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المحتويات

6المقدمة
 - البصريــة  )اإلعاقــة  الحســية  لإلعاقــات  بعــد  عــن  التدريــس  اســتراتيجيات  أواًل: 

الســمعية( 7اإلعاقــة 

7استراتيجيات التدريس عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة الحسية )اإلعاقة البصرية( 
10استراتيجيات التدريس عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة الحسية )اإلعاقة السمعية(

13اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقة البصرية
14اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقة السمعية

ثانيــًا: اســتراتيجيات التدريــس عــن بعــد لإلعاقــات كثيرة االنتشــار )اإلعاقــة الفكرية- 
16صعوبــات التعلم(

16استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات كثيرة االنتشار) اإلعاقة الفكرية(
18استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات كثيرة االنتشار) صعوبات التعلم(

21اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقة الفكرية 
22اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لصعوبات التعلم 

ثالثــًا : اســتراتيجيات التدريــس عــن بعــد لإلعاقــات قليلــة االنتشــار )اضطــراب فــرط 
23الحركــة وتشــتت االنتبــاه – اضطــراب طيــف التوحــد(

اســتراتيجيات التدريــس عــن بعــد لإلعاقــات قليلــة االنتشــار  ) اضطــراب فــرط الحركــة 
23وتشــتت االنتباه(

25استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات قليلة االنتشار ) اضطراب طيف التوحد(
اإلرشــادات العامــة الســتراتيجيات التدريــس عــن بعــد  لإلعاقــات قليلــة االنتشــار 

27اضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه 

اإلرشــادات العامــة الســتراتيجيات التدريــس عــن بعــد  لإلعاقــات قليلــة االنتشــار 
28اضطــراب طيــف التوحــد

29اإلرشادات العامة لألسرة 
30رابط مساعد الستمارات البرنامج التربوي الفردي في التعليم عن بعد
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المقدمة

انطالقــًا مــن سياســة وزارة التعليــم واســتمرارية التعلــم عــن بعــد ، ولضمــان تحســين نواتــج التعلم للطالب 
ذوي اإلعاقــة فــي بيئــة التعلــم االفتراضيــة حيــث يكــون الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة بمســاعدة مــن 
ولــي االمــر ولتحقيــق ذلــك الهــدف ،يقــوم معلــم التربيــة الخاصــة بتوظيــف اســتراتيجيات تعليميــة تتناســب 

مــع عمليــة التعلــم عــن بعــد ليتمكــن الطالــب مــن فهــم واســتيعاب المــادة التعليميــة.

يســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم دليــل اســتراتيجيات التدريــس عــن بعــد للطــالب ذوي اإلعاقــة ليكــون مرشــدًا 
ومرجعــًا لخدمــة الطلبــة ذوي اإلعاقــة وأســرهم ومعلميهــم ، مســاهمًا فــي تعلــم أجــود وأفضــل لهــم 
ويســعدنا تلقــي استفســاراتكم واقتراحاتكـــم لتحسيـــن وتطويـــر هــذا الدليــــل مــن خــالل التواصــل مــع اإلدارة 

ــي:  ــي التال ــد االلكترون ــة الخاصــة علــى البري العامــة للتربي

se_dgo@moe.gov.sa

.

*****
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أواًل: استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات الحسية
 )اإلعاقة البصرية - اإلعاقة السمعية(

استراتيجيات التدريس عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة الحسية )اإلعاقة البصرية( 

اإللقاء

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

أن يصمم المعلم درسًا تفاعليًا مشوقًا وجذابًا من جميع الجوانب.. 	

أن يكون اإللقاء توضيحًا لما هو موجود في الكتاب ال إعادة له.. 	

 أن يراعــي المعلــم الوقــت المخصــص للفصــل االفتراضــي عنــد إعــداد الــدرس، بحيــث يقســم الوقــت بيــن . 	
العــرض والمراجعــة واألنشــطة.

أن يراعــي المعلــم التسلســل المنطقــي أثنــاء الفصــل االفتراضــي فينتقــل مــن الســهل إلــى الصعــب ومــن . 	
البســيط إلــى المركــب ومــن الجزئــي إلــى الكلــي ومــن المحســوس إلــى المجــرد ومــن المعلــوم إلــى المجهــول 

ومــن المهــم إلــى الواضــح المحــدد.

أن يبتعد عن اإللقاء بسرعة أثناء الفصل االفتراضي .. 	

أن يتأكــد المعلــم مــن وضــوح الصــوت وأن ال توجــد مشــاكل فــي المايكرفــون أو االتصــال بشــبكة اإلنترنــت، . 	
حيــث أن نبــرة الصــوت وتغيرهــا مــن الحيــن إلــى األخــر أثنــاء الفصــل االفتراضــي لــه دور كبيــر فــي نجــاح هــذه 

االســتراتيجية.   

أن يتأكد المعلم من فهم الطالب للجزء األول من الدرس قبل االنتقال إلى الجزء اآلخر.. 	

أن يطرح بعض االسئلة على الطالب للتأكد من انتباههم أثناء الفصل االفتراضي.. 	

أن يفتــح المعلــم بــاب المناقشــة للطــالب قبــل انتهــاء الفصــل االفتراضــي للتأكــد مــن مــدى اســتيعابهم . 	
للــدرس.
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الحوار ومهارات التواصل

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

موزعة على ثالث مراحل كالتالي:

المرحلة األولى : التخطيط والتصميم .. 1

وفيهــا يتــم تحديــد الغــرض مــن المناقشــة، ومراعــاة اســتعداد الطــالب للمناقشــة، وتجهيــز األســئلة 
بحيــث يراعــي المعلــم أن تكــون األســئلة واضحــة وبســيطة وموجــزة. مــع األخــذ فــي االعتبــار منطقيــة ترتيــب 

األســئلة، كمــا يجــب تنويــع االســئلة. 

المرحلة الثانية :التنفيذ.. 2

وفيهــا يجــب االســتحواذ علــى انتبــاه الطــالب أثنــاء الحصــة االفتراضيــة، كمــا يجــب التخطيــط إلشــراك جميــع 
الطــالب فــي النقاش.   

المرحلة الثالثة: اإلغالق.. 3

وفيها يتم التوضيح للطالب بما يجب عليهم فعله.

