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    CSIE Ltd 2003حق النشر 
  

 Ɩمتحدǃلملكة اǃ ýيǃتحرير دUK Index  :تونى بوث وميل اينسكو  

  مارك فون : CSIEاǃتحرير واǗنتاج بتكليف 

  )مركƨ دراƪاƘ اǃتƶليǅ اǃدمحCSIE ) ǏاǃنƬر 
  

  دليل الدمج لمتحدثى العربية
Ʃمدارǃا Ǐاركة فƬمǃوتنمية ا ǅلƶتǃتطوير ا  

 Ǐمحرر جǃر . اƈ. ǎƊ  .وƨيامǃ  

    ƍSave the Children (UK)نتاج ǋيƑة 
  اǃمكتƔ اƿǗليمǃ Ǒمنطǀة اƬǃرق اǕوƪط وƬماƊ ýفريǀيا 

   
  :فريق العمل في دليل الدمج لمتحدثي العربية 

  
  وǃيامƊ .ǎƊ . ƨر. جǏ:  اǃمحرر 

  فƌاد Ɗبو ǋƨرƊ Ü Ɩيرين متƪƊ : ǑرƖ اǃترجمة واǃتحرير 
 ǋارييƘ :باǀǃاǋرǃ Ɩمنطǀة اƬǃرق اǕوƪط وƬماƊ ýفريǀيا Save the Children (UK) اǃمكتƔ اƿǗليمǌǃ ǏيƑة 

 ƇǚƵ Ü ǐناوƿ ǐحمد ÜدودƪƔرƺمǃا Ý يك: بيعǃةماǃا Ǐƽاطƶ ǅاƬǋ Ü ƊƵ فريد Ü ورƮمن Ƙاي Ǒƽط Ǒربƶǃا Ü
 ǎكوايرǃ طينƪفل Ý : بنانǃ Ý ƨايمƪ Ƙجاني : ýنبي Ü حمدان Ƈاƽيǋ… .ورياƪ Ý : Ý رƨاوǋ نƈ  

Ƶ Üامر  ǌƪ ÜاƵ ǅبد اǃراƨق ƶƬراوƵ Ü ǐماد Ǌر داود Ü حƪين Ƶبد اǃرحيƪ Ü ǅامي ياƿƪاƶƪ ǅƪيد Ü: اǃنبع 
 Ɣينƨýجليǃبد اƵ Ü ويدƵ ادƶƪ Ƈاƪخن Ü Ɩنجا Ü ليمانƪ) تǃمجتمعاǃا ǏلƵ ƨمرتكǃا ýيǋƋ( ýيƵماƪƍ Ǒحليم Ü 

)Ʃرواǃا ( Ʃيون Ɩƨفاي)Ǒطينƪلƽǃا ƖƊمرǃاتحاد ا (ǃوا Ɩحلوǃين اƶين بƑجǚǃا Ƙكراƪƶم ýاƽطƊر وǌنǃيدية واƬر
  .اǃبارد 

ǋنادǐ يوƪف Ƶ ÜلƬ Ǒداد Ü حنان : ببيروǃ Ƙبنان وبرج اǃبراجنة ǗنماƑية اƬǃاملة مراكƨ اǃخدماƘ ا
 Ý ليمانƪ ǐبيرƺǃاف ك: اƮنƍ Ü نƪحǃبد اƵ اميةƪكǚ ةƪمدرǃاملون باƶǃوا ýاƽطǕوا ƫ ǑǃوǕببرج ا

   . ƺبيرǎ  باǃاǕوǑǃ اǃبراجنة Ü واǃمدرƪة 
ومحمد اƬƑة Ɗبو فراƩ اƪǃيدƵ Ɩ: ببن مƪيك Ü اǃدار اǃبيضاƇ باǃمƺرƔ ربية واƬǃباƔ  اǃت وƨارƖمندوبية

 Ǒريتوم .  
  . واƶǃاملون وƊوǃياƇ اǕمور واǕطƽاƊ ýبو اƶǃينين وƵبد اǀǃادر ƊجكاƯ محمد : مدرƪة اƮǃبايع 

 Ɩرǋاǀǃبا Ǒيتƪ ƨمرك : ǅمري Ü ƨيƨƵ اميةƪ Ü ǅاƨخ Ɣانجيƪ ǐمار Ü كندرƪƍ Ǌبǋ Ü Ƙابƛ Ǒم  
  . ومديرƖ اǃمدرƪة  واƶǃاملون وƊوǃياƇ اǕمور واǕطƽاƽƵýاف حƪين ƮبرÜ ǎ : ور ƪيناƇ مدرƪة ط

 Ɩرǋاǀǃبا Ǒبريطانǃا Ǒافǀƛǃا Ʃمجلǃيد : اƽم Ǒƪنان Ü ينǋمينة جاƊ Ü دونا ماكجويان .  
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  : آلمة أسرة التحرير 

  
  
 Ɗن يƪتمر Ʀǋا اƪǙتخداǃ ǅمدƖ طويلة فǑ  فƠǑ بƎمكانية اƪتخدامƵ ǊلǏ اƽǃور وǃكننا نطماǃدǃيƦǋ  ýا تميƨي

 Ǌتخدميƪمن م Ɣلنا نطلƶا يجƦǋو Ý ýبǀتƪمǃاƔاƶتيƪƍ Ǒف ǅǌǃ وفةǃƋير مƹ د تبدوƿ Ǒتǃا ƇراǓوا ǅيǋاƽمǃا 
اǃوƘƿ اǃحاضر وتناوǌǃا بƇǑƬ من اƮǃبر واǃتǅǌƽ حيƊ ƚنǌا ƪوف تƮبƍ Ơن ƬاƇ اŸ موضوƵاƘ مǃƋوفة 

  . فǑ اƪǃنواƘ اǀǃادمة 
  

Ʃƽونحن وبن ƔيǃاƪƊوطرق و ǅƲمن ن Ǌديǃ بما Ǒنƹو ǊƵتنو Ǒف ǐرƛ Ǒربƶǃا ǅǃاƶǃن اƊ ندرك ǅوǌƽمǃا 
 ǅليƶتǃير . اƬوي ýيǃدǃة ما اƑو بيƊ ياقƪ Ǒوفا فǃƋد يكون مƿ ما Ǒǃƍ Ǌمن ƇاƨجƊ Ǒدفƿ Ǒوفا فǃƋيكون م Ǚ 

 ǎخرƊ ƘاƑو. بي Ƴتنوǃا اƦǋ من ƖادƽتƪǙبر واƮǃبا Ǒتحلǃا ǎخرƊ Ɩمر ǅكǃƋƪنا نǋوýتباد  ƇراǓفكار واǕا
  . مع اǓخرين 

  

      
وقد حدث جدل آبير أثناء مرحلة التجريب حول تبسيط اللغة واألفكار إال أنه تم إتفاق المشارآين فى التجربة 

ولهذا فإن الدليل يعمل . على أن إستثارة العقول والتحفيز على التفهم لمحتوياته هى جزء من المطلوب تحقيقه
ونحن نأمل أن تتضافر جهود المعلمين واإلداريين والمجتمع المحلى آله . يجابية على خلق المناقشات اإل

  . لمواجهة التحدى بهدف إنجاح العمل
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  مقـدمه الدليل
  

من المواد التي  مجموعة هو عبارة عنو لمتحدثى العربيةدليل الدمج مرحبا بكم في 
 الدليل تصميموقد تم   * المدارسر عملية التعلم والمشارآة فيتطويتساعد على دعم 

فى  تحسين األداء منعلى الفور ووبطريقة تمكن األفراد لتستخدمه آل مدرسة على حدة 
الدمجى ويبين  مالتغير قائم على مبادىء التعلو وهذه المواد تتبع منهجا للتعليم .المدارس 

 الدليلبمواد   أن خطوات العمل ، إال المبادئ هذه بعض) الصفحةالتاليه( 1الشكل رقم 
  . للدمج قد يختلف من مدرسة إلى أخرى صحيح تعريف إلى  هى التى سوف تؤدى

                             
 ، "والمشارآة العوائق التي تواجه التعلم " أيضا عدة مفاهيم رئيسية مثل الدليلويتناول 

 صفحةال( 2 الشكل رقم تضمنوي "  الدعمناصرع" و"دعم التعلم والمشارآة مصادر"و
  .هذه المفاهيم ل ا  شرح)التالية 
  

خطط وتنفيذ   وضع   ظروف المدرسة بغرض إلستكشاف على هيكلالدليلويحتوى 
داخل المدرسة ودائمة لما يحدث  تحسينات حقيقيةالتطوير والتحسين ، وحتى يمكن عمل 

ات واضحة وتفاهم مشترك بحيث يمكن أن  سياسالتغييرات من خالل وضعيجب دعم هذه 
 الدليلتحقيق هذا فقد تناول هيكل في وللمساعدة   .  *واألطفال يستوعبها العاملون الجدد

منها إلى قسمين   آلينقسم  و" الممارسات" و" السياسات"و"  الثقافات"ثالثة أبعاد وهى 
  .)التاليةصفحة ال(  3 رقم  هو مبين فى الشكلآما

  
ويتم . خاص بالتطوير الدمجي للمدرسة " مؤشر" رغبة أو 12 قسم على مل آلتويش 

 من األسئلة تساعد على تحديد مجموعةمن المؤشرات من خالل مؤشر توضيح معني آل 
عمل  تحديد لمجموعة الدليلويتوسط . مدى ما يعكسه المؤشر مما يحدث في المدرسة 

مؤشرات واألسئلة إلي العاملين  هذه التقوم بتوصيل تصبح ملمة بالمواد ثم للتنسيق
جمع وُت. واألطفال وأولياء األمور واألسر وغيرهم ممن يشارآون في الحياة المدرسية 

ويأتي وصف العملية المذآورة في . اإلجابات ويتم على أساسها وضع خطة تطوير 
  )XXصفحة (  XXالشكل رقم 

  
  مصادر دعملمشارآة وعن  بآراء المعنيين عن عوائق عملية التعلم واالدليليستعين 

ستعانة باألبعاد واألقسام والمفاهيم الرئيسية إلويمكن ا. التعلم والمشارآة في المدرسة 
األسئلة التالية ُيعد تناول و. األسئلة لترتيب هذه المعلومات حتى قبل تناول المؤشرات و

  :  في هذا الصددمفيد
  

 من الذى يواجه صعوبات تعوق التعلم والمشارآة؟  •
 ا هى الصعوبات التى تعوق التعلم والمشارآة؟ م •

نستخدم آلمة عندما * 
 الدليلفى " مدرسة"

نقصد بها أى مكان 
. يجتمع فيه الناس للتعلم 

المدارس ورياض 
األطفال والمعسكرات 

الصيفية والمنتديات 
خارج المدرسة 

والمدارس األخرى غير 
 .. الرسمية

نحن نستخدم آلمة  
فى الدليل " األطفال"

لإلشارة إلى التالميذ 
فى والطالب والدارسين 

المدارس بكل أشكالها 
المشار إليها فى الدليل من 
سن الطفولة وحتى الثامنة 

  . عشر
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  آيف يمكن تقليل الصعوبات أمام التعلم والمشارآة؟ •
  ما هى الموارد والمصادر التى تدعم التعلم والمشارآة؟ •

 
ستخدام إيمكن ف . الدليلستخدام إل  مثاليةحدةاطريقة وهناك دعى بأن ي أن يستطيع أحد ال 

 اإلجراءاتو .  مختلفةغراض وفي بيئات وسياقات األلمختلفالمواد بمختلف الطرق و
 ها واتضح مالءمتها لعدة بيئات في العالم العربي، آمابتتم تجر) 4(المقترحة في قسم 

ستخدامها إلطرق تالئم  أثبتت التجربة وجود قدر آبيرة من المرونة لدى المدارس للتوصل
  . ملين أو األطفال سواء لصالح العا  بغرض إجراء تحسينات على المدارس للدليل

  
    الدمج فى التعليم 1شكل رقم   
  

  : الدمج فى التعليم يعنى 
 
اإلقرار بحق األطفال فى الحصول على تعليم فى مدارس قريبة من  •

  .مساآنهم
 . معاملة آل من فى المدرسة بإحترام وتقدير •
زيادة مشارآة األطفال فى الحياة المدرسية وتقليل إستبعادهم منها ومن ما  •

 . تم تدريسه بهاي
التقليل من العقبات التى تعوق األطفال من اإلستفادة من التدريس ومن  •

 . الصداقات التى يجدونها فى المدرسة
إعادة بناء أسلوب تفكير الناس وفى القواعد واللوائح واألشياء التى تحدث  •

فى المدرسة حتى يمكن للمدرسة أن تخدم جميع نوعيات األطفال من 
 . لىالمجتمع المح

 تقليل عوائق عملية التعلم والمشارآة لجميع األطفال •
التعلم من محاوالت التغلب على العقبات التى تعوق إتاحة المشارآة وذلك  •

 . بهدف إحداث تغيير يستفيد منه الجميع
اإلستفادة من اإلختالفات بين األطفال آمصدر لدعم التعلم بدال من  •

 .إعتبارها مشاآل يجب التغلب عليها
 .ين المدرسة من أجل العاملين واألطفال على السواءتحس •
إن الغرض من المدارس هو بناء مجتمع وتطوير القيم باإلضافة الى  •

 . زيادة اإلنجازات التعلمية 
 . تعاون المدرسة والمجتمع المحلى وتبادل المساعدة فيما بينهما •
ى اإلقرار بأن الدمج فى التعليم ما هو إال جانب من جوانب الدمح ف •

  .المجتمع آكل
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   2شكل رقم 
  : قيود تعوق التعلم والمشارآة

ينظر إلى األطفال على أنهم يواجهون صعوبات عندما بمرون بعوائق تحول دون التعلم 
وربما تكون هذه العوائق ناتجة عن ظروف مادية فى المنزل أو فى المدرسة . والمشارآة
نفسهم ولبعضهم البعض أو قدرة المجتمع أو موقف األطفال ونظرتهم أل* أو ثقافات

المعلمين على التدريس أو لجدوى المنهج  أو فى اللغة المستخدمة فى التدريس وآذلك 
ويقدم الدليل مفهوم بديل للفكرة .  طبيعة المدرسة أوسياسات الحكومة المحلية والمرآزية

"  لخاصةاإلحتياجات التعليمية ا" التى تقول بأن صعوبات التعلم ال تنشأ سوى من  
وهى فكرة تجذب اإلنتباه فقط الى ضعف قدرات األطفال بدال من أن تجذب , لألطفال 

  . اإلنتباه الى الظروف المواتية للتعلم الناجح 
  : مصادر لدعم عملية التعلم والمشارآة 

إن المصادر التى تخلق معوقات عملية التعلم والمشارآة قد تصبح هى نفسها مصادر 
فباإلضالة إلى أى مستوى من المصادر اإلقتصادية  ربما .  م والمشارآة لدعم عملية التعل

يكون هناك مصادر أخرى غير مستغلة  تتمثل فى الدارسين والعاملين والمحتمع المحلى 
  . والهياآل اإلدارية التى يمكن تعبئتها لدعم عملية التعلم والمشارآة 

  :الدعم  
 األنشطة التى تزيد من قدرة المدارس لإلستجابة آافة"يتمثل المعنى العام للدعم فى أنه 

وينظر دائما للدعم على أنه يحدث عندما تتم مساعدة الطفل من جانب "  .  لتنوع األطفال
ونرى فى الدليل أن الدعم البشرى المباشر .   من طفل آخر –  نادرا –أحد الكبار أو 

نظيم الصفوف الدراسية التى مساو تماما لتطوير المناهج أو تطوير المعلمين أو طرق ت
  . تقلل من الصعوبات التعليمية

 

  
  أبعاد وأقسام  : 3شكل رقم 

                  خلق ثقافات دمجية)   أ(البعد 
  بناء المجتمع 

   قيم دمجيةخلق

  سياسات دمجيةوضع ) ب(البعد 
   الجميعمن أجلتطوير المدرسة 

  تنظيم الدعم من أجل التنـوع
  ممارسات دمجيةتطویر )  ج(البعد 

  عملية التعلمسيق تن
    الموارد المصادرتعبئة

  

 

هى مجموعة " لثقافةا"
األفكار والمعتقدات 

والعادات التى يمارسها 
المجتمع بشكل تلقائى 
ويعتبرها الناس أمرا 

 مفروغا منه ومسلما به 
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  القسم األول 
  

  المـؤشرات
  

  خلق ثقافات دمجيـةالبعد أ  
  
  بنـاء مجتمع  1أ   

   باأللفة والترحيبحتى يشعر الجميعبذل الجهود  ُت  1/1/أ  مؤشر

  .البعضاألطفال بعضهم يساعد   1/2/أ   

  .عضهم البعضالعاملون مع بيتعاون   1/3/أ   

  . متبادل حترامإب األطفالالعاملون ويتعامل   1/4/أ   

  .هناك مشارآة بين العاملين وأولياء األمور  1/5/أ   

ين          6 /1/أ   د ب اون جي امل هناك تع ة ومجالس      ون  يالع اللجان اإلداري

  .اآلباء 

  .المدرسةأنشطة آافة المجتمعات المحلية في تشارك ُ  1/7/أ   
 
  مجيةخلق قيم د  2أ   

  .األطفال من آل آبيرةهناك توقعات   1 /2/أ  مؤشر

اء         العاملون    2 /2أ    ال وأولي واللجان اإلدارية ومجالس اآلباء واألطف

  . األمور لديهم مفهوم مشرتك لفلسة الدمج

   المتكافئ يحظى جميع األطفال باالحترام والتقدير   3 /2أ   

ل   4 /2أ    ن يعام ل م املآ ال بعضيالع بعض ن واألطف احترام هم ال ب

   فى المجتمعدورقدير آبشر وأصحاب وت

ه عملي        5 /2أ    ي تواج ق الت ة العوائ املون إلزال عى الع تعلم  ةيس  ال

  .آل ما يتعلق بالمدرسةوالمشارآة في 

  تسعى المدرسة جاهدة للتقليل من آافة أشكال التمييز  6 /2أ   

ال م    2/7/أ   ام لألطف الح الع ق الص ة لتحقي عى المدرس ة تس ن آاف
  . الجوانب 

  .تقبل المدرسة األطفال دون النظر إلى ظروفهم االقتصادية   2/8/أ  
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  المـؤشرات 
  
  سياسات دمجيـةوضع   البعد ب

  
   الجميع من أجلطویر المدرسة ت    1ب   

  .عدالة تامة تعيينات وترقيات العاملين بتتم   1/1ب   مؤشر

  . العمل في المدرسةيألفواآى  العاملين الجدد لآتتم مساعدة   1/2ب   

  .ا تسعى المدرسة لقبول آافة األطفال من المنطقة المحيطة به  1/3ب   

بح         ت  1/4ب    ى يص ا حت ل مبانيه ات داخ ة المعوق ة آاف ى إزال ة عل ل المدرس عم

  .التحرك بداخلها سهل للجميع 

  . المدرسةآى يألفوا  األطفال الجدد ل يتم مساعدة آ  1/5ب   

وم  1/6ب    وين  تق ة بتك ية المدرس كل يعكس الصفوف الدراس ع بش دير لجمي  التق

  .األطفال 

  . )الدمجى(لتطوير لخطيط ال بعملية درسية باإلهتمامقوم المت   1/7/ب  

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب   مؤشر
  . هناك تنسيق لكل أشكال دعم التعلم والمشارآة    2/1ب   

  .ستجابة لتنوع الطالبإلعلى ا ينأنشطة تنمية قدرات العاملتساعد    2/2ب   

  . سياسات إدماجيةهى" االحتياجات التعليمية الخاصة" سياسات   2/3ب   

ى     2/4ب    ة إل ة الخاص ات التعليمي ات االحتياج ؤدي ترتيب ي   ت ق الت ل العوائ  تقلي

  . التعلم والمشارآة لكافة الطالبةتواجه عملي

اعى     ربط سياسات      2/5ب    نهج  بتطوير ا   العمل اإلجتم ة    وسياسات     لم دعم عملي

  .التعلم

اء      2/6/ب   ى إلغ زاء للوصول إل ع الج ى توقي ؤدى إل ى ت ن الضغوط ألت ل م التقلي

  .إستخدام العقاب البدنيى 

  .التقليل من العوائق التي تواجه حضور األطفال إلى المدرسة  2/7ب   

  .التقليل من المضايقات  2/8ب   

اون المت  2/9ب     ةتع ات أخ   درس ع جه ل    م حية لك ات الص جيع الممارس رى لتش
   . األطفال وأسرهم

ة    2/10ب    ة الخارجي ات الخدمي ع الجه اهم حمي ة واإلدارة  (تس ات األهلي الجمعي
دعم  دمات ال ة وخ ات التطوعي ة والهيئ ة لتصبح  ) المحلي م المدرس ى دع ف

  .ثقافتها وسياساتها وممارساتها دمجية 
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  المـؤشرات
  

  ماجيـةممارسات إدتطویر   البعد ج
  
  عملية التعلم  سيق تن  1ج   

  التخطيط للتعليم يأخذ بعين اإلعتبار تعلم جميع األطفال    1/ 1ج  مؤشر

  . تعمل الدروس على تشجيع مشارآة آل ألطفال  2/ 1ج   

  يةتعمل الدروس على تفهم اإلختالفات الفرد  3 /1ج   

  . م الذاتيرك األطفال بنشاط في عملية التعليشا  4/ 1ج   

  . يتعاون األطفال مع بعضهم البعض في العملية التعليمية  5 /1ج   

  . يساهم التقييم في تحقيق إنجازات آافة الطالب  6 /1ج   

  . حترام المتبادلإل على الصفالنظام واالنضباط في ايقوم   7 /1ج   

  . تعاون فى التخطيط والتدريس والمراجعةيقوم المعلمون بال  8 /1ج    

  . م الواجبات المنزلية في أن يتعلم الجميعتساه  9 /1ج   

  .غير صفية  األطفال في األنشطة الليشارك آ  1/10 ج  

  اللغة التى يتم التدريس بها ال تشكل عائق أمام التعلم والمشارآة  1/11/ج  
  

  
  الموارد   المصادر وتعبئة  2ج   

  علم للتدريس والتمةبتوفير الظروف المالئيقوم العاملون   2/1 ج مؤشر

تفادُي   2/2 ج   در   س ال آمص ين األطف ودة ب ات الموج ن االختالف تعلم  م   لل

  . التدريس و

  . يتم االستفادة الكاملة من خبرة العاملين  3 /2ج  

  .  التعلم والمشارآةة المصادر لدعم عمليتنميةيقوم العاملون ب  4 /2ج  

اك إ  5/ 2ج   ن   هن اح م و مت ا ه ادردراك لم ع الم  مص ي المجتم ي ف تم حل وي

  . ستفادة منهاإلا

  . دمج اللدعم  درسة توزيعا عادالع مصادر الموزُت  6 /2ج  

ة فى المجتمع          2/7ج    رامج محو األمي تقوم المدرسة بالمساهمة فى تطوير ب

  . المحلى
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  مؤشرات وأسئلة
  

     خلق ثقافات دمجيـةالبعد أ
          

  بنـاء مجتمـع  1أ 
   باأللفة والترحيبالجميعحتى یشعر بذل الجهود ُت  1/1مؤشر أ 

  
  ؟اب الترحبالود مع المدرسة يشعر الناس فى المقابلة األولىهل   أ  
وى اإلعاقة  فيهم ذاالمدرسة بجميع األطفال بمترحب هل  ب  

  ؟وذوى الديانات المختلفة وآذلك النازحين من القرى إلى المدن 
ء أعضاوغيرهم من هل ترحب المدرسة بجميع أولياء األمور   ج  

  ؟المجتمع المحلى 
هل تتاح المعلومات عن المدرسة للجميع بصرف النظر عن   د  

على سبيل المثال ترجمتها ، فهل يتم  أو اإلعاقة صليةاللغة األ
 أو تسجيلها على شرائط أو آتابتها )البريل(المكفوفين إلى لغة 

  بخط آبير عند الحاجة؟
شفهيين عند ستعانة بلغة اإلشارة وبمترجمين إلهل يتم ا  ه  

  ؟ضرورةال
من المعروف عن المدرسة وآذلك من خالل المعلومات هل   و  

منح للعاملين الجدد أن التفاعل مع التنوع الكبير بين التى ُت
  ؟األطفال وخلفياتهم هو جزء من أسلوبها فى العمل بصفة عامة 

المجتمع أعضاء المدرسة إنطباعا عن مدخل طى عُيهل   ز  
  ؟المدرسى

عن طريق   المدرسة بالثقافات والمجتمعات المحلية رحبتهل   ح  
   والصور؟لوحاتال

والعاملين  للترحيب باألطفال تهتم المدرسة بتنظيم إحتفاالتهل   ط  
   عند ترآهم للمدرسة؟لكالجدد وآذ

  هل يشعر األطفال بأنهم يمتلكون حجرات دراستهم؟ ي  
 يون واإلدارونهل يشعر جميع األطفال وأولياء األمور والعامل  ك  

  لمدرسةملكيتهم لوأعضاء المجتمع المحلي ب
•  أسئلة أخرى

•

•
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
    

  بنـاء مجتمـع 1أ 
  یساعد األطفال بعضهم البعض   2/ 1/مؤشرأ

  أ  
  

 هل يسعى األطفال للحصول على مساعدة أو تقديم مساعدة 
  ؟لضرورةلبعضهم البعض عند ا

 اإلنجازات التعاون بين األطفال وواللوحات صور الهل تعكس   ب  
  الفردية؟

الحاجة إلى  العاملين بالمدرسة عند حد هل يلجأ األطفال إلى أ  ج  
  ؟سواء آانت لهم أو لغيرهم مساعدة 

  ؟يساندون الغير هل يتم تشجيع األصدقاء الذين   د  
  ؟ أم منافسةالصداقة بين األطفال مجال مشارآةُتعُد   هل  هـ  
األطفال مناداة بعضهم البعض بأسماء تعكس التمييز  هل يتجنب   و  

  ؟العنصرى أو التعصب للنوع اإلجتماعى أو اإلعاقة
درك األطفال أن عليهم اإللتزام بقواعد وقوانين المدرسة  هل ي  ز  

  ؟وبدرجاتها المختلفة
 ألطفال زمالئهم ممن يختلفون عنهم فى األصلقدر ا هل ُي  ح  

  ؟والمنشأ
 بينهم يتم تسويتها خالفات هل يشعر األطفال أن المشاجرات وال  ط  

  . بعدل وبكفاءة
 أحدهم ُيعامل عن بعضهم البعض حينما هل  يدافع األطفال  ي  

  معاملة غير عادلة؟ 
   •  أخرى أسئلة 

•   
•  
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  

          

  مـعبنـاء مجت       1أ 
  یتعاون العاملون مع بعضهم البعض       1/3/مؤشرأ

  أ  
  

بصرف متبادل حترام إمل العاملون بعضهم البعض باهل يع
  النظر عن دورهم في المدرسة؟

حترام بصرف النظر عن إهل يعامل العاملون بعضهم البعض ب ب  
  النوع اإلجتماعى؟

نظر عن حترام بصرف الإهل يعامل العاملون بعضهم البعض ب  ج  
  جتماعية أو خلفيتهم العرقية؟إلطبقاتهم ا

  جتماعات العاملين؟إلهل يتم دعوة آافة العاملين   د  
  جتماعات؟إلهل يحضر آافة العاملين ا هـ  
  جتماعات؟ إلهل هناك مشارآة واسعة في ا  و  
   في تخطيط ومراجعة المنهج؟يشارك آل المعلمون هل   ز  
ى ذن نموذج يحتولعاملمارسه الذي يعتبر العمل الجماعي اهل ُي  ح  

  ؟ألطفاللتعاون بين البه 
   مشكلة؟ تواجههم حين اهل يعرف العاملون إلى من يلجأو  ط  
  هل يشعر العاملون بارتياح عند مناقشتهم لمشكالتهم في العمل؟   ي  
على المشارآة بإيجابية فى  المعلمين المؤقتينهل يتم تشجيع   ك  

  الحياة المدرسية؟ 
  شارك جميع العاملين في إعداد أولويات تطوير المدرسة؟هل ُي  ل  
  هل يشعر آافة العاملين بملكيتهم لخطة تطوير المدرسة؟  م  
  هل يتقبل المعلمون التعليقات والنقد البناء فيما يتعلق بأدائهم ؟  ن  
هل هناك إستراتيجية واضحة لدعم وتنشيط التعاون بين العاملين  س  

  ممن يعملون فى المدرسة؟ واألطفال وآخرين 
   • أخرىأسئلة 

•   
•   
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
          

  بنـاء مجتمـع  1أ 
  

  حترام متبادلإعامل العاملون واألطفال بتی  4/ 1/مؤشرأ
  

  أ  
  

اء سمألحترام وينادونهم باإهل يعامل العاملون جميع األطفال ب
   وبالنطق الصحيح؟التى يفضلونها

حترام بصرف النظر إن بيهل يعامل جميع األطفال جميع العامل  ب  
  عن مكانتهم؟ 

يلزم تطويره في عما قد ستعانة بآراء األطفال إلهل يتم ا  ج  
  المدرسة؟ 

  ؤثر األطفال على ما يحدث في المدرسة؟ يهل   د  
  للطالب فرص معينة لمناقشة أمور المدرسة؟  تتاحهل   هـ  
  ال العاملين عندما يطلب منهم؟ هل يساعد األطف  و  
   األطفال المساعدة عندما يروا أنها ضرورية؟عرضهل ي  ز  
 والطبيعيةالبيئة المعمارية ب العاملون واألطفال يعتنىهل   ح  

  للمدرسة؟ 
   مشكلة؟تواجههم عندما نأو هل يعلم األطفال لمن يلج  ط  
   بكفاءة؟أن مشاآلهم سوف يتم تناولهاثقة باألطفال لدى  هل   ي  

   •  أخرىأسئلة 

•   

•   
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  بنـاء مجتمـع  1أ 

  
  هناك مشارآة بين العاملين وأولياء األمور  1/5/مؤشر أ

  أولياء األمور والعاملين؟ هناك إحترام متبادل بين هل   أ  
  د مع العاملين؟ تصال وتواصل جيإهل يشعر أولياء األمور أن هناك   ب  
 سياسات وبشكل مستفيض عن أولياء األمور يتم إبالغ آلهل   ج  

  وممارسات المدرسة؟ 
على علم باألولويات المدرجة في خطة تنمية رهل أولياء األمو  د  

  وتطوير المدرسة؟ 
تخاذ آافة القرارات إلمشارآة في لفرص لأمنح أولياء األمور هل ُي  هـ  

  الخاصة بالمدرسة؟
 الحضور إلى من بعض أولياء األمور  عن تخوفإدراكهناك هل   و  

 يتم اتخاذ خطوات للتغلب على وهلجتماع بالمعلمين إلالمدرسة وا
  ؟ ه المخاوفهذ

للمشارآة فى آل ما يتعلق هل هناك فرص متنوعة ألولياء األمور   ز  
  المدرسة؟ب

ء األمور خاللها أوليامن هل هناك مناسبات متنوعة ومختلفة يستطيع   ح  
  مناقشة اهتمامات أطفالهم ومدى تقدمهم؟   

  ؟بالتقدير المتكافئ المختلفة تحظى مساهمات أولياء األمورهل   ط  
   بأطفالهم؟ ومعرفتهم العاملون خبرة أولياء األموريقدرهل   ي  
   العاملون مشارآة أولياء األمور في عملية تعلم أبنائهم؟ يشجعهل   ك  
 لدعم عملية تعلم أطفالهم  يمكن أن يقدموهمور ما األيعى أولياء هل   ل  

  في المنزل؟ 
حترام من إعاملوا بتقدير وُيأن أطفالهم ب أولياء األمور آلهل يشعر   م  

   المدرسة؟ بلِق
 المدرسة تنظر بجدية الى ما أنبهل يشعر جميع أولياء األمور   ن  

  ؟يقلقهم
أولياء األمور هل توفر المدرسة الوقت الكافى للتواصل مع   س  

  واإلستماع إلى آرائهم؟ 
   •  أخرىأسئلة 

•   
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  

  بنـاء مجتمـع  1أ 
   ومجالس اآلباء واللجان اإلداریةن يالعاملهناك تعاون جيد بين   1/6/أ مؤشر

