 

 الشمولية  

  التكثيف 

  التدخ  المبكر 

 ةاألساليباي ال رق  التخصصية  

 الت ر د اي تقد م الخدمة    
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 المجا  االو 

 لتنفيذ البررامج الالزمة البشريةالكوادر 

 

اعوواال الي ط وو  موو  ذةي  التربو ووةلكووي  كووون ت قيووا البووراما 

 بتوصي مؤه   قوم  أخصا يد م  ةجود ، اال بالخاصةاالحتياجات 

يف الخدمات لهنا ال    عرف ك لني   صص ا لم المتخ اان المع لنا   ،

سيكون  المسبقة علم هنا ال    م  خالل معراته  حد  بخصا ص التو

لاما  ع  البر اي ج عاال  ثرعامال مؤثرا ةا لك  أك اان هذا لنا  حا،  لجا

 كما  لي:  عدد م  المت لبات التي  جب ان تتوار بهنا المعلم

ية  أشخا  قوم على البرلاما التربوي  أن .1 مؤهلي  اي الترب

سلوكيةبات ااي مجال االض ر الخاصة سار التوحد،  أة ال م

لدبلوم اي  باإلضااةن   م  مؤه  تربوي جامعي  كو أن أة

، السلوكيةاالض رابات  أةاي مسار التوحد  الخاصةالتربية 

 ةاحدة.  دراسية تق  مدته ع  سذة ال

لوم  ةعام ثالو ة ق  مؤهله ع   ال أنساعد معلم: م .2  أةمع دب

يه ال اي  دةرة تدر ب م   سي كا ص  درا ع  ا ق   يةت  الترب

 . السلوكيةاالض رابات  أةاي مسار التوحد  الخاصة

ثوو  الخوودمات المسووالدة اووي البرلوواما م اختصاصوويتوووار  .3

تصاصوووي العوووالج الذ وووا ةاخ أةاختصاصوووي التواصووو  

الذ سووي ةالت ليوو   ةاإلرشووادبيعووي الوووفي ي ةالعووالج ال 

 . الخاصة التربيةالسلوكي ةالتشخيص ةالتقو م اي 

، مووع ت موو  مسووئوليه العموو  ك ر ووا متعوودد التخصصووات .4

 مشتركه. 

 . الخدمة أثذاءتذظيم دةرات تدر بيه  .5

ص .6 حد متخص براما التو لى  شرف ع كون الم هنا  اان   اي 

   المجال. 
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 المجا  الثاري 

 والمساردة بويةالترالخدمات 

 

م   لألط الاي هنا الجالب الهام ةال يوي بالذسبة  له  ذةي التوحد اا

جب  تي   عي   أنالمهم التنكر لعدد م  العذاصر االساسيه ةال خن ب تؤ

 كالتالي:  التربو ةاالعتبار عذد تذ ين الخدمات 

 البدء اي عمر مبكر مع ال    لتعليمه ةتدر به.  .1

خالل  د ةال رت د د احتياجات ال     .2 ساليبم   شخيص  أ الت

 . األط اللهؤالء  المذاسبةةالتقييم 

هارات  .3 قد م الم ثرت حا األك تدر ب،  إل ا ليم ةال ية التع اي عمل

 االسوووووتقالليةكالبووووودء بتووووودر ب التواصووووو  ةالمهوووووارات 

 السووولوكيةةاالهتمام بوووالتخلص مووو  العوووادات ،ةاالجتماعيوووة

لىثم اي مرحلة الحقه االلتقال  ،هالخاطئ ه إ  األخرىارات الم

 ةغيرها.  ةةالمهذي ةةالترة  ي ةةالر اضي كاألكاد مية

ب   اإلسراعةعدم  ةمراعاة ال رةق ال رد  .4 كدبال    ق م   التأ

 المهام.  إلجاز

المشاركات  إهمالالتدر س ال ردي اي جلسات ارد ه مع عدم  .5

 . الجماعية

ةااللتقووال  ال ركووةبشووك   توويل عمليووة  الصوو يةتذظوويم البيئووة  .6

 ه اي ال ص . بسهول

صة    .7 ش استخدام جداةل عامه ةجداةل خا ك  ط    هباال ل ل

 ةحسب قدراته. 