علــى المعلــم أن يعــزز طريقــة المناقشــة لــدى الطــالب، مــع محاولــة تهيئــة 
جــو مــن األلفــة والمحبــة والمــرح مــع الطــالب أثنــاء الحصــة االفتراضيــة.

المرحلة الرابعة : التقويم. . 4

حل المشكالت

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

عرض المشكلة على الطالب.. 	

الحاليــة عــن طريــق مناقشــة الطــالب حــول جوانــب المشــكلة شــخصيًا باســتخدام . 	 دراســة المشــكلة 
الصــوت.

جمع المعلومات المتصلة بالمشكلة عن طريق المواقع موثوقة المصدر أثناء الدرس .. 	

البحث عن المصادر المختلفة باستخدام شبكة االنترنت. . 	

وضع فروض لحل المشكلة.. 	

اختبــار صحــة الفــروض: ويتــم باتبــاع خطــوات علميــة منظمــة، والحكــم علــى الفــروض المصاغــة، والتــي يمكن . 	
أن يتناقــش حولهــا الطالب.

الوصول للنتائج وتطبيق الحل.. 	

 متابعة وتقويم مدى فاعلية وجدوى الحل.. 	
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العصف الذهني

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

يسأل المعلم سؤاال مفتوحًا.. 	

يبدأ الطالب باإلجابة باستخدام الصوت أو المحادثة الكتابية.. 	

 أن يكون لكل طالب الفرصة في المشاركة.. 	

عدم رفض أو نقد أي فكرة مطروحة من قبل الطالب. . 	

يقوم المعلم بمناقشة كل فكرة.. 	

يشير المعلم بوضوح إلى األفكار المتفق عليها  . 	

يلخص أحد الطالب النقاط المتفق عليها ويطبعها.. 	

مثلث االستماع 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

يقسم المعلم الطالب ذوي اإلعاقة البصرية إلى مجاميع ثالثية افتراضية.. 	

كل طالب في كل مجموعة له دور محدد كما يلي: 

الطالب األول: متحدث، يشرح الدرس أو الفكرة أو المفهوم لفظيًا.	 

الطالــب الثانــي: مســتمع جيــد، ويطــرح أســئلة علــى الطالــب األول لمزيــد مــن 	 
التفصيــل وتلقــي اإلجابــات لتوضيــح الفكــرة. 

ــة 	  ــه ويقــدم تغذي ــة وســير الحديــث بيــن زميلي الطالــب الثالــث: يراقــب العملي
راجعــة لهمــا بالصــوت، فهــو يســمع جيــدا مــا يــدور بيــن الطالبيــن األخريــن 

تبديل األدوار بين الطالب حول نفس الفكرة أو السؤال أو المشكلة.. 	

الصف المقلوب

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

 تحديد اسم وعنوان الدرس المراد البحث به.. 	

القيام بتحليل المحتوى إلى مجموعة من األهداف التدريسية.. 	

إنشــاء مقطــع فيديــو يتضمــن محتــوى الــدرس، بــأن ال يزيــد عــن 0	 إلــى 		 دقيقــة علــى األكثــر ، وأيضــا ممكــن . 	
تزويــد الطلبــة بمحتــوى معــد مســبًقا مــن جهــة موثوقــة مثــل قنــوات عيــن، حيــث يختــار المعلــم المقاطــع 

المناســبة لالســتماع ويزودهــا للطلبــة قبــل الحصــة الدراســية.

إرسال مقطع الفيديو إلى الطالب لمتابعته في المنزل قبل الحصة. . 	

يقوم الطالب بالبحث عن هذه المفاهيم عبر الكتب الدراسية والمراجع ومواقع الويب.. 	

في الحصة االفتراضية التالية ؛ يقوم الطالب بأداء بعض األنشطة المتعلقة بما توصلوا إليه من مفاهيم.. 	

يقوم المعلم بتقييم مدى استيعاب كل طالب للدرس.. 	
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استراتيجيات التدريس عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة الحسية )اإلعاقة السمعية(

الواقع المعزز 
وهــي رســومات أو صــور ثالثيــة االبعــاد أو لقطــات فيديــو تســمح بالتجــول االفتراضــي لفهــم المحتــوى المقــدم،  
ممــا يســاهم فــي تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري. وتســاهم فــي زيــادة الدافعيــة لــدى الطــالب الصــم مــن خــالل 

دعمهــا للمثيــرات البصريــة.

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

مــن خــالل إظهــار المحتــوى المعرفــي الرقمــي مدعمــًا بالصــور ثالثيــة االبعــاد والفيديوهــات وغيرهــا مــن 	 
ــة  ــب متفاعــال مــع المــادة التعليمي ــاه ممــا يجعــل الطال األشــكال ومــزودًا بوســائل االيضــاح وجــذب االنتب

بشــكل يربطــه بالحيــاة الواقعيــة ومواقفهــا.

خرائط المفاهيم

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

يقوم المعلم بعرض الدرس.. 	

يقــوم المعلــم بإعــادة ترتيــب مفاهيــم المــادة الدراســية مــن خــالل رســم خريطــة مفاهيميــة يراهــا الطــالب . 	
مــن شاشــاتهم.

يقــوم المعلــم باســتخدام الخريطــة المعرفيــة بأشــكالها المختلفــة بمــا يتناســب مــع الطــالب ذوي اإلعاقــة . 	
)يرســل رابــط إلحــدى التطبيقــات لرســم الخرائــط(.

يقوم الطالب بتصميم خريطة معرفية للدرس ويتم إرسالها.. 	

يمكن االستعانة بهذا الموقع https://bubbl.us لتصميم خرائط مفاهيمية.. 	
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فهم المقروء 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

عرض النص المقروء على الطالب. . 	

قراءة النص بصوت واضح على الطالب مع تظليل كل كلمة يقرأها.. 	

يقوم المعلم بتوضيح معاني الكلمات األساسية في الدرس من خالل عرضها.. 	

معرفة أضداد الكلمات.. 	

تحديد الهدف األساسي من النص.. 	

اإلجابة عن األسئلة األساسية للدرس إما صوتيًا أو كتابيًا .. 	

استبعاد األفكار التي ليست لها عالقة بوضع إشارة خطأ أمامها.. 	

التلخيص

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

 عرض الدرس بطرق متنوعة .. 	

مشاركة الطالب بفاعلية في الحصة من خالل المحادثة المكتوبة.. 	