  هل هناك لجان أولياء أمور ولجان إدارية نشطة فى المدرسة؟   أ  
 ومجالس اللجان اإلداريةدرك العاملون أدوار ومسئوليات هل ُي ب  

  اآلباء؟
 ىهيكل التنظيمال ومجالس اآلباء اللجان اإلداريةهل تفهم  ج  

   ومسئوليات العاملين؟ ةلمدرسل
المساهمة على  ومجالس اآلباء يتم تشجيع اللجان اإلداريةهل   د  

   المدرسة في أي وقت آان؟ أعمالفي 
ه  

  ـ
 ومجالس اآلباء معروفة اللجان اإلداريةمعلومات هل مهارات و
  ويتم تقديرها؟ 

   مجتمعات المدرسة؟ يمثلهل تكوين الجهاز اإلداري  و  
 تاما بسياسات اللجان اإلدارية ومجالس اآلباء ملمة إلماماهل   ز  

  المدرسة؟  
مجلس اآلباء والعاملون على ما اللجان اإلدارية وتفق تهل  ح  

  للمدرسة؟ به  تساهملمجلس اآلباء أن ان ولهذه اللجيمكن 
مجالس اآلباء أن مساهمتها محل تشعر اللجان اإلدارية وهل  ط  

  تقدير بصرف النظر عن مكانتهم؟ 
لحضور  امجالس اآلباء فرصتمنح اللجان اإلدارية وهل  ى  

  ؟ دورات تدريبية
مفهوم مشترك عن األطفال مجالس اآلباء و ين العامللدىهل  ك  

   ؟ "بذوى اإلحتياجات الخاصة"صنفين الم
الرأي في تحديد األطفال بهل يشارك العاملون ومجالس اآلباء  ل  

أسلوب الدعم الذي يجب فى وفى التعلم  صعوبات لديهمالذين 
  قدم لهم؟ أن ُي

هل تراعى الظروف العائلية للعاملين بالمدرسة عند إتخاذ   م  
  القرارات ؟

•  أسئلة أخرى

•

•

  

  أسئلةمؤشرات و
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  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  

  بنـاء مجتمـع  1أ 
  

   المدرسةتشارك آافة المجتمعات المحلية فى أنشطة  1/7/مؤشرأ
  

  أ  
  

المجتمعات أعضاء من هل تعمل المدرسة على مشارآة 
المحلية مثل آبار السن والمجموعات المتنوعة ذات األصول 

  العرقية المختلفة في أنشطة المدرسة؟
شارك المدرسة في األنشطة التي تتم في المجتمعات ل ُته  ب  

  المحلية؟ 
مع أولياء األمور شارك أعضاء المجتمعات المحلية هل ُي  ج  

 مثل اإلستفادة من اإلمكانيات المتاحة فى المدرسةفي واألطفال 
  ؟ )الكانتين(مطعم المدرسة جتماعات وإلالمكتبة وحجرات ا

 فى األنشطِة المجتمعات المحلية ِة فى مشارآٌة هناك مساواهل   د  
 الطبقة أو الخلفية الدينية أو  بصرف النظر عنالمدرسيِة
  ؟  أو القبليةالعرقية

 وارد معلى أنها المجتمع المحلي ينظر الى آل قطاعاتهل   هـ  
  متاحة للمدرسة؟ 

للتعرف واللجان اإلدارية هل يسعى العاملون ومجالس اآلباء   و  
  مجتمع المحلي فيما يتعلق بالمدرسة؟ على آراء أعضاء ال

 أعضاء المجتمع المحلي على سياسات وجهات نظر تؤثرهل   ز  
  المدرسة؟ 

  ؟ يجابية إتنظر المجتمعات المحلية الى المدرسة نظرةهل   ح  
أعضاء المجتمع المحلى على التقدم لشغل هل تشجع المدرسة   ط  

  ؟ وظائف بها
   •  أسئلة أخرى

•   
•   
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  سئلةمؤشرات وأ
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  

  خلق قيم دمجية  2أ 
  

  ألطفال امن آلهناك توقعات آبيرة   2/1/مؤشرأ
  

 فيها تحقيق أعلى ه أنه التحق بمدرسة يمكنفلهل يشعر آل ط  أ  
  اإلنجازات؟ 

 فيما يتعلق آبيرههل يتم تشجيع األطفال أن يكون لديهم آمال   ب  
  بتعليمهم؟ 

لتحقيق إنجازات  األطفال على أن طموحهم آافةة هل يتم معامل  ج  
  ال حدود له؟ 

 اتهل يتجنب العاملون النظر إلى األطفال على أن لديهم قدر  د  
  على إنجازاتهم الحالية؟ بناء محدودة 

هل يتقدم األطفال ألداء اإلمتحانات عندما يكونوا مستعدين لها   هـ  
  أم عند بلوغهم سن معينة؟ 

  ؟ طفال على اإلعتزاز بما حققوه من إنجازاتشجع األُيهل   و  
  ؟ غيرإنجازات العلى تقدير  األطفال شجع آلُيهل   ز  
 األطفال الذين يجدون صعوبة في تحفيزهل يحاول العاملون   ح  

  الدروس؟ 
 إلستخدام مسميات نمطية تنتقص هل يحاول العاملون التصدي  ط  

  اإلنجازات؟مستوى منخفض من من يحقق من قدر 
 الخوف من الفشل الذي يعتري لمواجهةهل هناك محاولة   ى  

  ؟ ألطفالبعض ا
وإنجازات  األطفال المقارنة بين إنجازاتهل يتجنب العاملون   ك  

  ؟م من منطقتهونآخرأخوتهم أو تلك التى يحققها أطفال 
   •  أسئلة أخرى

•   
•   
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  

  مجيةخلق قيم د 2أ 
  

واللجان اإلداریة ومجالس اآلباء واألطفال وأولياء األمور العاملون  2/2/أمؤشر
  . لدیهم مفهوم مشترك لفلسة الدمج

  
  أ  

  
نظر إلى بناء وخلق مجتمع مدرسي يدعم بعضه البعض هل ُي

   رفع مستوى اإلنجازات األآاديمية؟بنفس أهمية
 لى أنه مساٍونظر إلى أهمية تنمية عنصر التعاون عُيهل   ب  

  ؟ ألهمية تشجيع اإلستقاللية
بدال من الفردية ختالفات إل اضرورة تقديرعلى أآيد هل هناك ت  ج  

  ؟ الوحيد" الطبيعى"نظر له على أنه نميط الذى ُيالت
 مصدر غني لدعم اعلى أنهالفردية  اتختالفإلنظر إلى اهل ُي  د  

  ؟  مشكلةالنظر إليها على أنهاعملية التعلم بدال من 
 فى الفرص ة على التقليل من عدم المساواك إجماعهل هنا  هـ  

  ؟داخل المدرسة
 الجميع بتقبل األطفال من مشترآة لدىهل هناك رغبة   و  

  المجتمعات المحلية بصرف النظر عن خلفيتهم أو إعاقتهم؟ 
هل هناك محاولة للتغلب على اإلتجاهات السلبية والتى تنادى   ز  

  إلعاقة الشديدة؟ بتقييد دمج حاالت ا
هل هناك إتفاق على أن الدمج يعنى زيادة المشارآة فى   ح  

  المدرسة وآذلك إمكانية اإللتحاق بها؟
 في حجرات العاملين مارسستبعاد على أنه عملية تإلفهم اهل ُي  ط  

 اإلنفصال التاموفي حجرات الدراسة والمالعب وقد تنتهي ب
  ن المدرسة؟ع

لمجتمع المدرسى مسئولية جعل يتحمل آل أعضاء اهل   ي  
  ؟  المدرسة أآثر دمـجا

ئلة  أس
  أخرى

•   
•   
•   
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  

  خلق قيم دمجية  2أ 
  

   المتكافئ حترام والتقدیر إلیحظى جميع األطفال با  2/3/مؤشر أ
  

  أ  
  

 على أنها صليةنظر إلى التنوع في الخلفيات واللغات األهل ُي
  ؟الحياه المدرسيةساهم مساهمة إيجابية في ت

لمدرسة ات اإلقليمية المختلفة مصدر ثراء لاللهجعتبر ُتهل   ب  
  والمجتمع؟ 

  ؟ تقبل وتقدير اإلختالفات فى ترآيبة األسر المختلفةهل يتم   ج  
لمدرسة ذوى قيمة لأنهم على نظر إلى أولياء األمور هل ُي  د  

 أو آونهم يعملون أو تمعمكانتهم فى المجبصرف النظرعن 
  ؟ عاطلين أو أميين أو غير أميين

رحب بالعاملين واألطفال من ذوى اإلحتيادات الخاصة ُيهل   هـ  
  ؟ فى المدرسة مثلهم مثل من ليس لديهم أعاقات

الضعيفة وهؤالء ذوى نظر إلى األطفال ذوي التقديرات هل ُي  و  
  ؟ التقديرات العالية بتقدير متساٍو

 في المدرسة ال األطف آل إنجازاتعرضم هل يت  ز  
  حجرات الدراسة؟ فىو

 عن اإلنجازات داخل وخارج المدرسة آل عالميشمل اإلهل   ح  
  ؟ األطفال

 المدرسة الثانوية حاملين شهادة أطفالهل يتخرج جميع   ط  
  رسمية معترف بها على المستوى القومي؟ 

ومنحهم الفتيات دعم إنجازات الفتيان و فى ٌة هناك مساواهل   ي  
  ؟ حقهم فى التقدير

   •  أسئلة أخرى
•   
•   
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   مؤشرات وأسئلة  
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  

  خلق قيم دمجية  2 أ 
  

ل  2/4/أمؤشر ل من یعام املآ بعض يالع ال بعضهم ال دیر ن واألطف إحترام وتق ب
   فى المجتمع  دوٍرآبشر وأصحاِب

  
  ؟ المدرسةعرف بعض العاملين آل طفل فى ل َيه  أ  
  هل يشعر األطفال أن المعلمين يحبونهم؟   ب  
نظر إلى جميع أعضاء المجتمع المدرسى على أنهم ُيهل   ج  

  ؟ متعلمون ومعلمون فى نفس الوقت
  تقدير ودعم؟ محل هل يشعر العاملون بأنهم   د  
لألحداث الهامة مثل حاالت الميالد واجبة أهمية عطى ُتهل   هـ  

  والوفاة والمرض؟ 
هل هناك إدراك وإعتراف بانه ليس فقط أعضاء األقليات   و  

  العرقية  لديهم ثقافة أو ثقافات بل آل فرد منا أيضا؟ 
للتعبير عن شعورهم ) والعاملين(هل يمكن دعم األطفال   ز  

باألذى أو اإلهانة أو باإلآتئاب أو الغضب فى أوقات أو 
   ظروف معينة؟ 

 عن مشاعر سلبية تجاه املونعبر العُيهل من المقبول أن   ح  
  ؟  لمحاولة التغلب عليها بشكل غيرعلنى أطفال

بأنهم ن ي معينأطفالتصوير المبالغة فى هل يتجنب العاملون   ط  
  ؟ "شياطين"سيئين 

هل يتم العناية بالمرافق والخدمات األساسية مثل دورات   ى  
  المياه والحمامات وحجرات تغيير المالبس؟ 

أسئلة  
  أخرى 

•  
•  
•  
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات إدماجيـة   البعد أ
  

  خلق قيم إدماجية  2أ 
  

 التعلم والمشارآة ةیسعى العاملون إلزالة العوائق التي تواجه عملي  2/5/مؤشر أ
  آل ما یتعلق بالمدرسةفي 

  
  أ  

  
 العوائق التي تقليل من العاملون أنهم قادرون على الدركُيهل 

  ؟ التعلم والمشارآة األطفال فى تواجه
على  التعلم والمشارآة ةنظر إلى العوائق التي تواجه عمليهل ُي  ب  

  ؟ يئة التعلمعالقة بين األطفال وبالأنها تنشأ في إطار 
التعلم تشمل عالقات األطفال مع ن بيئة  أهناك إدراكهل   ج  

العاملين والمباني والثقافات والسياسات والمناهج وطرق 
  التدريس؟ 

عوائق التي تواجه التعلم النظر إلى الهل يتجنب العاملون   د  
  ؟ خلل أو إعاقة فى األطفالوالمشارآة على أنها نتاج 

فهم العاملون واألطفال أن السياسات والممارسات يجب أن هل َي  هـ  
  تعكس تنوع األطفال داخل المدرسة؟ 

ين هل يتم إدراك ومواجهة العوائق التى تنشأ من اإلختالف ب  و  
  ثقافة المدرسة وثقافة المنزل؟ 

 ألن يواجه عوائق أمام الجميع أن أى فرد معرٌضدرك هل ُي  ز  
  ؟ عملية التعلم والمشارآة

هل يتجنب العاملون إطالق أسماء أو صفات نمطية على   ح  
  ؟ ب مفهومهم عن قدراتهماألطفال حس

ذوو "إدراك بأن أسلوب تصنيف األطفال على أنهم هل هناك   ط  
 من قدراتهم ومن ِطقد يؤدى إلى الَح" إحتياجات تعليمية خاصة

  ثم إلى فصلهم عن اآلخرين؟ 
ذوى اإلحتياجات الخاصة هل يتجنب العاملون مقارنة األطفال   ي  

  باألطفال اآلخرين؟ 
   • أخرى أسئلة 

•  
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  ؤشرات وأسئلةم

 
  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ

  خلق قيم دمجية   2أ 
  عى المدرسة جاهدة للتقليل من آافة أشكال التمييزتس  2/6/مؤشرأ

  أ  
  

فى مؤسسات تمييز مختلف أشكال العتراف وإقرار بوجود إهل هناك 
   المحتمع المختلفة ؟ 

  عدميعود الى التمييز أن األصل فى العاملون واألطفال يدركهل   ب  
  ختالف؟ إلتقبل اوجود التسامح و

اإلستبعادية على األطفال من األقليات هل يوجه اإلنتباه الى الضغوط   ج  
  العرقية؟ 

  هل عدم التسامح تجاه اإلختالفات شيئ غير مقبول؟
هل هناك إدراك بأن جميع الثقافات واألديان تشتمل على آراء ودرجات   د  

  مختلفة من الطقوس؟ 
هل يتجنب العاملون تكليف األطفال بأدوار نمطية عند تنظيم عروض   هـ  

  ؟) سبيل المثال حسب نوعية الشعر أو لون البشرةعلى(بالمدرسة 
  ؟ عمرهمحترام المعلمين واألطفال بصرف النظر عن إهل يتم   و  
  فس القدر؟ بن المدرسة الفتيان والفتيات ةهل تدعم ثقاف  ز  
 النوع االجتماعي  التنميط على أساس منهل يتجنب العاملون واألطفال  ح  

 يتعلق بمستقبلهم أو عند تكليفهم بمهام عند توقع إنجازات معينة أو فيما
  مثل المساعدة فى توزيع المرطبات أو تقديم الدعم الفنى؟ 

هل يتجنب العاملون إعطاء أهمية أآبر للذين يأتون من أسر الطبقة   ط  
  المتوسطة مقارنة بالطبقة العاملة؟ 

 يتعرض أطفال ذوو خلل معين العاملون أن اإلعاقة تنشأ حين يدركهل   ي  
  الى مواقف سلبية وقيود تضعها المؤسسة؟ 

   اآلراء النمطية عن الكمال الجسدي؟مواجهةتم تهل   ك  
إلمامهم بطبيعة اإلعاقة ال يمثل سوى مساهمة  أن  يدرك المعلمونهل  ل  

  محدودة عند التخطيط لعملية التعليم؟ 
م تنميط ذوى اإلحتياجات الخاصة على أنههل يحاول العاملون مواجهة   م  

   يستحقون الشفقة أو على أنهم أبطال يكافحون ضد وضعهم المختلف؟ 
 سستبعاد األطفال ذوي اإلعاقات الشديدة على أنه يعكنظر إلى إُيهل   ن  

  قصورا فى المفاهيم والسياسات أآثر من آونه يعكس صعوبات فعليه؟ 
   • أخرى أسئلة 

•   
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  

  خلق قيم دمجية  2أ 
  

  . تسعى المدرسة لتحقيق الصالح العام لألطفال من آافة الجوانب   2/7/أمؤشر
  

  هل يرعى العاملون الصالح البدنى للطفل ؟  أ  
هل هناك برامج رعاية صحية متاحة تشمل الرعاية والتعليم   ب  

  والوعى بالقضايا الصحية ؟
  هل هناك إحترام لجميع األديان ؟  ج 
  ناك إحترام لذوى المعتقدات األخرى ؟هل ه  د  
  هل يتم رعاية النمو الروحى لألطفال ؟   هـ  
  هل يقدر المعلمون واألطفال قيمة التحديث واإلبداع ؟   و  
  هل تهتم المدارس باإلحتياجات العاطفية لألطفال ؟  ز  
هل يتم مساعدة األطفال على تنمية الثقة بالنفس وتقدير   ح  

  الذات ؟ 
  تم اإلهتمام ببناء الشخصية ؟هل ي  ط  
  هل يتم تعليم األطفال اإلحساس بالجمال وتقديره؟   ي  
هل تشجع المدرسة األطفال على إحترام وتقبل وتقدير   ك  

  التنوع الثقافى ؟   
   •  أخرىأسئلة 

•   
•   
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  مؤشرات وأسئلة
  

  خلق ثقافات دمجيـة   البعد أ
  

  ةخلق قيم دمجي  2أ 
  

  .ل المدرسة األطفال دون النظر إلى ظروفهم اإلقتصادیة تقب  2/8/أ مؤشر
  

هل تقبل المدرسة إلتحاق أطفال الحى بغض النظر عن   أ  
  ظروفهم اإلقتصادية ؟

هل إتاحة واستخدام الحاسب اآللى أو أية أجهزة فنية أخرى   ب  
   لإللتحاق بالمدرسة ؟ عد معيارًاُت

درسة بغض النظر هل يتم الترحيب بأولياء األمور فى الم  ج  
  عن ظروفهم اإلقتصادية؟ 

  قدم لألطفال دعما ماليا عند الحاجة ؟ هل ُي  د  
  هل تستطيع الفتيات اإللتحاق بالمدرسة أسوة بالفتيان ؟  ه  
  هل هناك إهتمام باإلحتياجات الغذائية لألطفال ؟   و  
إذا حصل األطفال على مساعدة مالية هل يتم ذلك فى آتمان   ز  

  اظا على آرامتهم ؟وسرية حف
هل هناك نظم للدعم تعقب ساعات العمل فى المدرسة   ح  

للوفاء باإلحتياجات التعليمية واإلجتماعية لألطفال اذا دعت 
  الضرورة لذلك؟

هل تتجنب المدرسة تنازع  قوى الجذب والدفع  والتى   ط  
  يتعرض لها األطفال بسبب ضغوط من األسرة نتيجة الفقر؟  

 دعم إضافى لتعويض األسرة التى تفقد مصادر هل يتوفر  ي  
  دخلها؟  

   •  أسئلة أخرى
•   
•   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
  مؤشرات وأسئلة

  

  سياسات دمجيـةوضع    البعد ب
  

  لجميعمن أجل اتطویر المدرسة   1ب 
  

  عدالة تامه تتم تعيينات وترقيات العاملين ب  1/1/ب مؤشر
   

 وأداخل من و مؤهل كل من ه لتاحةعد فرص الترقي مهل ُت  أ  
  خارج المدرسة؟ 

لنوع  المناصب التى تم الترقى إليها توازنا فى اهل تعكس  ب  
   اإلجتماعى وخلفيات العاملين فى المدرسة؟ 

مثل مجموعة العاملين من المعلمين ومن غير المعلمين هل ُت  ج  
  المجتمعات المحلية المحيطة بالمدرسة؟ 

ستراتيجية واحدة واضحة إلزالة العوائق التي تواجه إهل هناك   د  
  تعيين العاملين ذوي اإلعاقة؟ 

لمناصب العليا بفئات معينة من هناك تفضيل لشغل اهل   هـ  
  المجتمع المحلى؟ 

  ؟ ضعت المدرسة معايير عادلة للتعيينَوهل   و  
   لتعيين العاملين؟ يا أساساهل تقدير تنوع األطفال يعد مقياس  ز  
هل يتم توفير إحتياطى , فى حالة وجود أفراد إضافيين للدعم   ح  

  لهم فى حالة تغيبهم ؟
أسئلة 
 أخرى 

•   
•   
•   

  

  

  

 
 
 
 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

  
  مؤشرات وأسئلة

  

  ـةيسياسات دمجوضع    البعد ب
  

  لجميعمن أجل اتطویر المدرسة   1ب 
  

  تتم مساعدة آل العاملين الجدد آى یألفوا العمل  فى المدرسة 1/2/ب  مؤشر
  

  أ  
  

هل تدرك المدرسة الصعوبات التى يواجهها العاملون الجدد فى 
بما تكون فى الشعور باإلستقرار فى الوظيفة الجديدة والتى ر

  موقع جديد؟ 
تكثيف الشعور بالغربة لدى هل يتجنب العاملون القدامى   ب  

" لنا"و " نحن" الضمير - مثال–العاملين الجدد آأن يستخدموا 
  والتى تؤدى إلى إستبعادهم؟ 

 بمساعدته أو يهتم آل عضو جديد من العاملين من  يجدهل  ج  
  رسة؟  في المدعلى الشعور باإلستقرارمساعدتها 

هل تجعل المدرسة العاملين الجدد يشعرون بأن ما لديهم من   د  
  خبرات ومعلومات هي محل تقدير؟ 

هل هناك فرص أمام آافة العاملين بما فيهم العاملين الجدد   هـ  
  لمشارآة معلوماتهم وخبراتهم مع اآلخرين؟ 

هل يتم تزويد العاملين الجدد بالمعلومات األساسية التي   و  
  ون إليها فيما يتعلق بالمدرسة؟ يحتاج

ما يحتاجونه من معلومات إضافية ع العاملون الجدد سألَيهل   ز  
  ؟ بها تزويدهم بالفعل ويتم 

تسعى المدرسة للتعرف على ما لدى العاملين الجدد من هل   ح  
ستفادة إل اجديدة يمكن رؤى وتقديرها باعتبارهامالحظات 

  منها؟ 
  •  أسئلة أخرى 

•  
•  

  

  

  



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
  رات وأسئلةمؤش

  

  اسات دمجيـةوضع  سي   البعد ب
  

  لجميعمن أجل اتطویر المدرسة   1ب 
  

   بها لمحيطةمنطقة اتسعى المدرسة لقبول آافة األطفال من ال  3 /1/ب  مؤشر
  

  أ  
  

لتحاق إلالمحيطة لناطق هل يتم تشجيع آافة األطفال من الم
  م؟بالمدرسة بصرف النظر عن قدراتهم في التحصيل أو إعاقته

 آافة دمجسياسة تبنيها ل باإلعالن عنهل تقوم المدرسة   ب  
   المجاورة؟      ناطقاألطفال من الم

هل تسعى المدرسة للتغلب على العوائق التي تواجه مختلف   ج  
  المجموعات العرقية القاطنة في المجتمع المحلي؟ 

هل ترحب المدرسة بأطفال العاملين آثيرى التنقل والعاملين   د  
  موسميين الذين يتواجدون فى المنطقة بشكل مؤقت؟ ال

خاصة من هم في -هل يتم تشجيع األطفال من المواقع المحيطة   هـ  
  على الحضور إلى المدرسة؟  -المدارس الخاصة

  ؟ األطفال لتحاق بالمدرسة متساوية أمام جميع إلهل شروط ا  و  
سة ممن هل هناك زيادة في نسبة األطفال الملتحقين بالمدر  ز  

   المحيطة بها؟  ناطقيأتون من الم
هل هناك زيادة في تنوع األطفال الملتحقين بالمدرسة ممن   ح  

  المحيطة بها؟ ناطق يأتون من الم
   •  أسئلة أخرى 

•   
•   

  

  

  

  

 
 
 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

  

  مؤشرات وأسئلة
  

  سياسات دمجيـةوضع    البعد ب
  

  من أجل الجميع تطویر المدرسة   1ب 
  

لى إزالة آافة العوائق داخل مبانيها حتى یصبح تعمل المدرسة ع  1/4/ب مؤشر
  التحرك بداخلها سهل للجميع 

  
  أ  

  
 من ن ات الصم والمكفوفين والذين يعانوهل تراعى إحتياج

ضعف البصر وآذلك المعاقين جسمانيا عند إعداد المبانى 
  وتجهيزاتها؟ 

يها بان مفى المعمارية هتم المدرسة بإزالة آافة العوائقهل ت  ب  
دورات المياه الردهات وحجرات الدراسة وها و العبوم

 )الكانتين(مطعم المدرسة والحدائق والمالعب الرياضية و
  ولوحات اإلعالنات؟ 

ستشار منظمات ذوى اإلحتياجات الخاصة بخصوص هل ُت  ج  
  العوائق لتيسير الحرآة داخل المبانى وتجهيزاتها؟ 

ذوى اإلحتياجات النسبة ل ب إزالة العوائق المعمارية ىراَعُيهل   د  
  جزء من خطة تحسين المباني؟ آ الخاصة

 على أنه يختص  إتاحة حرية الحرآةنظر إلى عنصرهل ُي  هـ  
 ومجالس يين واإلدارمن ذوى اإلحتياجات الخاصةبالعاملين 

اآلباء وأولياء األمور وأعضاء آخرين من المجتمع المحلي 
  ؟ إلى األطفالباإلضافة 

 بمباني إتاحة الحرآةوعات تهتم بتحسين  مشرهناكهل   و  
  درج هذه آجزء من المنهج المدرسي؟المدرسة؟  هل ُت

  •  أخرى أسئلة 
•  
•  

  

  

 
 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
  مؤشرات وأسئلة

 

  سات دمجيـةوضع سيا   البعد ب

  لجميعمن أجل اتطویر المدرسة   1ب 
  المدرسة الجدد آى یألفوا  األطفال لیتم مساعدة آ  1/5/ب  مؤشر

  لتحاق األطفال الجدد؟ إ با خاصارسة برنامجهل لدى المد  أ  
 الجدد ألطفالينجح البرنامج التمهيدى المعد إلستقبال أهل   ب  

وأسرهم سواء التحقوا بالمدرسة في بداية العام الدراسي أو في 
  أي وقت آخر؟ 

المحلى ( معلومات عن نظام التعليم  ألولياء األمور تتاحهل  ج  
  ) والقومى

ألطفال الجدد في المعدة إلستقبال ا التمهيديةامج برتأخذ الهل   د  
ختالفات بين األطفال في قدراتهم على التحصيل إلعتبار اإلا

  ؟ صلية ومعرفتهم للغة األ
ه  

  ـ
من ذوى الخبرة فى هل يتم جمع األطفال الجدد مع آخرين 

  ؟   حين يلتحقون بالمدرسةثنائيات 
طفال الجدد  خطوات للتعرف على مدى شعور األهناكهل   و  

في المدرسة بعد مرور بضعة والتعرف على األماآن باأللفة 
  أسابيع؟ 

 صعوبة في حفظ المواقع ممن يجدوا األطفال تتم معاونةهل   ز  
  المختلفة بالمبنى خاصة في بداية التحاقهم بالمدرسة؟

ندما تواجههم ع يتوجهوامن لهل يعرف األطفال الجدد جيدا   ح  
  صعوبات؟

هل يتعاون العاملون , تقال األطفال من مدرسة إلى أخرى عند إن  ط  
   فى المدرستين على تسهيل األمر عليهم؟ 

على الشعور  األطفال الجدد مساعدةل تخذهل هناك خطوات ُت  ي  
عند إنتقالهم من مرحلة رياض األطفال أو من اإلبتدائى لفة باُأل

  ؟الى المرحلة التاليه
  •  أخرى أسئلة 

•  
  



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

  

  ئلةمؤشرات وأس
 

  سياسات دمجيـةوضع    البعد ب

  جميعمن أجل التطویر المدرسة   1ب 
  الصفوف الدراسية بشكل یعكس التقدیر لجميع األطفال  تقوم المدرسة بتكوین   1/6/ب  مؤشر

  أ  
  

   فيما يتعلق باستخدامهم لألجهزةعامل جميع الصفوف الدراسية بعدالة ُتهل 
  حتياطي؟ إلمين والمعلمين ا وتخصيص المعلدراسة ومواقع حجرات ال

  لألطفال ليتعلموا من  ويعلمواالفرص خلق عتبار إلهل يضع العاملون في ا  ب  
   بعضهم البعض فى مجموعات متنوعة؟ 

  هل يراعى عنصر الصداقة بين األطفال, عند تكوين الصفوف الدراسية   ج  
   وآذلك وجود من يتحدثون نفس اللغة؟

  القدرة علىحسب الصفوف الدراسية ل من تكوين  للتقليالتواهل هناك مح  د  
   التحصيل أو اإلعاقة؟  

  هل هناك خطط لمنع المواقف السلبية لدى , عند تكوين الصفوف الدراسية  هـ  
  األطفال مثل النفور من الصفوف األدنى؟ 

  منح األطفال فرصا متساوية لإلنتقالهل ُي, عند تكوين الصفوف الدراسية   و  
  خر؟  من صف إلى آ

  هل يتم تغيير أماآن جلوس األطفال في حجرات الدراسة آإجراء ضروري  ز  
  جتماعي بين الفتيان والفتيات وبين مختلف إلنسجام اإل لتشجيع التناغم وا

  المجموعات العرقية في المدرسة؟ 
  آضرورة لتحسين حجرات الدراسةطفال داخل ألماآن جلوس اأتم تغيير يهل   ح  

  ؟  فرص التعلم
 هل حجرات الدراسة ، بين عدد الفتيات والفتيان في عند وجود خلل آبير فى التوازن  ط  

  ؟ واحدنوع اجتماعيتضم  التي لصفوف الدراسيةتفكر المدرسة في تكوين بعض ا
هل تتجنب المدارس تحديد وتكوين مجموعات من الفتيان الذين لديهم قدرات ضعيفة   ى  

  بديل بسبب قلة عددهم نسبيا؟ على التحصيل أو يحتاجون إلى منهج 
  )آأن تلغى حصص التربية البدنية أو الفن(هل تتجنب المدارس تحجيم المنهج   ك   

   خاصة عندما ال تكفى ساعات الدراسة لتناول آل المواد الدراسية؟ 
  هل تتجنب المدرسة تكوين فصول دراسية من الفتيان ذوى التحصيل الضعيف   ل  

  نهج بديل؟ أو الذين يحتاجون إلى م
  ؟تطرح إختيارات متعددة فهل يسمح للتالميذ بإبداء رأيهم فى اإلختيارات بحريةحين   م  

 •  أسئلة أخرى 

• 

  



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

• 

  مؤشرات وأسئلة
  

  سياسات دمجيـةوضع    البعد ب
  

  لجميعمن أجل اتطویر المدرسة   1ب 
  ) الدمجى(تقوم المدرسة باإلهتمام بعملية التخطيط للتطویر   1/7/ ب  مؤشر

  هل تتزايد قدرة المدرسة على تخطيط التطوير ؟  أ  
لتطوير تحدد آيف يمكن تطوير اهل هناك رؤية مستقبلية لخطة   ب  

  المدرسة فى العام القادم وفى أعوام الحقة ؟
  هل تشمل خطة التطوير ميزانية المدرسة؟  ج  
هل تشمل عملية تخطيط التطوير آافة أقسام المدرسة وليس   د  

  ة وموظفى اإلدارة العليا ؟ مجرد القياد
  هل تشمل لجنة التخطيط ممثلين عن آل العاملين؟  هـ  
  هل هناك تمثيل للمجتمع المحلى فى لجنة التخطيط ؟  و  
  هل تجتمع لجنة التخطيط بصفة منتظمة ؟   ز  
  حين تجتمع اللجنة هل يكون عملها مؤثرا وفعاال؟   ح  
ات ما يحدث فى هل تعكس عملية التخطيط ووضع األولوي  ط  

  المدرسة بالفعل وما يمكن تغييره فى الواقع؟ 
هل هناك إستراتيجية تنفيذ واضحة تتمشى مع عملية التخطيط    ي  