اسووتخدام جووداةل ةب اقووات للتواصوو  تذاسووب االط ووال مووع  .8

 ةالبيت.  المدرسةتعميمها اي 
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 ةإكسووابهاالعتموواد علووى خ ووة ال  وو  ال رد ووه اووي تعليمووه  .9

 للمهارات.

لرحالت ةالز ارات .11 لربط  االهتمام بالجالب الترايهي ةا

 ال    بالمجتمع.  

موو  تريوورات    وورأ متابعووة ةضووع ال  وو  الصوو ي ةمووا .11

 . الرنا يةاة ال ميه  األدة ةعاطي لتيجة ت

خدمات  ألهامهةسيتم ايما  لي ت صي  لبعض الجوالب  اي مجاالت ال

  .ةالخدمات المسالدة التربو ة

 

 :ةالمسالدة التربو ةالخدمات  

 لل    التوحدي التدخ  المبكر-1

 

 ال    بالتوحد؟  إصابة ذتا ع   يما الن

 

سذة  اي ال صيب ال     ما ي   ض راب ل عرةف، ا التوحد كما هو م

 : األعراض التالية م  خالل  رالعمر ة ظهم   الثالثة

عدم القدرة أة اي تذمية القدرة على الكالم ةالت دث،  اإلخ اق .1

صالما هو موجود لد ه  م  اللرة أة هما تعلمعلى استخدام    أ

 . اآلخر  للتواص  ال بيعي مع 

 . األصواتتجاه  طبيعيةاستجابات غير  .2

  المر ية. األشياءصعوبات اي اهم  .3

  صعوبات اي اهم اإل ماءات الجسد ة. .4

  البيئة.استخدام حاسة اللمس ةالتنةق ةالشم الكتشاف  .5

  .ةااللس اب االجتماعي العزلة .6

  .مقاةمة التريير .7

  .مألواةحركات جسد ه غير  .8

 ف خاصة.مخاة .9

   .اجتماعيا سلوكيات م رجةإفهار  .11

عب .11 لى الل قدرة ع ضعف  عدم ال خر   ة مع األط ال اآل

   .اللعب التخيلي
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لدرك  الخصا ص السابقة إن ذا  ث  ال    التوحدي تجعل تي تم ال

مر  األةلى  دث تدخ  مبكر اي الخمس سذوات  أن أهمية م  ع

هارات  أن، حيث ال    ذى  ال سيهأساال    التوحدي   تقر لم غ

عوودم االهتمووام  أن.  كمووا ةمر  ووةعذهووا لجعوو  ال يوواة سووهلة 

صا ص  سابقةبالخ لىقد  ؤدي  ال ضاعف  إ شكلةت قدم  الم مع ت

ك   شاقه ل صعبة ة ية  تدر ب الحقا عمل ليم ةال العمر ة جع  التع

لم  سرةم  المع اي ةاأل ما  صرا ها كر عذ تدخ  المب اان ال لنا   ،

  عالج مشكالت التوحد. 