تحديد األفكار الرئيسية للدرس وحذف األفكار غير الضرورية.. 	

 يطلب المعلم من كل طالب تلخيص ما تم تعلمه بطرق متنوعة بما يتناسب مع قدرات الطالب.. 	

التدريس المتمايز 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

تنويــع المعلــم لألهــداف بمــا يناســب الطــالب الصــم وضعــاف الســمع فــي التعلــم عــن بعــد )مــا بيــن أهــداف . 	
الحــد األدنــى, أو المســتويات العليــا )أهــداف الحــد األعلــى( .

ــوى أو فــي طريقــة التدريــس أو فــي المخرجــات المتوقعــة ، . 	 ــز إمــا فــي المحت ــم أن ُيماي ــز للمعل ــح التماي يتي
وبالتالــي تتوافــق هــذه االســتراتيجية مــع خصائــص وفئــات الصــم غيــر المتجانســة.

التنويــع فــي محتويــات الــدروس بيــن عــروض وانشــطة مكتوبــة وألعــاب جماعيــة أو مقاطــع فيديــو يطلــع . 	
عليهــا الطالــب.

السماح للطالب باالستجابة بالمحادثة أو تعميم نموذج أو كتابة مستند.. 	
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دليل استراتيجيات

 التدريس عن ُبعد للطالب لذوي االعاقة
) المعلمين _ أولياء األمور(

 )VAKT( التدريس القائم على مدخل الحواس المتعدد

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

	 . T.واللمس، K  حركي ، A السمع ، v الرؤية )VAKT(   تعرف اختصارا

تعليم الطالب الصم باستخدام أكثر من حاسة للتعلم . . 	

ــز األدوات . 	 ُتقــدم لهــم المعلومــات بطريقــة تجعلهــم يكتشــفون هــذه األدوات بحيــث يطلــب منهــم تجهي
ــي يكتشــفونها. الت

يعزز المعلم مشاركة الطالب بوضع معززات رقمية في المنصة.. 	
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دليل استراتيجيات

 التدريس عن ُبعد للطالب لذوي االعاقة
) المعلمين _ أولياء األمور(

اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات الحسية

 )اإلعاقة البصرية- اإلعاقة السمعية(

اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقة البصرية

تشجيع الطالب وتعزيز أدوارهم اإليجابية داخل الفصل االفتراضي. . 	

تعزيز قنوات التفاعل بين المعلم والطالب عن طريق التعزيز اللفظي. . 	

استخدام مهارات تدريسية متعددة . . 	

يراعى أن يتم اختيار الرسوم أو الصور الواضحة وتكبيرها قدر المستطاع للطالب من ضعاف البصر. . 	

إسناد وتكليف الطالب بمهام وأداور قيادية مما يرفع مستوى الثقة بالنفس.. 	

عنــد دمــج الطــالب مــع أقرانهــم داخــل الفصــل فيجــب إشــراكهم وإعطائهــم أدوارًا ومهامــًا جنبــًا إلــى جنــب . 	
مــع المبصريــن، وتشــجيع التفاعــل والتعــاون فيمــا بينهــم. 

التأكــد مــن جاهزيــة أجهــزة الطــالب التقنيــة بحيــث تكــون مــزودة ببرامــج قارئــات الشاشــة  التــي تحــول النــص . 	
إلــى صــوت مســموع، وأنهــا تعمــل بكفــاءة وفاعليــة.

توفير بيئة هادئة ومناسبة للتعلم عن بعد بعيدة عن أي مؤثرات خارجية.. 	

التأكــد مــن أن كل األدوات المســتخدمة فــي التعليــم عــن بعــد تعمــل بحالــة جيــدة وكفــاءة عاليــة كالحاســوب . 	
وشــبكة االنترنت والمايكرفون والســماعة. 

وضوح الصوت وعدم وجود أي ضوضاء تؤدي إلى تشتت انتباه الطالب. . 0	

إشعار وتنبيه الطالب ببدء الفصل االفتراضي.. 		

إلقاء التحية على الطالب. . 		

بث التفاؤل في نفوس الطالب ذوي اإلعاقة البصرية وتقديم الدعم والمساعدة لهم. . 		

مراعاة الفروق الفردية بين  الطالب. . 		

المتابعة المستمرة لتقدم مستوى الطالب األكاديمي والمعرفي .. 		

تبني التطبيقات التعليمية التي تدعم الوصول الشامل. . 		

التأكد من وجود الكتب الدراسية بطريقة برايل مع الطالب ذوي اإلعاقة البصرية، أثناء الفصل االفتراضي.. 		

تجنــب إرســال ملفــات ذات مســاحة كبيــرة للطــالب أو ملفــات تكــون بصيغــة  pdf كونهــا غيــر داعمــة لبرامــج . 		
قارئــات الشاشــة للطــالب ذوي االعاقــة البصريــة بــأن يراعــي المعلــم أن تكــون كل الملفــات المرســلة 

للطــالب بصيغــة نصيــة بحيــث يمكــن لبرامــج قارئــات الشاشــة تحويلهــا إلــى كالم مســموع.

إشعار الطالب بانتهاء الفصل االفتراضي . . 		

توجيــه األســر علــى أن يتــم تخصيــص مــكان مناســب للطــالب ذوي اإلعاقــة البصريــة فــي المنــزل لضمــان . 0	
خصوصيتهــم. 

 إعطاء الطالب ذوي اإلعاقة البصرية وقتًا مناسبًا لالستعداد والراحة أثناء الحصص. . 		
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دليل استراتيجيات

 التدريس عن ُبعد للطالب لذوي االعاقة
) المعلمين _ أولياء األمور(

اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقة السمعية

اســتخدام أجهــزة الحاســب المكتبــي أو الحاســوب الشــخصي أو اللوحــي عوضــا عــن اســتخدام الجــوال أثنــاء . 	
التدريــس.

تعزيز االنتماء الوطني وذلك باالستماع للنشيد الوطني بداية اليوم الدراسي. . 	

إلقاء التحية على الطالب . . 	

التواصل مع أولياء األمور وإشراكهم في العملية التعليمية .. 	

تقسيم الحصة للطالب كالتالي: . 	

الترحيب والسالم على الطالب. 	 

مراجعة الدرس السابق والتذكير بالقوانين الصفية. 	 