  ووضع األولويات؟ 
  هل تتم مراجعة الخطة واألولويات أوال بأول؟   ك  
  هل يتم التخطيط بإنتظام ؟  ل  
تمرة حتى هل يشارك المجتمع المحلى فى عملية تقويم مس    م  

  يتعرف على مدى نجاح عملية التنفيذ ؟ 
  •  أسئلة أخرى

  •  
  •  

 

 
 
 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
  مؤشرات وأسئلة

  

  سياسات دمجيـةوضع    البعد ب
  

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 
  هناك تنسيق لكل أشكال دعم التعلم والمشارآة  2/1/ب  مؤشر

  أ  
  

 ستراتيجية زيادةإهل يتم تنسيق آافة سياسات الدعم في إطار 
  لتنوع؟ ل اإلستجابةقدرة المدرسة على 

هل هناك أهمية آبيره لتنسيق الدعم وهل يتولى أحد المسئولين   ب  
  الكبار فى المدرسة هذا األمر؟

أمام التعلم  العوائق تجاه تذليل سياسات الدعم توجههل   ج  
  ؟والمشارآة

توجد سياسة دعم دمجى شاملة وواضحة لجميع من فى هل   د  
  ؟ المدرسة

هل يتم توضيح سياسة الدعم بالنسبة لمن هم من خارج المدرسة   هـ  
  ويساهمون فى عملية التعليم داخل المدرسة؟ 

هل توجد خطة واضحة لما يمكن أن تساهم به خدمات الدعم   و  
الخارجية فى تطوير الثقافات والسياسات والممارسات الدمجية؟  

  
  

لتى يمكن أن تطور من هل آل العاملين على دراية بالخدمات ا  ز
  عملية التعلم والمشارآة فى المدرسة؟ 

هل يطالب مقدموا الدعم بتنسيق جهودهم مع المبادرات األخرى   ح  
  التى قد تكون متشابكة أو متداخلة مع غيرها؟ 

هل يكون الصالح العام لألطفال هو ما يوجه سياسات الدعم   ط  
  معينة؟ المختصين لفرض مفاهيم  وسيطرةوليس إحتكار

 •  أسئلة أخرى 

• 

• 

  

  

  

 

 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
  مؤشرات وأسئلة

 
   سياسات دمجيـةوضع   البعد ب

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 
  تنوع الطالبالستجابة لقدرات العاملين على انمية  أنشطة تتساعد  2/2/ب  مؤشر

  أ  
  

 أنشطة تطوير المنهج نحو مشارآة األطفال المختلفين لآوجه هل ُت
  لقدرة على التحصيل أو اإلعاقة؟ في الخلفية والخبرة وا

 العوائق التي التقليل من أنشطة تطوير المنهج نحو لآوجه هل ُت  ب  
  تواجه التعلم والمشارآة؟ 

هل تساعد أنشطة تنمية قدرات العاملين على دعمهم فى أداء عملهم   ج  
  داخل حجرات الدراسة ؟ 

رات الدراسة هل يقوم المعلمون بمشاهدة أداء بعضهم البعض فى حج  د  
  آي يتمكنوا من التأمل فى قدرة األطفال على إدراك األشياء؟ 

يحصل العاملون على تدريب فى وضع وتنفيذ أنشطة التعلم هل   هـ  
  القائمة على التعاون بين األطفال بعضهم البعض؟ 

هل هناك فرص للمعلمين واآلطفال للتعرف على طرق التعلم   و  
  المشترك بين الزمالء؟ 

هل يتعلم المعلمون والمعلمون اإلحتياطيون آيفية إستخدام   ز  
مثل جهاز الكاميرا والتليفزيون والفيديو وجهاز عرض (التكنولوجيا 
 وأجهزة تسجيل صوتية وحاسبات )أوفرهيد بروجيكتور(الشفافيات 

  ؟ لدعم التعلم)انترنت:تصاالت الدوليةإلشبكة ا/آلية
ل للتقليل من مشاغر النفور وذلك هل يقوم العاملون بإستكشاف وسائ  ح  

  بزيادة فرص إشراك األطفال فى المنهج؟
  هل يتوفر لكل العاملين ثقافة المساواه مع ذوى اإلحتياجات الخاصة؟   ط  
يتعلم آل العاملون آيفية التصدى للمضايقات بما فيها العنصرية هل   ي  

  والتعصب للنوع اإلجتماعى؟ 
والعاملون ومجالس اآلباء المسئولية تجاه هل تتولى اللجان اإلدارية   ك  

  تقويم إحتياجاتهم التعليمية؟ 
  •  أسئلة أخرى 

*  
*  
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  مؤشرات وأسئلة

  

  سياسات دمجيـةوضع   البعد ب
  

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 
  

  سياسات دمجية هي "االحتياجات التعليمية الخاصة"سياسات   3 /2/ ب مؤشر
  

  أ  
  

ذوي  "على أنهميف األطفال هل هناك محاولة لتقليل تصن
  ؟ "خاصةحتياجات التعليمية إ

تتجنب المدرسة التصنيف الغير متكافئ للفتيان على أنهم هل   ب  
  ؟"ذوى إحتياجات تعليميه خاصه"

هل تتجنب المدرسة التصنيف الغير متكافئ لمجموعات عرقية   ج  
  ؟"ذوى إحتياجات تعليميه خاصه"معينه على أنهم 

أم " منسق دعم التعليم"درسة على منسق الدعم لقب  المطلقهل ت  د  
منسق "بدال من " منسق الدمج"أم " منسق تطوير التعليم"

  ؟"ةاإلحتياجات التعليميه الخاص
بذوى اإلحتياجات التعليميه "نظر الى األطفال المصنفون هل ُي  هـ  

على أنهم أفراد ذوى إهتمامات ومهارات ومعلومات " الخاصه
 النظر اليهم على أنهم جزء من مجموعة مختلفة بدال من

   متجانسه؟
نظر الى محاوالت إزالة عقبات التعلم والمشارآة لطفل هل ُي  و  

 لتحسين خبرات جميع األطفال فى حجرة معين على أنها فرٌص
  الدراسه؟ 

نظر الى الدعم على أنه حق لألطفال الذين يحتاجونه بدال هل ُي  ز  
  ة خاصة لتعليمهم؟ من النظر اليه على أنه إضاف

علن عن تفاصيل الحق فى الدعم لكل األطفال وأولياء هل ُي  ح  
  األمور داخل الكتيب الخاص بالمدرسة؟

حين يكون ممكنا، هل يتم توفير الدعم دون الرجوع إلى   ط  
  إجراءات تقويم رسمية؟ 

زيادة التعلم " اإلحتياجات الخاصة"ف سياسات ستهِدَتهل   ي  
  قليل من اإلستبعاد؟والمشارآة والت

دعم لحصول على ب األطفال لاسحإنهل هناك محاولة للتقليل من   ك  
   ى على هيئة دروس خصوصيه؟ خارجإضافى 

    •  أسئلة أخرى 
•    

  



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

•   
  مؤشرات وأسئلة

   سياسات دمجيـةوضع    البعد ب
  

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 
إلى تقليل العوائق التي حتياجات التعليمية الخاصة إلتؤدي ترتيبات ا  2/4/ مؤشرب

   التعلم والمشارآة لكافة األطفال ةتواجه عملي
  أ  

  
عد القواعد التى تحكم اإلحتيادات التعليمية الخاصة دعما أآثر ُتهل 

  من آونها أسس للتقويم والتصنيف؟
عتبر دعم تعليم المجموعات المتباينه بديال عن عملية هل ُي  ب  

  التصنيف والدعم الفردى؟ 
 تساهم خدمات الدعم الخارجى فى التخطيط وتقليل العوائق أمام هل  ج  

  التعلم والمشارآة؟ 
لذوى "هل يحتوى المنهج العام على فرص عمل ترتيبات   د  

بحيث تتاح لهم المعلومات بما يتناسب مع " اإلحتياجات الخاصة
  قدراتهم ويتمكنوا من المشارآة فيه ؟

 األطفال على تحسين التعلم الترتيبات الخاصة ببعضهل تساعد   هـ  
  والمشارآة لكافة األطفال؟ 

بنى على إستغالل مواطن قوة ُي" اإلحتياجات الخاصة"هل تعبير   و  
  األطفال وقدرتهم على النمو وليس للترآيز على العجز؟ 

عنى تغيير فى أساليب التدريس َي" اإلحتياجات الخاصة"تعبير هل   ز  
   التعلم؟ والتعلم بهدف زيادة القدرة على

يصف التغييرات المطلوبة " اإلحتياجات الخاصة"هل ما يقال عن   ح  
فى أساليب التدريس والتعلم بهدف زيادة مشارآة األطفال مع 

  بعضهم البعض؟ 
الدعم نوع " خاصةالتعليمية الحتياجات إلا"يحدد تعبيرهل   ط  

  ؟  لزيادة المشارآة فى المنهج العام والمجتمعات المحلية المطلوب 
   •  أسئلة أخرى 

•   
  

  

 
 

 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

  مؤشرات وأسئلة
  ياسات دمجيـةوضع س   البعد ب

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 
 ربط سياسات العمل االجتماعي بتطویر المنهج وسياسات دعم   2/5/ب  مؤشر

  عملية التعلم 
  أ  

  
للعمل على أنها الهدف عملية تعلم ومشارآة األطفال نظر الى ُيهل 
  ؟ الذين يقدمون الدعمن جتماعي والعامليإلا

هل يتم ربطها بإستراتيجيات , عند التفكير فى مشاآل السلوك   ب  
  تحسين الخبرات المكتسبة داخل حجرات الدراسة والمالعب؟

هل التعامل مع مشكالت سلوآية يشمل التفكير في طرق تحسين   ج  
  ؟ألطفال  لكافة االتعليم والتعلم

يتناول العوائق التى تواجه التعلم هل التعامل مع مشاآل سلوآية   د  
  والمشارآة فى سياسات وثقافات وممارسات المدرسة؟ 

يتاح لكل المعلمين فرصا للتعرف على أساليب التقليل من هل   هـ  
  النفور واإلضطرابات لدى األطفال؟  

هل تحاول المدرسة زيادة مشاعر الثقة بالنفس لدى من يشعرون   و  
  بعدم تقدير الذات؟ 

ستفاد من معلومات ومعارف أولياء األمور فى التقليل من هل ُي  ز  
  مشاعر النفور واإلضطرابات لدى األطفال؟ 

هل يساهم األطفال فى تقليل مشاعر النفور واإلضطرابات لديهم   ح  
   فى المدرسة؟  ولدى اآلخرين

هل دعم أطفال مؤسسات الرعاية الخاصة يشجع على اإلنجاز فى   ط  
  ستمرار فى التعلم؟  التعليم واإل

هل دعم أطفال مؤسسات الرعاية الخاصة يشجع على وجود   ي  
  صالت قوية بين المدرسة والقائمين على رعايتهم؟ 

هل تعمل سياسات الرعاية اإلجتماعيه ودعم السلوك على مساعدة   ك  
  األطفال ممن ينم صمتهم الشديد عن مشاآل ؟ 

 لدى بعض الفتيان ضعيفل اهل تحاول المدرسة معالجة التحصيل  ل  
والذى يعود إلى مفهوم سلوآيات الذآورة داخل وخارج المدرسة؟    

هل يتحمل جميع الكبار فى المدرسة مسئولية حماية األطفال ليس   م  
فقط ضد العنف الواقع عليهم بل أيضا تجنب العنف الذى 

  يمارسونه؟ 
  •  أسئلة أخرى 

•  
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  مؤشرات وأسئلة
 ياسات دمجيـةوضع س   البعد ب

  
  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 

التقليل من الضغوط التى تؤدى الى توقيع الجزاء والوصول الى إلغاء   2/6/ب  مؤشر
  إستخدام العقاب البدنى

  أ  
  

هل تقر السياسات فى المدرسة بأهمية مبدأ تقدير ومكافأة 
  السلوك الجيد بدال من عقاب السلوك السيئ؟  

املين أن توقيع الجزاء والعقاب البدنى هل يدرك جميع الع  ب  
 حسنوا من سلوآهم وأدائهم؟ أسلوب غير فعال آحافز لألطفال لُي

  هل هناك فرص للتدريب على اإلنضباط آجزء من المنهج؟  ج  
هل يدرك المعلمون التبعات النفسية السيئة لألطفال الذين يقع   د  

ب ومهانة عليهم عقابا بدنيا وما قد يتسبب فيه من مشاعر غض
تؤدى الى خلق أطفال عدوانيين يمارسون العنف والسلوك 

  اإلجرامى؟ 
 المدرسة أن السياسة التأديبية تأتى ينتيجة إيجابية فى ضمُنهل َت  هـ  

  عملية التعليم والتأهيل وليس هناك عقاب من أجل العقاب؟ 
منح المعلمون فرصة للتحدث والسماح لألطفال بالتحدث هل ُي  و  

  شاآل بدال من الضرب؟ لحل الم
ضع سياسات وقواعد المدرسة حدودا واضحة وتعريف  َتهل  ز  

  بما هو صواب وما هو خطأ؟
بذل الجهود لضمان فهم األطفال لما هو مطلوب منهم وأن هل ُت  ح  

  هذا يتناسب مع قدراتهم؟ 
حترم األطفال بوصفهم شرآاء فى الحياة المدرسية وفى هل ُي  ط  

  التعلم؟ 
تشجع سياسات المدرسة الكبار واألطفال على توخى هل   ي  

نتقد سلوآيات الطفل وليس الطفل ذاته بأن يقال الحرص بحيث ُت
  " أنت سيئ"بدال من " هذا سئ"

عطى األطفال المهذبون اإلنتباه الكافى مثلهم مثل األطفال هل ُي  ك  
  الغير مهذبين؟ 

ى هدفا مشترآا عد إلغاء آل أنواع الجزاء والعقاب البدنهل ُي  ل  
  لجميع العاملين ؟

  •  أسئلة أخرى 
•  
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  مؤشرات وأسئلة
  سياسات دمجيـة عوض   البعد ب

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 
  إلى المدرسة تقليل العوائق التي تواجه حضور األطفال   2/7/ب  مؤشر

  أ  
  

هل تتم دراسة ما يعوق حضور األطفال الى المدرسة سواء 
افات المدرسة وسياساتها وممارساتها آانت عوائق مرتبطة بثق

  وآذلك المرتبطة بإتجاهات األطفال والشباب وأسرهم؟ 
ستخدام الغياب بدون إذن آسبب إهل تتجنب المدرسة   ب  

  ستبعاد؟ لإل
 بصرف النظر عن عدالةغياب األطفال بدون إذن بعامل ُيهل   ج  

  جتماعي أو الخلفية؟إلالنوع ا
ب بدون إذن والمضايقات وعدم وجود هل يتم الربط بين الغيا  د  

  صداقات تشجع على الحضور؟ 
وفاه أو (تشجع المدرسة األطفال الذين تعرضوا لكوارث هل   هـ  

على العودة مرة أخرى ) مرض مزمن أو غياب لفترة طويله
  إلى المدرسة؟ 

منح المدرسة أجازة طويلة لمن يريد السفر للموطن هل َت  و  
   ر فى المجتمع المدرسى؟  األصلى بعد مناقشة األم

هل هناك تعليمات خاصة باإلستفادة من خبرات األطفال الذين   ز  
  يفدون الى المدرسة بعد قضاء فترة طويلة بعيدا عنها؟ 

هل هناك خطة لتحسين التعاون بين العاملين وأولياء األمور   ح  
  فيما يتعلق بالغياب بدون إذن؟

  المدرسة وجهات أخرى؟  بين تنسيقستراتيجية إهل هناك   ط  
  رير عن الغياب واآتشاف أسبابه؟ قهل هناك نظام آفء للت  ي  
  هل هناك سجل للغياب من دروس معينة؟   ك  
كشاف إلستنظر إليه آسبب هل الغياب من دروس معينة ُي  ل  

  العالقات بين المعلمين وبين ما يتم تدريسه؟ 
مدرسة هي فعال  األرقام التي يتم جمعها من قبل الدعهل ُت  م  

  بدون إذن؟" الحقيقي"نعكاس دقيق للغياب إ
   يزيد أو يقل؟ألطفالهل الغياب بدون إذن بالنسبة ل  ن  

  •  أسئلة أخرى 
•  
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  مؤشرات وأسئلة

  ع سياسات دمجيـةوض   البعد ب

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 
  التقليل من المضایقات   2/8/ب  مؤشر

  أ  
  

دارية وأولياء األمور فى مفهوم هل يشترك العاملون واللجان اإل
   ؟ "طبيعة المضايقات"

ن التصارع  متوقعنظر إلى المضايقات على أنها جزء مهل ُي  ب  
  ؟ فى إطار عالقات القوى

التجريح الشفهي تشمل نظر إلى المضايقات على أنها هل ُي  ج  
  الجسماني؟واإلعتداء  اإليذاء النفسىو

فهم على أنه مصدر قة ُي الصدا بالتراجع عنهل التهديد  د  
  للمضايقات؟ 

ضا بين  أيحدوثة الحتملا مأنهعلى مضايقات الى النظر هل ُي  هـ  
 وآذا بين األطفال بعضهم  واألطفال وأولياء األمورالعاملين

  البعض؟ 
تقوم بتحديد  المضايقات ة واضحة للتعامل معهل هناك سياس  و  

  سة؟  السلوآيات المقبولة والغير مقبولة في المدر
العاملين مفهومة من  السياسات تى صيغت بهاهل اللغة ال  ز  

  مجالس اآلباء واألطفال وأولياء األمور؟للجان اإلدارية ووا
من يمكن أن يلجأ اليهم الفتيان والفتيات عند مواجهة هل هناك   ط  

  ؟ المضايقات
  ت؟امضايقعرضوا لل إذا تنوأهل يعلم األطفال إلى من يلج  ي  
اك أفراد داخل وخارج المدرسة يمكن للعاملين اللجوء هل هن  ك  

  ت؟ امضايقعند تعرضهم لإليهم 
للتقليل من ستراتيجيات وضع إ األطفال في شاركهل ي  ل  

  ؟ المضايقات ومنعها
   عما يحدث من مضايقات؟دقيقهسجالت حتفظ بُيهل   م  
  المضايقات؟التقليل من هل يتم   ن  

   •  أسئلة أخرى 
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  سئلةمؤشرات وأ
  ع سياسات دمجيـةوض   البعد ب

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 
تتعاون المدرسة مع جهات أخرى لتشجيع الممارسات الصحية لكل األطفال   2/9/ب مؤشر

  .وأسرهم
  هل تشجع المدرسة األطفال وأسرهم على الممارسات الصحية؟  أ  
  عد تشجيع الممارسات الصحية جزءا أساسيا من المنهج ؟هل ُي  ب  
  هل هناك برامج تغذية للدارسين ؟   ج  
  هل هناك برامج ثقافة جنسية للدارسين ؟  د  
بصفة ) لتقويم حالتهم الصحية(هل يتم الكشف الطبى الدورى على األطفال   هـ  

  مستمرة ؟
  ورعايتهم؟) مرة آل عام(هل يتم الكشف الدورى على أسنان األطفال   و  
  مارسات الصحية فى مجتمعاتهم المحلية ؟هل يشارك األطفال فى تشجيع الم  ز  
  هل تتم مناقشة أولياء األمور فى المتاعب الصحية ألطفالهم ؟   ح  
  هل يتعاون العاملون وأولياء األمور فيما يتعلق بالعالج الطبى ؟  ط  
  هل القائمون بالعالج الطبى ضمن العاملين فى المدرسة ؟  ي  
  سات الصحية فى مجتمعاتهم المحلية ؟هل يساهم األطفال فى تشجيع الممار  ك  
   الحالة الصحية لألم ومستوى وعيها على الحالة الصحية لألسرة ؟تؤثرهل   ل  
  هل تحصل الطفلة على عالج صحي مثلها مثل الطفل الذآر ؟    م  
هل تساهم الجهات الحكوميه المحلية فى الرعاية الصحية لألطفال إذا   ن  

  إستوجب األمر ذلك ؟
  يتم توعية األطفال بأن اإلحتياجات الصحية تختلف من طفل إلى آخر ؟هل   س  
  هل يتم توعية العاملين واألطفال إلتخاذ اإلحتياطات الالزمة لتجنب المرض؟  ش  
هل يتم توعية العاملين واألطفال بحيث ال يضطهدون األطفال الذين قد يكونوا   ص  

  اعة ؟ مصابون بمرض ما أو مصابون بفيروس مرض نقص المن
  هل تدعم المدرسة العاملين المرضى؟    ض  

   •  أخرىأسئلة 
•   
•   

  

 

  
  



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

  مؤشرات وأسئلة
  ع سياسات دمجيـةوض   البعد ب

  

  تنظيم الدعم للتنوع   2ب 
الجمعيات األهلية واإلدارة (تساهم جميع الجهات الخدمية الخارجية   2/10/ب  مؤشر

المدرسة لتصبح فى دعم ) المحلية والهيئات التطوعية وخدمات الدعم
  .ثقافتها وسياساتها وممارساتها دمجيه 

هل يقوم العاملون بتعريف الجهات األخرى بمفاهيم فلسفة   أ  
     الدمج؟ 

هل هناك خطة واضحة عن آيفية مساهمة الجهات الخدمية   ب  
  الخارجية فى إعداد وتنمية ثقافات وسياسات وممارسات دمجية؟    

  ة لتنسيق المداخالت الخارجية ؟هل هناك مسئوليات واضح  ج  
هل يتأآد آل من يقدم دعما للمدرسة من تنسيق أنشطته مع   د  

  مبادرات أخرى متداخلة ومتشابكة؟  
ه  

  ـ
هل تتعاون السلطة المحلية مع الجمعيات األهلية وتتابع ما تقدمه 

  من مساهمات؟
 زيد المساهمات الخارجية من قدرة المدرسة على التجاوبهل ُت  و  

  مع التنوع ؟ 
   ؟ ة إضافيةى المدرسة للحصول على مصادر خدميهل تسع  ز  
هل العاملون فى المدرسة على دراية بكافة الخدمات التى يمكن   ح  

  أن تدعم المدرسة ؟  
هل تحصل المدرسة على دعم من السلطة المحلية للحصول   ط  

  على آافة الخدمات المتاحة ؟
  لقدرات العاملين وتدريبهم ؟ هل تحصل المدرسة على دعم   ي  
  هل يزيد التدريب من معلومات وآفاءات العاملين ؟   ك  
  هل تقدم السلطة المحلية دعما مناسبا لمتابعة مبادرات التدريب ؟  ل  

   •  أخرىأسئلة 
•   
•   

  

 
  

 
 
 
 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
  رات وأسئلةمؤش

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج
   عملية التعلم سيقتن  1ج  

  تعلم جميع األطفال يط للتعليم یأخذ بعين اإلعتبارالتخط  1/1/ج  مؤشر
  أ  

  
هل يتم التخطيط للتدريس للترآيز على التعلم الذاتى لألطفال أم 

  لمجرد تلقينهم المنهج؟ 
  هل يعكس المنهج خلفيات وخبرات وإهتمامات آل التالميذ؟  ب  
هل تبدأ الدروس بتجارب مشترآة لدى الجميع والتى يمكن أن تتطور   ج  

  بطرق مختلفة؟ 
  هل تعكس الدروس إهتمامات آل من الفتيان والفتيات؟  د  
  هل تساعد الدروس آل األطفال على التوسع فى عملية التعلم؟   هـ  
هل تشجع الدروس على النظر الى التعلم آعملية مستمرة وليست   و  

  عملية تنتهى بإنتهاء أنشطة تعليمية محدده؟ 
ة بطرق مختلفة مثل دروس محو األمية هل يمكن تعلم مواد مختلف  ز  

  المكثفة أو دروس اللغات األجنبية؟ 
هل توفر المدرسة مترجمين بالنسبة لألطفال الصم أو غيرهم ممن هم   ح  

  فى حاجة الى ترجمة لتسهيل عملية التواصل عامة؟ 
هل يعكس التخطيط محاوالت تقليل العوائق التى تواجه التعلم   ط  

  معينين؟ والمشارآة ألطفال 
  هل يدرس المعلمون طرق تقليل الحاجة إلى دعم فردى لألطفال؟   ي  
هل تعمل الدروس على توفير األنشطة الثنائية لألطفال وآذلك أنشطة   ك  

المجموعات التعليمية لألطفال باإلضافة الى األنشطة العامة لكل 
  أطفال الصف؟ 

م عروض شفهية و  هل توفر المدرسة أنشطة مختلفة تشمل مثال تقدي  ل  
مناقشات وإستماع وقراءة وآتابه ورسم وحل المشكالت واإلستفادة 

من المكتبة والوسائل السمعية البصرية واألنشطة التطبيقية والحاسب 
  اآللى؟ 

هل يشارك األطفال فى دروس العلوم والفيزياء وهم بمالبسهم    م  
  الوطنية أو التقليدية؟ 

 لبعض المواد الدراسية مثل الفن والموسيقى ى تعديل المنهجراَعهل ُي  ن  
  بحيث تتناسب مع المعتقدات الدينية لألطفال؟ 

ل تتم عند الضرورة مالئمة الدروس بحيث يتمكن األطفال من ذوى ه  س  
الخلل الحسى أو الجسمانى من تنمية مهارات ومعارف عن طريق 

  لصوت؟ التربية البدنية أو العلوم التطبيقية أو فيزياء الضوء وا
هل يدرك المعلمون أن بعض األطفال ممن يعانون من خلل معين   ش  

  يحتاجون وقتا إضافيا إلستخدام األجهزة فى التدريبيات العملية؟
     •  أخرىأسئلة 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

•   
  رات وأسئلةمؤش

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج

   عملية التعلم سيقتن  1ج  
  تعمل الدروس على تشجيع مشارآة آل األطفال  1/2/ج  مؤشر

  أ  
  

 ومعلم المادة مسئولية تعلم آافة األطفال من صفهي يتولى معلم ال
  خالل دروسهم؟ 

هل هناك محاولة للتعرف على إحتياجات األطفال وتفهم موقفهم من   ب  
   اآلخرين؟  لَبِقالتدريس ومن الدعم من 

   معلومات وخبرات األطفال؟ ت  فى  اإلختالفا الدروس علىْبَنىُتهل   ج  
لعملية  آما تهتم بالجوانب الثقافية العاطفية بالجوانبالدروس تهتم هل   د  

  لتعلم؟ ا
  هل الدروس شيقة وتثير إهتمام األطفال بالتعلم؟   هـ  
  هل اللغة سهلة الفهم نطقا وآتابتة؟   و  
  اء الدروس؟هل يتم شرح المصطلحات الفنية الضرورية ومناقشتها أثن  ز  
 مستخدمين رسومات الوسائلهل يقوم األطفال بتسجيل عملهم بمختلف   ح  

  باإلضافة إلى الكتابة؟ ) صوتية(وصور وشرائط 
األطفال فى اللغة والقراءة والكتابة على خبرات مبنية هل الدروس   ط  

  ؟خارج المدرسة
ألطفال  واألطفال وأيضا بين االعاملينهل تشجع الدروس الحوار بين   ي  

  البعض؟ بعضهم
 بالتعلم تساعد على تأمل خاصٍة  لغٍةطويرتعلى هل تشجع الدروس   ك  

  ومناقشة ما يحدث فى عملية التعلم؟ 
 الذين يتعلمون العربية آلغة إضافية أن لألطفالهل هناك فرص   ل  

  ؟بلغتهم األصليةيتحدثوا ويكتبوا 
العربية آلغة إضافية  الذين يتعلمون ألطفاللوتشجيع هل هناك فرص    م  

 لغتهم األصليةستخدام لغتهم في الترجمة من إتنمية وأن يعملوا على 
  ؟العربيةإلى اللغة 

ودراسة آيفية فى تأمل وجود آبار إضافيين يتم إستغالل فرصة هل   ن  
التدريس والمنهج لتحسين عملية التعلم  طرقإلستعانة بأساليب تطوير ا
  ؟المشارآة لكل األطفالو

 ِلَبالمجهود الجسماني الالزم للقيام بمهام من ِقمدى ك العاملون دِرهل ُي  س  
بعض األطفال ذوي اإلعاقات أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وما 

  ؟اليه ذلك من إجهادهم قد يؤدي 
قراءة الشفاه بذل فى الذى ُيهل يدرك العاملون المجهود الذهني   ش  

  ؟ة المساعدة على الرؤيواستخدام وسائل
     •  أخرىأسئلة 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

•  

  رات وأسئلةمؤش

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج

   عملية التعلم سيقتن  1ج  
  

  تعمل الدروس على تفهم اإلختالفات الفردیة  1/3/ج  مؤشر
  

  أ  
  

 الغيرنظر هل يتم تشجيع األطفال للتعرف على وجهات 
  المختلفة عن وجهات نظرهم؟  و

آخرين ممن لهم حوار مع هل يتم مساعدة األطفال لعمل   ب  
  خلفيات ووجهات نظر مختلفة؟ 

 للعمل مع آخرين يختلفون عنهم في ألطفال لهل هناك فرٌص  ج  
  الخلفية واألصل العرقي واإلعاقة والنوع االجتماعي؟

 ينم عن تقديرهم واحترامهم لآلراء ظهر العاملون ماُيهل   د  
  ؟ داخل حجرة الدراسة مناقشات الالبديلة أثناء 

  ؟  متساٍومحل تقديٍر "الحديثة"هل آافة اللغات   هـ  
تفهم اإلختالفات الفردية فى الخلفية  األنشطة التعليمية ىمَنُتهل   و  

  والثقافة واألصل العرقى والنوع اإلجتماعى واإلعاقة والدين؟ 
مدى تأثير اإلختالفات الثقافية المتعددة على  األطفال علمهل يت  ز  

  اللغة والمنهج؟ 
هل يتمكن أطفال المدرسة من التواصل مع األطفال والشباب   ح  

من الدول الغنية و الدول الفقيرة على السواء فى آل أنحاء 
  العالم؟ 

  قمع مجموعات معينة؟ ل ىتاريخلتفهم  المنهج يتعرضهل   ط  
يط فى المقررات الدراسية نمت الل عن األطفال التساؤعلمهل يت  ي  

   الدراسة ؟ والمناقشات داخل حجرات
  •  أخرىأسئلة 

•  
•  

  

  

 
 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
 

  رات وأسئلةمؤش
   ممارسات دمجيـةتطوير   البعد ج

  

   عملية التعلم سيقتن  1ج  
  م الذاتيلیشارك األطفال بنشاط في عملية التع  1/4/ج  مؤشر

  
   الذاتي؟ التعلمهل يتم تشجيع األطفال لتولي مسئولية   أ  
  مجموعة من الدروس؟ الدرس أو من غرض الهل يشرح المعلمون   ب  
ومصادر التعلم بها وآل ما  د إمكانيات حجرة الدراسة وأسلوب تنظيمهاتساِعهل   ج  

  تحتويه الحجرة على دعم عملية التعلم الذاتى؟ 
 هل الدعم الذى يقدم لألطفال يساعدهم على اإلستمرار والتقدم فى التعليم مع  د  

   بالفعل؟   لديهم التيراتالمعلومات والمها واالعتماد على اإلنطالق من
  ليقرروا زيادة السرعة أوالتعمق فيه أآثر ؟  خطة المنهج يشارك األطفال فىهل   هـ  
  ؟   والكتابة عن موضوع معينألبحاثهل يتم تعليم األطفال آيف يقوموا بعمل ا  و  
نفسهم معلومات بأللستخدام المكتبة ومصادر تكنولوجية إهل يستطيع األطفال   ز  

  ؟   مساعدة من أحدوبدون
آذلك وأو الدروس المحاضرات أثناء هل يتعليم األطفال آيفية تدوين مالحظات   ح  

  ؟  آيف ينظمون عملهمالكتب ومن 
  ؟ أسلوب النقل الحرفىهل يتم تجنب   ط  
أشكال أية  في عرض شفهي أو آتابي أو قية تقديم أعمالهم األطفال آيعلمهل يت  ي  