 

 

 التدخ  المبكر:  أهدافم  

بي  ال    ةةالد ه م   هالعال قتقو ة  ر إلىة هدف التدخ  المبك 

 : التاليةخالل تدر بهم على المهارات 

  أط الهمكيف  شعرةن براحه مع  

  صبل يت لي ظيم الب ثرتذ حة أك ضة  را ق  عر صرار ةا لل

 للتعرض للمشاك  

 رسة مت لبات البرلاما الخا  ب  لهم اي البيت امم 

   ةاالستمتاع معه  العا لة أارادط لهم كجزء م  تقب 

مع  المدرسةاي  أةة تم تذ ين برلاما التدخ  المبكر اي البيت 

 اي البيت.  المتابعة

  ركز البرلاما بشك  عام على:  أنة جب 

 العالج م  خالل اللعب  .1

توودر جيا مووع  بإشووراكهالموجووودة لد ووه  العزلووةتقليوو   .2

  اآلخر  

  لش ة االجتماعيةاأل تشجيع المهارات ة .3

 عالج الذ ا لت سي  التواص   .4

 العالج الوفي ي لت و ر المهارات ال سيه لدى ال     .5

  األه مسالدة  .6

يز  .7 شراكالترك اي   إ ش هال     صريرة  أل يه  اجتماع

 عاد ي   أط المع 
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 اا دة التدخ  المبكر: 

 

ار   إن تيل  ض البدء اي س  مبكر كما ذكر سابقا،    أا

اي المجاالت  سلبية آثارلمذع حدةث  قدرات ال     لى  ع

م  المختل ة ه ، اهو م يد لك   تدرب  األ يث   ةال   ، ح

 أن.  كمووا اآلخووركوو  مذهمووا كيووف  تعاموو  ة تعووا   مووع 

قدرات  التأخرالتدخ  المبكر مهم لمذع  اللروي ةلت و ر ال

شك  ةاالجتماعية العاط ية بال  صر  هي عذا لدى ال    ة

 . تهةأسر  تاجها ك  م  ال    

 

 

 

 

 :ةالمسالدة التربو ةالخدمات 

 الص ية البيئةتذظيم  -2

 

 

 

لل    ذة التوحد  عتبر م   ألص يهالبيئة  ةإعدادتذظيم  إن

 مك  التراضي عذها.  التي ال ةساسيألةا ألهامهالعذاصر 

م  عدم القدرة على  أصاللي ااال    ذة التوحد  ع

ة على ترتيب  المقدر أة ألتتابعيهالتذظيم ةضعف الناكرة 

، كما اله   ب الرةتي  ة كره التريير، لنا اهو األحداث

مذظمه ةم ددة  جد بها ك  شيء اي  لبيئة ال اجة بأمس

ةتؤدي  ةليذأجو م  ال م رال توا المزدحمة. االبيئة مكاله

ال صول  أن.  كما الملقاة باألشياءالتعثر الدا م  إلى

 كال ركة ارجيةخ تشتيتهالتي ت يط بها عوام   الدراسية

ةال ةالضوضاء ةغيرها، تستهلك ةقت المعلم ةال   ، 

اه  ك  شيء  الص ية البيئةاي  األمانمستوى  أ ضا  لر 

، المذاسب اي مكالهتم ةضعه   عبث به ال    أن دال لر 

 البيئةتواجده اي  بةماال  جلما  جب  ت د د ةايما  لي
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ايها على  ةالتي لعتمد ألتوحديلل     المذظمة الدراسية

  Structured Teachingالتعليم المذظم  أسلوب

 الص ية را د اي تذظيم البيئات كأسلوبالمعرةف عالميا 

 .ط ال ذةي التوحدألل

 