ذكر الهدف من الحصة وشرح الهدف. 	 

استخدام عروض بصرية مناسبة لجذب الحواس الخمس .. 	

إعطاء أوقات استراحة للطالب أثناء الحصة. . 	

إنهــاء الحصــة بذكــر مجموعــة مــن الخيــارات التــي يمكــن للطالــب الرجــوع لهــا مثــل قنــاة عيــن ومنصــة . 	
. بالواجــب  مدرســتي وتذكيرهــم 

 مشــاركة الطــالب بأنشــطة وألعــاب تفاعليــة رقميــة لتحفيــز الطــالب علــى التعلــم واالنتهــاء باســتجابة . 	
محفــزة.

ظهور وجه المتحدث )المعلم( عند تدريس الطالب الصم، وضعاف السمع، وزارعي القوقعة.. 0	

االلتزام بمواجهة الكاميرا عند التحدث لمشاهدة حركة الشفاه والكالم وطرق التواصل األخرى.. 		

الثبات عند الشرح قدر اإلمكان لمتابعة حركة الشفاه وتعبيرات الوجه.. 		

التحدث بوضوح وبسرعة طبيعية.. 		

اســتخدام الطالــب مــن ضعــاف الســمع وزارعــي القوقعــة لــألدوات المســاعدة لتحســين جــودة الصــوت . 		
. FM عنــد التعلــم عــن بعــد مثــل جهــاز ال

إجابة السؤال الشفهي بطريقة التواصل المناسبة )منطوقة / إشارة(  أو عبر الكتابة في المحادثة.. 		

قبول استجابات الطالب حسب قدراتهم سواًء كان كتابيًا أو شفهيًا.. 		

متابعــة األداء التحصيلــي للطــالب مــن خــالل مراجعــة جوانــب اإلخفاقــات– إن وجــدت-  ووضــع البرامــج . 		
العالجيــة وتقويمهــا وتقديــم التغذيــة الراجعــة .

بنــاء  نمــاذج أســئلة متنوعــة لتعطــي مصداقيــة أكثــر للنتيجــة أو المحصلــة النهائيــة للدرجــة بســبب ضعــف . 		
التواصــل والناتــج عــن ُبعــد االتصــال.

التجــاوز عنــد التقييــم عــن المهــارات المتعلقــة بالصــوت والطالقــة الكالميــة واللغــة، وإيجــاد مهــارات بديلــة . 		
حســب حالــة كل طالــب وبطريقــة التواصــل المالئمــة لإلجابــة عــن المتطلــب / الســؤال.



15
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 التدريس عن ُبعد للطالب لذوي االعاقة
) المعلمين _ أولياء األمور(

طريقــة تقديــم األســئلة حيــث تتــم صياغــة أســئلة االمتحانــات بطريقــة مالئمــة لطريقــة تواصــل وخصائــص . 0	
الطالــب ضعيــف الســمع أو زارع القوقعــة، وفــق الثــروة اللغويــة الموجــودة لديــه، مــدة االختبــار ووقــت 

اإلجابــة، كثافــة المــواد الدراســية وتعقــد محتــواه.

اســتخدام الكتابــة علــى الســبورة وتدويــن المالحظــات مــا أمكــن وذلــك عنــد شــرح الــدرس لفهــم الكلمــات . 		
المنطوقــة.

تنظيــم الســبورة التعليميــة / التفاعليــة واســتخدام األقــالم الملونــة عنــد الشــرح حتــى يســهل علــى الطــالب . 		
ترتيــب أفكارهــم حــول الــدرس.

استخدام الوسائط التقنية المتنوعة )فيديو – صور ....(.. 		

دمج التقنية في عملية التعليم والتعلم.. 		

التركيز على األولويات التدريسية من خالل أهم األهداف التدريسية لكل درس.. 		

تجزئة الدرس للتحقق من الفهم.. 		

إعداد ملخصات للموضوعات تحتوي على أهم المعلومات.. 		

عرض أو كتابة البطاقات التي تتضمن الكلمات األساسية في الدرس لتعزيز الفهم واالستيعاب. . 		
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 التدريس عن ُبعد للطالب لذوي االعاقة
) المعلمين _ أولياء األمور(

ثانيًا: استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات كثيرة االنتشار
 )اإلعاقة الفكرية- صعوبات التعلم(

استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات كثيرة االنتشار) اإلعاقة الفكرية(

األلعاب اإللكترونية والتطبيقات التعليمية 

الخطوة اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

	. يقوم المعلم باختيار تطبيقات تعليمية وألعاب إلكترونية تحقق األهداف التدريسية موثوقة المصدر.

استراتيجية جداول النشاط المصورة

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

يصمم المعلم جدول لخطوات المهارة المطلوبة من الطالب .. 	

إرسال جدول الصور  إلى الطالب إلكترونيًا.. 	

يقوم الطالب بتطبيق المهارة بإتباعه خطوات  جدول الصور بمساعدة .. 	

يقوم الطالب بتطبيق مهارة معينة بإتباعه خطوات جدول الصور بدون مساعدة.. 	

البدائل التعليمية

الخطوة اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

االستعانة ببعض مواقع االنترنت والتطبيقات للتعلم  التفاعلي وتوظيفها حسب المهارة المطلوبة.. 	

عرضها على الطالب من خالل برنامج التيمز.. 	
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 التدريس عن ُبعد للطالب لذوي االعاقة
) المعلمين _ أولياء األمور(

تمثيل األدوار

الخطوة اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

يقــوم فيــه الطــالب بتمثيــل أدوار لموقــف تعليمــي أو ســيناريو أو قصــة أو مشــهد بواســطة طالــب أو . 	
طالبيــن أو أكثــر حســب توجيــه المعلــم.

فتح الكاميرا أثناء أداء المشهد التمثيلي.. 	

صندوق المفاجآت

الخطوة اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

تقدم تلميحات لفظية للطالب .. 	

على الطالب اكتشاف ما بداخل الصندوق ) ويتم ذلك من خالل فتح كاميرا تطبيق تيمز أمام الصندوق(.. 	

قراءة الصورة

الخطوة اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

تمكيــن الطالــب مــن مالحظــة ووصــف محتــوى الصــورة أو الرســمة التوضيحيــة التــي تعــرض عليــه مــن خــالل . 	
برنامــج التيمز. 

