ورشة البرامج التربوية للطفل التوحدي
تعليم تدريب وتواصل

إعداد
د .سحر احمد الخشرمي
أستاذ التربية الخاصة المشارك
جامعة الملك سعود
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محتويات الورشة
عرررن ريررري وعملرري لمقومررات البررررامج التربرروي الفعررا للطفررل
التوحدي ،الذي يشتمل على الجوارب التالية:
 الكووووادر البشووور ة الضووورةر ة لتذ يووون البرلووواما الخوووا بال ووو
التوحدي.
التوحدي ةتذظيم البيئة الص ية:
 الخدمات التربو ة ةالمسالدة لل
التوحدي.
 .1التدخ المبكر لل
 .2تذظيم البيئة الص ية.
 .3جداةل االلش ة ةالتواص .
 .4مذهاج األط ال ذةي التوحد.
 المستلزمات المكالية ةالتجهيز ة.
 الخدمات األسر ة.
 تلخيص للمقومات االساسية للبراما التربو ة.
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مقومات البررامج التربوي الفعا للطفل التوحدي
إن أي برلواما تربووي لألط وال ال عوود اعواال ةذة اا ودة إن لوم كو
شامال ةمستوعبا لك العذاصر األساسية التي جب أن تدرج اي هنا
البرلاما .ةكثيرا ما عتقد المعلمي بان البرلاما التربوي ال عال هو
الني شم خ ة تربو ة متميزة .ةقد كون هنا احد العذاصر الهامة
بالتأكيد ،ةلك البد م تواجد عذاصر أخرى ترتبط بم ةأ ةكيف
سيتم تذ ين هنه الخ ة لدرجها كالتالي:
 .1الكوادر البشر ة الالزمة لتذ ين البرلاما.
 .2الخدمات التربو ة األسا سية ال تي جب أ خنها باالعت بار ع ذد
تقد م الخدمات لألط ال ذةي التوحد.
 .3المستلزمات المكالية ةالتجهيز ة.
 .4الخدمات االسر ه الالزمة لتقد م برلاما متكام .
ةل كي ت كون ال براما التربو ة لألط ال ذةي التو حد اعا له ال بد ان
تشم عدد م العذاصر:
 الشمولية
 التكثيف
 التدخ المبكر
 التخصصية اي ال رق ةاألساليب
 الت ر د اي تقد م الخدمة
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المجا االو
الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ البررامج
لكووي كووون ت قيووا البووراما التربو ووة اعوواال الي ط وو موو ذةي
االحتياجات الخاصة ،اال بد م ةجود أخصا ي مؤه قوم بتوصي
الخدمات لهنا ال  ،لنا اان المع لم المتخ صص ا لني عرف ك يف
م خالل معراته المسبقة بخصا ص التو حد سيكون
علم هنا ال
عامال مؤثرا ةا عاال اي ج ع البر لاما أك ثر لجا حا ،لنا اان هذا لك
عدد م المت لبات التي جب ان تتوار بهنا المعلم كما لي:
 .1أن قوم على البرلاما التربوي أشخا مؤهلي اي الترب ية
الخاصة اي مجال االض رابات ال سلوكية أة م سار التو حد،
أة أن كون م مؤه تربوي جامعي باإلضااة لدبلوم اي
التربية الخاصة اي مسار التوحد أة االض رابات السلوكية،
ال تق مدته ع سذة دراسية ةاحدة.
 .2مساعد معلم :أن ال ق مؤهله ع ثالو ة عامة مع دب لوم أة
دةرة تدر ب يه ال ت ق ع ا ص درا سي كا م اي الترب ية
الخاصة اي مسار التوحد أة االض رابات السلوكية.
 .3توووار اختصاصووي الخوودمات المسووالدة اووي البرلوواما مثوو
اختصاصوووي التواصووو أة الذ وووا ةاختصاصوووي العوووالج
الوووفي ي ةالعووالج ال بيعووي ةاإلرشوواد الذ سووي ةالت ليوو
السلوكي ةالتشخيص ةالتقو م اي التربية الخاصة.
 .4العموو ك ر ووا متعوودد التخصصووات ،مووع ت موو مسووئوليه
مشتركه.
 .5تذظيم دةرات تدر بيه أثذاء الخدمة.
 .6ان كون الم شرف ع لى براما التو حد متخص صا اي هنا
المجال.