  موعات؟أخرى سواء آأفراد أو مج
  هل يتم تشجيع األطفال على تلخيص ما قاموا بتعلمه شفهيا أو آتابة؟  ك  
  متحانات؟ إلختبارات وادروسهم إستعدادا لإلهل يتم تعليم األطفال آيف يراجعون   ل  
  ؟ دعم فيما يحتاجونه من األطفال ستشارهل ُي   م  
   الدروس؟مدى جودة فياألطفال ستشار ُيهل   ن  
  طرق التغلب على الصعوبات التى تواجههم أو تواجه الغير؟ ألطفال  اعلمهل يت  س  
  ختيار أنشطة أخرى؟إمنح األطفال فرصة هل ُي  ش  
ما يكتسبه األطفال بأنفسهم من معلومات ومهارات وإهتمامات يتم تقديره هل   ص  

  ؟وإستغالله فى الدروس
     •  أخرىأسئلة 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

•   
•   

 
  رات وأسئلةمؤش

  دمجيـة ممارسات تطویر   البعد ج
  

   عملية التعلم سيقتن  1ج  
  یتعاون األطفال مع بعضهم البعض في العملية التعليمية   1/5/ج  مؤشر

  
  أ  

  
  أساسيًايها شيئًاوالحصول علالمساعدة هل يعتبر األطفال تقديم 

  ؟ فى األنشطة الصفية
دوره في التحدث طفل أخذ آل بحيث يهل هناك قواعد ثابتة   ب  

األطفال اآلخرين ومن  من ستيضاح شيئإستماع وطلب إلوا
  العاملين؟ 

لدى األطفال إستعداد لإلستفادة من وتبادل المعلومات هل   ج  
  والمهارات مع بعضهم البعض؟ 

هل يرفض األطفال المساعدة بأسلوب مهذب حين ال يحتاجون   د  
  ؟  هاإلي

األنشطة الجماعية لألطفال بتقسيم المهام واألنشطة هل تسمح   هـ  
  ؟ لصفية فيما بينهم ثم تجميع ما تعلموها

ل أسلوب إعداد تقرير مشترك يتم تجميعه من هل يتعلم األطفا  و  
  ؟ مختلف أفراد المجموعة

 هل يساعدهم األطفالصف ففي التواجه األطفال مشاآل حين   ز  
  ؟  اآلخرون بتهدئتهم بدال من إستثارتهم 

 األضواءط عليه تتسلهل يدرك األطفال أن آل طفل يجب أن   ح  
  ؟  من حين آلخر

في التغلب زمالئهم ولية مساعدة فى مسئهل يشارك األطفال   ط  
  الدروس؟  بعض األطفال في   التي تواجهشاآل على الم

  ؟ما يتعلموههل يشارك األطفال بعضهم البعض في تقويم   ي  
  ي وضع أهداف تعليمية؟فاألطفال هناك تعاون بين هل   ك  

   •  أخرىأسئلة 
•   
•   

  



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
  رات وأسئلةمؤش

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج

 
   عملية التعلم سيقتن  1ج  

  یساهم التقویم في تحقيق إنجازات آافة الطالب  1/6/ج  مؤشر
   العاملين في تقويم عملية التعلم؟ لهل يشارك آ  أ  
  هل يتولى المعلمون مسئولية تقدم آافة األطفال في دروسهم؟   ب  
  طفال في عملية التقويم والتعقيب على عملية تعلمهم الذاتي؟هل يشارك األ  ج  
  هل يشارك أولياء األمور في تقويم عملية التقدم؟      د  
 المهارات والمعلومات وخبرات األطفال مثل لإلنجازات آأ سجالت تعكسهل   هـ  

  اللغات اإلضافية ونظم االتصال والهوايات واالهتمامات والخبرات في العمل؟ 
  ؟   الحكم على األطفال ينم عن إحترام لهم هل  و  
  التفصيلية؟   الدقيقة وهل تقوم عمليات التقويم على أساس من المالحظة   ز  
   يتناول التقويم ما هو هام وما يجب تعلمه؟ هل   ح  
دائما ) بما في ذلك التقويم على المستوى القومي( عمليات التقويم ستخدم ُتهل  ط  

     ؟ ات األطفال التعليميهحيث تضيف إلى قدرب
 التدريسوأساليب عمليات التقويم إلى تعديالت في خطط تؤدى هل   ي  

  ؟والممارسات الصفية 
متنوعة إلستعراض وتقويم التعلم والتى تهتم باإلختالفات بين طرق هناك هل   ك  

  األطفال من حيث الشخصية واإلهتمامات والمهارات؟  
  ل الذي تم بالتعاون مع اآلخرين؟هل هناك فرص لتقويم العم  ل  
  ؟ ويمهم تقالغرض من عمليةهل يفهم األطفال    م  
بنتائج التقويم على سبيل المثال حين يتم الدخول وبأمانة هل يتم تعريف األطفال   ن  

  ؟إلمتحانات امستويات مختلفة منإلى 
 به ن ومو التغذية الراجعة لألطفال إلى ما قاموا بتعلمه وما سوف يق تشيرهل  س  

  آخطوة تالية؟
أقلية  /فتيات /فتيان(هل هناك متابعة إلنجازات مختلف مجموعات األطفال   ش  

  إلآتشاف أية صعوبات ومحاولة التغلب عليها؟ ) عاقاتإ ذوي أطفال /عرقية
   •  أخرىأسئلة 

•   
•   

  



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

  
  رات وأسئلةمؤش

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج

   عملية التعلم سيقتن  1ج  
  حترام المتبادلإل على اصفنضباط في الإلالنظام وایقوم   1/7/ج  مؤشر

      نضباط الذاتي؟ إلنضباط على اإلهل يشجع أسلوب ا  أ  
يساعد العاملون بعضهم البعض على التمسك بالرأى بدون إحتداد هل   ب  

     ؟  فى المناقشة
 هل يشارك العاملون بعضهم البعض فيما يقلقهم ويستغلون معلوماتهم  ج  

  ومهاراتهم وإهتماماتهم للتغلب على مشاعر اإلستياء واإلضطراب؟  
داخل حجرات ) الروتينية(األعمال اليومية الرتيبة تتوافق هل   د  

  الدراسة  مع ما يتم تعليمه؟ 
ك األطفال في المساعدة على حل الصعوبات داخل حجرة  هل يشار  هـ  

  الدراسة؟ 
حجرات بع داخل ّتالتى ُتاعد قوالهل يشارك األطفال في صياغة   و  

  الدراسة؟  
   تحسين المناخ داخل حجرة الدراسة؟ أسلوب األطفال في ستشارهل ُي  ز  
الترآيز داخل اإلنتباه و تحسين عملية أسلوب في ستشار األطفالُيهل   ح  

  ؟ الدراسةحجرة 
لة بصرف النظر عن النوع اعدب لونم يعاَمهل يشعر األطفال بأنه  ط  

  ي؟ ق واألصل العرجتماعيإلا
 في حجرة الدراسة، فهل يشارآون في آبيرعند وجود أآثر من فرد   ي  

  مسئولية سير الدروس بأسلوب سهل ومرن؟ 
للتعامل األطفال والمعلمين آل من هل هناك إجراءات واضحة يفهمها   ك  

  ؟ مع التطرفات السلوآيه
عقاب البدنى على لاتأثير  قدر اإلدارة والمعلمون واألخرون مدىهل ُت  ل  

  سلوك ونمو األطفال؟
 آافة العاملين واألطفال أنه ليس من العدل أن يحظى الفتيان رِقُيهل   م  

  هتمام أآثر من الفتيات؟  إب
  •  أخرىأسئلة 

•  
•   



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
  مؤشرات وأسئلة

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج
  

   عملية التعلم سيقتن  1ج  
  لمراجعة التخطيط والتدریس واى بالتعاون فیقوم المعلمون   1/8/ج  مؤشر

 فى وضع خطط العمل  بعضهم البعضهل يشارك المعلمون  أ  
  ؟ للدروس والواجبات المنزليةوالتحضير

خطط األنشطة الصفية بحيث يمكن اإلستفادة من أآثر من هل ُت  ب  
  معلم داخل حجرة الدراسة ؟ 

  ؟فى حجرة الدراسة للتدريس  أآثر من معلم يتواجدهل   ج  
هل هناك , عندما يكون هناك أآثر من معلم فى حجرة الدراسه  د  

  فرصة لتبادل األفكار حول أساليب تعلم األطفال؟ 
هل يرحب المعلمون بتعقيبات من الزمالء على سبيل المثال   هـ  

اللغة التي يتم التدريس بها ومشارآة األطفال في على سهولة 
  األنشطة؟  

ستجابة للتغذية الراجعة من إ همأساليبهل يقوم المعلمون بتعديل   و  
  زمالئهم؟ 

هل هناك , عندما يكون هناك أآثر من معلم فى حجرة الدراسة  ز  
  حتذى به األطفال؟نموذج أمثل للتعاون يمكن أن َي

هل , عندما يكون هناك أآثر من معلم فى حجرة الدراسة  ح  
مشكالت طفل معين أو مجموعة من  في حل ونيتعاون

   األطفال؟ 
هل , عندما يكون هناك أآثر من معلم فى حجرة الدراسة  ط  

  يتقاسمون تحمل مسئولية ضمان مشارآة آافة األطفال؟
   •  أخرىأسئلة 

•   
•   

  

  

  

 
 



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

 
  رات وأسئلةمؤش

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج
  

   عملية التعلم سيقتن  1ج  
  تساهم الواجبات المنزلية في أن یتعلم الجميع  1/9/ج  مؤشر

  دائما على هدف تعليمي واضح؟   يالمنزلمل الواجب تهل يش  أ  
هل يتم ربط الواجب المنزلي بالمعلومات والمهارات التي لدى   ب  

  الطالب؟ 
لتكليف األطفال بعمل واجبات منزلية بطرق مختلفة هل هناك فرص   ج  

  وليس قصرها على الواجبات التحريرية ؟ 
  ات ومعلومات آافة الطالب؟  زيد الواجب المنزلي من مهارهل ُي  د  
هل يساعد المعلمون بعضهم البعض في آيفية وضع واجب منزلي   هـ  

  مفيد؟ 
 متطلبات الواجب المنزلي إلستيضاح آافية امنح األطفال فرصهل ُي  و  

  قبل نهاية الدروس؟  
 الواجب المنزلي إذا اتضح من المناقشة أنها غير أنشطةهل يتم تعديل   ز  

   غير مناسبة لبعض الطالب؟ذات معنى أو
هل هناك فرص لعمل الواجب المنزلي داخل المدرسة أو أثناء فترة   ح  

  الغذاء أو خارج ساعات المدرسة؟ 
هل يكون الواجب المنزلى جزء ال يتجزأ من منهج الفصل الدراسى أو   ط  

  ؟ العام الدراسى
  ؟لم الذاتىالتعتحمل مسئولية األطفال على هل يشجع الواجب المنزلي   ي  
يمكن أن يضمن المعلمون قيام األطفال بعمل الواجب المنزلى دون هل   ك  

  ؟مساعدة من أولياء أمورهم
  هل هناك فرص لألطفال للتعاون في عمل الواجب المنزلي؟   ل  
بما يتناسب مع ما ختيار الواجب المنزلي إهل لدى األطفال فرصة    م  

  لديهم من معلومات وإهتمامات؟
منح األطفال الفرص فى إستخدام الواجب المنزلى لدعم  ومواصلة  ُيهل  ن  

   إهتماماتهم ولفترة طويلة؟
  •  أخرىأسئلة 

•  
  



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

•  
  

  مؤشرات وأسئلة 
   

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج
  

   عملية التعلم تنسيق  1ج  
  یشارك آل األطفال فى األنشطة الغير صفيه   1/10/ج مؤشر

  ية تتفق مع ميول آل األطفال؟ هل هناك أنشطة غير صف  أ  
 من وإلى لإلنتقال األطفال الذين يحتاجون إلى وقت طويل تمكنهل هناك وسائل نقل  ب  

األنشطة التى تمارس بعد إنتهاء اليوم  في ا يشترآوأنالمدرسة أو للذين لديهم إعاقة حرآية 
  الدراسى؟ 

وسيقية وأنشطة الدراما واألنشطة شتراك في األنشطة الملإلهل يتم تشجيع آافة األطفال  ج  
  الرياضية؟

أن يشارآوا في مجموعات غير مختلطة إذا آانت فى    للفتيان والفتياتهناك فرصهل   د  
عكس مثل نادي الكومبيوتر أو نادي لزيد فيها نسبة الفتيان عن الفتيات أو اتهناك أنشطة 
  الغناء؟  فريق الشطرنج أو 

ه  
  ـ

 على أساس من مةمحّرر مختلطة حين تكون هناك أنشطة هل هناك فرص لمجموعات غي
  الثقافات أو األديان أو أسباب أخرى؟ 

 مساحة الملعب الرياضي، على سبيل المثال ملعب إستغالل من األطفال والشباب منعُيهل  و  
  آرة القدم؟ 

 تشمل التي يمكن أنداخل الملعب وهل يتم تعليم األطفال مجموعة من األلعاب التي تتم   ز  
  ؟ ذوى المهارات المختلفةأطفال من 

  لتمثيل فصولهم يعكسون بالفعل تنوع األطفال في المدرسة؟  هل األطفال الذين يتم اختيارهم ح  
 لتمثيل المدرسة يعكسون بالفعل تنوع األطفال في المدرسة؟  هل األطفال الذين يتم اختيارهم  ط  
رات التي تتم خارج البالد تتاح لكافة األطفال بالمدرسة هل الرحالت المدرسية بما فيها الزيا ي  

  لتحصيل أو إعاقتهم؟على اتهم ابصرف النظر عن قدر
  منح آافة األطفال فرص االشتراك في األنشطة خارج المدرسة؟هل ُي ك  
   األطفال فرص للمشارآة في أنشطة تدعم المجتمعات المحلية؟لآ منح هل ُي ل  
   

  م
اللياقة البدنية الحفاظ على الرياضة وممارسة التربية الرياضية على األلعاب وتشجع هل 

  للجميع؟
 مستوى اليوم الرياضى على مشارآة الجميع فيها بصرف النظر عن أنشطة شجعهل ت ن  

  مهاراتهم أو إعاقاتهم؟



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

•  أخرىأسئلة 

•

  

  مؤشرات وأسئلة 
   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج

   عملية التعلم سيقتن  1ج  
  اللغة التى یتم التدریس بها ال تشكل عائق أمام التعلم والمشارآة  1/11/ج مؤشر

 ؟  و آتابتًةتحدثاهل المعلمون متمكنون من اللغة التى يتم التدريس بها   أ  
  هل بعض العاملين متمكنين من اللغات األصلية لألطفال؟   ب  
ن تكون لغة هل يدرك العاملون الصعوبات التى يواجهها األطفال حي  ج  

  التدريس مختلفة عن اللغة األصلية؟ 
   آافة اللغات األصلية لألطفال بنفس القدر من اإلحترام؟ لعاَمُتهل   د  
 فى األطفال بغض النظر عن لغتهم  مال آبيرةآهل لدى العاملين   هـ  

  األصلية؟ 
هل يحاول المعلمون فهم وتقليل الصعوبات التى يواجهها األطفال   و  

س لهم بلغة غير لغتهم دّر عن إستيعاب مفاهيم معينة ُتنعجزوعندما ي
  األصلية؟ 

هل يعتمد المعلمون على مختلف أنواع اللغات األصلية لألطفال   ز  
  آمصدر للتدريس والتعلم؟ 

كتب الألفتات على الطرق المؤدية الى المدرسة بلغات هل ُت  ح  
  ور وغيرهم؟ المجتمعات المحلية حتى يمكن الترحيب بأولياء األم

هل المعلومات عن المدرسة متاحة باللغات التى يتحدث بها أفراد   ط  
المجتمع المحلى يحيث يمكن أن تكون متاحة ألولياء األمور 

  وآخرين؟
ظهر المعلمون مرونة وإستجابة فى إستخدامهم للغات المختلفة هل ُي  ي  

   ؟ للتحدث مع المعلمين اإلحتياطيين وأولياء األمور واألطفال
منح األطفال الفرص لدعم بعضهم البعض فى عملية التعلم من هل ُي  ك  

  خالل اللغات المتعددة؟ 
  هل آافة إجتماعات العاملين متاحة لجميع العاملين؟   ل  
عقد آل إجتماعات أولياء األمور والمعلمين باللغة األصلية هل ُت   م  

   ألولياء األمور أم يستعان بترجمة فوريه؟ 
   •  أخرىأسئلة 

•   
•   

  



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

  
 مؤشرات وأسئلة

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج
  

  المصادر الموارد وتعبئة   2ج  
  یقوم العاملون بتوفير الظروف المالئمة للتدریس والتعلم   2/1/ج  مؤشر

  هل يتواجد العاملون داخل المدرسة من بداية اليوم الدراسى؟  أ  
   الدراسية طوال الوقت المخصص للدرس؟  هل يلتزم المعملون بالتواجد داخل الحجرات  ب  
  هل لدى المعلمين المعلومات والمهارات الالزمة لتعليم األطفال؟  ج  
  هل يتسم تدريب المعلمين بجودة عالية مناسبة ؟  د  
  هل هناك عددا آافيا من المعلمين ؟  هـ  
  ستبدل المعلمون الغائبون بمعلمين احتياطيين ؟هل ُي  و  
ة آافية فى حجرة الدارسة ألنشطة الدرس الخاصة بالصف آكل واألنشطة هل هناك مساح  ز  

  الخاصة بالمجموعات التعليمية؟
  هل يصل الدارسون إلى المدرسة فى الموعد المحدد ؟  ح  
  هل يبقى األطفال داخل الصف أثناء الدرس ؟  ط  
  هل يبقى األطفال فى المدرسة على مدى اليوم الدراسى؟   ي  
  طفال إلى المدرسة وهم جياع ؟ هل يصل األ  ك  
  هل يتم توفير ما يكفى من الوجبات ؟  ل  
  هل حجرة الدراسة جيدة التهوية وبها إضاءة مناسبة ؟   م  
  هل هناك ما يكفى من الكتب الدراسية ؟  ن  
  هل تتالئم المواد الدراسية مع ثقافة المجتمع؟   س  
  األطفال ؟ هل يتناسب محتوى الدروس مع خلفية وإهتمامات   ش  
  شجع األطفال على اإلستفادة من المواد المتاحة فى البيئة المحلية آمصدر للتعلم ؟ هل ُي  ص  
  هل يتعصب المعلمون ضد األطفال الذين يختلفون عنهم فى خلفياتهم ؟  ض  
  هل يشارك األطفال بفاعلية فى عملية تعلمهم ؟   ط  
  ى يقوموا بالتدريس فيه ؟عطى المعلمون فرصة إختيار المكان الذهل ُي  ظ  
  هل هناك عالقة بين التعليم وإحتياجات اإلقتصاد المحلى ؟  ع  
هل يؤخذ فى اإلعتبار أن مساهمة األهل فى نفقات التعلم ال يجب أن تؤثر سلبا على الحالة   غ  

  المالية لألسرة وتزيدهم فقرا؟
  ن ومعلمين أيضا ؟ عد المدارس مصدرا ألولياء األمور حتى يصبحوا متعلميهل ُت  ف  
على سبيل (هل تتجنب اإلدارة المحلية تكليف المعلمين يأداء مهام أخرى خارج المدرسة   ق  

  ؟) المثال اإلشتراك فى عملية التعداد القومى



    تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسعربيةدليل الدمج لمتحدثى ال

    •  أخرىأسئلة 



   تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسدليل الدمج لمتحدثى العربية
  

  مؤشرات وأسئلة
   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج

  
    المصادرالموارد وتعبئة   2ج  

  من اإلختالفات بين األطفال آمصدر للتعلم والتدریسیستفاد   2/2/ ج مؤشر
  أ  

  
شجع األطفال على المساهمة فى تجميع معلوماتهم هل ُي

 عن الدول واألقاليم المختلفة وأحياء المدن - مثال –وخبراتهم 
  وتاريخ األسر؟ 

عترف بقدرة األطفال على منح الدعم العاطفى واإلستفادة ُيهل   ب  
  ؟ من ذلك

 يآثيرة فاألطفال الذين لديهم معلومات أو مهارات عان بيستهل   ج  
لديهم معلومات أو مهارات من معلم لأحد المجاالت للقيام بدور ال

  أقل؟
 لتدعيم لعمريةهل هناك فرص لألطفال من مختلف المراحل ا  د  

  بعضهم البعض؟ 
ختيارهم لتدريس بعضهم عند إنوع األطفال ى تراَعُيهل   هـ  

  البعض؟ 
 بفعالية فى التعليم ننظر الى الجميع على أنهم يساهمو ُيهل  و  

  والتعلم بصرف النظر عن قدرتهم على التحصيل أو اإلعاقة؟  
 األطفال وذلك  بهاهل يتم اإلستفادة من تعدد اللغات التى يتحدث  ز  

  فى دروس اللغات آجزء من المنهج واألنشطة اللغوية؟ 
غلب على مشكلة معينة الى هل ينقل األطفال خبراتهم فى الت  ح  

   اآلخرين؟
هل العوائق التي تواجه التعلم والمشارآة لبعض األطفال على   ط  

أو صعوبة خول أجزاء معينة من مبنى صعوبة دسبيل المثال 
حد جوانب المنهج، يتم فهم أو الحصول على معلومات عن أ

 تصبح أحد محاورحل المشاآل أو  إطار عملية يتناولها ف
  ت؟ المشروعا

أسئلة 
  أخرى

•   
•   
•   

  

 



   تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسدليل الدمج لمتحدثى العربية
  

  مؤشرات وأسئلة
   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج

  
    المصادرالموارد وتعبئة   2ج  

  ستفادة الكاملة من خبرة العاملينإلیتم ا  2/3/مؤشر ج
  

  أ  
  

 ين العامللدىالتي اإلضافية  المهارات والمعلومات لهل آ
  وظيفي؟التوصيف ال فى ة المهارات المذآور فقط ليسمعروفة و

عتماد على مهاراتهم ومعلوماتهم إلهل يتم تشجيع العاملين ل  ب  
  ومشارآتها مع الجميع لتدعيم عملية التعلم؟ 

  زيادة معلوماتهم ومهاراتهم؟على هل يتم تشجيع العاملين   ج  
فيد ُين تستخدم آمصدر و العامل بهاتحدثيهل تنوع اللغات التي   د  

  ؟األطفال
 لديهم مهارات ومعلومات معينة ون الذينيقدم العاملهل   هـ  

  مساعدتهم لآلخرين؟ 
هل يستفاد من اإلختالفات فى ثقافة وخلفية العاملين فى تطوير   و  

  المنهج وفى عملية التدريس؟ 
هل يقوم العاملون بالمساعدة فى حل مشاآل األطفال فى   ز  

  المناسبات الرسمية وغير الرسمية إعتمادا على خبراتهم؟ 
 فيما يتعلق بمشاآل   وبديالا مختلفراقدم العاملون منظوهل ي  ح  

  األطفال؟ 
هل يتعلم العاملون من ممارسة العملية التعليمية والخبرة في   ط  

  مدارس أخرى؟
العاملين بمدارس التعليم الخاص المحلية للتحدث تتم دعوة هل    ي  

  عن خبراتهم مع العاملين في المدارس العامة؟
   •  أخرىأسئلة 

•   
•   
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  مؤشرات وأسئلة
   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج

  
  المصادرالموارد وتعبئة   2ج  

  المصادر لدعم التعلم والمشارآةبتنمية یقوم العاملون   2/4/ج  مؤشر
  هل يطور المعلمون وسائل إيضاح ومصادر يمكن إعادة إستخدامها لدعم التعلم؟   أ  
  در المتاحة لتدعيم دروسهم؟  آافة العاملين بالمصامِلُيهل   ب  
  هل تدعم المكتبة التعلم المستقل؟  ج  
  هل المكتبة منظمة بحيث تدعم التعلم للجميع؟   د  
هل يتوفر لألطفال ما يكفى من القصص الخيالية أو غير الخيالية والعالية   هـ  

  الجودة وبكافة اللغات التى يعرفونها؟  
م مع ذوى اإلحتياجات الخاصة مثل شرائط تاح مواد المنهج بشكل يتالئهل ُت  و  

  أو الكتابة بحروف آبيرة ؟ ) بريل(صوتيه أو نصوص مكتوبة بلغة المكفوفين 
  هل هناك مكتبة فيديو منظمة تنظيما جيدا؟  ز  
  د جزءا ال يتجزاء من المنهج آكل؟ َع ُيالحاسب اآلليإستخدام هل   ح  
  التليفزيونية التعليمية داخل المنهج؟ للبرامج الفاعلهل هناك نظام لالستخدام   ط  
) اإلنترنت(تصاالت الدولية إلالبريد اإللكتروني وشبكة استخدم العاملون هل ي  ي  

  التعلم؟مساعدة على دعم التعليم و للةبكفاء
عد إما عبر  للتواصل مع بعضهم البعض عن ُبا  األطفال فرصمنح آلُيهل   ك  

  د اإللكتروني؟الوثائق الورقية أو الهاتف أو البري
بكفاءة  للمساعدة في ) اإلنترنت(تصاالت الدولية إل شبكة ايستخدم األطفالهل   ل  

   والواجب المنزلي؟أداء األنشطة المدرسية
 على ة و الشفهياألنشطة التعليميةأجهزة التسجيل الصوتية لدعم ستخدم ُتهل    م  

  مدى المنهج بأآمله؟
 مثل برامج الحاسب – إذا آانت متاحة –حديثة ستغل األساليب التقنية الهل ُت  ن  

اآللى للتعرف على الصوت لمساعدة األطفال ممن يعانون صعوبة آبيرة فى 
  الكتابة؟ 

 األطفال لَبِق من وواضحةأوراق العمل فقط حين تكون مفهومة ستخدم ُتهل   س  
  زيد من تعلمهم؟وُت

   •  أخرىأسئلة 
•   
•   
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  مؤشرات وأسئلة
  ارسات دمجيـة ممتطویر   البعد ج

  

  المصادر الموارد وتعبئة   2ج  
اك إ  2/5/ج  مؤشر ن   هن اح م و مت ا ه تم    دراك لم ي وی ع المحل ي المجتم ادر ف مص

  ستفادة منهاإلا
  أ  

  
هل هناك سجل يتم تحديثه 

لمصادر الموجودة ل أوال بأول
في المجتمع المحلي في 

المنطقة والذي من شأنه دعم 
م التدريس والتعل/عملية التعليم

  :والذي قد يشمل ما يلي
  متاحف -
  معارض فنيه   -
  مراآز دينية محلية -
 عن مجموعات مندوبين -

وجمعيات المجتمع 
  المحلي

مدن القرى ومجالس بال -
كبيرة المدن الصغيرة وال

على المستوى سواء 
  اإلقليمي والمحافظات 

  قطاع خاص محلي -

  مستشفيات -
  أقسام شرطة -
  خدمات اإلطفاء -
  جمعيات تطوعية -
  ية ومنشآتمراآز رياض -
  حدائق عامة -
هيئات مسئولة عن المياه واألنهار  -

  والقنوات
  اسةيرجال س -
  عرقيةال زعماء األقليات -
  نقابات -
  مكتبات -
  سلطات األبنية األثرية -
مطارات، وال، يةحديدالسكك هيئات ال -

   األخرىووسائل النقل
  دارسم -
  آليات تعليمية وجامعات -

  ج المدرسة؟هل يساهم أعضاء المجتمعات المحلية في منه  ب  
أولياء األمور وأعضاء آخرين من المجتمع المحلي  آمصدر للدعم يستعان بهل   ج  

  في حجرات الدراسة؟ 
   من المعاقين في دعم األطفال في المدرسة؟  ونالبالغيشارك هل   د  
هل يستعان بمن يعملون بالمنطقة فى دعم تعليم األطفال الذين يواجهون   هـ  

  صعوبات؟ 
بغرض المصادر المتاحة في بعض المنازل واألسر مثل المراجع ان بيستعهل   و  

  دعم آافة الطالب؟ 
   •  أخرىأسئلة 

•   
  



   تطوير التعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسدليل الدمج لمتحدثى العربية
  

  مؤشرات وأسئلة
   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج

  

  المصادر الموارد وتعبئة   2ج  
  

   لدعم الدمج المدرسة توزیعا عادال  بمصادرالتوزع   2/6/ج  مؤشر
  

في  المتاحة  للمصادرنصفهل هناك توزيع عادل وم  أ  
  المدرسة؟  

استخدام المصادر لدعم األطفال من مختلف أسلوب هل   ب  
  د أسلوبا واضحا؟ َع ُي والقدراتلعمريةالمراحل ا

  ؟ذاتىهل يتم توجيه المصادر لتشجيع التعلم ال  ج  
للمدرسة لدعم  منحلمصادر التي ُتالون يدرك العامهل   د  

  ؟ "تياجات تعليمية خاصةحإذوي  "لمصنفون األطفال ا
االحتياجات "منح للمدرسة للوفاء بـُتهل المصادر التي   هـ  

زيادة قدرة المدرسة  يستغل فُت" التعليمية الخاصة
  للتجاوب مع التنوع؟  

لعوائق التي تواجه لتغلب على امصادر الدعم لوجه ُتهل   و  
  ؟ األطفال التعلم والمشارآة وللتقليل من تصنيف 

منح ستخدام المصادر التي ُتآيفية إراجع العاملون هل ي  ز  
 لإلستجابةستخدامها بمرونة إ حتى يمكن للمدرسة بإنتظام 

  ؟األطفالحتياجات المتغيرة لكافة لإل
أسئلة 
  أخرى

•   
•   
•   
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1

  مؤشرات وأسئلة

   ممارسات دمجيـةتطویر   البعد ج
  

  المصادرالموارد وتعبئة   2ج  
لمساهمة فى تطویر برامج محو األمية فى المحتمع تقوم المدرسة با  2/7/ج  رشمؤ

  المحلى
هل لدى المدرسة برامج لتشجيع المجتمع المحلى على محو   أ  

  األمية ؟
 لغات المجتمع المحلى ومهارات القراءة والكتابة  منحهل ُت  ب  

  فى المجتمع أهمية وقيمة فى برامج محو األمية ؟
نب القوة فى المجتمع هل يتم ربط برامج محو األمية بجوا  ج  

  المحلى مثل ما تشمله لغة التحدث من قصص وأغانى ؟ 
  هل يتم ربط برامج محو األمية بتنمية المشارآة السياسية ؟  د  
ك المدرسة األسر فى إعداد و تطوير برامج محو شِرهل ُت  هـ  

  األمية لدارسيها ؟ 
  هل تنظم المدرسة فصول محو أمية للكبار ؟    و  
ارك المدرسة من خالل العاملين بها والدارسين فى هل تش  ز  

  برامج محو األمية التى تنفذها جهات أخرى ؟  
ن أو يشرك المدرسة أطفالها وأولياء أمورهم المتعلمهل ُت  ح  

  ن فى برامج محو األمية؟ يالمتطوع
   المدرسة منهجا مخططا له لمحو األمية ؟ عِبّتَتهل   ط  
مية على أساس من معرفة مدى هل يقوم برنامج محو األ  ي  

  حتياج ؟إلا
هل يتم دعم البرنامج من خالل مساهمات تطوعية مالية   ك  

  وفى صورة مساهمة فى التدريس ؟
  عد هذه البرامج جزء من منهج المدرسة ؟هل ُت  ل  
  هل يتم تقويم برامج محو األمية ؟    م  

   •  أخرىأسئلة 
•   
•   
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  الثانىالجزء  

  المدارسوتطویر  یستهدف تنمية جّىدْمأسلوب 
وثيقة  عبارة عن الدليلو. جى  بشكل دْمالمدارستنمية وتطوير  لدعم  مصدرًاالدليلد َعُي
وقد تم . وتطوير بيئاتهم الخطوات التالية لتنمية على تحديد املة من شأنها مساعدة الجميع ش

كتسبها الناس من ات التى َيلمعلومات والخبرالى ثراء د عِمعَتَتبحيث  الدليلمواد تصميم 
 مدرسة مهما آان ِة ودعم عملية التنمية في أيإستثارةعلى الدليل مواد  ملْعوَت.  هم ممارسات
    .حاليا  تتسم به  أنهاُدَقـَتْعُي  الذي الدْمج شكل