تفسير مضمونها واستنتاج ما تحمله من مفاهيم، وأفكار، وقيم، وعالقات، ومعايير فنية، أو جمالية.. 	

استدعاء هذه المكونات أو ما يرتبط بها بتحويلها إلى كالم منطوق أو مكتوب.. 	

أصابع اليد

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

توظيف أصابع اليد للمهارة المقصودة بحيث تصبح معروضة أمام المعلم من خالل الكاميرا.. 	

تكون للتفريق بين الفئات النقدية ، أو في العد على األصابع.. 	
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 التدريس عن ُبعد للطالب لذوي االعاقة
) المعلمين _ أولياء األمور(

استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات كثيرة االنتشار) صعوبات التعلم(

العجلة الدوارة

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية: 

يصمــم المعلــم مجموعــة مــن األنشــطة اإللكترونيــة مثــل أســئلة وإجابــات . 	
متعــددة أو توصيــل أو غيرهــا مــن األنشــطة.

يختــار المعلــم أحــد الطــالب لإلجابــة عــن ســؤال العجلــة الــدوارة عنــد توقفهــا، . 	
بعــد عرضهــا علــى الطــالب مــن خــالل برنامــج التيمــز.

يمكن استخدامها أثناء الدرس أو في نهايته كتغذية راجعة .. 	

أرسل سؤااًل

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

يقــوم المعلــم بإرســال رســالة الكترونيــة للطالــب فــي بدايــة الــدرس لمراجعــة . 	
ــة الراجعــة  ــة الــدرس للمراجعــة والتغذي الــدرس الســابق أو يرســلها فــي نهاي

للــدرس الحالــي.

يقوم الطالب في نهاية كل درس بإرسال رسالة الكترونية.. 	

تكــون الرســالة موجهــة ألقرانــه أو معلمــه للســؤال عــن معلومــة مــا وتبــادل . 	
النقــاش فيهــا مــع اقرانــه.

النصف األخر

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

تصميــم بطاقــات الكترونيــة بأشــكال مختلفــة مقســمة لنصفيــن ، النصــف األول يحتــوي علــى  الســؤال . 	
والنصــف االخــر يتضمــن اإلجابــة.  

يقــوم الطالــب بتركيــب الجــزء أو الجــواب المناســب لــكل ســؤال بتحريــك . 	
الفــأرة لتركيبهــا.

يقدم المعلم التغذية الراجعة للطالب.. 	
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 التدريس عن ُبعد للطالب لذوي االعاقة
) المعلمين _ أولياء األمور(

استراتيجية اكتشف الخطأ

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

يقــدم المعلــم فــي نهايــة الــدرس أســئلة تتضمــن إجابــات صحيحــة وخاطئة باســتخدام التطبيقــات واأللعاب . 	
اإللكترونية. 

يطلب المعلم من الطالب وضع إشارة)×(أو الضغط عليها لتحديد اإلجابات الخاطئة.. 	

يصحح الطالب الخطأ عن طريق الكتابة أو المحادثة أو شفهيًا.. 	

يقدم المعلم التغذية الراجعة .. 	

KWL جدول التعلم
ماذا أعرف ؟

ما اريد أن أعرف؟

ماذا تعلمت اليوم ؟

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

المرحلة K: في البداية يكون كل طالب قد أعد الجدول مسبًقا على جهازه الخاص. . 1

المرحلة W: تعبئة الجدول خالل الدرس. . 1

ــق مشــاركة الشاشــة او ارســال صــورة للجــدول فــي . 2 ــة L: مشــاركة الجــدول مــع الفصــل عــن طري المرحل
المحادثــة.  

الصف المقلوب

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

تحديد اسم وعنوان الدرس المراد البحث به.. 	

القيام بتحليل المحتوى إلى مجموعة من األهداف التدريسية.. 	

إنشــاء مقطــع فيديــو يتضمــن محتــوى الــدرس، ويجــب أن يكــون ُمســجًلا بالصــوت والصــورة وأن ال يزيــد عــن . 	
0	 إلــى 		 دقيقــة علــى األكثــر وأيضــا، يمكــن تزويــد الطلبــة بمحتــوى معــد مســبقا مــن جهــة موثوقــة مثــل 
قنــوات عيــن .حيــث يختــار المعلــم المقاطــع المناســبة لالســتماع ويزودهــا للطلبــة قبــل الحصــة الدراســية .

إرسال مقطع الفيديوإلى الطالب لمشاهدته في المنزل. . 	

يقوم الطالب بالبحث عن هذه المفاهيم عبر الكتب الدراسية والمراجع ومواقع الويب.. 	

 فــي الحصــة االفتراضيــة التاليــة يقــوم الطــالب بــأداء بعــض األنشــطة المتعلقــة بمــا توصلــوا إليــه مــن . 	
مفاهيــم.

يقوم المعلم بتقييم مدى استيعاب كل طالب للدرس.. 	
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شريط الذكريات المصور 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

 إعــداد المعلــم لمجموعــة بطاقــات التقييــم المصــورة إلكترونيــًا التــي تأخــذ هيئــة . 	
الفيلــم الخــاص بالكاميــرات باللونيــن األبيــض و األســود .

إلكترونيــًا . 	 للكتابــة  مخصصــة  فارغــة  مربعــات  علــى  البطاقــات  هــذه  تحتــوي 
بداخلهــا. 

يتم عرضها على الطالب إما كتمهيد للدرس او تقييم.. 	

يكتب الطالب إلكترونيًا في الشريط ما تم تعلمه في الدروس السابقة كمراجعة أو تمهيد للدرس.. 	

المقارنة

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

تتضمــن البحــث عــن أوجــه الشــبه أو االختــالف بيــن شــيئين أو أكثــر يعرضــان . 	
علــى الطالــب مــن خــالل شاشــة الكمبيوتــر.

يمكــن إشــراك أكثــر مــن طالــب مــن خــالل غــرف المحادثــات لمناقشــة أوجــه . 	
الشــبة واالختــالف.

تدوين المالحظات إلكترونيًا 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

يقــوم المعلــم بتدريــب الطــالب علــى كيفيــة تدويــن المالحظــات أثنــاء الــدرس ، بهــدف تحســين أداء الطــالب . 	
مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لهــم بمشــاركة الشاشــة.