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المجا الثاري
الخدمات التربوية والمساردة
اي هنا الجالب الهام ةال يوي بالذسبة لألط ال ذةي التوحد اا له م
المهم التنكر لعدد م العذاصر االساسيه ةال تي جب أن تؤ خن ب عي
االعتبار عذد تذ ين الخدمات التربو ة كالتالي:
لتعليمه ةتدر به.
 .1البدء اي عمر مبكر مع ال
ال رد ة م خالل أ ساليب الت شخيص
 .2ت د د احتياجات ال
ةالتقييم المذاسبة لهؤالء األط ال.
 .3ت قد م الم هارات األك ثر إل ا حا اي عمل ية التع ليم ةال تدر ب،
كالبووووودء بتووووودر ب التواصووووو ةالمهوووووارات االسوووووتقاللية
ةاالجتماعيوووة،ةاالهتمام بوووالتخلص مووو العوووادات السووولوكية
الخاطئه ،ثم اي مرحلة الحقه االلتقال إ لى الم هارات األ خرى
كاألكاد مية ةالر اضية ةالترة ية ةالمهذية ةغيرها.
ق ب التأ كد م
 .4مراعاة ال رةق ال رد ة ةعدم اإلسراع بال
إلجاز المهام.
 .5التدر س ال ردي اي جلسات ارد ه مع عدم إهمال المشاركات
الجماعية.
 .6تذظوويم البيئووة الص و ية بشووك توويل عمليووة ال ركووة ةااللتقووال
بسهوله اي ال ص .
 .7استخدام جداةل عامه ةجداةل خا صة باال ل ش ه ل ك ط
ةحسب قدراته.
 .8اسووتخدام جووداةل ةب اقووات للتواصوو تذاسووب االط ووال مووع
تعميمها اي المدرسة ةالبيت.
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 .9االعتموواد علووى خ ووة ال وو ال رد ووه اووي تعليمووه ةإكسووابه
للمهارات.
 .11االهتمام بالجالب الترايهي ةا لرحالت ةالز ارات لربط
بالمجتمع.
ال
 .11متابعووة ةضووع ال و الصو ي ةمووا وورأ مو تريوورات
لتيجة تعاطي األدة ة اة ال ميه الرنا ية.
ةسيتم ايما لي ت صي لبعض الجوالب ألهامه اي م جاالت ال خدمات
التربو ة ةالخدمات المسالدة.
الخدمات التربو ة ةالمسالدة:
التوحدي
-1التدخ المبكر لل
ما الني ذتا ع إصابة ال

بالتوحد؟
اي ال سذة

التوحد كما هو م عرةف ،ا ض راب ل ما ي صيب ال
الثالثة م العمر ة ظهر م خالل األعراض التالية:
 .1اإلخ اق اي تذمية القدرة على الكالم ةالت دث ،أة عدم القدرة
على استخدام ما تعلمه م اللرة أة ما هو مو جود لد ه أ صال
للتواص ال بيعي مع اآلخر .
 .2استجابات غير طبيعية تجاه األصوات.
 .3صعوبات اي اهم األشياء المر ية.
 .4صعوبات اي اهم اإل ماءات الجسد ة.
 .5استخدام حاسة اللمس ةالتنةق ةالشم الكتشاف البيئة.
 .6العزلة ةااللس اب االجتماعي.
 .7مقاةمة التريير.
 .8حركات جسد ه غير مألواة.
 .9مخاةف خاصة.
 .11إفهار سلوكيات م رجة اجتماعيا.
 .11عدم ال قدرة ع لى الل عب مع األط ال اآل خر ة ضعف
اللعب التخيلي.
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التو حدي تجعل ذا لدرك
إن الخصا ص السابقة ال تي تم ث ال
أهمية أن دث تدخ مبكر اي الخمس سذوات األةلى م ع مر
التوحدي تقر لم هارات أسا سيه ال غ ذى
ال  ،حيث أن ال
عذهووا لجعوو ال يوواة سووهلة ةمر ووة .كمووا أن عوودم االهتمووام
بالخ صا ص ال سابقة قد ؤدي إ لى ت ضاعف الم شكلة مع ت قدم
العمر ة جع التع ليم ةال تدر ب الح قا عمل ية صعبة ة شاقه ل ك
م المع لم ةاأل سرة ،لنا اان ال تدخ المب كر عذ صرا ها ما اي
عالج مشكالت التوحد.