 :  ما  جب تواجده اي ال ص 

 العقليةة قدراتهم  أعمارهممتقاربي  اي  أط ال .1

 .ةاالجتماعية ةالسلوكية ةاللرو ة

خمسة  تالمين،   ىإلمعلم ةمعلم مساعد  لك  ثالثة  .2

 اي القدرات ال رد ةمع مراعاة ال رةق 

  أسبوعيا ساعة 28ع    ال  قجدةل حصص  .3

 ةأماك أة ال ردي االستقاللي للعم  ال ردي  أماك  .4

للعم  الجماعي ةمكان لالسترخاء ةرك  للعب 

 ال ر

ك  اماألة لك  رك   المتاحة المساحةحدةد توضل  .5

  . داخ  ال ص لأللش ة  المخصصة

  األط الدةات ةحقا ب أماك  لوضع أ .6

أللش ة الخاصة  بك  جدةل عام لل ص  ةجداةل ل .7

 ط   حسب قدراته

جداةل للتواص  ةب اقات مصورة توضل المهام  .8

  الم لوبة

  األلظمة الص يةب اقات توضل  .9

 ةاألركان مي  ة سار الرك  ال ردي  ىاراف عل .11

بك   ةالخاص ة لش ألتوضع عليها ا االستقاللية

 .قب  البدء بها ةبعد االلتهاء مذها ط  

على طاةلة العم  توضع  إشارات أةرموز  .11

توضل طر قة بشك  عمودي ال ردي ةالمستق  

  اليسار.   إلىم  اليمي   هباال لش االلتقال 

ةمعززات ماد ه  باألط ال خاصةجداةل تعز ز  .12

 . لألط ال م ببة ةألعاب خاصةعلب موزعه اي 

 بك  ط    الخاصة ال رد ة األهداف  .13
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الذ ا  بأخصا ية الخاصة المتابعةجداةل  .14

ةغيرهم  ال ذية التربيةةمعلمة  الذ سية ةخصا يألةا

  العالقةم  ذةي 

الن    درسون  بال لبة الخاصةالكتب ةالمذاها  .15

  مذاها مدارس التعليم العام. 

  

  جب تواجده داخ  ال ص :  ما ال

ي الت ةاأللعاب ةاألثاثمشتتات التباه كالصور  .1

 ال داعي لها. 

حادة ةخ ره  ةأدةات مكشواةكهرباء  أسالك .2

 . األط العلى 

 ابواب متعددة ةمذاان  مك  الهرةب م  خاللها.  .3

العم   أماك زجاج مكشوف ةمرا ا قر به م   .4

 تشتت االلتباه

  مذاسبةغير  ةإضاءةتهو ه  .5

 

 

  

 

 ةالمسالدة التربو ةالخدمات  

  ةالتواص ةلش ألجداةل ا  -3        

 

غذووى عذووه اووي برلوواما ال  وو   اوواعال ال أساسووياتعتبوور الجووداةل عذصوورا   

بي   اللرةالتوحدي، حيث تقف مشكلة عدم اهم  يةحا ال بيذهم ة صال إمكال  إ 

ته، لآلخر  ااكارهم  ته ةال عاال ع  حاجا ير  .  اال    الني  رغب اي التعب

،  لجا عادة للصراخ ةالرضب بت قيا هداهم  خاللها طر قة  قوم  كةال  مل

ستخدام  اآلخر  م  كسب اهم   أسهللتعبير ع   أشكالهبكااة  اان ا لنا  له.  

جداةل  عال هو  دال   ب   قط،  هم ا سا ل ضامتذ  ص   أ  سيلة للتوا تم  إذاة ما 

عال،  شك  ا ية أاستخدامها ب ظيم بق ع  ةتذ لتعلم ةالت ا صة ا حت لل    ار تا

   حياتهم. 

 : ألواعمع االط ال ذةي التوحد  المستخدمة ةالجدةلة
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 ةلش ألجداةل ل  

   جداةل للتواص 

أة   هووي تلووك التووي تسووتخدم داخوو  ال صوو  ةلشوو ألةجووداةل ا

ساعد آماك  أة المدرسة ذزل لت اي الم خا  بال     م  ال  هالع

به  قد مها مرت خالل ت م   ذه،  لوب م هو م  ما  اة  لى معر ع

كونا. اهووي ثوم ثاليوا ةه أةال الم لوبوة المهموةبخ ووات حسوب 

م   هم  عالي معظم يث   ير ح شك  كب هؤالء االط ال ب خدم  ت

القيام بالمهام  اال  ست يعو، ةبالتالي هلتتابعيأضعف اي الناكرة 

 دةن تنكيرهم بنلك.  متسلسلة

م  خالل الجداةل بشك  متدرج  هنهة تم تدر ب االط ال على 

 م  معراة ال    لما  لي:  التأكد

 .  ل يةةالخ الصورةالت ر ا بي   .1

 المتماثلةالم سوسة م ابقة االشياء  .2

صور  .3 قة ال لم اب ما تمث م   هب له  ما تمث ثم ب سوس  م  م 

 صور.