منحهــم مجموعــة مــن المالحظــات التــي يمكــن االعتمــاد والرجــوع إليهــا مســتقباًل عبــر تصميــم الجــداول . 	
االلكترونيــة.
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اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات كثيرة االنتشار

 )اإلعاقة الفكرية- صعوبات التعلم(

اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقة الفكرية 

الحرص على اللياقة البدنية والصحية للطالب من خالل تطبيق التمارين الرياضية بداية اليوم الدراسي.   . 	

بدايــة اليــوم الدراســي االفتراضــي بالقــرآن الكريــم والســالم الملكــي وذلــك لتعزيــز القيــم الدينيــة واالنتمــاء . 	
الوطنــي فــي نفــوس الطــالب واســتعراض إنجــازات الوطــن.  

تهيئة الفصل االفتراضي للطالب بالتذكير بأن التعلم عن بُعد ال يقل أهمية عن التعلم الحضوري .  . 	

التأكيد على ضرورة اإللتزام بآداب الصف و من ضمنها عدم اإلنشغال بأي مثير خارج سياق الدرس.  . 	

إعداد الحصة الدراسية وتصميمها لتتضمن المهام اإللكترونية للطالب وتثبيتها في جدولهم الدراسي.   . 	

تقديم الحصة الدراسية في موعدها االفتراضي باستثمار الدرس المعياري ورصد حضور الطالب .  . 	

التفاعل مع الطالب عبر أدوات التعليم اإللكتروني واإلجابة على استفساراتهم . . 	

االطالع على تقارير أداء الطالب وما تم إنجازه من مهام وتقديم التغذية الراجعة لهم.  . 	

تقديــم حلــول تعليميــة إلكترونيــة لتســديد الفجــوة التعليميــة )الفاقــد التعليمــي( ودعــم الطــالب كتقديــم . 	
ــة. ــة وإنشــاء مســارات تعليمي دروس إضافي

االستفادة من قنوات عين التعليمية للتربية الخاصة . . 0	

بناء اختبارات تقويمية دورية عن ُبعد.  . 		

خلــو المــادة المقدمــة مــن األخطــاء العلميــة أثنــاء العــرض والتوجيــه الصحيــح مــع مراعــاة التسلســل . 		
المنطقــي للمحتــوى المعرفــي وإيصــال المعلومــة بطــرق إبداعيــة.   

تطبيق استراتيجيات التعلم عن بعد المحققة لألهداف بشكل سليم وواضح.. 		

استخدام التقنية اإللكترونية مع مراعاة ما يلي: . 		

المرحلة العمرية والفروق الفردية.   	 

تفعيل أدوات التيمز المتاحة.  	 

تنوع األنشطة خالل مراحل الحصة.   	 

تفعيل التقييم اإللكتروني بمراحله المختلفة وإشعار الطالب بذلك.  	 

تشجيع الطالب على استخدام التقنية في البحث والتواصل.  	 

تقديم الدعم للمتعلم من خالل تفعيل الكتاب المدرسي في الحصة االفتراضية.  	 

تقديم الدعم للمتعلمين من خالل ما يلي:  . 		

إشراك الطالب في عملية التعلم والتعليم بشكل تفاعلي .  	 

توظيف المهارات المتعلمة في الحياه اليومية.  	 

التحفيز والتنوع في وسائل التعزيز لرفع التحصيل الدراسي.  	 
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ــم . 		 ــآداب الســلوك الرقمــي والتعامــل مــع أنظمــة إدارة التعل ــزام ب إدارة الفصــل االفتراضــي مــن خــالل االلت
ــة . بفاعلي

  ضبط وإشراك طالب الصف جميعا بفاعلية.. 		

استثمار زمن الحصة بما يحقق الهدف بشكل صحيح.. 		

اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد لصعوبات التعلم 

تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلم على منصة مدرستي عبر الفصول االفتراضية.. 	

توفير البيئة المناسبة الخالية من المشتتات لالستفادة من الدرس.. 	

إعداد الخطط التعليمية ومراجعتها بشكل دوري.. 	

تكثيف الجلسات التدريسية الفردية لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطالب.. 	

إشــراك األســرة فــي تنفيــذ أهــداف الخطــة التعليميــة وتزويدهــم بالممارســات واالســتراتيجيات المناســبة . 	
للتدريــس داخــل المنــزل.

رفع دافعية الطالب نحو التعلم والتدريب على التقويم الذاتي.. 	

االهتمام بالتطوير المهني في المجال التقني لتقديم أفضل الخدمات في التعليم عن بعد. . 	

اســتخدام التطبيقــات واألدوات التعليميــة واإلثــراءات البصريــة الجاذبــة لتدريــس الطــالب ذوي صعوبــات . 	
التعلــم لزيــادة دافعيتهــم للتعلــم. 

استخدام التعزيز البصري والصوتي المناسب للتدريس عن بعد . . 	
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ثالثًا : استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات قليلة االنتشار

)اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه – اضطراب طيف التوحد(

استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات قليلة االنتشار 

) اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه(

التنظيم الرقمي لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية: 

إنشــاء مجلــدات إلكترونيــة تســاعد الطــالب علــى تنظيــم ملفاتهــم وعمــل ملــف انجــاز الكترونــي لتنظيــم . 	
أعمالهــم عــن طريــق OneNote فــي مايكروســوفت تيمــز علــى ســبيل المثــال. 

قم بعمل مجلد رئيسي لكل مادة في الفصل الدراسي. . 	

قم بإنشاء مجلد آخر لجميع ما يخص العملية التعليمية للطالب .. 	

أنشئ مجلدات فرعية داخل مجلد كل فصل دراسي.. 	

أنشئ مجلًدا فرعًيا لكل موضوع.. 	

  أهداف االستراتيجية: 

يســهل اســتخدام دفاتــر المالحظــات تنظيــم طــالب تشــتت االنتبــاه وفــرط الحركــة عــن بعــد و تنظيــم . 	
أعمالهــم وتذكيرهــم بجميــع مــا تــم عملــه وإنجــازه خــالل الفصــل الدراســي بشــكل يومــي. 

يسهل إضافة البيانات التحكم فيه من قبل المعلم والطالب.  . 	

يسهل على المعلم متابعة الطالب بشكل دائم عن بعد.. 	
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نظام المكافآت لتعزيز السلوك

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

تحديد المعزز المناسب للطالب بعد االتفاق مع ولي االمر .. 	