م أهداف التدخ المبكر:
ةةالد ه م
ة هدف التدخ المبكر إلى تقو ة العال قه بي ال
خالل تدر بهم على المهارات التالية:
 كيف شعرةن براحه مع أط الهم
 تذ ظيم الب يت لي صبل أك ثر را حة لل صرار ةا ق عر ضة
للتعرض للمشاك
 ممارسة مت لبات البرلاما الخا ب لهم اي البيت
 تقب ط لهم كجزء م أاراد العا لة ةاالستمتاع معه
ة تم تذ ين برلاما التدخ المبكر اي البيت أة اي المدرسة مع
المتابعة اي البيت.
ة جب أن ركز البرلاما بشك عام على:
 .1العالج م خالل اللعب
 .2تقلي و العزلووة الموجووودة لد ووه بإشووراكه توودر جيا مووع
اآلخر
 .3تشجيع المهارات ة األلش ة االجتماعية
 .4عالج الذ ا لت سي التواص
 .5العالج الوفي ي لت و ر المهارات ال سيه لدى ال
 .6مسالدة األه
اي أل ش ه اجتماع يه صريرة
 .7الترك يز إ شراك ال
مع أط ال عاد ي
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اا دة التدخ المبكر:
إن البدء اي س مبكر كما ذكر سابقا ،تيل ار أا ض
اي الم جاالت
لمذع حدةث آثار سلبية ع لى قدرات ال
المختل ة ،اهو م يد لك م األ ه ةال  ،ح يث تدرب
ك و مذهمووا كيووف تعام و ة تعووا مووع اآلخوور .كمووا أن
التدخ المبكر مهم لمذع التأخر اللروي ةلت و ر ال قدرات
ة هي عذا صر بال شك
العاط ية ةاالجتماعية لدى ال
ةأسرته.
تاجها ك م ال

الخدمات التربو ة ةالمسالدة:
 -2تذظيم البيئة الص ية

ذة التوحد عتبر م
إن تذظيم ةإعداد البيئة ألص يه لل
العذاصر ألهامه ةاألساسية التي ال مك التراضي عذها.
ذة التوحد عالي أصال م عدم القدرة على
اال
التذظيم ةضعف الناكرة ألتتابعيه أة المقدرة على ترتيب
األحداث ،كما اله ب الرةتي ة كره التريير ،لنا اهو
بأمس ال اجة لبيئة مذظمه ةم ددة جد بها ك شيء اي
مكاله .االبيئة المزدحمة ال توار جو م ال مأليذة ةتؤدي
إلى التعثر الدا م باألشياء الملقاة .كما أن ال صول
الدراسية التي ت يط بها عوام تشتيته خارجية كال ركة
ةالضوضاء ةغيرها ،تستهلك ةقت المعلم ةال  ،ةال
لر أ ضا مستوى األمان اي البيئة الص ية اه ك شيء
تم ةضعه اي مكاله المذاسب،
ال لر د أن عبث به ال
ةايما لي ت د د لما جب ةماال جب تواجده اي البيئة
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ألتوحدي ةالتي لعتمد ايها على
الدراسية المذظمة لل
أسلوب التعليم المذظم Structured Teaching
المعرةف عالميا كأسلوب را د اي تذظيم البيئات الص ية
لألط ال ذةي التوحد.
ما جب تواجده اي ال ص :
 .1أط ال متقاربي اي أعمارهم ة قدراتهم العقلية
ةاللرو ة ةالسلوكية ةاالجتماعية.
 .2معلم ةمعلم مساعد لك ثالثة إلى خمسة تالمين،
مع مراعاة ال رةق ال رد ة اي القدرات
 .3جدةل حصص ال ق ع  28ساعة أسبوعيا
 .4أماك للعم ال ردي أة ال ردي االستقاللي ةأماك
للعم الجماعي ةمكان لالسترخاء ةرك للعب
ال ر
 .5حدةد توضل المساحة المتاحة لك رك ة األماك
المخصصة لأللش ة داخ ال ص .