قبووول التوجيووه اليوودةي، ة ووتم توودر ب ال  وو  علووى ذلووك  .4

له  ي   لني  م سمي ا بالتدر ا م  خالل معراة التواص  الج

موو  التواصوو   أخوورى أشووكال إلووىثووم االل ووالق موو  ذلووك 

 اليدةي. 

ها  أللش ه    استخدام ال .5 ئة لترتيب اي البي مواد  عب  أةة الل

م  خالل تضميذها لتصبل جاذبة له،  ألجدةلهبها  ساعد اي 

 . بالجدةلةالبدء  عال  مذةلك  عدم توار هنا الجالب 

 

 : بالجدةلةالبدء 

  لةاي بدا ة التعليم على سمات  الجدة ستخدم المج قد ت

علووى الجوودةل لتعبوور عوو  الذشوواط الم لوووب ثووم  ووتم 

يةصور  إلىااللتقال تدر جيا  صور  حقيق ثم  شاط  للذ

مراقووة بكلمووات ثووم كلمووات لموو  تعلووم القووراءة موو  

 االط ال. 

  ةمعرةاه لدى ال   .  بسي ةابدأ دا ما بمهام 
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 ةالمهووارات ةراعووي عموور  ةلشوو ألموو  ا رال تكثوو

مثال  قدرات ال   ، ا ب أط الة سة  ما ق  6-5 المدر

  عد كاايا.  ألش ه

 ج تاب  ستخدم ك ك   أةداةل ا اي  كون  جداةل   لوح 

جميعووا  ألوالهوواجووزء بووه ةرقووة رسووم  أةصوو  ة بووه 

 ةاحدة. 

  شياء صور اال ع   ضوعةاج ج المو ض ةةل دبال  ةا

 مع خل يات للصورة.  متداخلةةغير 

 مووأل الصووورة  هاجعوو  الشوويء المسووتهدف تصووو ر 

 حد ممك .  بأقصى

  لف  أةاقلب الذشاط الني تم االلتهاء مذه ضعه اي مر

ية باألعمال ةخاص لبةأةع جدةل  المذته سار ال لى   ع

 ةدرب ال    على ذلك. 

 صور  هم  صورة لتذ ين أكثركان الذشاط   تاج  إذا(

كدتمث  كي ية تذ ين الذشاط(  متسلسلة كون  أنم   تأ ت

 الصور ةاض ة ةبخ وات مرتبه. 

 

 عمشووتركه لجميووةالجووداةل قوود تكووون اووي ال صوو  الدراسووي عامووه 

 خاصة بك  ط  .   أة ، االط ال اي ال ص

 : العامةمثال على الجداةل 

  ال ابور الصباحي -

                 ال لقة -

            األةلالذشاط  

   ور              ال -

 الذشاط الثالي           -

 الملعب  -

 الذشاط الثالث  -

  خ ي ةةجبة  -

 الذشاط الرابع  -

 ايد و  -

 الصراف  -
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 :الخا مثال على الجداةل 

 اسم ال    حسب قدراته  أةالجدةل صورة  وضع على 

 ثم   دد جدةله 

 طابور  -

 حلقه  -

 اردي  -

 ا ور  -

 استقاللي  -

 ملعب  -

 ل ا  -

  خ ي ةةجبه  -

 لشاط حر  -

 ايد و  -

  با   -

 