  
حتياجات إ ذوى"هم  أننظر إليهم على وبين األطفال الذين ُي الدْمجتم الربط بين آثيرا ما َي
 الدليل؛ و آافة األطفال والشباب تْعليمتعلق بي  الدْمج أن الدليلإال أننا نجد داخل ".  خاصة

ستعانة اإلوذلك ب المراجعة الذاتية والتنمية والتطور المساعدة فى عمليةلمدارس ليقدم 
، وذلك  ء األمور واألطفال وأولياللجان اإلدارية ومجالس األباء واالعاملين نظروجهاِتب

 دراسة الدليلآما يشمل .   المحيطة المحليِة باإلضافة إلى أعضاء آخرين في المجتمعاِت
  . والمشارآةتَعلم العملية فى  طفلمستفيضة عن آيفية التقليل من العوائق التي تواجه أي 

  
وهو ال . ه دمجيمبادرة إضافية ولكنه وسيلة لتحسين المدارس في إطار قيم  الدليلعتبر وال ُي

بأسلوب  عن أسلوب تحقيق هذه اإلنجازات ولكن ألآاديميةا اإلنجازات تحقيقعد بديل عن ُي
  بقيم ومناخ الدليلوبإهتمام .  تَعلم ال وتْعليم البيئة يعمل على تحسين التعاون ونمى عالقات ُي
يشجع هو   و.  تحقيقه من تطور فى المدارسم يمكنه أن يساعد على إستمرارية ما تتَعلمال

عملية تتكامل فيها ما آالذى يشارك فيه األطفال بإيجابية وفعاليه  تَعلم الالنظر إلى على أيضا 
  الدْمج ما يعنيه توضيحلوثيقة عملية هو أيضا و. فى المدرسة مع خبراتهم الشخصيةوه تَعلمي

  . حجرات العاملين وحجرات الدراسة والمالعبمن المدارس لكافة جوانب 
  

      األصلى أآثر من ثالثة أعوام وتم طبعه باللغة اإلنجليزية بواسطة الدليلإعداد إستغرق 
SCIE   انا لكل المدارس اإلبتدائية  بتوزيعه مّجتْعليم ال وقامت وزارة 2000فى مارس

 2002 إلى اللغة العربية فى يوليو الدليلوالثانوية والمدارس الخاصة وقد تمت ترجمة 
ية مختلفة من رياض األطفال إلى المرحلة تْعليم مدرسة بمراحل 13ى وتمت تجربة الدليل ف

ونتيجة .  ية الغير رسمية فى الشرق األوسط وشمال أفريقياتْعليم الاإلبتدائية وآذلك المراآز 
    SCIE وتقدم هيئتى الدليل عدة تعديالت نتيجة للخبرات التى مر بها ْتيَِِرْجُألهذه التجربة 

  "  لمتحدثى العربية الدْمجدليل "نسخة من   هذه الSC UKو  
  

  طرق تناول الدليل 
 فالجزء الثانى يصف طريقة واحدة فقط إلستخدامه الدليلإلستخدام " مثالية"ليس هناك طريقة 

ومع .  لطبيعة آل مدرسة على حده ا مالئميكون داخل المدارس ولتطبيق يبدأأن ا وهى تفترض
 شخص لَب ِق منالدليل المفيد أن يتم دعمها فى بداية تطبيق ذلك فكثير من المدارس تجد أنه من
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على دعم الحصول ن المجدي مأنه ترى كثير من المدارس ف . ذى معرفة سابقة فى إستخدامه
ي بعض المناطق وف. ليمكنهم البدء بتطبيق خطواته  لدليلاممن لديهم خبرة سابقة فى إستخدام 

 بالتعاون مـع سرى معين  التى يجمعها تكوين ُأارس المتجاورة أوالمدمن تعمل مجموعات 
 حيث أدرآوا أن هذا التعاون يساهم تْعليم ال التابعة لوزارة تْعليم الع مديريات البعض وم بعضها
  . ستمرار في العملإلعلى ا أآثر

  
 فى خطة الدليل على إفتراض أن المدرسة سوف تقوم بإدراج الدليلتم آتابة الجزء الثانى من 

ولكن بدأت المدارس وعلى نطاق صغير بنشر الوعى .  تطوير المدرسة القائمة بالفعلوتنمية 
.  مما يؤدى إلى التعمق أآثر فى الفكرة تْعليم ال فى  الدْمجبين  المعلمين واإلداريين بفكرة 

وقامت بعض المدارس بإختيار األقسام التى تتناول تحسين ظروف وعالقات العاملين قبل أن 
 فى هيكلة الدليلويمكن إستخدام   . بوجه عامتَعلمال ألقسام التى تهتم بالتدريس وتنظر إلى ا

 لتقييم الدليل المنظمات الغير حكومية بإستخدام وقامتوقد . أبحاث يقوم بها معلمون فى المدرسة
 للتحقق من مدى تقدم الدليلوقامت إحدى لجان األطفال بإستخدام .  منه تَعلمال  و الدْمجمشروع 

 إستخداما  الدْمج بهدف تطوير الفكر الخاص بللدليلعد أى إستخدام  وُي. رآز تنمية المجتمع م
ج وآذلك للمجتمع همشروعا ويؤدى إلى مشارآة أآبر لألطفال فى الثقافة العامة للمجتمع والمنا

  . المدرسى 
  محتویات الدليل

  :الدليلبهناك أربعة عناصر خاصة 
 

  المفاهيم الرئيسية
  .ي في المدارس الدْمج عملية التطوير التفكير فىدعم  تهدف إلى •
  

   وأقسام  أبعاد :إطار عمل مراجعة
  .وتطوير المدرسةتقويم سلوب أ وهيكلة تأسيس تهدف إلى •
  

  أسئلة مؤشرات و: مواد المراجعة
تحديد للمساعدة فى المدرسة جوانب مراجعة تفصيلية لكافة التمكن من عمل  هدف إلىت •

  .التغييروتنفيذ أولويات 
  

    الدْمجعملية 
في حد تتسم  للخطط ىتطبيق العملالير وبهدف التغيلضمان أن عملية المراجعة والتخطيط  •

  .  الدْمج باذاته
 

   الدْمجخاصة بإعداد لغة : المفاهيم الرئيسية
 بهدف إنتقاء أفضل " لمتحدثى العربية  الدْمجدليل "لقد توخينا الحرص الشديد فى 

كنة خاصة عند الترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية إال أن بعض التعبيرات المم
توصيل هذه لعد جديدة تماما مما إستلزم منا محاولة التوصل إلى أسلوب ُتالدليل المفاهيم فى 

 تَعلم العوائق "و"  الدْمج" :فعلى سبيل المثال هناك مفاهيم رئيسية مثل :  المفاهيم 
  " لتنوعدعم ا"و " والمشارآة
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    الدْمج
 البعض مفهوما خاصا لهذه  مفهوما جديدا للكثيرين فى حين أن لدى الدْمجعتبر مفهوم ُي

صبح أآثر وضوحا آلما  ُي  الدْمجويرى الكثيرون أن مفهوم .   والتى تبدو معقدة الفكرة 
عملت أألبعاد  آلما الدليلوآلما إستمر العمل فى تناول  . الدليلتعمقوا فى تناولهم لمواد هذا 

  .  بالتفصيل الدْمجواألقسام والمؤشرات واألسئلة المطروحة فيه على توضيح مفهوم 
 ملخص لبعض األفكار التى قد تساعد على تكوين فكرة شاملة عن على  الدليلويشتمل 
زيد عملية ال تنتهى وُتى وه, تغيير على عملية مل ت يش الدْمجو) 1  رقمإنظر شكل (الدْمج

إلى تحقيقه إال أنه ال المدارس وهو مفهوم مثالى تتطلع . ومشارآة جميع األطفال  تَعلممن 
.  يحدث بمجرد أن تبدأ عملية المشارآة فى اإلزدياد الدْمجو. يمكن أن يتحقق آامال 

  . ية هى تلك التى تبدأ بالتحرك الفعلى  الدْمجفالمدرسة 
  

   تْعليم ال فى  الدْمج  1 شكل رقم
  :  یعنى ْعليمت ال فى  الدْمج
 فى مدارس قريبة من تْعليماإلقرار بحق األطفال فى الحصول على  •

 . مساآنهم
 .معاملة آل من فى المدرسة بإحترام وتقدير •
زيادة مشارآة األطفال فى الحياة المدرسية وتقليل إستبعادهم منها ومن  •

 . ما يتم تدريسه بها
ادة من التدريس ومن  األطفال من اإلستفتُعوقالتقليل من العقبات التى  •

  . الصداقات التى يجدونها فى المدرسة
عد واللوائح واألشياء التى واإعادة بناء أسلوب تفكير الناس وفى الق •

تحدث فى المدرسة حتى يمكن للمدرسة أن تخدم جميع نوعيات األطفال 
 . من المجتمع المحلى

  والمشارآة لجميع األطفالتَعلم التقليل عوائق  •
 إتاحة المشارآة تُعوقمحاوالت التغلب على العقبات التى  من تَعلم ال •

 . وذلك بهدف إحداث تغييرات آى يستفيد الجميع
 بدال من تَعلم الاإلستفادة من اإلختالفات بين األطفال آمصدر لدعم  •

 .إعتبارها مشاآل يجب التغلب عليها
 . تحسين المدرسة من أجل العاملين واألطفال على السواء •
 المدارس هو بناء مجتمع وتطوير القيم باإلضافة الى ن الغرض منأ •

 . ية تَعلم الزيادة اإلنجازات 
 .  المساعدة فيما بينهماتبادلالمجتمع المحلى ومع تعاون المدرسة  •
 فى ْجالدم ما هو إال جانب من جوانب تْعليم ال فى  الدْمجاإلقرار بأن  •

  .المجتمع آكل
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 مع آخرين والتعاون معهم فى إطار تبادل الخبرات لمتَع الالمقصود بالمشارآة هو عملية 
ه األفراد وإذا ما تعمقنا أآثر تَعلم وإبداء الرأى فيما يتَعلم الوهذا يتطلب التفاعل النشط فى 

آل جانب من  ل فىَبْقسنجد أن المشارآة تهتم بتقدير الفرد واإلعتراف به وبحقه فى أن ُي
 واللعب واإلستجمام وفى المشارآة فى الجوانب متَعل الالحياة المدرسية أى فى  جوانب

  .  اإلجتماعية فى المدرسة
  

نظر له  مثله مثل اإلستبعاد ُيالدْمجف.   التقليل من ضغوط اإلستبعاد  الدْمجويشمل تطوير 
 طريق تُعوق فهو يشير إلى آل تلك الضغوط المؤقتة والدائمة التى   شمولىبمنظوروبشكل 

ات فى العالقات أو فى ما يتم تدريسه أو مشاعر بنتج عن الصعووهى ربما ت. المشارآة 
  .حقه فى المساهمة فى آل جانب : عدم التقدير فى الحياة المدرسية 

  

   .األطفالختالفات بين إعتراف بوجود إلافى    الدْمجنطالق وبدء إنقطة تتمثل 
  
  

مثل هذه  على ويقومحترام إلؤدي إلى اي تَعلم الالتدريس و ية في الدْمجتطوير األساليب إن 
وقد يشمل ذلك تغيرات عميقة فيما يتم داخل حجرات الدراسة وحجرات .  ختالفاتإلا

ج أي طفل أو حتى يمكن دْمو.  العاملين والمالعب وفي إطار العالقات مع أولياء األمور
  على جانب الدْمج فلو تم ترآيز .هتمام بالشخص آكلإلشاب فإنه يجب علينا الترآيز وا

وربما توجه   .واحد مثل اإلعاقة أو وصول الطفل متأخرا الى المدرسة لكان هذا إهمال لة
الضغوط اإلستبعادية على األطفال ذوى اإلعاقة على خلفياتهم أو ربما تنشأ ألن المنهج 

قة إلى أخرى ربما يشعروا المدرسى ال يعكس إهتماماتهم فاألطفال الذين ينتقلون من منط
 ولكننا يجب أن نتجنب.  صدمة حديثة ل من ثقافتهم أو قد يكونوا تعرضوا  عوا إْقُتِلبأنهم 

لدى هؤالء هناك عناصر مشترآة أآثر كون تففي بعض األحيان قد .  طيَمالتفكير الَن
  . يهافضوا فترة أطول لذين َقباالذين التحقوا حديثا بالمدرسة مقارنة األطفال 

  
  

آثير من فيد  بالنسبة لطفل واحد قد ُيومحاولة تقليلهاالصعوبات تحديد إن ما يتم من جهد ل
الفات تختجعل االوهذه إحدى الطرق التي . هم تَعلمكن هناك ترآيز على الذين لم ياألطفال 

 وإنجازاتهم صليةبين األطفال في اهتماماتهم ومعارفهم ومهاراتهم وخلفياتهم ولغتهم األ
  . تَعلمال عملية  مصادر لدعم يمكن أن تكونوإعاقاتهم 

  
  

صعوبات  "عتبار أن لديهم إبستبعاد األطفال من المدارس العامة نظرا إلعاقتهم أو إويستمر 
مرة أخرى نقول و.  وضع في المنطقة لتغيير هذا البذل هناك جهود جديدة ُتو".   خاصةتَعلم
ثر إهتمامات مشترآة أآطالب من مجتمعهم المحلي وبين هم قد يكون بينهؤالء األطفال أن 

  .  مثلهمفون ممن يصّنآخرين مما بينهم وبين 
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.   لدعم وتحفيز العاملين واألطفال على حد سواءأماآن جعل المدارس وسيلة ل هو  الدْمجإن 
 يتعلق أيضا ببناء  الدْمج، إال أن اإلنجازات  بلجع وتحتفَشمجتمعات محلية ُتلوهو بناء 

عمل مع هيئات أخرى الالمدارس يع وسع نطاقا ، حيث تستطالمجتمع المحلي بأسلوب أ
 ا والظروف االجتماعية داخل مجتمعاتهتْعليم الومجتمعات محلية أخرى لتحسين فرص 

  . المحلية
  
  
   والمشارآةتَعلم ال التي تواجه عوائقال
  

 حتياجات إلا"مفهوم ل عن بديآ"  والمشارآةتَعلم الالعوائق التي تواجه  "الدليل يتناول 
ية تْعليماحتياجات ذوى "بأنهم بعض األطفال  ، فالتصور بأن تصنيف "ةية الخاصتْعليمال

ف نَصفهو ُي.   للغاية  محدودًاتصورًاد َعُي تَعلم اليساعد على التغلب على صعوبات " خاصة
 يعايشهاالصعوبات التي نظرعن  اليصرفو توقعات أقلإلى طي قد يؤدي َمالطفل بأسلوب َن
 أيضا عن مصادر المتاعب فى يصرف النظر وهو هكذانفون َصُيال ن الذين واألطفال اآلخر

 ةالمدرسنظام  وتَعلم الالتدريس ووأساليب والثقافات والمناهج مع الغير عالقات ال
ستجابة إلالجهود التي تقوم بها المدارس لإلى تفتيت هذا المفهوم أيضا ؤدى وي. ات والسياس

ذوى "، و"ذوي االحتياجات الخاصة"ثل م فئات إلىفون نَصاألطفال الذين ُيبين تنوع لل
  ".نين والموهوبيالمتميز"و" الِعرقيةاألقليات "و" خلفيات أمية

  
  

يلزم  والمشارآة لتوجيه االهتمام إلى ما تَعلم الوائق التي تواجه فهوم العمستخدام إن ِكْمُي
. فال  إلى مشاآل لألط والمشارآةتَعلم العوائق وتؤدى .   طفلألى  تْعليم اللتحسين 

داخل المجتمعات العوائق  باإلضافة إلىفالعوائق قد تتعلق بكافة أوجه ونواحي المدرسة 
تفاعل األطفال ند وقد تنشأ أيضا ع.   السياسات المحلية والقوميةتلك التى تنتج عنالمحلية و

 والمشارآة إلى منع تَعلم الوقد تؤدي عوائق.  الدروس وأساليب توصيلها محتوى مع 
  .حد من المشارآة داخلهاالمدرسة أو ال بلتحاقإلا
  
  

صبح عائقا لتطوير قد ت" ية الخاصة واإلعاقةتْعليم الاالحتياجات "لغةوبالرغم من أن 
ظل جزءا من الثقافة واإلطار السياسي لكافة ت ا، إال أنه ية في المدارس الدْمجالممارسات 
أماآن لألطفال في  لتخصيص ستعان بهاُيو.   من الممارساتالعديدؤثر على ُتالمدارس و

 تْعليم ال إدارات داخل وزارات تحديدوفي تخصيص ميزانيات و"  الخاصتْعليم المدارس "
معظم وفي .   نون والمفتشون والمشرفوالمعلماألدوار التى يجب أن يقوم بها  توصيفوفي 

ضل إستخدام فُيو".  ية الخاصةتْعليم الحتياجات إلمنسق ا"إنجلترا هناك معلم يسمى مدارس 
.   " الدْمجمنسق "أو " تَعلم المنسق تطوير "أو " تَعلم المنسق تدعيم "مصطلح بديل وهو 
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 ألطفاللما تم عمله بين ربط يي ذالدعم المفهوم ع يمثل هذه المصطلحات على توسشجع ُتو
  .األطفال  جميعالتغيرات الالزمة لوبين  صعوبات يعانون منالذين 

  
نا حيث أنإلى تعقيدات ية تْعليم الالصعوبات ب  الخاصلتفكيروب ادى التغيير فى أسل يؤ

تساعد ها ولكن الذين يتبنون المفاهيم البديلة يجدونستخدام اللغة القائمة ؛  إلمازلنا نحتاج 
  . في المدارسيهاوالتغلب علالصعوبات إمكانيات جديدة لتحديد خلق على 

  
   والمشارآة تَعلم ال عمدر َدمصِا

  
  

 والمشارآة تعبئة المصادر داخل المدرسة تَعلم القليل من العوائق التي تواجه التيشمل 
ما يتم م والمشارآة تَعلم الوهناك دائما مصادر أآثر لتدعيم عملية .  جميع من بهاو

تمويل حيث أن المصادر المصادر على الال تقتصر و. فى أى بيئة استخدامها وتطبيقها حاليا 
أولياء نجدها فى األطفال وفى , المدرسة ها فى آافة جوانب جدن - مثلها مثل العوائق -

التغيرات التي تطرأ على فى أيضا  ؛ وهى معلمينالمحلية والمجتمعات  وفىالاألمور
الكامنة في وتعد المصادر األقل استغالال هى تلك .  السياسات والممارساتعلى الثقافات و

،  تَعلم البعض في عملية الودعم بعضهم تية ذاهم التَعلماألطفال على توجيه عملية قدرة 
قدر آبير وهناك .    العاملين في تطوير وتنمية بعضهم البعضاتوذلك باإلضافة إلى إمكاني

، وهى  والمشارآة تَعلم ال حد منن األسباب التى ُتمدرسة عأى المعلومات داخل من 
هذه عتماد على إلارس في  المداالدليلويساعد .  ستخدام األمثلإلستخدم امعلومات ال ُت

  . للنمو والتطور لمدرسة اما تحتاجه ف على لتعّرلومات لالمع
 

معلومات ال لتأمل فىستخدامها لإمجموعة من األسئلة التي يمكن على  2الشكل رقم يحتوى 
  .مدرسة أية عن الثقافات والسياسات والممارسات في المتوفرة 

   
  در في المدارس التوجه نحو العوائق والمصا:2شكل رقم 

   

   والمشارآة؟تَعلمالما هي العوائق التي تواجه  •
   والمشارآة؟تَعلمالفى من الذي يواجه عوائق  •
   والمشارآة؟تَعلم اليل من العوائق التي تواجهآيف يمكن التقل •
   والمشارآة؟تَعلم الما هي المصادر المتاحة لدعم •
  ؟ والمشارآةتَعلمالآيف يمكن تعبئة مصادر إضافية لدعم  •
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  دعم التنـوع
  

لألطفال فقد  " ية الخاصةتْعليم الحتياجات إلبا"عند مالحظة ظهور صعوبات ما فيما يتعلق  
معدات إضافية ، أو تدريب عتبار أن الدعم يتمثل في توفير أفراد أو إيبدو من الطبيعي 

ف خاصة إضافي للمعلمين للعمل مع أفراد محددين ، فقد يتم على سبيل المثال ترتيب صفو
متحانات والمواد إلللحاق بما يتم تدريسه ، وقد تكون ا"  تَعلم البطيئي "لمساعدة األطفال 

 لألطفال الغير مبصرين ، أو تنظيم دورة تدريبية للمعلمين للتعامل مع "البريل "متاحة بلغة
لين عام/وقد يتم في بعض المدارس تعيين معلمين. األطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي 

 شموال أآثر ا مفهومالدليلويتبنى .  داخل حجرات الدراسة عينين  لمساعدة أطفال مإضافيين
أنها آافة األنشطة التي تزيد من قدرة المدرسة على التفاعل مع تنوع على " الدعم"لعملية 
آما يتم توفير .  ن محاولة زيادة مشارآة الطالبمتقديم الدعم لألفراد جزء عد وُي.  الطالب

 نصب أعينهم آافة ضعوا الدروس ويبإعدادو تقديم الدعم من قبل المعلمين عندما يقوموا أ
هم أو حين يساعد تَعلمختالف خبراتهم وأساليب إختالف نقاط البداية لكل منهم وإاألطفال ب

  . األطفال بعضهم البعض
  
  

.  إلى دعم الفرد الحاجة تقل  لدعم مشارآة آافة األطفال تَعلم ال وعندما يتم تصميم أنشطة 
 النشط المستقل باإلضافة تَعلم الوبالمثل فإن الخبرة الخاصة بدعم الفرد قد تؤدي إلى زيادة 

والدعم هو .  ألطفالإلى المساهمة في إدخال تحسينات على التدريس لمجموعة أآبر من ا
ة الرئيسية وقد تتمثل المسئولي.   آكل حيث يشترك جميع العاملين فيهتَعلم الجزء من عملية 

األفراد بين دعم ربط الأن يتم  المهمفي تنسيق الدعم في عدد محدود من الناس ولكن من 
  . أنشطة تنمية العاملين والمنهجوبين والمجموعات 

 
   واإلعاقاتتَعلم الجتماعي لصعوبات إنموذج 

  
  

 التي فيما يتعلق بالصعوبات"  والمشارآةتَعلم الةعوائق أمام عملي" مفهوم إستخدامإن 
 أحدعد ُي" ية الخاصةتْعليم الحتياجات إلا"ستخدام مصطلح إيواجهها األطفال بدال من 

ر نُظَيالذى يتناقض مع النموذج الطبي  وهو  واإلعاقةتَعلمالية التى تعنى بجتماعإلاالنماذج 
وحسب .  الطفل أو الشابة لدى أو إعاقعجز  على أنها تنشأ من تَعلم الإلى صعوبات 

 في موجودة والمشارآة قد تكون تَعلم ال عمليةعي فإن العوائق التي تواجهجتماإلاالنموذج 
لمؤسسات، ألسياسات، ألناس، أ: طبيعة البيئة أو تنشأ من خالل التفاعل بين األطفال وبيئتهم

  .لتي تؤثر على حياتهماقتصادية إلجتماعية واإللثقافات والظروف اأ
  
  

 أو الذين ذوى اإلحتياجات الخاصةرآة األطفال  تواجه مشاتشكل صعوبات ةإن اإلعاق
اإلعاقات داخل البيئة أو من خالل التفاعل مع أساليب قد تنشأ و.  أمراض مزمنةيعانون من 

ممارسات مؤسسية تجاه اإلعاقة أو األلم أو  وأسياسات  وأثقافات  وأأفعال  وأالتمييز 
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لوظائف الجسمانية أو العقلية ز باعج"ويمكن تعريف اإلعاقة على أنها .  األمراض المزمنة
ي عِطُيعد مشكلة وقد ُي طويل بالرغم من أن مفهوم اإلعاقة الذهنية ٍل ألَج"أو الحسية

 وفي حين أن هناك القليل الذي .  ال مبرر لهللصعوبات جسمانيأساس نطباع بوجود إلا
ليل اإلعاقات التي للتغلب على اإلعاقات إال أنه يمكن إلى حد آبير تقعمله تستطيع المدارس 

  .داخل المؤسسة التي تتمثل في مواقف وأفعال وعوائق وساليب التمييز والتفرقة عن أتنتج 
  

  أساليب التمييز التي تمارسها المؤسسات
  

  

إن أساليب التمييز التي تمارسها المؤسسات تضرب بجذورها بعمق داخل الثقافات وتؤثر 
لوا بها بما في ذلك األسلوب قاَبوردود الفعل التي ُير به إلى الناس َظْنعلى األسلوب الذي ُي

وأساليب التمييز التي تمارسها المؤسسات أآبر بكثير مقارنة  . الذي يتم به تعيين العاملين
بالتمييز العنصري، فهي تشمل األساليب والطرق التي تمارسها المؤسسات والتي تؤدي إلى 

جتماعي واإلعاقة والطبقة واألصل إلالنوع ا معاملة الناس على أساس من المساواة فىعدم 
  .العرقي 

  
 أمام اعد عائق ُيجتماعى والجنس البشرى الذى ينتمى إليه الفردإلعصب للنوع اوالت 

دم وهو ع واحد ات جميعها إلى أصلاإلعاق وتعود  .تَعلم الالمشارآة وقد يؤدي إلى إعاقة 
  أآثَر المدارُسكى تكوَنول.  كافؤتالق عدم  والسلطة لخلوةستغالل القإختالف وسوء إلل اّبَقَت

القائمة الغير عادلة و من المرور بتجارب مؤلمة فى مواجهة ممارساتهم   للناِسدمجا البّد
  . على اإلضطهاد والتفرقة 

 
  امـعاد وأقسـ أب : إطار عمل المراجعة

  
  

:  بتحسين المدرسةىَنْعُت وترابطة مأبعاد ثالثة عن طريقستبعاد إلوا  الدْمج إستكشافيتم 
 البعد الثالث وهو ثم  "سياسات دمجيةوضع " الثانى و"خلق ثقافات دمجية" البعد األول هو

وقد تم اختيار هذه األبعاد لتوجيه التفكير ).  3انظر شكل رقم  ("مارسات دمجيةتطوير م"
 بشكل –بعاد ر إلى هذه األَظْنأنه ُيإلى  الدليلوتشير الخبرات مع .  التغيير في المدارسنحو 

  .المدرسةوتطوير على أنها طرق هامة لتصميم وهيكلة عملية تنمية  -شمولى 
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أي خطة  حيث أن  داخل المدرسة  الدْمجواألبعاد الثالث آلها ضرورية لتنمية وتطوير 

خلق "المعنون عد ُبإال أن ال.   هذه األبعادلكب اهتمامإولي للتغيير داخل المدرسة يجب أن ُت
 يهتم أحد ال ، ففى بعض األحيان  عن قصد على قاعدة المثلثهوضعقد تم   "ثقافات دمجية

مع . تَعلم المدى قدرة الثقافة المدرسية على دعم أو تقويض عمليات التطور فى التدريس وب
ية التى  الدْمجالقيم زيادة أو تنمية آما أن .  تطوير المدارسل عد المحور الرئيسىُتأنها 

 يشترك فيها الجميع وآذلك عالقات التعاون قد يؤديان الى تغييرات فى األبعاد األخرى 
ية في المدرسة الحفاظ على استمرارية التغييرات في  الدْمجمن خالل الثقافات يمكن حيث 

  . العاملين الجدد واألطفال ِلَبوالممارسات من ِقالسياسات 
  
 للتوسع فىعمله أن يتم يجب يادة الترآيز على ما لزإلى قسمين عد من األبعاد  ُبقسم آلني

،  4شكل رقم الاألبعاد واألقسام في  شرح وقد تم.   والمشارآة في المدرسةتَعلم ال ةعملي
تصميم وهيكلة خطة تنمية وتطوير بهدف  عمل المراجعةل ا إطارن ّوَك ُتبعادهذه األو

مان ضوقد ترغب المدارس .  فى خطة تطوير المدرسة ويمكن أن تصبح عناوين المدرسة
  .تقدم خطاها في آافة هذه المجاالت

  3 شكل رقم
  األبعاد الثالث للدليل

  
  
  
  جيةسياسات دْموضع                                     جيةطوير ممارسات دْمت     

  
  
  
  

  جيةخلق ثقافات دْم                                
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  الدليل أبعاد وأقسام :4شكل رقم 
   

  جيةخلق ثقافات دْم): أ (البعد 
    بناء مجتمع 1) أ (قسم 
  جية  خلق قيم دْم2) أ (قسم 

  
ويحظى فيه آل قبل والتعاون والتحفيز،  مجتمع يتسم باألمان والَت على خلق هذا البعدعملي

نمي قيم طور وُيوهو ُي.  تحقيق أعلى اإلنجازات للجميعفى  المؤسسين أحدتقدير آالفرد ب
  ومجالس اآلباء ين يرآة يتم توصيلها لكافة العاملين الجدد واألطفال واإلدارجية مشتدْم

والمبادئ والقيم التي تقوم في إطار ثقافات دمجية بالمدرسة توجه .  وأولياء األمور
القرارات الخاصة بالسياسات والممارسات داخل حجرات الدراسة خطوة بخطوة حتى 

  . ومتواصلةلية مستمرةتصبح عملية تنمية وتطوير المدرسة عم
  

  جيةسياسات دْموضع ) ب(البعد 
  جميع من أجل ال  تطویر المدرسة1) ب(قسم 
    تنظيم الدعم للتنوع2) ب(قسم 

  
وتقوم السياسات .  آافة خطط المدرسةفى   الدْمجتغلغل يعمل هذا البعد على التأآيد على 

تمتد  يلتحقون فيها بالمدرسة ومن أول لحظةوذلك على المشارآة بتشجيع األطفال والعاملين 
وتشمل آافة .  ستبعاديةإل من الضغوط اتقلل وفى المجتمع المحلى آافة األطفال إلى

زيد من قدرة آافة األنشطة التي ُتفى الدعم تمثل وي.  ستراتيجيات واضحة للتغييرإالسياسات 
 حسب المبادئ ويتم إعداد آافة أشكال الدعم .  األطفالالمدرسة على التفاعل مع تنوع 

  . إطار عمل موحدوتوحيدها فى ية الدْمج
  

  جيةممارسات دْم تطویر ) ج(البعد 
  تَعلم العملية تنسيق  1) ج(قسم 
    تعبئة الموارد2) ج(قسم 

  
  هاسياساتها ويؤدي هذا البعد إلى تطوير وتنمية ممارسات المدرسة التي تعكس ثقافات

نشطين هم ليصبحوا تشجيعويب لتنوع األطفال ويتم تخطيط الدروس بحيث تستج.  يةالدْمج
 والتي تقوم على أساس من معلوماتهم ومعرفتهم همتْعليمفي تفاعلهم مع آافة أوجه 
سواء آانت مصادر مادية أو مصادر الويقوم العاملون بتحديد .  وخبراتهم خارج المدرسة

ت المحلية والتي  موجودة في آل فرد سواء األطفال أو أولياء األمور والمجتمعامصادر
  . والمشارآةتَعلم اليمكن تعبئتها لدعم عملية 
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 أسئلة  مؤشرات و :مواد المراجعة
 

تعبير عن وهى ). XX -XX انظر صفحات( مؤشرا 11 و5ما بين يحتوي آل قسم على 
ويمثل .   القائمة حتى يمكن وضع أولويات للتطوير والتنميةباألوضاعمقارنة راد تحقيقه الم

مثل  - إحدى القضاياأهمية وفى بعض األحيان نجد . من المدرسة جانبا هاما منها آل 
شتمال آل إ من خالل تظهر - األصل العرقي أو النوع االجتماعي أو نوع اإلعاقة

 .المؤشرات عليه
   

ئلة            يتم توضيح    لة من األس ئلة التي    و ) XX انظر ص  (معنى آل مؤشر من خالل سلس األس
اعد ل مؤشر تس ي آ اه بطرق تتل د معن ى تحدي دارس دعو  عل ى إالم افهل .   بالتفصيلإستكش