 .6أماك لوضع أدةات ةحقا ب األط ال
 .7جدةل عام لل ص ةجداةل لأللش ة الخاصة بك
ط حسب قدراته
 .8جداةل للتواص ةب اقات مصورة توضل المهام
الم لوبة
 .9ب اقات توضل األلظمة الص ية
 .11اراف على مي ة سار الرك ال ردي ةاألركان
االستقاللية توضع عليها األلش ة الخاصة بك
ط قب البدء بها ةبعد االلتهاء مذها.
 .11رموز أة إشارات توضع على طاةلة العم
ال ردي ةالمستق بشك عمودي توضل طر قة
االلتقال باال لش ه م اليمي إلى اليسار.
 .12جداةل تعز ز خاصة باألط ال ةمعززات ماد ه
موزعه اي علب خاصة ةألعاب م ببة لألط ال.
 .13األهداف ال رد ة الخاصة بك ط
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 .14جداةل المتابعة الخاصة بأخصا ية الذ ا
ةاألخصا ية الذ سية ةمعلمة التربية ال ذية ةغيرهم
م ذةي العالقة
 .15الكتب ةالمذاها الخاصة بال لبة الن درسون
مذاها مدارس التعليم العام.
ما ال جب تواجده داخ ال ص :
 .1مشتتات التباه كالصور ةاألثاث ةاأللعاب التي
ال داعي لها.
 .2أسالك كهرباء مكشواة ةأدةات حادة ةخ ره
على األط ال.
 .3ابواب متعددة ةمذاان مك الهرةب م خاللها.
 .4زجاج مكشوف ةمرا ا قر به م أماك العم
تشتت االلتباه
 .5تهو ه ةإضاءة غير مذاسبة

الخدمات التربو ة ةالمسالدة
 -3جداةل األلش ة ةالتواص
تعتبوور الجووداةل عذصوورا أساسوويا اوواعال ال غذووى عذووه اووي برلوواما ال و
التوحدي ،حيث تقف مشكلة عدم اهم اللرة حا ال بيذهم ة بي إمكال ية إ صال
الني رغب اي التعب ير ع حاجا ته ةال عاال ته،
ااكارهم لآلخر  .اال
ةال ملك طر قة قوم م خاللها بت قيا هداه ،لجا عادة للصراخ ةالرضب
بكااة أشكاله للتعبير ع أسه م كسب اهم اآل خر له .لنا اان ا ستخدام
ال جداةل ال عد متذ سا ل هم ا قط ،ب هو أ ضا ة سيلة للتوا ص إذا ما تم
ار صة ا لتعلم ةالت ا ع ةتذ ظيم بق ية
استخدامها ب شك ا عال ،أتا حت لل
حياتهم.
ةالجدةلة المستخدمة مع االط ال ذةي التوحد ألواع:
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 جداةل لأللش ة
 جداةل للتواص
ةجووداةل األلش و ة هووي تلووك التووي تسووتخدم داخ و ال ص و أة
اي الم ذزل لت ساعده
المدرسة أة آماك الع م ال خا بال
ع لى معر اة ما هو م لوب م ذه ،م خالل ت قد مها مرت به
بخ ووات حسوب المهموة الم لوبوة أةال ثوم ثاليوا ةهكونا .اهووي
ت خدم هؤالء االط ال ب شك كب ير ح يث عالي معظم هم م
ضعف اي الناكرة ألتتابعيه ،ةبالتالي ال ست يعوا القيام بالمهام
متسلسلة دةن تنكيرهم بنلك.
ة تم تدر ب االط ال على هنه الجداةل بشك متدرج م خالل
لما لي:
التأكد م معراة ال
 .1الت ر ا بي الصورة ةالخل ية .
 .2م ابقة االشياء الم سوسة المتماثلة
 .3م اب قة ال صور ب ما تمث له م م سوس ثم ب ما تمث له م
صور.
 .4قبووول التوجيووه اليوودةي ،ة ووتم توودر ب ال وو علووى ذلووك
بالتدر ا م خالل معراة التواص الج سمي ا لني م ي له
ثووم االل ووالق م و ذلووك إلووى أشووكال أخوورى م و التواص و
اليدةي.
أللش ه ة مواد اي البي ئة لترتيب ها أة الل عب
 .5استخدام ال
بها ساعد اي ألجدةله م خالل تضميذها لتصبل جاذبة له،
ةلك عدم توار هنا الجالب ال مذع البدء بالجدةلة.