جداةل  م  ال هي  ص : ة مهجداةل التوا تي ال ألها مع  ال ها  ذى عذ غ

ير  يار للتعب ستخدم كخ يث ت ذاطا، ح ير ال صة غ حدي خا ال    التو

با ع  احتياجا كون غال مةت ال   ، ةت خ   معم سةدا ض   المدر ة  

كي  أ ضا باك ثال   دتعميمها اي المذزل ل ث   إر لدى االط ال.   م

سيألبال اجات ا الخاصةالجداةل  شك   ةسا ضعها ب ض  ة لل    ة  

كلمووات حسووب قوودرات االط ووال.ةتوزع اووي  أةصووور  أةمجسووم 

ياه  بأبواالبيت حسب المكان المذاسب، اعلى  أة المدرسة دةرات الم

حسووب صووورة ةكلمووه  أةمووثال  وضووع ةرق رةل تواليووت حقيقووي 

توضووع  ال ذيووةةمعلووم  األخصووا يي  أبوووابقوودرات االط ووال، ةعلووى 

 ... اال صول ةهكناي ك   معممةرموز 

جداةل  عد  صةكنلك ت شاعر  خا سيسبالم اي  ةاألحا ساعد ال     ت

كون ارحا  حي    سه  اي ل  با  ةأالتواص  ةالتعبير عما  دةر   أةمتع

  .غاضبا...الخ

لملعووب ة اكوونلك  وجوود ب اقووات للتواصوو  اووي ال ووابور الصووباحي ة

قات  المعلمةمع  األركانداخ   ذه ةب ا لوب م هو م  ت دد لل    ما 
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سم ال     أةالتقال ت م  صورة  ساعدا سواء  ت جدةل  عودة لل اي ال

 خارجه.  أةكان داخ  الصف 

خالل الذ لألط الالتواص  اللروي   ةال لر  اطقي  حيث  دربون م  

اي  اللرةجلسات مذظمه على استخدام  لك  ميم ذ عال، ة تم تع بشك  ا

 أةالجماعيوووة ةاوووي التووودر ب ال وووردي موووع المعلموووات  األلشووو ة

 . األخصا يات
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 والمساردة التربويةالخدمات 

 منهاج االطفا  ذوي التوحد -4                   

 

 