تعزيز السلوك اإليجابي اثناء الحصة االفتراضية .. 	

تصميم نظام مكافآت إلكتروني للطالب.. 	

متابعة ملف المكافآت عن طريق إرسال الملف لولي أمر الطالب. . 	

CCC استراتيجية
احجب – انسخ – قارن 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

إعطــاء الطــالب قائمــة إلكترونيــة مكونــة مــن0	-0	 كلمــة للتدريــب . 	
قائمــة  مــن  كلمــة  لــكل  خاليــة  وورقــة  بطاقة فهــرس،  عليهــا، 

الكلمــات.

الطلب من الطالب إتمامها أمام المعلم.. 	

أثنــاء فتــرة التعليــم عــن بعــد يتــم إرســال ورقــة االســتراتيجية وتدريــب األســر، حســب الخطــوات المكتوبــة . 	
وإرســالها فــي دفاتــر المالحظــات فــي برنامــج التيمــز. 

نظام المكافآت لتعزيز السلوك بمشاركة ولي األمر

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

تقدم بطاقة التقرير اليومي )DRC( إلكترونيًا.. 	

يراقــب المعلــم ويســجل قــدرة الطالــب علــى تحقيــق أهــداف ســلوكية إيجابيــة محــددة ويضعهــا فــي بطاقــة . 	
التقرير. 

يرسل المعلم بطاقة التقرير إلى المنزل ليوقعها ولي أمر الطالب إلكترونيًا. . 	

مكافــأة الطالــب علــى تحســن  ســلوكه يمكــن اســتخدامها فــي متابعــة الطالــب أكاديميــا حســب األهــداف . 	
التــي يختارهــا المعلــم واألســرة. 

أثنــاء فتــرة التعليــم عــن بعــد يســتطيع المعلــم إرســال التقريــر وتدريــب االســرة على كيفية تعبئة االســتمارة . 	
 .Teams عــن طريــق برنامج
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خرائط المفاهيم

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

يقوم المعلم بعرض الدرس .. 	

خريطــة . 	 رســم  خــالل  مــن  الدراســية  المــادة  مفاهيــم  ترتيــب  بإعــادة  المعلــم  يقــوم 
شاشــاتهم. مــن  الطــالب  يراهــا  مفاهيميــة 

يقــوم المعلــم باســتخدام الخريطــة المعرفيــة بأشــكالها المختلفــة بمــا يتناســب مــع . 	
الطــالب ذوي اإلعاقــة ويرســل رابــط إلحــدى تطبيقــات رســم الخرائــط.

يقوم الطالب بتصميم خريطة معرفية للدرس ويرسلها للمعلم.. 	

	 .https://bubbl.us    يمكن االستعانة  لتصميم خرائط مفاهيمية من خالل الموقع

استراتيجيات التدريس عن بعد لإلعاقات قليلة االنتشار

) اضطراب طيف التوحد(

التواصل البصري وفتح الكاميرا أثناء الجلسة الفردية 
مــن أهــم الحــواس التــي يجــب التركيــز عليهــا أثنــاء تعليــم الطالــب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الحــرص علــى جــذب 
البصــر والتواصــل البصــري المالئــم لتحقيــق الهــدف لــذا يجــب علــى ولــي األمــر فتــح الكاميــرا مــن الجهــاز الخــاص 

بالطالــب لتحقيــق أكبــر منفعــة للطالــب والقــدرة علــى جــذب انتباهــه حــول المــادة التعليميــة المقدمــة .

القصص االجتماعية 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

تحديد الهدف التدريسي .. 	

تصميم قصة اجتماعية إلكترونية باستخدام شخصيات مناسبة لتحقيق الهدف التدريسي. 	

عرض القصة االجتماعية على الطالب .. 	

مشاركة ولي االمر في متابعة نتائج القصة االجتماعية في تحقيق الهدف التدريسي .. 	

استخدام تطبيقات مناسبة لعرض القصص االجتماعية اإللكترونية .. 	
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التعلم باألقران )أفراد األسرة- األقارب(

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية :

تحديد فرد من افراد العائلة قادر على تحمل المسؤولية .. 	

شرح آلية العمل المطلوبة من القرين .. 	

تحديد المهام واسناد الدروس للقرين .. 	

تشجيع القرين على اداء المهمة .. 	

مساعدة القرين على تحديد الوسائل التعليمية المالئمة .. 	

تدريب القرين على تدريس المهمة للبدء في الجلسة التعليمية .. 	

اشراف المعلم أو ولي األمر على الحصة االفتراضية .. 	

األلعاب اإللكترونية والتطبيقات التعليمية 

الخطوة اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

يقوم المعلم باختيار تطبيقات تعليمية والعاب الكترونية تحقق األهداف التدريسية موثوقة المصدر.. 	

عرض اللعبة على الطالب من خالل برنامج التيمز.. 	

تدريب األسرة على األهداف حسب الحاجة 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

مشاركة األسرة في وضع الخطة التربوية الفردية .. 	

تحديد األهداف غير الواضحة وشرحها لألسرة.. 	

التدريب عليها افتراضيًا بإستخدام الوسائل التعليمية المناسبة .. 	

تجزئة المهام التعليمية 

الخطوات اإلجرائية في الحصة االفتراضية:

تحديد األهداف التدريسية.. 	

تجزئة المهارة المقدمة إلى الطالب. . 	

إعطاء الطالب مدة زمنية مناسبة لالستجابة وعرض كل جزء باستخدام برنامج التيمز.. 	

إعطاء فترات راحة بين المهام.. 	

تقديم التغذية الراجعة وتعميم المهارة.. 	
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اإلرشادات العامة الستراتيجيات التدريس عن بعد  لإلعاقات قليلة االنتشار

)اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه - اضطراب طيف التوحد(
 

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه
البدء بالنشيد الوطني في بداية اليوم الدراسي. . 	

البدء بالترحيب والسالم على الطالب . . 	

مناقشة الطالب وأولياء أمورهم أين يتوقعون المشاكل وكيف يمكنك المساعدة.. 	

تبدأ الحصة اإلفتراضية للطالب كالتالي: . 	

الترحيب والسالم على الطالب .	 

مراجعة الدرس السابق والتذكير بالقوانين الصفية .	 

ذكر الهدف من الحصة وشرح الهدف.	 