البدء بالجدةلة:
 اي بدا ة التعليم على الجدة لة قد ت ستخدم المج سمات
علووى الجوودةل لتعبوور ع و الذشوواط الم لوووب ثووم ووتم
االلتقال تدر جيا إلى صور حقيق ية للذ شاط ثم صور
مراقووة بكلمووات ثووم كلمووات لموو تعلووم القووراءة موو
االط ال.
 ابدأ دا ما بمهام بسي ة ةمعرةاه لدى ال .
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ال تكثوور موو األلشوو ة ةالمهووارات ةراعووي عموور
ة قدرات ال  ،ا مثال أط ال ما ق ب المدر سة 6-5
ألش ه عد كاايا.
ا ستخدم ك تاب جداةل أة لوح جداةل كون اي ك
ص و ة بووه أة جووزء بووه ةرقووة رسووم ألوالهووا جميعووا
ةاحدة.
اج ع صور اال شياء المو ضوعة بال جدةل ةا ض ة
ةغير متداخلة مع خل يات للصورة.
اجعوو الشوويء المسووتهدف تصووو ره مووأل الصووورة
بأقصى حد ممك .
اقلب الذشاط الني تم االلتهاء مذه أة ضعه اي مر لف
أةعلبة خاصة باألعمال المذته ية ع لى سار ال جدةل
على ذلك.
ةدرب ال
إذا كان الذشاط تاج أكثر م صورة لتذ ينه (صور
متسلسلة تمث كي ية تذ ين الذشاط) تأ كد م أن ت كون
الصور ةاض ة ةبخ وات مرتبه.

ةالجووداةل قوود تكووون اووي ال ص و الدراسووي عامووه مشووتركه لجمي وع
االط ال اي ال ص  ،أة خاصة بك ط .
مثال على الجداةل العامة:
 ال ابور الصباحي ال لقةالذشاط األةل
 ال ور الذشاط الثالي الملعب الذشاط الثالث ةجبة خ ي ة الذشاط الرابع ايد و الصرافالفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاهرة
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مثال على الجداةل الخا :
وضع على الجدةل صورة أة اسم ال
ثم دد جدةله
 طابور حلقه اردي ا ور استقاللي ملعب ل ا ةجبه خ ي ة لشاط حر ايد و -با

حسب قدراته

جداةل التوا ص  :ة هي م ال جداةل ألها مه ال تي ال غ ذى عذ ها مع
التو حدي خا صة غ ير ال ذاطا ،ح يث ت ستخدم كخ يار للتعب ير
ال
ع احتياجات ال  ،ةت كون غال با معم مة دا خ المدر سة ة ض
أ ضا تعميمها اي المذزل ل كي ال دث إر باك لدى االط ال .م ث
ة ض ة ضعها ب شك
الجداةل الخاصة بال اجات األسا سية لل
مجسووم أة صووور أة كلمووات حسووب قوودرات االط ووال.ةتوزع اووي
المدرسة أة البيت حسب المكان المذاسب ،اعلى أبواب دةرات الم ياه
مووثال وضووع ةرق رةل تواليووت حقيقووي أة صووورة ةكلمووه حسووب
قوودرات االط ووال ،ةعلووى أبووواب األخصووا يي ةمعلووم ال ذيووة توضووع
رموز معممة اي ك ال صول ةهكنا...
اي
كنلك ت عد جداةل خا صة بالم شاعر ةاألحا سيس ت ساعد ال
التواص ةالتعبير عما دةر اي ل سه حي كون ار حا أة متع با أة
غاضبا...الخ.
كوونلك وجوود ب اقووات للتواصو اووي ال ووابور الصووباحي ةالملعووب ة
ما هو م لوب م ذه ةب ا قات
داخ األركان مع المعلمة ت دد لل
الفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاهرة
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ت ساعد اي ال عودة لل جدةل سواء

التقال ت م صورة أة ا سم ال
كان داخ الصف أة خارجه.
ةال لر التواص اللروي لألط ال الذاطقي حيث دربون م خالل
جلسات مذظمه على استخدام اللرة بشك ا عال ،ة تم تع ميم ذ لك اي
األلشووو ة الجماعيوووة ةاوووي التووودر ب ال وووردي موووع المعلموووات أة
األخصا يات.