جداةل ا ص يةال البيئةتذظيم  إن ش ألةاستخدام  ل   ةل ص   ةالتوا

ما حدي  لم ال    التو بال   ع لم  جود مع لم، ةة لك مع ك  هذا لم  

سيتمذهاج   دد  قت ال     مما  ضيعة لو سيكون م مه لل     تعلي

لل  وو  ذة التوحوود لوو   التربو ووةةالمعلووم معووا، لوونا اووان الخوودمات 

و لووة ت وودد احتياجووات ال  وو  ط تربو ووةبوجووود خ ووه  إالكتموو  ت

جراءةقصيرة المدى بعد  مات  إ سبةالتقيي ما المذا ها.  ك ضم   إل ت

حا  سرتهحا ال    ة خدمات  أناي  أ له  قدم  لةت لع  متكام ت 

عرةتشارك اي ةضعها ةتذ ينها.  ام   األسرةعليها  لى  فال    إ

  ذتهي ال ر ا قد  ض  طر قه.  أ  

اووال بوود موو  التخ وويط ةمعراووة  صوو ي ةةلكووي تكووون البدا ووة 

 البرلاما التربوي ال ردي:  أعدادالتي  مر بها  ةساسيأل وات االخ

 عذه  أةليهدراسة حاله لل    ةجمع معلومات  .1

ةضووع ال  وو  اووي المكووان التربوووي المؤقووت ةم اةلووة  .2

 كيف مع البيئة الجد دة. تمساعدته لل

ةجودة اي المكان المؤقت اي كااة  أثذاءمالحظة ال     .3

 ةالمجاالت الذما ي

 ةالمالحظووة ةةليووألر حووول المعلومووات اكتابووة تقر وو .4

 لل      السلوكية

ت بيووا اختبووارات مكي ووه ةمعدلووه ل الووة ال  وو  لت د وود  .5

 . ةساسيألا ةاي الجوالب الذما ي المختل ةراته دق

عداد .6 ك   ةلويأتقر ر  إ  أعضواءع  حالوة ال    مو  

 ال ر ا المشارك اي البرلاما التربوي ال ردي

سرةوة ال ر ا بعد دع أعضاءاجتماع  .7 اي  األ شاركة  للم

ما  ضعف ة لب ال قوة ةجوا لب ال ماع لت د د جوا االجت

مدى  أهداف ترتب عليها م   هدافطو لة ال صيرة  ةأ ق

اي  م  ةجود ال     شهر  خالل  سةالمدى  مع . المدر
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 أةدمووا ال  وو   ةإمكاليووةت د وود للخوودمات المسووالدة 

 است ادته م  مذاها العاد ي . 

 دء بتذ ينها مباشرة. كتابة الخ ة الذها ية ةالب .8

 مراجعة الخ ة اصليا ةكلما دعت ال اجة.  .9

 أن اإلطووالق عذووي علووى  ال التربو ووةاسووتخدام الخ ووة  إن

مختل ة تماما ع  مذاها التعليم العام،  أهدااهال    ستكون 

حدا،  لى  ك  ط   ع قدرات  هاج  ةلك   راعى اي هنا المذ

ذاها  م  م ست ادة  عاد ي  ةاي حال كان بامكان ال    اال ال

سة  آة العاد ة المدرسةسواء بمشاركتهم اي  خالل درا م  

ذاهجهم  اي م جوده  ذاء ة سةأث ية  مدر صةللترب اال الخا  ،

   رم م  ذلك كخ وة تساهم اي دمجه مستقبال.  أن جب 

ال  وو  التووي تووم ت د وودها اووي خ تووه اووي كااووة  أهووداف إن

اي  سةالمجاالت، هي التي سيتم تدر به عليها  خ  المدر  دا

تعوود   السوولوك هووو  أسوولوب إنال صوو  ةخارجووه. كمووا 

 ةإكسووابهمشوويوعا اووي عمليووة تعلوويمهم  األكثوور األسوولوب

السووولوكيات االجتماعيوووة المقبولوووة.  االذمنجوووة ةالتووودعيم 

مة  المتذوعةخ ض السلوك  ةأساليب ساليبةت لي  المه  ةأ

مع ال    التوحدي  ستخدم  ها ت سبالتلقي ، كل لات  ح امكا

التي تم ت د دها لل    اتوزع بشك   هدافاأل أماك  ط  . 

اي  ةاألخصا ياتعلى جدةل تستخدمه المعلمات  أسبوعي

عد    أماك  مع ت مع االط ال،  هدافعمله   ما  األ سب  ح

العم  غالبا مع ال    التوحدي  إنلم  ت قا.  أةت قا مذها 

ةلكوو  موو   عموو  مووع ال  وو  التوحوودي  ال رد ووة إلووى ميوو  

ك   ال ختصاصي االم   متكاملةمجموعه  حد  أن م ذي ا  ر

ع   جب  اآلخرمذهم  هنا   يذهم  أنل كون ب قاءاتت عد دة  ل

     لت قيا ال ا دة القصوى م  البرلاما التربوي ال ردي. 
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 المجا  الثالث 

 والتجهيزيه  ةالمكاريالمستلزمات                  

 