استخدام البوربوينت أو أي وسيلة عرض بصرية مناسبة للطالب.. 	

عرض الدرس بوسائل متنوعة .. 	

إعطاء أوقات استراحة للطالب أثناء الحصة .. 	

إنهــاء الحصــة بذكــر مجموعــة مــن الخيــارات التــي يمكــن للطالــب الرجــوع بهــا مثــل قنــاة عيــن ومنصــة . 	
. بالواجــب  مدرســتي وتذكيرهــم 

مشــاركة الطــالب بأنشــطة وألعــاب تفاعليــة رقميــة لتحفيــز الطــالب علــى التعلــم واالنتهــاء باســتجابة . 	
محفــزة.

توجيه األسر على أن يخصص مكان للتعلم في المنزل. . 0	

التأكد من جاهزية شبكة االتصال واالنترنت بوقت كاف.. 		

استخدام السماعة مع المايكروفون لالستماع للشرح والمشاركة.  . 		

تشغيل الكاميرا أثناء الدرس لزيادة التواصل البصري. . 		

إعطاء استراحات للطالب أثناء الحصص.. 		

إعداد مكان للتعلم بعيًدا عن المشتتات.. 		

العمل عندما يكون في أقصى درجات اليقظة واألدوية تعمل بشكل جيد.. 		

استخدام التمارين الهوائية قبل بدء العمل لزيادة التركيز.. 		

استخدام جهاز توقيت لفترات العمل ووقت الراحة.. 		

استخدام ساعة تسمح بمشاهدة مرور الوقت.. 		

توفير قائمة مرجعية مرئية للخطوات المطلوبة أو األجزاء الالزمة إلكمال المهمة.. 0	

لتوضيــح األهــداف . 		 التواصــل مــع األســر  الواجبــات والمهــام مــع ضــرورة  المرونــة فــي مواعيــد تســليم 
والبرنامــج.
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اضطراب طيف التوحد

تهيئة البيئة المناسبة الخالية من المشتتات والمالئمة لقدرات الطالب.. 	

تنظيــم المــكان المناســب للطالــب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد واالبتعــاد عــن المشــتتات، وتحديــد مــكان مالئــم . 	
للدراســة والحــرص علــى عــدم اختــالف مــكان الطالــب كل يــوم .

يرتبــط تعليــم الطالــب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بالحالــة المزاجيــة لــه، فمــن أهــم األمــور التــي يجــب علــى . 	
األســرة مراعاتهــا هــي النــوم مبكــرًا واألكل المناســب والروتيــن المالئــم للطالــب.

 عــدم إعطــاء الطالــب المهــام والواجبــات فــي وقــت واحــد، فيتــم تجزئــة المهــام والمهــارات خــالل اليــوم للطالــب . 	
وإعطــاءه فتــرات مــن الراحــة واللعــب واألنشــطة المحببــة لــه لضمــان اســتجابة أفضــل .

تصميــم الوســائل التعليميــة المالئمــة لقــدرات الطالــب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد والتأكيــد علــى أن كل طالــب . 	
مختلــف بصفاتــه وقدراتــه عــن الطالــب اآلخــر.

تشجيعه على االستجابة والمحاولة أكثر من مره ومساعدته على الحل بما يتالءم مع قدراته .. 	

اإلبتعاد عن األسئلة المباشرة واستبدالها بإعطاء أوامر مالئمة لقدرات الطالب وانتظار االستجابة لها.. 	
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اإلرشادات العامة لألسرة 

تعــد األســرة شــريكًا هامــًا وأساســيًا فــي تربيــة وتعليــم أبنائهــا، وهــي مــن أفضــل المصــادر فــي تدريــب وتعليــم وتقويــم 
ابنهــا  والتعــرف علــى احتياجاتــه وأكبــر عــون للمعلــم فــي المواقــف التعليميــة واألنشــطة الالمنهجيــة فــي نظــام التعلــم 

عــن بعــد. 

وتعمل األسرة على :

تحديد جدول يومي للتعلم. . 	

 تهيئة مساحة تعلم مريحة وهادئة للدراسة. . 	

 تجهيز المكان بكامل المستلزمات التي تحتاجها.. 	

غرس الثقافة الجديدة مع الجدية الكاملة.. 	

تعزيز فكرة أن التعلم ال يقتصر على الفصل الدراسي. 	

تعزيز ثقافة السلوك الرقمي. . 	

تحفيز الدافعية الذاتية للتعلم المستمر.. 	

التدريــب المســبق مــع التجريــب والشــرح علــى الدخــول للمنصــات وقنــوات الــدروس التعليميــة قبــل بدايــة . 	
الفصــل الدراســي.

حصر المشكالت التي تواجه الطالب والتبليغ بها للمعلمين لدعمها تقنيًا. 	

غرس النظرة اإليجابية عن التعلم عن بعد.. 0	

المتابعة اليومية لحضور ابنه في المنصة.. 		

التعاون مع األبناء في إدارة وقت العملية التعليمية بالمنزل.. 		

مالحظة سير العملية التعليمية في التعلم عن بعد.. 		

أن . 		 مــن  والتأكــد  مفهومــة  بلغــة  نقلهــا  أو  المعلومــة  وتوصيــل  المعلــم  شــرح  عنــد  الطالــب  مســاندة 
ووافيــة. وواضحــة  صحيحــة  المعلومــات 

مساندة الطالب وتحفيزه للتفاعل والمشاركة مع المعلم.. 		

التعاون مع المعلم في إيصال الرسالة المطلوبة من الطالب.. 		

اطالع المعلم أو اإلدارة المدرسية على أي تغير يطرأ على الطالب يمكن االستفادة منه لصالح الطالب.. 		

ســد الفجــوة التعليميــة وتقليــل الفاقــد التعليمــي مــن خــالل التخطيــط لفتــرة مراجعــة مكثفــة , ومراجعــة . 		
الــدروس أواًل بــأول.

التواصل مع المعلم للتأكد من مستوى ابنه الدراسي.. 		

مشاركته البنه في تنفيذ األنشطة التعليمية.. 0	

اإلشراف على أداء الواجبات الدراسية.. 		
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رابط مساعد الستمارات البرنامج التربوي الفردي في التعليم عن بعد

يمكن االطالع على الفيديو التوعوي التالي عن استراتجيات عامة يمكن تفعليها 
عبر التعليم االلكتروني: 
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