ين وتُ    تنشط وحث  وهي ت  ر في مؤشر مع ة ج معلومات ِرخْ  التفكي وهي  .   عن المدرسة   معين
ط وير      تنش طة التط افية ألنش ار إض دم أفك ة وتق ي المدرس الي ف ف الح ة الموق ة دراس   عملي
د وع.   آمقياس لتقويم عملية التقدم    عملة وت والتنمي اس في ت       ن دأ الن اول   ما يب ئلة    ن تفاصيل األس

اك دعوة               .  لدليلل  ة التطبيقية هميتتضح لهم أآثر األ    ئلة هن ة آل مجموعة من األس وفي نهاي
املون في آل مدرسة بوضع صيغة                  َوَتإلضافة أسئلة أخرى، ومن المُ     وم الع ع أن يق دليل ق  ال

 أسئلتهم فة الخاصة بهم من خالل مالءمة وتغيير األسئلة القائمة وإضا
 

ع  ارآة م ا بالمش ئولة عنه ة مس ون المدرس ور تك ى أم ئلة إل ير بعض المؤشرات واألس  وتش
يم الوزارة  ة أوتْعل ة  أو المحافظ ة تْعليم ال المديري ةالمحلي ل ي هولة ال مث ى دخول س اني إل مب

ة  ا المدرس رك داخله ةووالتح ات  "سياس ةتْعليم الاالحتياج ة الخاص ات ا" ي اق إلوسياس لتح
اً   تْعليم الونحن نأمل أن تتعاون المدارس مع المديريات      .  لمدارسبا ة تعاون ة المحلي اً ي   إيجابي

ات ا  وائح وسياس وير الل راءات تط اني وإج رائط وخطط للمب جع إللوضع خ ي تش اق الت لتح
اآن المحيطة              ون األم ذين يقطن ال ال الرغم من تصميم      . المشارآة بصفة عامة لكافة األطف وب

ديم               بحيث تس  الدليل ة تق دليل تطيع آل مدرسة العمل به على حدة إال أن عملي ه     ال  والتعريف ب
ه                        ا تحصل علي ه مع م ذ العمل ب تمت بسالسة آبيرة عندما تعاونت المدارس في تناوله وتنفي

 .ية في منطقتها تْعليم المن تعضيد  من اإلدارة 
 
ال      ر واألطف املون واألس رر الع د يق دارس   وق ى بعض الم م ال ف ى  يأنه ون ف اول  ترغب ن

الي أو    ت الح ي الوق ة ف رات معين م  مؤش ل له ك ال تمث اه أن تل رك َوَياتج هدون التح .  داخل
رق وأن تُ   ُعّقَوَتوُي ف الط ل بمختل دارس أن تتفاع ن الم واد ال لدَع م تاللم ع متطلباتئمت ا م  ه



71   تطوير  التَعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسدليل  الدْمج لمتحدثى العربية

غير "   مثل تحدٍ سؤال ي أو   مؤشرنبع من   المالءمة إذا   التصدى لعنصر   يجب  ولكن  الخاصة ،   
 "مريح

 
ئلة .    ق المؤشرات واألس د ال تنطب دارس أخرى ق ي م ع وف ة المدرسةم حيث أن .  طبيع

ة      ِبّت وآثير من المدارس التي تَ     ذات النوع اإلجتماعى الواحد   المدارس   ذاهب ديني ة   ع م ال معين
ا        نّمَضَتَت ام         .   آافة األطفال الموجودين في األماآن المحيطة به إن الع ك ف الرغم من ذل لين وب

ة والتطوير                  ون التخطيط للتنمي ا يتمن را م دْمج  في مثل هذه المدارس آثي د      ال ي لمدارسهم وق
نفس        .   مع أغراضهم   ئم المؤشرات واألسئلة لتتال   أن تتكيف يرغبون في    ذا عرضة ل م هك وه

ال               ى سبيل المث الي عل ر إجم ومي أو في       فى إطار ا    المتطلبات المطلوبة لعمل تغيي نهج الق لم
دارس أخرى                   قانون خاص ظل   ا هو الحال مع م الجنس البشري آم ة أو ب دما  و.   باإلعاق عن
لمدارس الخاصة، إال   التشجيع تنمية وتطوير    ستخدامه  إ قْعَوَت ألول مرة لم  يكن مُ      الدليل   َرِشُن

ود ِشْكمدارس الخاصة قامت بتطبيقه حتى تَ الأن العديد من     وق  ف عن قي ال   تُع  مشارآة األطف
  .رسوالعاملين داخل المدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنجاح لدراسة وتحسين الدليل  مخِدُتْسإ على المدارس فقط ، فقد تْعليم الال تقتصر عملية 
 وفي مجموعات التقوية التى تتم بعد اليوم الدراسى  والمشارآة في تَعلم العملية 

 إن.   تْعليم الالمخصصة  لألطفال  المتسربين من المعسكرات الصيفية  وفي المراآز
  تْعليم المتكاملة تنظر إلي الرعاية ال التي  تطبق نظام وما قبل المدرسةاألطفال رياض 

 الدليل ا ولقد قام مستخدمو. ن  واحد  فقط لضمان النمو الطبيعي ّوَكباعتباره يشمل ُم
  .  مع  متطلباتهم الخاصة الدليلختيار مؤشرات ذات صلة واستطاعوا مالءمة إب
  

م لتطوير مدارس التربية ستخَدوقع أن ُيَتألولى لم يكن من الُم للمرة االدليل َرِشحين ُن
 تُعوقولكن قامت عدة مدارس تربية خاصة بإستخدامه للكشف عن القيود التى . الخاصة

 . مشارآة األطفال والعاملين داخل المدارس
 

  الدليلخطوات العمل ب

  : فىطور اإلستخدامالدليل 
إن إستكشاف الدليل وقضاء " 

 محاولة التعرف على وقت فى
أحوال المدرسة هى عملية 

فنحن نالحظ ظهور لغة . جدیدة 
نى طرق جدیدة و َبحدیثة وَت

: " نسمع المعلمون یقولون 
یمكن لجميع األطفال المشارآة 

    ."و التَعلم
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فهي .    الدْمجير عملية في تنمية وتطوالمساهمة  في حد ذاتها الدليلبيمكن لخطوات العمل 
بل تشمل مراجعة ذاتية تفصيلية يتعاون فيها الجميع وال تمثل عملية تقويم لقدرات أي فرد 

يشمل الجزء الثالث و.   نحو إيجاد طرق لدعم المدرسة وعملية التطوير المهنييتم توجيهها
عملية خطيط في دورة تتبع الُمبنفس األسلوب ها مييمكن تقدلهذه الخطوات والتى صيغة 

عملية البدء باستخدام "بعنوان تطوير المدرسة مع وجود مرحلة إضافية في السنة األولى 
 ).5انــظر شكل رقم (  استخدامها يةالمواد وآيفعلى  التنسيقحيث تتعرف مجموعة " الدليل

 
نظر إلى عملية تنمية وتطوير المدرسة على أنها عملية تلقائية حيث أنها ولكن يجب أال ُي

تنشأ فى ذات الوقت وبنفس القدر نتيجة لربط وعمل صالت بين القيم والمشاعر واألفعال 
فهى مسألة تتصل بالقلوب . باإلضافة أيضا إلى التأمل الدقيق والحريص والتحليل والتخطيط

  . على قدر ما تتصل بالعقول
  

  

        5شكل رقم 

ل   وات العم خط
دليلب   ودورةال

يط وت ویرتخط  ط
  المدرسة

  حلة األولىالمر  
  الدليلاستخدام بالبدء 

    

        
      
  المرحلة الثانية    

  التعرف على المدرسة
    

        
        

  المرحلة الثالثة  
إعداد خطة دمجية 
  لتطوير المدرسة

 المرحلة الخامسة    
خطوات مراجعة 

  دليلالعمل بال

  

        
  المرحلة الرابعة    

  تنفيذ األولويـــات
  

 
  ستخدام فى طور اإل الدليل

  

من المناطق الناطقة  وفي آثير عالم آله في عدد آبير من المدارس في الالدليل تم إستخدام
شعروا بأنهم يمتلكون  حين بأحسن ما يمكن المدارس باستغالله قامتو. باللغة العربية 
عتماد عليه في إلوقد تم ا.  ما به من مواد مع ظروفهم الخاصةقاموا بمالئمة المشروع و

 في الوقت الحالي باللغات للدليل  ويتم إعداد صياغات.  محليةو  قومية سياساتوثائق عمل 

17 Booth T. and 
Black Hawkins 
K. (2001) 
Developing an 
Index for 
Inclusion with 
Countries of the 
Sourth. Paris, 
UNESCO 
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العربية والصينية والفنلندية والفرنسية واأللمانية والهندية والمجرية والمالطية والنرويجية 
  باللغة اإلنجليزية فيخدم الصيغ سَت ؛ فى حين ُتوالبرتغالية والرومانية واألسبانية والسويدية

وقد قام فريق دولي بدعم من .  ستراليا وآندا وجنوب إفريقيا والواليات المتحدة األمريكيةإ
الدول قتصاديا من بين إ للمناطق الفقيرة  الدليلاليونسكو بمراجعة إمكانية إعداد صيغ من

  .  *الناميه 
 

لمتحدثى   الدْمج دليل تم إضافة بعض المؤشرات واألفكار والتفسيرات الى هذه النسخة من
 فى مصر الدليل   عند تجربة SC UK Fund آنتيجة للبحث الذى قامت بتنفيذه  العربية
طينيين وذلك للتعرف على مدى قدرته على دعم فلسرب ولبنان ومعسكرات الآلجئين الوالمغ

ت التجربة إلى أن المدارس َصُلوقد َخ. جهود تحسين جودة المدارس فى العالم العربي 
    .له  واإلستخدام الجيد  الدليل  األخرى قادرة على اإلستفادة منمتَعل الومراآز 

  
 الدليل ومواد ةن المفاهيم وإطار عمل المراجعتبنى الرأى بأ العمل على لقد شجع هذا
قتراحات إذلك باإلضافة إلى و .على نطاق واسع وةآثير تطبيقات ا لهبه العمل وخطوات

 الدليلإقتراحات عن آيفية تحسين عدة  ، وآان هناك أيضا الدليلن آيفية تحسين وتطوير ع
  "لمتحدثى اللغة العربية"الدليل وآثير من هذه اإلقتراحات تم إضافتها فى نسخة 

  
  یمكن أن تأمل المدارس في تحقيقهما الذي 

  

ية  للحكومة  في إطار تْعليم ال للسياسات  "الحجراألساسي"  هو  الدْمجيمكن  القول  بأن 
 " . العمل من اجل  الوفاء باالحتياجات  الخاصة" للجميع  وإطار  تْعليم اللتزام بتحقيق إلا

 
لتقليل الضغوط األمر يستوجب بذل جهود مضنية أن   من المعلمينكثيررى اليولكن 

تؤدي إلى نظرة  - بين المدارس  فى حالة المنافسة–التى يمكن أن لسياسات لستبعادية إلا
 تعلم الوكثير من المعوقات التي تواجه عملية .  ضيقة لما يحققه األطفال من إنجازات

قوى وأ. القليل سوى منها أمرا داخل سياقات ال تملك المدارس متأصلة والمشاركة 
  .مرتبطة بالفقر وما يؤديه من ضغوطتلك الالعوائق التي تواجه اإلنجازات تظل 

  
 

فى طور الدليل 
  : اإلستخدام

 الدليليحدث "
فيد آافة تغيرات ُت

األطفال وتؤثر 
على وجهات 
النظر وترفع 

الوعى بالمحتوى 
  ".  للدليلالحقيقى

ال
"
آ
و
ال
لل
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 أن ها، حيث يمكن التغيير وتقوم به بالفعل لمدارس قادرة على عمل ن افإمن ذلك   وبالرغم 
ية للطالب والعاملين وذلك من خالل تطوير تْعليم التؤثر تأثيرا جذريا على الخبرات 

 في إطارها الجميع وحيث تدعم السياسات والممارسات آافة األطفال ُمَرَتْحثقافات ُي
ية والمشارآة مع اآلخرين وتحقيق أعلى تْعليم الوتشجعهم على التفاعل في العملية 

 الدليلتجد أن بينا وآثير من المدارس في إطار ظروف مختلفة اختالفا .  تاإلنجازا
قبة عملية التطوير ارمتمكن من تيساعدها من خالل تمكينه لها ألخذ األمور في يدها ل

 تحديد األولويات الخاصة وآذلك تحليل ما تقوم بعمله من ية الخاصة بها و الدْمجوالتنمية 
  .اقعبالتغيير وتنفيذها في الو  
  
  

  الرابعالجزء 
  الدليل بخطوات العمل 

  نظرة عامـة 
  

 على ما لدى آافة أعضاء والذى يعتمد الدليلمواد  أول تعامل مع معخطوات العمل تبدأ 
 تها مع الظروف الخاصة بكل مدرسةئمتم مالت معلومات ومعارف والمحتمع المدرسى من 

. ألمر ل" تهمبملكي" والشعور اعهممدرسة بأآملها على التفاعل التشجع ، مما يجعلها 
 يون ومجالس اآلباءشعر العاملون واإلدار يجب أن َينستمرارية التحسإللحفاظ على و

جها داخل ثقافات ادمإلى إيحتاجون حيث  لألمر،" بملكيتهم"وأولياء األمور واألطفال 
  .المدرسة

  
التفصيل في الصفحات مناقشتها بمع  الدليلالمراحل المختلفة لخطوات  6يبين الشكل رقم 

سوف يحتاج األمر إلى تطوير المدرسة فتنمية و داخل دورة الدليل خالإدفى حالة و.  التالية
الدراسي حتى األول من العام نصف الالمرحلة األولى والثانية والثالثة قبل نهاية ستكمال إ

  .دراسيمن العام اللفترة المتبقية األولويات في خطة تطوير المدرسة لراج يمكن إد
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  الدليلب خطوات العمل :6شكل رقم 
  

  ) أسابيع 6  (الدليلبالبدء بالعمل : المرحلة األولى
  التنسيقتكوين مجموعة 

  مراجعة أسلوب المدرسة في تنفيذ عملية التطوير
  الدليلبزيادة الوعي 
  ستخدام المفاهيم وإطار عمل المراجعةإ بمتوفرة المعلومات الإستكشاف

  ستخدام المؤشرات واألسئلةإب اع القائمةألوضدراسة اتعميق 
  اإلعداد للعمل مع مجموعات أخرى

  
  ) أسبوع 12 (التعرف على المدرسة : المرحلة الثانية

   من معلوماتللجان واإلداريين ما لدى العاملين واإستكشاف
   ما لدى األطفال من معلوماتإستكشاف
  لية من معلومات ما لدى أولياء األمور وأعضاء المجتمعات المحإستكشاف

  تحديد أولويات عملية التطوير
  

  إعداد خطة دمجية لتطویر المدرسة: المرحلة الثالثة
  تطوير المدرسةتنمية و داخل خطة الدليلإطار عمل إدراج 
  تطوير المدرسةتنمية واألولويات داخل خطة إدراج 

  
  )عملية مستمرة(تنفيذ األولویات : المرحلة الرابعة
  ولوياتالتنفيذ العملي لأل

  التطويرالتنمية والحفاظ على استمرارية 
  تسجيل خطوات التقدم في العمل

  
  )عملية مستمرة (الدليلبالعمل خطوات مراجعة : المرحلة الخامسة

  تقويم التطورات الحادثة
  الدليلمراجعة العمل مقارنة بما في 

      الدليلبستمرار في خطوات العمل إلا
  
، حيث أن  لمدرسةللتخطيط لطريقة تنفيذها اء العالم فى آافة أنحتختلف المدارس في و
عض المدارس األخرى خطة لمدة خمس لببعض لديها خطة لمدة ثالثة سنوات في حين أن ال

البعض خطة تفصيلية للعام التالي يضع البعض اآلخر التفاصيل بينما يضع و.  سنوات
 قيام المدرسة أنمن األحيان نالحظ في هذه المنطقة في آثير  و.لنصف العام التالي فقط

أعلي " من تْعليم اله نظم ّجَوومن المألوف أن ُت. نفسها بعملية التخطيط تجربة جديدة للغاية 
عطى وُي. ات من الجهات العليا تْعليم ال إلى انتظار المدارس وصول مما يؤدى" إلى أسفل
 لألطفال وتحسين تْعليمل امل جزءا من المسئولية لتحسين جودة َح فرصة للمدارس لَتالدليل

   . والعاملين اآلخرين بالمدرسةالظروف بالنسبة  للمعلمين
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بالرغم من أن العمل آان  "

شاقا إال أن نظام المؤشرات  
آان  بمثابة محور التقاء مع 
منظمات  أخرى تدیر ریاض 

عبء فى األطفال ومشارآة 
التدقيق في مراجعة 
المؤشرات والترآيز على 

  ."عينةتناول قضایا م

لها طط َخُيعملية على آونه  لدليلاوال يقتصر 
تحديد لدد خطواتها واحدة تلو األخرى َحبدقة وُت

طوير عد تُيوتنفيذ أولويات التغيير حيث 
.   عن ذلكإرباآاالمدارس عملية أآثر تعقيدا و

العاملين يشجع القيم قد   بتغيرلدليلاإهتمام و
ت تكيف مع ثقافات وسياساعلى الواألطفال 

 يمكن التنبؤ بنتائجها إذا ما وممارسات ال
قد التى و. تم تحديدها أي أولوية قارناها بتناول 

والتعاون ل العمتشمل تغيرات آبيرة في أسلوب 
في طريقة أصغر تغيرات  جميع العاملين أوبين 

 .العاملين مع األطفالأحدتفاعل أو تعامل
     

د " دليل یع دعم ال درا ل مص
ا   ا آم ؤدىعملن ىی اع  إل  اقتن

ل ة العم اس بأهمي ى . الن وعل
ع    ا المتواض ن فهمن رغم م ال

فة  دْمجلفلس ة دور  ال   وقل
ي  المجتمع  دارس ف  تحت  الم

ة إلضغط  الصعوبات ا جتماعي
ة   ادیة إال أن مجموع واالقتص
ن   ه  م ررت أن د ق يق ق التنس
ى  شتي          المستحيل  التغلب عل
ار    ي  إط ل ف عوبات والعم الص

  ."    ةفي المدرسالدليل 

وات     ي خط دم ف ع التق افوم ات  إستكش  ثقاف
رص     د ف ة نج ات المدرس ات وممارس وسياس

د ال       ، تتضح أآثر ى   الدْمج التطوير   وهى التى ق
د    ،   من قبل  ْتَظتكون قد لوحِ   املين فق يتضح للع

ق ب – ا يتعل ببعض ال فيم ة  -جوان أن المدرس
وا    مجي  أقل    تتسم بعنصر دمْ   ة ؛    ما ظن فى البداي

ق ال      يتم موازن  مما سوف  ه عن طري عن  كشف   ت
دعم عملي المصادر  ي ت ارآة تَعلم ال ةالت  والمش

اء األمور و          ال وأولي املين واألطف أيضا  لدى الع
  .في المجتمعات المحلية المحيطة

  
  
  
  
  

ل المدارس التي تعتمد على نفسها َب من ِقالدليلوفي حين يمكن استخدام   
حبون بالحصول على دعم في عملها فهناك أيضا الكثيرون الذين ير

وفي هذا الشأن قد يساعد تنظيم .  خارجي خاصة في المراحل األولى
ن له أحد مميديرها  - ورشة عمل مع الشخصيات الرئيسية في المدرسة

  .العملفى دء للب آمساعدة  - الدليلبدراية 
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  المرحلة األولى
  ) أسابيع 6 (الدليل بتطبيق خطوات  البدء

  
  
   تنسيقتكوين مجموعة •

  المرحلة األولى    
  الدليلالبدء باستخدام 

  

ي   • ة ف لوب المدرس ة أس مراجع
  تنفيذ عملية التطوير

          

  الدليلبزيادة الوعي  •
ة  • ات القائم ة المعلوم دراس

ل   ار عم اهيم وإط تخدام المف باس
  المراجعة

  المرحلة الثانية    
  التعرف علىالمدرسة

  

ق  • وع  تعمي ة الموض دراس
   واألسئلة اتالمؤشرباالستعانة ب

     

          

ات   • ع مجموع ل م داد للعم اإلع
  أخرى

  المرحلة الثالثة  
إعداد خطة دمجية لتطوير 

  المدرسة

  
  
  

  المرحلةالخامسة
خطوات مراجعة 

  الدليلبالعمل 
            
        
      

  المرحلة الرابعة
  تنفيذ األولويات

  
  

  
تمثل المدرسة وتقوم بمراجعة ند تكوين مجموعة تنسيق ع الدليلالمرحلة األولى من تبدأ 

ويقوم أعضاء .   الترتيبات الحاليةباإلجراءات و الدليلوربط أنشطة ها أسلوب تطوير
 ستخدامهاإلستعداد إلاعلى المواد والتعرف  داخل المدرسة والدليلبالمجموعة بزيادة الوعي 

.  ألطفالر وا وأولياء األمويينع العاملين واإلدارم مراجعة للمدرسة بالمشارآة إجراءو
  . بعد ستة أسابيع نتهاء من هذه المرحلة إلتم ارح أن َيَتْقوُي
  

لة ودعم عمل مجموعة يَكميم وَهْص في هذه المرحلة لَتا  نشاط12م تنفيذ وبذلك يكون قد َت
 من XXXالجزء نتهوا من قراءة إن أعضاء المجموعة قد فتراض بأإل، مع االتنسيق 
مجموعات فرعية ها فذَندة وأن ُتّدكل نشاط فترة زمنية مَحص لّصَخُيويجب أن .  الدليل

رش عمل  ِوداخليمكن ممارسة هذه األنشطة آما .   أربعة أفرادَيَتَعدى تتكون من عدد ال 
 الدليلف على مواد ّرمكنهم التَعرين حتى ُيمع مجموعات من المدرسين والعاملين اآلَخ

  .  ستخدامهم لهاإتحديد وسيلة المساعدة فى و
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  التنسيق تشكيل مجموعة 
  

 يساعد في تطوير المدرسة فيجب أن الدليلإذا آان 
دورا   مدير المدرسة وآبار العاملينيكون لكل من 

 البد وأن يكونوا ولكن هذا ال يعني أنهم. في وضعه
أعضاء في مجموعة التنسيق ولكن البد أن يكونوا 

على إستعداد لتقديم الدعم والوقت ألعضاء 
ومن بين األعضاء . المجموعة العاملين بالمدرسة 

 في هذه المجموعة المدرسين ع إشتراآهمّقَوَتالُم
أو " ية الخاصةتْعليم الاالحتياجات ":المسئولين عن 

عكس المجموعة ما ومن الضرورى  أن َت. جتماعي لمعلم أو األخصائي اإلا -عند الحاجة  -
   ِعرقية ونوع إجتماعي ومجموعات  قتصاديةإ – إجتماعية اتضمه المدرسة من طبقَتَت

سر واألطفال و اإلداريين والعاملين من غير  عن أولياء األمور واُألالِثَموقد تشمل أيضا ُم
  . المعلمين 

  
ثنين من نان من إ تكونت مجموعة التنسيق في إحدى مدارس لبالدليلوفي مشروع تجربة 

 ينالمعلمين واثنين من أولياء األمور وهما بوابا المدرسة وأربعة من األطفال من الصف
وفي مدرسة أخرى تكونت مجموعة التنسيق من أربعة أطفال باإلضافة . الخامس والسادس 

به ِعر الصديق الناقد فقد َلْوأما َد.  أولياء األمور واثنين من واحد إلى مدير المدرسة وإداري 
ن من مراآز خدمات الصحة األولية بالوزارة المحلية الذين آانوا من ِين اجتماعِيِيأخصائِي

  . بين أعضاء هذه اللجان 
      

 في نًاّيختالفا َبإوحيث أن المدارس قد تختلف .  رينفراد آخأضم مكن ور العمل ُيَطمع َتو 
 الدليلبختالف قد ينعكس أيضا على مجموعة التنسيق التى تعمل إلفإن هذا التكوين الحجم وا

بالمجموعة   أن يكون له مجموعة تخطيط متصلة بها قسٍم يمكن لكِلةففى مدرسة ثانوية آبير
  . المرآزية 

  
جع المدارس على َشفإننا ُنا  ولذالمجموعة ،المواد لكافة أعضاء إتاحة واألمر يحتاج إلى 

مجموعة ضو من أعضاء  آل ُع وسوف يحتاج.  ستخدامهاإلمواد  من ا زمهْلما َي خسن
مل مؤشرات وأسئلة إضافية وتحليالت ْشالتي قد َت مجموعة من الموادالتنسيق إلى 

 عرض الشفافياتجهاز  من خالل افيات للعرِضَفستشارات مع آخرين في المدرسة وَشإلل
  . بها عند تقديم العروضعانِةستإل ل"أوفر هد بروجكتور"على الحائط 

  
  

  
  لجان التنسيق بيروت تشكلت نصف ّيوفي مدرسَت"

نضمام إلى إلوقد طالب أطفال آخرون ا. من األطفال 
ستعانة بهم في تنفيذ إلاللجنة واستجابة لذلك تم ا

جتماعيون إلوقد الحظ األخصائيون ا. ستبيانات إلا
 الثقة إآتسابوالمعلمون أن األطفال بدأوا في 

 وفي مصر الحظ المعلمون أن  .شعور بالذاتوال
األطفال یبدون مواقف أآثر إیجابية وثقة بالنفس 

 " الدليلوبآخرین آلما زاد تعمقهم في عملية تنفيذ 
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  ستعانة بصدیق ناقدإلا
  

على أن  ضمن أعضاءها "صديق ناقد "وى وجودْدَج مجموعات التنسيق ْتآثيرا ما أدرَآ
لم ومعرفة وثيقة بأوضاع المدرسة ، وبالرغم من كون على ِعيكون من خارج المدرسة وي

 على أن  لتحقق مزيد من اإلنجازاِتتهاَهتدعيمه لها إال أنه يجب أن يكون قادرا على مواَج
   .  اإلنجازتحقيق نحو  المدرسة دمَق َتمراحلمختلف  لهِعّبَتَت هذا الصديق ِبيلتزَم

  
  : فى طور اإلستخدام الدليل

ى    " ر ف ة تفك ح أى مدرس تنص
تخدام  دليل اس ة  ال ل بمدرس أن تتص

أآثر من مدرسة      (أخرى   ى  ) أو ب حت
ر     ة للتغيي وة الدافع ى الق ل عل تحص

ل   وتو ایا مح اق القض ن نط ع م س
  ."المناقشة

حظى هذا الصديق أو هذه الصديقة بثقة ويجب أن َي
 حدُثر الحساسيات التى َتّدَقُيالمجموعة والمدرسة وأن 

من و.  تشارك فيها/ ويشارك  المناقشات التي تدور أثناء
 الدليلبجيدا ملمين هذا الصديق أحدا الالممكن أن يكون 

ع ْملمدرسة وَجلالدراسات التفصيلية نه المساعدة في مِكوُي
 ر وأولياء األمويينوتحليل آراء العاملين واإلدار

  .ألطفالوا
      

مدارس أخرى المعملين من لصديق الناقد ابدور  منهم القيام َبِلمن بين الذين ُطو
ين من منظمات غير حكومية ومنظمات ذوى اإلحتياجات الخاصة وأخصائيين ِيواستشار

 العالى مثل الجامعات والكليات تْعليم اليين وآذلك أعضاء من مؤسسات إحتماعيين وصح
غل سَتوقد إختارت مدرسة إبتدائية ومدرسة لرياض األطفال  أن َت. ج المعلين ّرَخ وُتُدِعالتى ُت
  .    فتنشئ عالقة وثيقة  بينهم بأن يتبادال الصديق الناقد الدليل

  
 موضوعات تناولالمدرسة ب ّنَجدم َتَعأآد من في التيستطيع أن يساعد والصديق الناقد 
الزمالء  مواجهةلستعداد إلا أعضاء المجموعة ولكن األمر يحتاج من آافة . مثيرة للنزاع

  . صوا إليه من نتائج عن المدرسةَلآرائهم وعلى ما َخحة لوا على ِصدّلبطريقة مهذبة حتى ُي
  

   جىدْم أسلوبالحرص على إتباع 
ية داخل المدرسة بالتعاون في  الدْمجنموذجا للممارسة موعة التنسيق مج َحِبْصيجب أن ُت
لفية أو أو الَخ النوع االجتماعيعن   النظِرلجميع بصرِفاإلنصات الجيد لمان العمل وَض

ويحتاج أعضاء .   المناقشاتبمن المجموعة فراد أحد ْنإضمان عدم ، ولمكانة اإلجتماعية ا
بعضهم البعض والتحدث بصراحة فى وا قِثأن َي نطيعوهم يستالمجموعة إلى الشعور بأن

قديم آرائه ضو من أعضاء المجموعة إلى َت ُعويحتاج آُل.  ظ على السريةاوبثقة مع الحف
ختالف في اآلراء آمصدر للتقدم في أسلوب إلويجب الترحيب با.  بأسلوب يدعو إلى الحوار

   المجموعة تفكير
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ب بعد ّيَغمن مدرسة أخرى ولكنه َت" قدالصديق النا"لقد إختارت المدرسة  
وقد .  بهذا الدور القياَم الدْمج منى مجموعة ْتَبَلحضوره أول إجتماعين فَط

 من األفكار واآلراء ولكنها لم تكن  آبيرًةت مجموعًةَعَمآانت اللجنة قد َج
نهم  مِكنظيمها حتى ُينظام وعليه فقد آانت أول مساهمة لى هى َت ِبتبُةَرُم

التى (آير اللجنة ْذ َتوآان علّى. ل معى ومساعدتى على اللحاق بهمالتواص
بأن هناك أطراف معينة أخرى خاصة األطفال ومعلمين ) ضمت معلمين فقط
فى " بخبير"على اللجنة فكرة اإلستعانة " سيطرت"آخرين وأسر ولكن 

وظلت هذه الفكرة لدى اللجنة حتى بدأت فى تناول المؤشرات وعندئذ . الدليل
  .اك األطفالَر الحاجة الى إْشْتَآَرْدأ
  

إن " فلسطين   فى نادى فى مخيم لالجئين فىضوآتب أحد الشباب وهو ُع
 هو معرفة المدرسة بشكل أفضل ثم مواجهة المشاآل الدليلالهدف من 

 عاما 11ومن مدرسة إبتدائية فى لبنان قال طفل عمره "  وإقتراح حلول لها
هو جعل التالميذ والمعلمين والعاملين إن الغرض من هذا المشروع "

ل موضوع اإلعاقات اُوَن لتحسين المدرسة وَتبالمدرسة على قدم المساواِة
ف على ّر التَعلىعيعمل  الدليلإن "وآتب صديق له "  وذلك بإشراك الجميع

ى هو ِرْوإن َد. ول أن نتعامل معهاحااألشياء ومعرفة ما يحدث لنا وأن ن
وقال آخر ".  مساعدة فى إيجاد حلول للمشاآلأعطاء رأيى وآذلك ال

  " .تعاون المعلمون والتالميذ معا لتحسين الظروفالمشروع هو أن يََ"
  
  

  تطویر المدرسةلتنمية ومراجعة األسلوب المتبع 
  

.  في المدرسةم تطبيقه ِترصة لمراجعة أسلوب التطوير الذي َيُف  ّدَعُي الدليلبإن العمل 
قوم التطوير، حيث َتعملية ختالفا آبيرا في أسلوبها لتخطيط إ بينها وتختلف المدارس فيما

م نسبيا آما ّظَنفي إطار أسلوب ُمرك َتْشالُمبعض المدارس بإشراك مجموعة آبيرة للعمل 
ثيقة إعداد وآتابة َوتم َيمدارس أخرى فى . حة فى هذه الوثيقة ّض المَوخطواتنرى من ال

. تكون نسبة مشارآة العاملين بالمدرسة نسبة ضئيلة للغاية وقد تشين َفالُممطالب لستجابة إ
  .المذآورة  من شأنه المساعدة في آافة أساليب التخطيط الدليلتطبيق فى هذا فإن و
  