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الخدمات التربوية والمساردة
 -4منهاج االطفا ذوي التوحد
إن تذظيم البيئة الص ية ةاستخدام جداةل األل ش ة ةالتوا ص ل
التو حدي ما لم ك هذا لك مع لم ،ةة جود مع لم بال
ع لم ال
سيكون م ضيعة لو قت ال
مذهاج دد ما سيتم تعلي مه لل
ةالمعلووم معووا ،لوونا اووان الخوودمات التربو ووة لل و ذة التوحوود لو
تكتمو إال بوجووود خ ووه تربو ووة ت وودد احتياجووات ال و طو لووة
ةقصيرة المدى بعد إ جراء التقيي مات المذا سبة .ك ما إل ها ت ضم
ة حا أ سرته اي أن ت قدم له خدمات متكام لة ت لع
حا ال
عليها األسرة ةتشارك اي ةضعها ةتذ ينها .ام ال عرف إ لى
أ ذتهي ال ر ا قد ض طر قه.
ةلكووي تكووون البدا ووة صوو ي ة اووال بوود موو التخ وويط ةمعراووة
الخ وات األساسية التي مر بها أعداد البرلاما التربوي ال ردي:
ةجمع معلومات أةليه عذه
 .1دراسة حاله لل
 .2ةضووع ال و اووي المكووان التربوووي المؤقووت ةم اةلووة
مساعدته للتكيف مع البيئة الجد دة.
أثذاء ةجودة اي المكان المؤقت اي كااة
 .3مالحظة ال
المجاالت الذما ية
 .4كتابووة تقر وور حووول المعلومووات األةليووة ةالمالحظووة
السلوكية لل
 .5ت بيووا اختبووارات مكي ووه ةمعدلووه ل الووة ال و لت د وود
قدراته المختل ة اي الجوالب الذما ية األساسية.
مو ك أعضواء
 .6إ عداد تقر ر أةلوي ع حالوة ال
ال ر ا المشارك اي البرلاما التربوي ال ردي
 .7اجتماع أعضاء ال ر ا بعد دعوة األ سرة للم شاركة اي
االجت ماع لت د د جوا لب ال قوة ةجوا لب ال ضعف ة ما
ترتب عليها م أهداف طو لة ال مدى ةأ هداف ق صيرة
اي المدر سة .مع
المدى خالل شهر م ة جود ال
الفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاهرة
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ت د وود للخوودمات المسووالدة ةإمكاليووة دمووا ال وو أة
است ادته م مذاها العاد ي .
 .8كتابة الخ ة الذها ية ةالبدء بتذ ينها مباشرة.
 .9مراجعة الخ ة اصليا ةكلما دعت ال اجة.
إن اسووتخدام الخ ووة التربو ووة ال عذووي علووى اإلطووالق أن
ستكون أهدااه مختل ة تماما ع مذاها التعليم العام،
ال
ةلك راعى اي هنا المذ هاج قدرات ك ط ع لى حدا،
اال ست ادة م م ذاها ال عاد ي
ةاي حال كان بامكان ال
سواء بمشاركتهم اي المدرسة العاد ة آة م خالل درا سة
م ذاهجهم أث ذاء ة جوده اي مدر سة للترب ية الخا صة ،اال
جب أن رم م ذلك كخ وة تساهم اي دمجه مستقبال.
إن أهووداف ال و التووي تووم ت د وودها اووي خ تووه اووي كااووة
المجاالت ،هي التي سيتم تدر به عليها اي المدر سة دا خ
ال صوو ةخارجووه .كمووا إن أسوولوب تعوود السوولوك هووو
األسوولوب األكثوور شوويوعا اووي عمليووة تعلوويمهم ةإكسووابهم
السووولوكيات االجتماعيوووة المقبولوووة .االذمنجوووة ةالتووودعيم
ةأساليب خ ض السلوك المتذوعة ةت لي المه مة ةأ ساليب
التو حدي ح سب امكا لات
التلقي  ،كل ها ت ستخدم مع ال
اتوزع بشك
ك ط  .أما األهداف التي تم ت د دها لل
أسبوعي على جدةل تستخدمه المعلمات ةاألخصا يات اي
أماك عمله مع االط ال ،مع ت عد األ هداف ح سب ما
التوحدي
ت قا مذها أة لم ت قا .إن العم غالبا مع ال
ميو إلووى ال رد ووة ةلكو مو عمو مووع ال و التوحوودي
مجموعه متكاملة م االختصاصي ال م ك أن ر ذي ا حد
مذهم ع اآل خر ل هنا جب أن ت كون ب يذهم ل قاءات عد دة
لت قيا ال ا دة القصوى م البرلاما التربوي ال ردي.