لخوودمات كجووزء موو  ا الصوو يةسووبا ةان استعرضووذا لتذظوويم البيئووة 

شم  التربو ة ، ةلك  ما  همذا اي هنا المجال هو تقد م ت صي  اكبر  

اقووط، بوو  اووي  الصوو يةاحتياجووات ال  وو  التوحوودي لوويس اووي البيئووة 

  تعلم ة تدرب بها اي عدة مواقع.   تعليميةالمدرسة كك  كبيئة 

  : ما  ليتشتم  على  أناالمدرسة  جب 

هارا ةاسعةمساحات  أةقاعات  .1 ليم الم ضيت لتع ية هالر ا  ةال ذ

 . األكبر األعماراي  المهذيةةال سيه ةالتهيئة 

معوودة للتودر س ال ووردي ةالجمواعي ةمقسوومه  دراسويةاصوول  .2

 . أركانعلى شك  

 مدرسي  ساهم اي ت بيا التعليم المذظم.  أثاث .3

غراووة للوسووا   توووار احتياجووات ال صووول  ةأ تعليميووةةسووا    .4

 . ةاألخصا يات

 ةأجهووزةةال يوود و ةالمسووجالت   ز ون، كووالتلتعليميووة أجهووزة .5

 العرض.  ةأجهزةيوتر بالكم

للعموو  مووع ال  وو  بعيوودة عوو   باألخصووا يي غوورف خاصووة  .6

 .  الدراسيةال صول 

 لألط ال ذةي التوحد. ةمهيأدةرات مياه  .7

التووي ت  ووز اللعووب  األلعووابآمذووه  توووار بهووا  خارجيووة حد قووة .8

 . الجماعي 

 تير ا. يكاا .9

لى  .11 عاكس ع جاج  بوابز ظة ال  أ ررف لمالح صول ةال

 االط ال م  الخارج. 

 مسبل  .11

 لل عام  صالة .12

 معززات ماد ه ةرمز ه .13

 ساعات للتوقيت  .14

 با  للمدرسة لذق  ال الب  .15
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    ةالمتابعةعماله للتذظيف  .16

 

 

 المجا  الرابع         

 لتقديم بررامج متكامل الالزمة األسريةالخدمات 

  

مع   ة التدخمهم جدا اي عملي ةاألخصا يدةر المعلم  إن كر  المب

تي  صعوبات ال تنلي  ال لى  م  ع مذهم  ع ك   حدي، ا ال    التو

ته  سه تواجه ال    اي م اةلة لجع  حيا يدا،  أ ق  تعق ضااةةا  إ

لى ص   إ ار  توا سهي   سرتهت م   أ هم  ستمتاع ب  ل عه ةاال م

ليس  به ة يام  زما  عجخالل الذظر على ما  ست يع القيام  ع  الق

اة  األسرةاال بد م  تعاةن به.  ةلكي  تم ذلك  اي كا مع المدرسة 

ةحتووى تسوولمهم  ال الووةب  لهووم بوودءا موو  تقيوويم  المرتب ووة األبعوواد

سة  لى المدر اان ع لنا  سي.   عام الدرا التقر ر الذها ي مع لها ة ال

 : ةسرأل لي تجاه ا تقع مسئولية ما

o  تسوواعد اووي ز ووادة بمعلومووات عوو  التوحوود  اآلهوو تزة وود

 جال. خبرتهم اي هنا الم

o اي جلسات التقييم ل  لهم.  األه  إشراك 

o شراك ه  أ ضع  اآل هدافاي ة  ال رد ة التربو ةالخ ة  أ

 ةاي تذ ينها. 

o  ط ال. ألا سرألتواير دةرات تدر بيه 

o ةجوووده اووي  أثذوواءلمتابعووة ط لهووم  لألهوو  ال رصووة إتاحووة

 . المدرسة

o االط ال ذةي التوحد.      أمور أةلياءلقاءات بي   إقامة 

o مع متا ستمرار  لة ال    با عة حا ه ب ااتر  األ خالل د م  

 . المتابعة

o  لى  باأله االتصال ما   رأ ع ستعالم ع عذد الضرةرة لال

 ال   . 

o  ش ه  األه تزة د بذسخ م  ب اقات التواص  ةجداةل االل

 اي المذزل.  للمتابعة
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