المدرسة وهذه األنشطة قد تنشأ عن مبادرة تطوير ل أنشطة اك عدةح أن يكون هنّجَرومن الُم
ا جاء في ستعانة بمإلامكن  وُي. حلية أو قوميه من داخل المدرسة أو تكون إستجابة لمبادرة م

ك لوآذ التنسيق بينها ن تحسينمِكآي ُيل بين األنشطة اُخَدَتعما إذا آان هناك  تحديد لالدليل
  . لإلستفادة منها أيضاآلخرين داخل المدرسةامجموعة من الناس لستفادة الدروس الُمإلتاحة 
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  مدرسة  تطویر ال تنمية ومراجعة خطة: 1النشاط 
  )ساعة: المدة الزمنية المقترحة(

  

لتنمية  تخطيطال طرقمراجعة ل كلْيعمل َهاألسئلة التالية لبأعضاء المجموعة ستعين قد َي
  . المدرسةطوير تو
   المدرسة؟طويرتخطة لتنمية و هل هناك •
 آيف تم عمل الخطة؟  •
  حتوى الخطة؟ما هو ُم •
  آيف يتم تنفيذها؟ •
  تطوير المدرسة؟لتنمية وتم تنفيذها التى يما هي األنشطة األخرى  •
  آيف يتم التنسيق بينها؟ •
  حتوى الخطة؟مكن تحسين عملية التخطيط وُمآيف ُي •

  
  الدليلبزیادة الوعي 

أعضاء المجتمع جميع  أن يقوم ضرورىمن ال لتخطيط معينة ل قرارات ةقبل اتخاذ أي
 بالدليلجتماع لزيادة الوعي إد ْقـَع ذلك عن طريق تم وقد َي.  الدليلف على ّرالمدرسي  بالتَع

 استعانواالذين  و-ية مثال المحلية تْعليم المن المديرية -يشارك فيه أفراد من خارج المدرسة 
يرأس الجلسة عضو من األعضاء العاملين بالمدرسة مثل رئيس أن ل أو ْبمن َق بالدليل

 نتيجة لهذه ة التنسيقمجموعلم آخرين َضيتم وقد . الدليلم بمواد ِل الُممجموعة التنسيق
  . الجلسة

  

  إطار عمل المراجعةبة باالستعانة بالمفاهيم ومتاح المعلومات الإستكشاف
  

.  ل تقديمه لآلخرينْب َقالدليلرك عن شَتسوف يحتاج أعضاء مجموعة التنسيق تكوين رأي ُم
مل  وإطار عالدليلب المفاهيم الخاصة ينتخدمسُم معلوماتهم تبادلبمن الممكن البدء و

نشأ نتيجة قبل دراسة األمور اإلضافية التي َت  ) XXإنظر صفحات(  المراجعة الخاصة به
 المعلومات  إستكشاففي 4 و3 و2األنشطة قد تساعد و.   ستخدام المؤشرات واألسئلةإل
 ةذآر المجموعة أن أيَتويجب أن َت.  جتماعاتإلسلسلة من افى جتماع أو إة وذلك في متاحال

إلى أن تنتهى ر إليها على أنها مؤقتة َظْن تنشأ في هذه المرحلة يجب أن ُيطويرأفكار للت
  . دراسة آافة اآلراء داخل المدرسة

  

  )  دقيقة30(؟   الدْمجما هو : 2النشاط 
أن يشارآوا بعضهم البعض في " الدليلمجموعة "أى  الدليلبيجب على مجموعة العمل 

   : الدْمجآرائهم عن 
ية تْعليم ال ذوي االحتياجات  "األطفالأنه يرتبط بـعلى   الدْمجى ر إلَظْنإلى أي حد ُي •

  ؟"الخاصة
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هم على يات إلى سلوآ ُرَظْنين ُي بأنه خاص باألطفال الذ الدْمجيف ِرْعإلى أي درجة يتم َت •
  وية؟أنها غير َس

  

.  "تْعليم ال في الدْمج"   ،XX)ة صفح( ، 1شكل رقم الوبعد ذلك عليهم أن ينظروا إلى 
ناقشة آل ويجب م الدليلب   الدْمج مفهوَم تلخص 1ألفكار المطروحة في الشكل رقم او
لمدة طويلة في هاب فيه ضيل عدم اإلْسْفَتهذا النشاط تطبيق وتؤآد تجربة .  نصر بإيجازُع

  .  هذه المرحلة
 من ؛ و عليهاونّرِصشخاص وُيأآراء يتبناها ز ُرْبَتآثيرا ما   الدْمجعند مناقشة موضوع و

 ضرورةفهناك ولذا .  الدليلفى   الدْمجافة جوانب آعلى الجميع أن يتفق ح ّجَرغير الُم
 والمشارآة تَعلم ال فىوائق ص آل األطفال الذين يواجهون َعُخ َي  الدْمجتفاق على أن لإل

  وممارساِت وسياساِتثقافاِتفى  تغيرات إجراءعلى مل َتْشنت أسبابها وإنه َيمهما آا
قد تحتاج إلى والتى مق ْعاألخالفات فالبد من حسم الماع اإلْجوإلى جانب أهمية . المدرسة
ر ْدآلما تقدموا فى العمل به آلما زاد َق أنهم الدليل   مستخدمواَكَروقد أْد. وقت آبير
   . الدْمجلموضوع   تناولهمسلوبهم ألوتطويرتهم مراجع

  
  ) دقيقة20(العوائق والمصادر : 3النشاط 

، 2 واألقسام التي جاءت في الشكل رقم  األبعاِدمجموعة التنسيق مواصفاِتآر تذتيجب أن 
أسلوب تفكيرهم في نظيم  ستعانة بالعناوين لتإليمكنهم اوذلك حتى .  ) XXX صفحة(

   :ألسئلة التاليةعند تناولهم  لالمصادر والعوائق 
  
ثقافات وسياسات  داخل تنشأ والمشارآة والتي تْعليم الة التي تواجه عمليما هي العوائُق •

  وممارسات المدرسة؟
   والمشارآة داخل المدرسة؟تَعلم ال لعوائق تعرضمن الذي َي •
 والمشارآة تَعلم ال ة لتدعيم عملياإلستفادة بهان ُكْم التي ُيلمصادر والمواردما هي ا •

  ولتنمية الثقافات والسياسات والممارسات داخل المدرسة؟
  

  )قيقة د20(ما هو الدعم : 4النشاط 
 لُآ"أنه ب"  الدعم"يصف ، ) XXصفحة (،  لدعم في الجزء األولل عاممفهوم هناك 

وقد تفكر مجموعة ".  بالع الطّوَنل مع َتدرة المدرسة على التفاُع من ُق التي تزيُداألنشطِة
  :األسئلة التاليةتناول التنسيق في 

  د دعما داخل المدرسة؟َعما هي األنشطة التي ُت •
 في لما يقوم بة العاملون ادعمد َعما ُيم الدليلتعريف منها َضَتر التي يما هي العناص •

  المدرسة؟
  ؟لتنسيقها ادعمد َعلما ُي الدليلتعريف تضمنها ما هي العناصر التي ي •
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  ستخدام المؤشرات واألسئلةإبدراسة الموضوع تعميق 

  

 إلستكشافستخدامها إة يالمؤشرات واألسئلة وآيفمجموعة التنسيق إلى اإللمام الجيد بتحتاج 
على ما هو نىْبَمستخدام المؤشرات واألسئلة إن إ.  الثقافات والسياسات والممارسات

قد هتمام لموضوعات إلاجه َووُي للمدرسة اإلستكشافيةجيع الدراسة ْشَتعلى معروف بالفعل و
  . يكون قد تم إغفالها سابقا

  
  

  ) دقيقة25(قتة ستخدام المؤشرات لتحدید المشاآل المؤإ: 5النشاط 
  

ن ِكْمُيو.  إن الغرض من هذا النشاط هو تحديد المشاآل التي قد تحتاج إلى دراسة أعمق
ح اإلطالع على ِرَتْقلدراستها َنو.  XX - XX  صفحات، أنظرقائمة المؤشرات دراسة 

ستخدام بطاقات مكتوب على آل منها مؤشر إأو ب) XXصفحة ( 1ستبيان رقم إلستمارة اإ
  .راتمن المؤش

في ين آلخراألعضاء استبيانات بشكل فردي ثم مقارنتها مع إلويمكن اإلجابة على ا
يمكن للمجموعة أن تفرز لهذه الطريقة وآبديل . ختالفاتإلالمجموعة حتى يمكن مناقشة ا

للوضع الفعلى وصف العبارة  تطابق البطاقات وتصنفها في أربعة مجموعات حسب
، "تماماأوافق : " مؤشر بإحدى اإلجابات األربع التاليةويتم اإلجابة على آل.  لمدرسةل
فرز البطاقات يجب عند و".  أحتاج إلى معلومات أآثر"و"  ال أوافق"، "أوافق إلى حد ما"

أحتاج إلى  "ويكون إختيارعبارة. وضعها في أآوام أو مجموعات تحمل نفس العنوان
معلومات ى حالة عدم وجود ف يكون معنى المؤشر غير واضح أو  عندما"معلومات أآثر

مؤشر من خالل البحث عنه في الجزء أى  معنى إستيضاحويمكن .  تخاذ قرارإلآافية 
  . والبحث عن األسئلة المتعلقة بهالثالث

  
.  خمسة أولويات للتطويرال يزيد عنلكتابة ما خالية مساحة ك َرْتُتستبيان إلاأسفل وفي 
تحديد بحيث يساعد على المدرسة جوانب  على إلهتماماستبيان أو الفرز إل از إجراءاتّآَروُت

آره هو ما يحددونه من َذفإن أهم ما يجب َتآخرين على ستبيانات إلاعند طرح و.  األولويات
التحليل التفصيلي وقد يحتاج . حصهَفستبيان آكل والذي يجب إلا، فهى أهم من أولويات 

وقت طويل للغاية لوالجداول العمودية والرسومات الرسومات البيانية إعداد ستبيانات وإلل
ويجب على المجموعة أن تشارك بعضها البعض وتتناقش .  ر بدء أنشطة التطويرؤّخوقد ُي
  .ؤقتةاألولويات المتحديد في 

  
وقد تم إعداد المؤشرات .  ستبياناتإل اأهمية إستخدامفي لتفكير ذا النشاط فرصة لويعد ه

ع الناس على أن ّجَشوهذا قد ُي.  ويم إيجابى للمدرسةْقى َتبحيث تكون الموافقة عليها دليل عل
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 المجموعة أن  أفراد ويجب على. را مدرستهم على أنها دمجية أآثر مما هى عليه فعالّوَصُي
  .آرائهمإلثبات  البعض م بعضههواواِجأن ُي هذه اإلمكانية في االعتبار ويضعوا

  
  

  ) دقيقة20(لبراهين مناقشة ا: 6النشاط 
  

المدرسة تقوم بواجبها على  على أن ًافيه برهانأن تتفق المجموعة على مؤشر يروا يجب 
من هذه وفي آل .  للتطويرة آبيرمجاالتل على أن هناك ُدَيتحديد مؤشر آخر ووجه ل َمْآأ

  .لذي يدعم الرأير البرهان اوفالحاالت يجب ت
  إلى أي مدى يكون اإلجماع على هذا المؤشر؟ •
  ذا المؤشر؟فى ه يدعم اآلراء الذي البرهان ما هو •
د ّضَعُت -سواء فى نفس األبعاد أو فى غيرها   –أن مؤشرات أخرى البرهان على ما هو  •

  هذا الرأي؟
 جدية؟مكن أن تكون ُمما هي المعلومات اإلضافية التي ُي •

  
  

  ثقافات وسياسات وممارسات : األسئلةبربط المؤشرات : 7 النشاط 
  )دقيقة35(
  

.  معناهاددة لَحُم يجب دائما ربط المؤشرات باألسئلة الالدليل المراجعة فىد ستخدام مواإعند 
م ُنمن األبعاد المختلفة َي بعٍد كِللختيار مؤشر إب - اٍت ثنائيفي -آما يجب أن تقوم المجموعة 

أحسن المدرسة تقوم بأداء عملها على م على أن ُنمؤشر آخر َيو،  للتطوير مجالعن وجود 
بعد ذلك تقوم المجموعة .  6النشاط رقم الذى جاء فى مؤشر الب أن يشمل يجوهذا . جهَو

بأسلوب يجعل آل سؤال صياغة وبالرغم من .  تحت المؤشراتالتى تندرج بدراسة األسئلة 
 نفس مع إعطاءها ."…إلى أي مدى": إعتبار المقصود بهايجب إال أنه  ال /اإلجابة عليه نعم

فق إلى أوا"، "فق تماماواأ: "المؤشراتتخدمة لإلجابة على مثل تلك المساألسئلة ختيارات إ
  ".أحتاج إلى مزيد من المعلومات"و" ال أوافق"، "حد ما

  :وأسئلتها مع وضع األسئلة التالية في االعتبارتى تم اختيارها لمؤشرات اليجب دراسة ا
  د األسئلة مناسبة؟َعإلى أي مدى ُت •
  ما هي األسئلة التي يجب إضافتها؟ •
  األسئلة؟ها ُحِرَتَقالتى َتالجديدة التطوير  مجاالت ما هي •
  
النشط مع األسئلة وتغييرها وإضافة أسئلة جديدة حتى تفاعل لاعلى جميع تشجيع الجب َي
  .ظروف المدرسة مع ئمتالت
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  ) واحدةساعة(مراجعة آافة المؤشرات واألسئلة : 8النشاط 

  

أن يعمل آل فرد من جتماعات، ويجب إلبين ايمكن مباشرة أو تنفيذ هذا النشاط في الفترة ما 
الجيد بالمواد وليس اإللمام غرض  ب قراءة آل المؤشرات واألسئلةعلىمجموعة التنسيق 

 هممالحظاتنوا ّوَدُيآل سؤال وجيبوا على ويجب أن ُي.  غرض تنفيذ دراسة آاملة للمدرسةب
ثم يقوم أعضاء . لك مناسبا عندما يكون ذاقتراح أسئلة جديدةوعات وموض من َحِرُطعلى ما 

أحد جوانب ير األسئلة إلى ِشوفي بعض األحيان ُت. وصلوا إليه المجموعة بالمشارآة فيما َت
التغيرات العميقة فى مدى التفكير ذ أسئلة أخرى َحْشالقابلة للتغيير بسهولة بينما َتالمدرسة 

  . األمر تنفيذهاالتي يتطلُب
  
  

   ) دقيقة30( المداخالت دى َمطيطختيار األولویات وتخإ: 9النشاط 
  

 إجراء تطوير دعيمها يحتاج إلى َتأن تضح قد َي, المتاحة األبعاد بين تحديد أولوية من عند 
د المضايقات ستراتيجية ِضإ على سبيل المثال إذا تم إعداد أيضا تدعيما لها ، أخرى في أبعاٍد

لعالقات التي ا ربطها بمؤشرات ئٍذيجب عندف) ب(البعد مأخوذة من أولوية لتطوير العمل آ
  ).أ(تندرج تحت البعد 

  

  :م دراسة ما يليحتاج إلى تطوير ُثذى يتار المؤشر الخعلى المجموعة أن ت
مرتبط ث في أبعاد أخرى لضمان حدوث تطور ُدْحما هي التغيرات التي يجب أن َت •

  بالمؤشر الذي تم اختياره؟
  اسة المشكلة المختارة؟ستمرار في درإلستخدام األسئلة لإآيف يمكن  •
   الخاص بالمؤشر؟يرآيف يمكن دعم التطو •

  
  

  ) دقيقة20(ستمارة التلخيص إستخدام إ: 10النشاط 
    

جل َسُتأن لمجموعة لن مِكستمارة تلخيص حيث ُيعلى إ)  XX صفحة( الرابعالجزء يشمل 
م الدعم الصحيح  حتى يتها آلهاتطويراألمر إلى حتاج يقد و . طويرت للولويات التى تراهاألا

 األولويات لمؤشر ما أو مجموعة من ُحّضَوويجب أن ُت.    الدليللكل األبعاد واألقسام فى 
م ِتالمؤشرات أو سؤال أو مجموعة من األسئلة أو قضية معينة تشكل أهمية للمدرسة ولم َي

  . التعرض لها فى المؤشرات واألسئلة الواردة فى الدليل
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  ) دقيقة20(لمجموعة تلخيص عمل ا: 11النشاط 

  

دى  وَمدراستهم للمؤشرات واألسئلةآتسبوه من إدى ما  َمأعضاء المجموعةتأمل قد ي
نتيجة لما  عن الثقافات والسياسات والممارسات داخل المدرسة هممعلوماتإضافتها إلى 

  : التاليةيتم ذلك بتناول األسئلةوقد .   4 و3 و2نشطة  األفى عملمارسوه 
 تَعلم الفي المدرسة للتغلب على العوائق التي تواجه  ْذتَخت التى ُتهى اإلجراءاما  •

  والمشارآة؟
  ؟تعديلما الذي يحتاج إلى  •
  ؟تحقيقات أآثرما الذي يتطلب  •
  ما هي المبادرات الجديدة المطلوبة؟ •
  
  

  والتغلب عليها  لدليلاستخدام إه واِج التي ُتالصعوباتتحدید : 12النشاط 
  ) دقيقة20(
   

 الدليل إلدخال الطرقجعة الدقيقة للمواد قد يكون لدى المجموعة أفكار عن أفضل بعد المرا
  : وضع األسئلة التالية في االعتبارمويجب عليه.   نشأفي المدارس وعن المشكالت التي قد َت

   في المدرسة؟الدليلتقديم قد تنشأ نتيجة ل التي صعوباتما هي ال •
  ؟صعوباتآيف يمكن التغلب على هذه ال •
  ؟الدليل إدخالاللها هي أفضل طريقة يمكن من ِخما  •
  

  اإلعداد للعمل مع مجموعات أخرى
  

 5 و4 و3 و2مراحل ات الخاصة بالتْعليم الحتاج مجموعة التنسيق لقراءة ومناقشة سوف َت
  .قبل العمل مع مجموعات أخرى
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  المرحلة الثانية
  )الثة أشهرث(ف على المدرسة ّرَعالَت
  

ى  • امالتعرف عل دى الع ملين ا ل
  . يين من معلومات واإلدار

  المرحلة األولى    
  الدليلالبدء باستخدام 

  

  
ى  • رف عل ال التع دى األطف ا ل م

  .معلومات من 

          

   المرحلة الثانية
 ف على المدرسةّرَعلَتا

  
ى  • رف عل دى التع ا ل اء م أولي

ات    اء المجتمع ور وأعض األم
  .  من معلومات المحلية

    

  

  

      
  .ولويات عملية التطويرأتحديد  •

  المرحلة الثالثة  
إعداد خطة دمجية 
  لتطوير المدرسة

  المرحلة الخامسة  
خطوات مراجعة 
  الدليل عمل 

                             

  المرحلة الرابعة            
  تنفيذ األولويات

      

    

  

                 
  
  

خرين في اآللعمل مع  لالدليلخطوات تطبيق رفه عن ْعا َتمبمجموعة التنسيق تستعين 
 رُظْنوَي.   وأولياء األمور وأعضاء آخرين من المجتمع المحلياللجان اإلداريةالمدرسة ومع 

 تكون أخرى دراسات ِةأيبعمل مبادرة ال باويقوموا العمل المشترك  نتائج هذفى آل هؤالء
ن على أولويات التطوير مع أعضاء آخرين متفقون  ، ثم َيستكمال المسحإلضرورية 
  .العاملين

  
 .  الدليلآما هو الحال مع آافة أنشطة من مدرسة إلى أخرى هذه المرحلة سوف تختلف و
  .تنفيذ خطوات هذه العمليةلأفضل طريقة تحديد ة يمجموعة التنسيق مسئولولى َتَتو
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   یين فى المدرسة من معلومات لدى العاملين واإلدارإستكشاف ما 
  

المرحلة األولى وهي تحديد المعلومات على غرار  اإلجراءات نفس بإتباعتقوم المجموعة 
ستخدام المؤشرات إ بهاالمتاحة باستخدام المفاهيم الرئيسية وإطار عمل المراجعة ثم تنقي

  .التطويرواألسئلة للترآيز على تحديد أولويات 
  

في ف.  ويةبتدائية أو ثانإمدرسة آونها ع المعلومات عن المدرسة بحجمها وْمأسلوب َجيتأثر 
 العمل مع آافة العاملين في وقت واحد فيما عدا في الجلسات األولى يصعب   ضخمٍةمدرسٍة
 على حدة وقد يتم تطبيق الخطوات مع أقسام المواد الدراسية آٌل.  عي الَوشرَنستهدف التى َت

  يقوم بعملياتفريق التنسيقضو من  ُع على أن يتواجد ,حسب العام الدراسى و مجموعات أ
قضايا أخرى  لدراسة مع مع بعضهاَجالَتوقد تحتاج مجموعات مختلفة إلى .  الربط فيما بينها

  .مختلفة 
   

ص َرستعانة بكافة اآلراء التي يتم التعبير عنها أثناء المشاورات على   أنها ُفإلويجب ا
 في جمع اتلمساهماوقد يحتاج األمر إلى تنسيق مجموعة من .  إضافية لمناقشات أخرى 

 الذين ال يجدوا هؤالءجتماعات أو إلتمكن الغير قادرين على حضور االمعلومات حتى َي
فعلى سبيل المثال قد   .  يكون لهم  صوتفى أن  أمام تجمعاتالجرأة في التعبير عن أنفسهم 

 مع هيئة المعاونين فى األنشطة الغير فكر مجموعة التنسيق في تنظيم مناقشات منفصلةُت
 للتعبيرعن آرائهم في   فرديٍةإستجاباٍتأو تشجيع مدرسة أو من هم أقل خبرة ية فى التْعليم

  .بشكل فردىتم عرضها عليهم المؤشرات واألسئلة التي َي
  

   قدرات العامليننمية ت اليوم الواحد لندوة
ع المعلومات وذلك حين يكون ْمقدرات العاملين إحدى طرق البدء في َجنمية ندوة تد َعُت

ر ُعْشسوف َيف ذلك بكفاءة ما تم تنفيذفإذا  .العمل معا  على ون قادرداريونالعاملون واإل
.   في المدرسة الدْمجإلدخال ما فى وسعهم ية ويعملوا  الدْمجالعاملون بمزايا الخبرة  

.  )أ ( عكس أنشطة المرحلة األولىوالذى يمثل هذه الندوة ل برنامج 7ويوضح الشكل رقم 
، حيث يمكن إشراك أآثر من  لقدرات على دعم من خارج المدرسةوقد تشتمل ندوة تطوير ا

مدرسة تعمل بالتعاون فيما بينها وقد تشترك فيها إحدى المدارس التي بدأت بالفعل في  
  .الدليلالعمل على تطبيق 

  
، ويجب اتخاذ ومالئمة األنشطة  تعديلوقبل حلول يوم الندوة يحتاج األمر إلى اختيار و

ستبيان إستمارة إخ من َسدراسة المؤشرات وما إذا آان يجب عمل ُنوب بشأن أسلالقرار 
وجمع المختلفة لمجموعات اعنها تعبر اآلراء التي يحتاج األمر إلى تسجيل و.  المؤشرات

  . ستمارات التلخيصإ
  

  : الدليل فى طور اإلستخدام
 على المناقشة علقد شج"

والتى لم تكن تحدث لوال 
 " وجود  الدليل
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تحديد الفترة قادرة على فى تناول المواد سوف تصبح مجموعة التنسيق ونتيجة لخبرة 
 إلى تشجيع الناس نوسوف يحتاجو.  ن الستكمال نفس المهاموآخرجها الزمنية التى يحتا

  .  ا مراحل العمل واألنشطة المختلفة والترآيز عليهودفعهم إلى اإلستمرار فى
  
 يها ألنهم يتصورون أن شعر البعض أن آمية المواد تفوق طاقتهم آلما زاد تعمقهم فوَي
الغرض من أآيد على أن التالبد من و.  را وفوتغيير آل شيء في المدرسة هو متوقع منهم ال

  .ختيار أولويات للتطوير وليس القيام بعمل تغييرات شاملةإالمراجعة هو 
  
  

     قدرات العامليننميةتاليوم الواحد لندوة  :7 شكل رقم
   والمشارآة في المدرسةتَعلم ال عملية إستكشاف                    

      
  )لجميع العاملين( الدليلم تقدی     صباحا09.00 -   8.30

إطار رئيسية ومراجعة المفاهيم الالعمل ب     صباحا10.00 - 09.00
 3نشاط  المعلومات المتاحة  تبادل

  )مجموعات صغيرة(
  القهوة/استراحة للشاي     صباحا10.30 – 10.00
مجموعات  (6 و5أنشطة العمل بالمؤشرات     صباحا 11.30 - 10.30

  )صغيرة
 والبدء 7أنشطة العمل بالمؤشرات واألسئلة      مساء12.30 - 11.30

مجموعات ( بعد  فيما، واستكماله 8بنشاط 
  )صغيرة

  وجبة الغذاء      مساء1.30 -  12.30
 اآلخرین في مجاالت التطویر تبادل اإلفكار مع     مساء2.30   -  1.30

 10 و9أنشطة  الدراسات األخرى و
  )مجموعات ثم آافة العاملين(

ترأسها (الخطوات التالية في العملية     مساء  2.45 -  2.30
  )المجموعة المنسقة

  استراحة للشاي     مساء 2.45
  

  اإلخرى للتنمية والتطویر والدراسات ؤقتة مجاالت م
بأنهم قادرون على , لوا بتناول المؤشرات واألسئلة ِغَشْتوبمجرد أن َي, ر الناس عادة ُعْشَي

د بعض المجاالت التي يتحديتم قد و . أن التغيير ضرورى فيها تحديد مناطق معينة يعتقدون 
إلى فيها قد تكون هناك موضوعات يتم التوصل  ، أو  قبل اتخاذ القرارأخرىتتطلب دراسة 
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هناك بعض األولويات التي تنشأ  ، إال أن  فوراهايرغب العاملون في بدء تنفيذواتفاق عام 
  .وعات وبدء واستكمال المشاوراتجمع المعلومات من مختلف المجمعند فقط 

  
  التخطيط للخطوات الالحقة

ع ْضَوقدرات العاملين يقوم رئيس مجموعة التنسيق ِب نميِةتاليوم الواحد لفي نهاية ندوة 
ها واآلراء التي تم التعبير ُعْمالخطوط الرئيسية لما سوف يتم عمله بالمعلومات التي تم َج

لجان نتهاء من جمع المعلومات من العاملين والإلاإلى وتحتاج مجموعة التنسيق .  عنها
تحديد بعض المجاالت التي تحتاج إلى  ، مع إمكانية  والعمل على ترتيبها وتنظيمهااإلدارية

 ؛ آما معلومات أآثر من األطفال وأولياء األمور وأعضاء آخرين من المجتمع المحليجمع 
  .الغير قادرين على حضور هذه الندوةء هؤالجمع آراء لطريقة خطط أن تمجموعة ر بالُدْجَي
  

  معلومات ما لدى األطفال من  إستكشاف
ره    ل عم ال طف نوات 10ق  س

  وهو عضو فى لجنة التنسيق 
اء ُف" ون وأولي وجئ المعلم

ور بَم  ى  األم اهمة الت دى المس
ال  ا األطف ام به انوا . ق فك

ل    م بك ى عل أنهم عل دون ب یعتق
  "المشاآل

  

أن المناقشات التي تدور ب الدليلخدم المدارس التي تستف ِشَتْكَت
 لمصادر ن اعبصفة خاصة في الكشف وجدية مع األطفال ُم

ستخدم معلومات عن المدرسة التي َتمن ع َمْجوما ُي.  والعوائق
وية فى نشطة اللغاأل  ِمْثـَلداخل المنهج  ج َمْد يمكن أن ُيالدليل

أحد  آأو ستعانة ببراهين عند دراسة العلوم إلواأدروس اللغات 
 جتماعيإل الصحي واتْعليمعند التعرض للجوانب المواطنة 

  .والشخصى
     

  

 أن إحدى الوسائل المؤثرة لمعرفة آراء َحإتَض, بة الدليل فى المنطقة العربيةِرْجوعند َت
األطفال آانت عن طريق أطفال آخرين ممن يقومون يتنظيم إحتماعات أوتوزيع إستبيانات 

تم عن طريق األطفال وهذا ممكن أن َي. هم أو أسرهم  مع أصدقاِئالدليلأوالتحدث عن 
أو عن طريق أطفال , المشارآين فى مجموعة التنسيق لو آان هناك أطفال فى اللجنة 

  . الدليلد فرصة أخرى لمشارآة األطفال فى خطوات َعُت هوهذ. دهم اللجنةّدَحُت
  

طريقة أو أخرى بالرغم من أن المدة لمساهمة با فرصة ة المدرسأطفالافة تاح لكيجب أن ُت
 وقد تكون.  ستفيضةم في مناقشات ُممشارآة البعض منهسمح إال ِبالزمنية قد ال َت

ستعان بها فى دوى عندما ُيأآثر َج البيانات من األطفال ولكنها ِعْمجدية في َجستبيانات ُمإلا
) 2استبيان  (XX جزء  الويوجد فى.  المناقشة  ُزّفَحالعمل مع المجموعات حيث أنها ُت
شمل َتإليها علي أن التي يمكن للمدرسة إضافة أسئلة وقائمة مبسطة وموجزة للمؤشرات 

 طاإلنضبامسألة  مثل ،ا ختبارهإاألمر ستوجب يَ واألطفال إلى  العاملون بهاُسْنَياآلراء التي 
م يانات َت أيضا على استبءحتوي الجزآما َي.  وجد في ملعب الرياضة التي ُتلمخاطر او
  ). XXصفحات (، 4 و3استبيانات (ستخدامها في مدارس ابتدائية وثانوية إ
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بالنسبة لألطفال  ، وأفضل أسلوب سئلةاأل لىقد يحتاج األطفال إلى مساعدة لإلجابة ع
ات أو في تْعليم الجد صعوبة في اللغة أو و قراءة آل سؤال وتقديم المساعدة لمن َيهالصغار 
توازنة شجيع لتقديم آراء ُمَتإلى وقد يحتاج األطفال .  ستبياناتإلم في نهاية اياتهِوآتابة أوَل

ويمكن لألطفال  . آخرينأطفالرضي العاملين أو  التي ُتاآلراء دواّدَرُيوصريحة بدال من أن 
 التي آان فيها  األماآنوفي . اآلآبر سنا معاونة األطفال األصغر في االجابة على األسئلة 

 آان الحصول على معلومات مفيدة من األطفال في مجموعة التنسيقاء في األطفال أعض
عور بالمسئولية والمشارآة يهذا األسلوب ُشبالدليل ق العمل َل خََوقدالمدرسة أسهل بكثير ، 

   .لتالميذ لدى ا
 
   من معلومات المحليِة أولياء األمور وأعضاء المجتمعاِتستكشاف ما لدىإ

  

قد تساعد على تحسين واألسر وأعضاء المجتمع المحلى  األمور إن المناقشة مع أولياء
رصة في بعض مدارس المنطقة بمثابة أول ُفالدليل لقد آان  .التواصل بين المدارس واألسر

عور ُش لدى أولياء األمور ال َدّلَوللمعلمين وأولياء األمور لإللتقاء ببعضهم البعض َو
 ألولياء األمور فيمكن  الموجهةإلستبياناتبالنسبة لأما .  أطفالهم تْعليمبمسئوليتهم تجاه 

ن بعض ِقْت وقد ال ُي إضافة بعض األسئلة من القائمة المختصرة للمؤشرات بأسئلة محددة 
ذا يجب أولياء األمور الكتابة والقراءة وعليه لن يتمكنوا من اإلجابة على األسئلة المكتوبة وِل

خرين من المجتمع بمساعدة أولياء األمور في رص لقيام أسر وأعضاء آأن تكون هناك ُف
وهناك مثال لإلستبيان الخاص بأولياء األمور والذى . قراءة األسئلة وإعداد اإلجابات

واإلستبيان قد يكون تم  ) .  5إستبيان رقم ( XX فى إحدى المدارس فى الجزء  َمِدْخُتإْس
ة فى تنظيم المجموعات ه مع لجان أولياء األمور الذين يستطيعون المساعديِمتصِم