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المجا الثالث
المستلزمات المكارية والتجهيزيه
سووبا ةان استعرضووذا لتذظوويم البيئووة الص و ية كجووزء م و الخوودمات
التربو ة ،ةلك ما همذا اي هنا المجال هو تقد م ت صي اكبر شم
احتياجووات ال و التوحوودي لوويس اووي البيئووة الص و ية اقووط ،ب و اووي
المدرسة كك كبيئة تعليمية تعلم ة تدرب بها اي عدة مواقع.
االمدرسة جب أن تشتم على ما لي :
 .1قاعات أة مساحات ةاسعة لتع ليم الم هارات الر ا ضيه ةال ذ ية
ةال سيه ةالتهيئة المهذية اي األعمار األكبر.
 .2اصوول دراسوية معوودة للتودر س ال ووردي ةالجمواعي ةمقسوومه
على شك أركان.
 .3أثاث مدرسي ساهم اي ت بيا التعليم المذظم.
 .4ةسووا تعليميووة أة غراووة للوسووا توووار احتياجووات ال صووول
ةاألخصا يات.
 .5أجهووزة تعليميووة ،كووالتل ز ون ةال يوود و ةالمسووجالت ةأجهووزة
الكمبيوتر ةأجهزة العرض.
 .6غوورف خاصووة باألخصووا يي للعموو مووع ال وو بعيوودة عوو
ال صول الدراسية.
 .7دةرات مياه مهيأة لألط ال ذةي التوحد.
 .8حد قووة خارجيووة آمذووه توووار بهووا األلعوواب التووي ت ووز اللعووب
الجماعي .
 .9كاايتير ا.
 .11ز جاج عاكس ع لى أ بواب ال صول ةال ررف لمالح ظة
االط ال م الخارج.
 .11مسبل
 .12صالة لل عام
 .13معززات ماد ه ةرمز ه
 .14ساعات للتوقيت
 .15با للمدرسة لذق ال الب
الفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاهرة
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.16

عماله للتذظيف ةالمتابعة
المجا الرابع
الخدمات األسرية الالزمة لتقديم بررامج متكامل

إن دةر المعلم ةاألخصا ي مهم جدا اي عملية التدخ المب كر مع
التو حدي ،ا ك مذهم ع م ع لى تنلي ال صعوبات ال تي
ال
اي م اةلة لجع حيا ته أ سه ةا ق تعق يدا ،إ ضااة
تواجه ال
إ لى ت سهي ار توا ص أ سرته م عه ةاال ستمتاع ب ل هم م
خالل الذظر على ما ست يع القيام به ة ليس ما ع جز ع الق يام
به .ةلكي تم ذلك اال بد م تعاةن األسرة مع المدرسة اي كا اة
األبعوواد المرتب ووة ب لهووم بوودءا مو تقيوويم ال الووة ةحتووى تسوولمهم
التقر ر الذها ي مع لها ة ال عام الدرا سي .لنا اان ع لى المدر سة
تقع مسئولية ما لي تجاه األسرة:
 oتزة وود اآله و بمعلومووات ع و التوحوود تسوواعد اووي ز ووادة
خبرتهم اي هنا المجال.
 oإشراك األه اي جلسات التقييم ل لهم.
 oأ شراك اآل ه اي ة ضع أ هداف الخ ة التربو ة ال رد ة
ةاي تذ ينها.
 oتواير دةرات تدر بيه ألسر األط ال.
 oإتاحووة ال رصووة لأله و لمتابعووة ط لهووم أثذوواء ةجوووده اووي
المدرسة.
 oإقامة لقاءات بي أةلياء أمور االط ال ذةي التوحد.
با ستمرار مع األ ه م خالل د ااتر
 oمتاب عة حا لة ال
المتابعة.
 oاالتصال باأله عذد الضرةرة لال ستعالم ع ما رأ ع لى
ال .
 oتزة د األه بذسخ م ب اقات التواص ة جداةل االل ش ه
للمتابعة اي المذزل.
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