  .         ألولياء األمورل ةاإلستشاري
  

 دور لجنة أولياء األمور فيها على محاولة البحث عن َرِصُتْقوفي إحدى المدارس التي إ
جابة على أسئلة إلجتماعات ألولياء األمور لقد إتمويل للمدرسة أصبحت اللجنة تدعو لَع

سيق بزيارة أولياء األمور في منازلهم في حين وبدأ أعضاء إحدى مجموعات التن . الدليل
قام أعضاء مجموعة أخرى بترتيب إجتماعات لمجموعات من أولياء األمور في بعض 

رص لما  المعلمون وأولياء األمور بهذه الُفَبّحوفي جميع هذه الحاالت َر. منازل األسر 
  .تمنحها من شعور بأنهم يعملون ويتعاونون سويا 

                                            
ولياء أ نعتقد قبل ذلك بأن ناآ"
عداء لنا أما اآلن فنحن أمور ألا

نرى أنهم فى جانبنا وآلنا يريد 
   "األفضل لألطفالنا

                                   

  : األسئلة التاليةناولَتأن تبدأ ِبلمجموعات ن لِكْمُي
   طفلك أو أطفالك في هذه المدرسة؟تَعلملى تحسين عملية ساعد عما الذي ُي •
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  مله ليصبح طفلك أو أطفالك أآثر سعادة في المدرسة؟مكن َعما الذي ُي •
  د تغييره في المدرسة؟َوما هو أآثر شيء َت •

  

آتبت إحدى مجموعات التنسيق     
عن إشراك األسرة فى المدرسة      

 :  
ين   " راآة ب يط الش إن تنش

ين وأ   ذ والمعلم اء التالمي ولي
ر َی ور واألس التعبير األم سمج ب

ارب    ف التج ن اآلراء ووص ع
راحة ذه . بص ائج ه ونت

ثال تُ  تبيانات م ر أن ِهْظاإلس
اء   ور  أولي ا  ُدْب ُیاألم ون إهتمام

ة   ى المدرس ا عل ير . وقلق وتفس
لوب   ن أس ائق ع دْمجالحق   ال

وق  ى الحق ائم عل ون ق یك
ة     ة والحری ة والعدال والكرام

اء   سمح وبلغة أآثر بساطة یَ     ببن
االح ذه  ي ى ه ية عل ة المدرس
و یُ اُأل رًاد دعمَعسس وه  ًا آبي
  "  أفضلتْعليمل

ستبيـــان آنـوع من مـتابعة المـناقشة  أو اإلستخدام إويـمكن 
 لجمـع المعلومات من الغيـر قادريـن على حضور طريقةآ
فقد واألسر وباإلضافة إلى العمل مع أولياء األمـور  .جتمـاعإلا

 التعرف على آراء آخرين في المجتمعات ىجدُميـكون من ال
األطفال مـجموعات سكان هذه ثل َمقد ال ُيو. المحيطة بالمدرسة

، وقد ـرقي واإلعاقة أو الطبقة المنطقة فيمـا يـتعلق باألصل الِع
فى جهود التعـرف على آراء أعضاء المجتمع المـحلي يساعد 

  . ال للمجتمع صبح أآثر تمثيالمدرسة لُت
  

 
  حدید أولویات التطویرت
  
  

ادة                  ما الذي يُ   ى يمكن زي ات وسياسات وممارسات المدرسة حت  عناصر  مكن تغييره في ثقاف
   والمشارآة؟تَعلمال
  

  البراهين  تحليل 
  

دراسة وتحديد أولويات بمجموعة التنسيق قيام وضع أولويات شاملة للتطويرستوجب َي
ويجب أن يشترك في هذه المهمة أآثر من .  هم استشارِت من َتختارها آُلإقد التطوير التي 

ختيار إتم  ، وقد َي من العمل خاصة في مدرسة آبيرة آبيٍرقدٍرشتمالها على إلشخص 
 ستعانِةإل باالمدارِس بعُض قامْتوقد .  الصديق الناقد لقدرته على المساعدة في هذه العملية

 أآاديمية أعلى  شهاداٍتلون علىمثل الزمالء الذين يدرسون ليحُصاألفراد بمختلف 
ستشارات تحتاج إلى فترة طويلة إلوحيث أن المناقشات وا.  وأآاديمين ومعلمين متقاعدين 

حتفاظ إليجب ا  بدايًةو. ها مع آراء آل مجموعة أثناء َجنيفْصَت من الممكن كوُنفقد َي
 يناريإلدبالمعلومات التي يتم الحصول عليها من األطفال وأولياء األمور والعاملين وا

ختالفات في وجهات إلالكشف عن اذلك يساعد على حيث أن  منفصلة بعضها عن البعض
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آما أنه من ،  هيئة المعاونين العاملين مثلالفئات المنبثقة عن آراء فيد دراسة وقد ُي. النظر
 على  آٌلالمواد الدراسيةالمستحسن جمع وترتيب المعلومات التي تأتي من مختلف أقسام 

فى طور الدليل                                                                                     .حدة
                                                    القائمين بالدأولياء األمور واألطفال والعاملين یمكن لدليل اال

  جمع معلومات إضافية
  

 نتهاء من الخطواتإلجمع معلومات إضافية قبل اموعة التنسيق بقيام مج األمر تطلبقد ي
 ا قضايا يمكن توضيحهستشارات والمناقشات تحديدإلأثناء ايتم و. ألولوياتلوضع ااألخيرة 

فعلى سبيل  المثال قد يكون من الضروري تحليل سجالت  ،ر آثأعن طريق جمع معلومات 
ى والمستوى  على أساس من النوع االجتماعنفًةَصمتحانات األطفال ُمإضور أو نتائج الُح

ستشارات إلز بعض المعلومات اإلضافية أثناء عملية اُرْبوقد َت.  اإلجتماعى-اإلقتصادى
.  أن هناك أسئلة وأمور يجب أن توجه إلى مجموعات أخرىتنسيق الرك مجموعة ِدعندما ُت

مرحلة التمهيد التى نجاح ن ععلى سبيل المثال قد يحتاج األمر إلى سؤال العاملين الجدد 
  .مروا بها عند إلتحاقهم بالعمل 

   

  : فى طور اإلسختدامالدليل 
أولياء ن ّكَمُی الدليلإن  "

األمور واألطفال والعاملين 
  ."  القائمين بالدعم 

  

تم فعلى سبيل المثال َي.  التطويرمع خطوات عمل جمع معلومات إضافية قد تختلط عملية 
تأمل أساليب  في ونرك فيه المعلمشَتوالذي قد َي) ج(ولويات بالبعد ربط عملية تقويم األ

 ذاته ، وهذا في حّدتَعلم ال التدريس وتحسينلأفكار ستخالص إلالعمل ممارسة اآلخرين فى 
  .يةتْعليم القد يؤدي إلى تعاون أآبر وتحسينات في العملية 

 

  إعداد قائمة األولویـات
  

. م تحديدها آأوليات التى َتأآثر القضايا ناقشة معلى ألولويات اإلعداد النهائي لصر َتْقال َي
ن  وَأآراء المجموعات األقل سلطًةعدم ضياع مجموعة التنسيق من د يحتاج األمر إلى تأُآو

 فىاألولويات ختلف سوف َتو.   في القائمة النهائيةرَهْظأصوات األطفال وأولياء األمور َت
 ، مع المستوى والمدة الزمنية والمصادر المطلوبة لتنفيذها حسبنا ّيختالفا َبإهذه القائمة 

  .واألخرى األطول مدًى  مدًىيات األقصر وحتفاظ بخليط من األولإلاوجوب 
  

 على) 8شكل رقم (على األبعاد واألقسام والذى يحتوى  إطار عمل المراجعة ساعدُي
ضمون األولويات التي م ويجب على أعضاء المجموعة النظر إلى .  ستكمال هذه المرحلةإ
حتاج وسوف َت.  للتمكن من العمل في البعدين اآلخرينالثالثة م تحديدها في أحد األبعاد َت

لة لكل من ِثَمف عما إذا آان قد تم تحديد األولويات الُمّرَعالتفكير للَت إلى إمعاِنالمجموعة 
ف على ّرَعني الَتمما يع . صادرمعظم األولويات تعبئة المسوف تتطلب و. األبعاد هذه 

ف على الشخصيات واإلمكانيات المتاحة لتقديم ّرَعوضع المدرسة والمجتمع المحلي للَت
   .المساعدة 
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  ملخص أوليات التطویر  8شكل رقم 
  جية دْمخلق ثقافاِت)   أ(البعد   

  
  بناء المجتمع المحلي

  
  
  
  

   قيم دمجيةخلق
  
  
 
 
  
  

  سياسات دمجيةوضع )  ب(البعد   
  

   الجميعمن أجلالمدرسة تطوير 
  
  
  
  

  تنظيم الدعم من أجل التنـوع
  
  
  
  

  ممارسات دمجيةتطویر )  ج(البعد   
  
  تَعلم العملية سيق تن
  
  
  
  
  

   تعبئة الموارد
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ناقشها مع األطفال عندما تقوم مجموعة التنسيق بتطوير إقتراحاتها يجب عليها أن ُت

طلبوا المساعدة والدعم من فيد أيضا أن َي الُمومن. ينوالعاملين وأولياء األمور واإلداري
   .  لين فى الوزارةئوالمس

  
  خطواتها المدارس التي قامت بتطبيقتولويات التي حدداأل بعض أمثلة 9دم الشكل رقم َقُي

  .الدليل
  

  الدليل  خطواتأولویات المدارس آما تم تحدیدها أثناء تطبيق: 9شكل رقم 
  
  .هم للمدرسةرِآ َتندهم ِعب حتفالإلوالعاملين الجدد وااء باألطفال َفِتْحإلأسلوب ا •
  .عّوصبح الدروس أآثر مالءمة للتَنإعداد وتحديد أنشطة تنمية قدرات العاملين حتى ُت •
  . في المدرسة ج األطفال والكبار من ذوى اإلحتياجات الخاصة دْمتحسين آافة أوجه  •
  . العروض عمل و ع في عملية التدريسّوَنيجابية للَتالنظرة اإلتشجيع  •
  . أشكال الدعم داخل المدرسةل آتكامل •
   . عن طريق التعاون بين األطفالتَعلم التطوير مفهوم  •

  . المضايقات مقاومةمراجعة سياسة •
  .دد األطفال الُججدْمتحسين عملية  •
  .سياسات المدرسةفى  القرارات نععملية ُصزيادة مشارآة األطفال في  •
  .أولياء األمورتحسين التواصل بين المدرسة و •
  .تحسين سمعة المدرسة في المجتمعات المحلية •

 
 

  اإلعتماد على قضایا حقيقية 
ذلك               الدليلَمّهَد    " ة وآ يم عام  لنا الطريق وأعطانا آفاقا فى العمل والتفكير وتأمل قضايا  التْعل

تنا                 تَعلم فى مدرس ة المشارآة و ال ة لعملي د . األوضاع الحقيقية واإلحتياجات الالزم ا   وق  دفعن
ات     د الثقاف ا لتجدي ى تحفيزن ا أدى إل ا آم ا ومواقفن داتنا وقيمن ى معتق ادة النظر ف ى إع ذا إل ه

ون مُ  ث تك ات بحي ات والممارس دْمجى  والسياس يم  ال ى  التْعل ة إل ق  .  وجه ا يتعل خاصة فيم
د                   ة ومشاآل آانت ق اون فى التعامل مع قضايا حقيقي ع التع دعم بتواب يثقافة الحوار والتى ت

  ".ت من اإلعتبار لفترة زمنية طويلةَدِعْبُتإْس
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  المرحلة الثالثة
  جية لتطوير المدرسة إعداد خطة دْم

  
ار إدراح إ • ط

ل  دليل عم ال
ل  ة داخ  خط

وير  تط
  .   المدرسة

  المرحلة األولى    
البدء باستخدام 

  الدليل

  

  
د  • تحدي

األولويات في   
وير   ة تط خط

  .  المدرسة

          

  انية المرحلة الث
التعرف على 
  المدرسة

  
  
  
  

    

  

  

المرحلة        
  الثالثة

إعداد خطة 
دمجية 
لتطوير 
  المدرسة

المرحلة   
  الخامسة
مراجعة 

عمل خطوات 
  الدليل

                          
  المرحلة الرابعة           

  تنفيذ األولويات
      

   

  

                
  

 تضمنت, جتماعات المكثفة إلن اوالتي قد تحتاج إلى سلسلة مالدليل والمرحلة الثالثة من 
 إذا آان – تطوير المدرسة للقيام بمراجعة خطة التطويرعملية أعضاء من فريق تخطيط 

 فيما يتعلق بمدى تغيير الخطة في ضوء العمل اتخذ الفريق قراروَي.  هناك خطة للتطوير
يتم وة الثانية العاملين في نهاية المرحلبعد مناقشات مع ولويات أالفريق ضع وَي.  بالدليل

 للتنمية عمليةفي حالة عدم وجود خطة   .االتفاق على إدراجها في خطة تطوير المدرسة
  . صبح المدرسة أآثر دمجا  وضع خطة تسمح بعمل تغيرات حتى ُتالبد منف
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  المدرسة ؟ وتطویر ما هى خطة تنمية 
  

حالي للمدرسة وما المدرسة من تحديد الوضع الوتطوير تبدأ نقطة انطالق وضع خطة تنمية 
لخطة على رؤية قوم اوعادة ما َت. تالية و إليه ِخالل العام الحالى وحتى ثالثة أعوام بْصَت

لل على َدف واستراتيجيات خاصة بتحقيق األهداف وإنجازات ُت  أهداعامة للمدرسة وَتحوى
ل التقدم نحو تحقيق األهداف ؛ ويتم ذلك في إطار زمني محدد مع إجراء تحليتحديد 

ويقدم المستطيل التالي  . واألفراد المعنيين بأمورهاللمؤشرات الرئيسية لخطة المدرسة 
  . قائمة مراجعة مقترحة لخطة تنمية وتطوير المدرسة 

  
  

  قائمة المراجعة 
  مبادئ عامة : خطة تنمية وتطویر المدرسة 

  .يحب أن تتسم الخطط بالواقعية وإمكانية تحقيقيها  •
 من يقوم ضعها الوزارة أوي إعتبارها األولويات التي َتضع الخطط فيجب أن َت •

  .مكانها
نصرا هاما في تناول قضايا مثل ما يتحمله المدرسة ُعوتطوير د خطط تنمية َعُت •

 .المعلمون من أعباء وظروف العمل 
 . من األولويات  محدودًاحوى الخطط عددًايجب أن َت •
فويض بر على قدر معين من َتمكن أن تحتوى خطة التنمية في المدارس األآ ُي •

 .تخاذ القرارات وعملية التنفيذ مسئوليات إ
شمل عملية التخطيط في المدارس آافة جوانب العمل في المدرسة بما يجب أن َت  •

  . فيها التطورات الجديدة والمبادرات 
  

  عملية صياغة الخطة: المدرسة وتطویر عملية تخطيط تنمية 
ن مجموعة أو لجنة لالشراف على عملية وضع رغب بعض المدارس في تكويقد َت •

ويجب أن تكون عملية التخطيط في حد ذاتها هى األساس لعملية . خطة التنمية 
اإلستشارة سواء قبل أو أثناء عملية وضع الخطة على أن تشمل إستشارة جميع 

  . العاملين واألطفال وأولياء األمور واألسر والمجتمع المدرسى بأآمله 
 ذاتها حتي يكون هناك ما سبق لعملية التخطيط في حِدعداد ُم هناك ِإيجب أن يكون •

 ت مناسبة في إطار عملية التخطيط كفى من الوقت لألطراف المعنية لتقديم مساهماَي
 يجب أن تكون الصلة بين جميع جوانب العمل وإتخاذ القرارات داخل المدرسة  •

 . واضحة في إطار عملية التخطيط 
ى الدقة الشديدة فيما يتعلق بتكلفة متطلبات ّخَوَت يع األطرف المعنيةتاح لجميجب أن ُي •

  . الموارد 
  

  عملية التنفيذ : خطة تنمية المدرسة 
  . لألمام دفع بعملية تنفيذ الخطة يجب أن تكون عملية اإلستشارة مستمرة حتي َت •
 . وفير معلومات مستمرة عن تقدم الخطة يجب َت •
أهمية رسة المشارآة التامة في أى مناقشة تدور حول  لألطراف المعنية بالمديحُق •

 .  بمراجعات ضرورية للخطة القيام
حصل جميع األطراف المعنية على معلومات مستمرة عن تقدم المدرسة يجب أن َت •

  . في عملية تنفيذ الخطة 
  Educational Institute of Scotland Policy 2001مأخوذ عن 

www.eis.org.uk/develop-plan.pdf 
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  داخل خطة تطویر المدرسةالدليل إدراج إطار عمل 
  

  : فى طور اإلستخدامالدليل 
ا  " بة لن دليل بالنس د ال یع

ویم  موّج ة التق ي عملي ا ف هن
ذاتي  ه    ال ا سوف یكون ل  ؛ مم

ة       أآبر األثر على خطتنا القادم
    ."تطویر المدرسة لتنمية و

دتها ديات التي َحولوأل على إدراج ا معقودُةإذا آانت النيُة
والعمل على خطة تطوير المدرسة مجموعة التنسيق داخل 

مجموعة هى  مجموعة التنسيق صبحأن ُت ن فيجب إذتنفيذها
ويجب على الفريق أن يتخذ .  تطوير المدرسةلتنمية وتخطيط ال

أحد  هو الدليلخطوات  وتنفيذ عملصبح هل ُي: القرار التالي
يتم تصميم  ملتطوير ألتنمية والداخل خطتهم المدرجة األنشطة 

  .       الدليلالخطة الكاملة حول إطار عمل 
  

  ولویات داخل خطة تطویر المدرسةألإدراج أ
  

في تفق عليها تطوير الُمتطوير المدرسة قائمة بأولويات اللتنمية و تخطيط اللدى فريق 
 مما تطوير المدرسةتنمية و خطة فىها راجتحتاج إلى تعديلها وإدالتى المرحلة الثانية و

نمية محتوى أنشطة تيتطلب تحليل آل أولوية بالتفصيل ودراسة المدة الزمنية والمصادر و
املة لمراجعة كن فريق التخطيط المسئولية المعضو يتولى ويجب أن .  قدرات العاملين

نطاق لى وعالعديد مشارآة  تطلبمسئوليات التطوير سوف ت علما بأن مدى تقدم آل أولوية 
 وقد  . لتقويم تنفيذ األولوياتقاييسو يتطلب األمر إعداد م. بالفعل تنفيذها حتى يتم وسع أ

 حيث يمكن إستنتاجها من فيدة آأساس لهذه المقاييس ُمالدليلدت في َرتكون األسئلة التي َو
المدرجة تحت أسئلة من بكمل َتْسقد ُت وأ ذات إهتمام خاصمثل مجاالت المؤشرات التي ُت

دعم التطوير في المجال تى تستطيع غيرها والمن نفس األبعاد أو سواء من ت المؤشرا
  .  المختار

  
 على المساهمة اق العمل دراسة األولويات القائمة في الخطة ومدى قدرتهيويجب على فر

على قد تحتاج المدارس ف.  ضروريةتعديالت ي بالمدرسة وعمل أية  الدْمجتطوير الفي 
في بعض و. عملية التفتيشنتيجة ل تنشأ لألولويات التي اى آيفية تنفيذهر إلالنظسبيل المثال 

؛ على  أآثردْمجإلى التغيير ؤدي يحتى إحدى األولويات األحيان قد يكون من الصعب تغيير 
صعوبات تخطي على مصادر إضافية لمساعدة األطفال سبيل المثال هناك مدارس وفرت 

إنتهاء المرحلة الثانوية وفى ختبار إحل الرئيسية أو اختبارات المرإوتحقيق أهداف معينة في 
لون على ُصْح الذين ال َي لألطفال متساويٍةرٍصُفح ْنرغب العاملون في َمقد َيهذه المدارس 

   . فيةهذه المساعدة اإلضا
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  أسلوب عمل اآلخرین التأمل فى  لتمكين الجميع من الدليل         إستخدام 
  

 آراء األطفال إلستطالعسح إحدى المدارس االبتدائية بعمل َمقامت مجموعة التنسيق في 
وجه أعلى تطوير تفقوا على الترآيز إعد تحليل المعلومات وَب.  والعاملين وأولياء األمور

  :داخل حجرة الدراسة وخاصة على المؤشرات التاليةالعمل ممارسة 
  .ال جميع األطفتَعلم يأخذ بعين اإلعتبارتْعليمالتخطيط لل  1/1ج  •
  .شجيع مشارآة آل األطفالتعمل الدروس على َت 1/2ج  •
  . الذاتىتَعلم اليشارك األطفال بنشاط في عملية  4/ 1ج  •
  . والتدريس تَعلمستفاد من اإلختالفات بين األطفال آمصدر للُي 2/2 ج •

شجيع المعلمين على استخدام هذه المؤشرات وأسئلتها لتنظيم خطة الدروس على مدى    تم َت
ير فى تطوالتحفيز وجود عنصر أآثر تحديدا ل إتضح أنه من الضرورىولكن ،  عام

ل المعلمين ْعلت عليها لَجمت المدرسة مصادر إضافية حُصخَدَتالممارسة العملية  وإْس
مشاهدة  التدريس فى صفوفهم وذلك بإستخدام أربعة مؤشرات آأساس لجدول نيتبادلو

وهى أمثلة للتفاعل داخل ,  "  لحظات ذهبيةب" وقاموا بتسجيل ما أسموه بعضهم البعض
رك آل وعندما شا.   آيفية تطبيق المؤشرات فى الواقع العملىْتَنّيحجرات الدراسة َب

خص َلوثيقة ُت ْتدِعُأ  و.التجربةبالتحدث عن هم  قام آل اثنين منالمعلمون فى هذه العملية 
ستجابة أو إلا"و" ئلة في الدروسستخدام األسإ"رآز على مجاالت مثل الدروس المستفادة وُت

بير عوبة التْع بالتعليق على ُصمدير المدرسةوقام ".  تشويشوضى والَف التجاه الفعل رِد
 عملية راء  ث وقدرَت لرأيَتداخل الصف حاضرا معنا لو آنَت: "ثَدالكتابي في تسجيل ما َح

 تأمل على الونع المعلمّجَشومن خالل خبراتهم المشترآة داخل حجرات الدراسة َت".  تَعلمال
  .لعمل ي أسلوب ممارستهم لعلتغيرات إدخال وفى التدريس  زمالئهم أداءفي أساليب 
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  المرحلة الرابعة
  )  مستمرةعملية(تنفيذ األولويات 

  
ع   • ات موض ع األولوي وض

  .    التنفيذ
  المرحلة األولى    

  الدليلالبدء باستخدام 
  

ى  • ل عل تمرارية إالعم س
  .ية التطويرعمل

       

          

   المرحلة الثانية
  التعرف على المدرسة

ا يتم إحرازه من       م تسجيل  •
  .تقدم

  
  

    

  

  

  المرحلة الثالثة       
إعداد خطة دمجية 
  لتطوير المدرسة

المرحلة   
  الخامسة
مراجعة 

 خطوات عمل
  الدليل

                             
  المرحلة الرابعة            

  تنفيذ األولويات
      

    

  

                 
  

وضع التنفيذ، وسوف يتطلب ذلك ضع األولويات َم َوالدليل تشمل المرحلة الرابعة من 
التطوير عملية تم تدعيم وي  . صبح شكال من أشكال البحث في المدرسة وقد ُيأخرىدراسات 

ويم التطويرات قيتم َت ، آما ية الدْمجيم لِقبالتزام العام إلمن خالل التعاون والتواصل الجيد وا
ما يتم تسجيل المداومة على و تطوير المدرسةتنمية خطة فى مقارنة بالمقاييس المدرجة 

  . إستمراريتها سم هذه المرحلة بّتوَت.  على مدار نصف عام إحرازه من تقدم
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  وضع األولویات موضع التنفيذ
  

  . عم التطويردمكن أن َت آيف أن المدرسة ُي ُحهناك مثال من إنجلترا يوّض
أن المضايقات بين األطفال ل على ُدما َي مدرسة إبتدائية من األطفال وأولياء األمور  ْتَقَلَت
وقررت مجموعة التطوير بالمدرسة إستخدام أسئلة من .  فى المدرسةًا آبيرًاقلق ببَسُت

 وذلك بهدف إستكشاف المواقف واإلتجاهات"  التقليل من المضايقات) "2/8/ب(المؤشر 
  : وقد تم الترآيز مباشرة على األسئلة اآلتية. والتجارب الخاصة بالمضايقات

  

   المضايقات؟يةاِهمحول  واألطفال يينن وأولياء األمور واإلداريالعاملتتطابق أراء هل  •
  لمضايقات؟أحد مصادر االتهديد بالتوقف عن الصداقة د َعُيهل  •
 بالتفصيل  ُدّدَحالتي ُتوت  المضايقافيما يخص  واضحةسياسات ب بيانهل هناك  •

  بولة في المدرسة؟ْقبولة أو غير َمْقَمبر َتْعتى ُتالسلوآيات ال
اإلدارة والعاملين وأولياء مفهومة من لغة يات  بها السياسصاغلتى ُتغة اد اللَعُتهل  •

  األمور؟
ح الدعم للفتيان ْنإليهم ويمكنهم َملجوء هل هناك رجال ونساء موجودون يمكن ال •

  ت فيما يتعلق بالمضايقات؟والفتيا
  ؟ضايقهم أحدعرف األطفال إلى من يتوجهون إذا هل َي •
  المضايقات؟ومنع ستراتيجيات للتقليل من إ في وضع شارك األطفالُيهل  •
   عن أحداث المضايقات؟ة واضحتهل هناك سجال •
  يقات؟ضادل المَعيقل ُمهل  •
  

 من هوا بمحاولة للتغلب عليآتشف فريق التخطيط مدى وطبيعة القلق الموجود قامإعندما 
موضوع ملت القراءة والمناقشة والكتابة عن فدروس اللغة َش.  خالل العديد من الطرق

 ستراتيجيات لمنع والتقليل من المضايقاتوضع إنتدى للمساهمة في  ُمتنظيم، وتم  الصداقة
اإلعالن تم التى  التي يعرفها جميع األطفال وغةباللوإعداد سياسة جديدة ضد المضايقات و

مما ساعد التى تحدث نظام واضح لتسجيل المضايقات صمم  تم ، وواسع   على نطاقعنها
نخفاض في معدل إوقد قاموا بتقويم أي .  ألطفالعلى تحديد أنماط السلوك لبعض ا

 ردتستخدام األسئلة التي َوإ والمناقشات بحْسعمليات الَمالمضايقات من خالل تكرار 
  .عتبار ما توصلوا إليه بعد دراستهم للموضوعإلفات لألخذ في امع عمل إضا الدليلب
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  ستمراریة عملية التطویرإالعمل على 
  

 مرحلة التنفيذالفترة الكاملة لعلى مدى والعمل مشارآين فى لتزام آافة الإستمرار إيجب 
ت وقيم آلراء ومعتقدا له العمل من مواجهةَمْشنظرا لما َي   آبيرًةًامما قد يتطلب جهود
يجب و.  لهذا التغير ةيؤدى ذلك إلى مقاوموقد  يةمجتمعات المدرسمتأصلة بعمق فى ال

تغيير الثقافة في لالعمل األوسع نطاقا عدم إغفال ولويات محددة ند التنفيذ العملى ألع
 عدد من السنوات حتى يمكن على مـدىو إستمراريةاألمر يحتاج إلى  و.المدرسة 

   . ة أآثر دمجا ألنشطة أن تخلق ثقافل
  

ستمرار مشارآة العاملين إثل هذه التغيرات إلى قد تؤدى مولكن على الصعيد اآلخر ف
 في عمل تغيرات تفصيلية على السياسات  واألطفال وأولياء األموريينواإلدار

وفي مدرسة يتعاون فيها الجميع سوف يصبح العاملون .  والممارسات داخل المدرسة
  .ومنح الدعم المشتركهم المتبادلة عتماد على خبراتإلقادرون على ا

  
.  التطويرفى عملية بعض العاملين أو األطفال أو أولياء األمور مع عنصر معين قد ال يتفق 

ختالفات بينهم وتعديل إلوقد يكون على فريق التخطيط مهمة تشجيع العاملين لمناقشة ا
ويجب على فريق التخطيط التأآد من أن   . أآبر عدد ممكنتتناسب معالتغييرات حتى ت

ندوات  والعاملينمع جتماعات إعقد ن خالل ؛ وذلك م الجميع على علم بالتقدم الذي يحدث
تدريبات وأنشطة  ويةتْعليمإرشادات  و دوريةرسائل ورات العامليناليوم الواحد لتنمية قد

جتماعات تقوم بتنظيمها جمعيات إوحات إعالنات و ودوائر نقاشية ومجالس طالب ولمختلفة
إلى  تإلنصايجب على المجموعة اإنه وباإلضافة إلى توفير المعلومات ف.  المجتمع المحلي

  .رص أقل للتعبير عن رأيهماآلخرين خاصة إلى هؤالء الذين لديهم ف
  
  
  

  تسجيل عملية التقدم 
  

املة عن آمسئولية يتولى تطوير المدرسة الذي  لتنمية وتخطيط الضو فريق يجب على ع
على عملية تعديالت له ، والتحقق أيضا من إدخال تحقق من التقدم وتسجيأن يأولوية معينة 

وقد يشمل .  ق والعاملين المشارآينستشارات مع الفريإ إجراءبعد وذلك التطوير التنمية و
، ودراسة وثائق السياسات، اإلداريين وذلك مناقشات مع العاملين واألطفال وأولياء األمور

يتم تحديثة آل ستة ويجب إعداد سجل .  عملية التنفيذ الفعليمشاهدة وذلك باإلضافة إلى 
تي تم وضعها في الخطة في  عن التقدم وعن تنفيذ األولويات ومقارنتها بالمقاييس الاسابيع

  . يمكن توزيع ذلك من خالل مجلة دورية ، آما المرحلة الثالثة
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 عتماد على فلسفة دمجيةإلا

 وقام منسق دعم العملية .  والمعلمين
ية بالمدرسة برئاسة عملية تْعليمال

تحليل المعلومات آجزء من عمله 
للحصول على شهادة في الدراسات 

  .  العليا
 مدرسة عددا منوقد حددت ال

، حيث  الدْمجاألولويات لتنمية عنصر 
ستراتيجية شاملة إأرادوا إعداد 

توفير فرص في المنهج تساعد آافة "لـ
وأصبح ذلك ".  األطفال على النجاح

تنمية أحد أهم األهداف الرئيسية لخطة 
املة تالى شتطوير المدرسة للعام الو

مجموعة من أنشطة تنمية قدرات 
  .العاملين

ل األطفال أنهم لم يشعروا أن أحدا وقا
سواء من العاملين " آان يستمع إليهم"

أو في بعض األحيان من األطفال 
وقد تم تنفيذ خطة لتحسين .  اآلخرين
 القائمة بما  اإلتصال والتواصلقنوات

وقام .  طفالألفي ذلك منتدى ل
المعلمون بإشراك األطفال في قيادة أو 

على نقاط التى ترآز إدارة المناقشات 
 ةشارآمرص على محددة مع الح

دون محاباة ألصدقاء فيها الجميع 
   وقد . المسئول عن قيادة العمل

تضم جتماعات إتخطيط لعقد وضع 
 إلستكشاففي المدرسة الجميع 

 ، وقد شملت  الدْمجصر اعن
 اإلعاقة: الموضوعات ما يلي

والتعاون فى المضايقات والشتائم، و
ببعض األفراد ل حتفاإلاو، فريق العمل

وتبنى قضايا اآلخرين والتعاطف ، 
 المجتمع المحلي قوميا ومعنى، معهم  

هم في من منح المساعدة لوودوليا، 
مديرة وقد أشارت . حاجة إليها
 الخاصتماع جإلا إلى أن المدرسة

أول مرة بالنسبة لها اإلعاقة آان ب
ص فيها على األطفال معاناتها من تق

 .في ذلك  ومناقشتهم اإلعاقة  

عوام إتأسست هذه المدرسة منذ عشرة 
.  مباني جميلة الطابع ومعتنى بهابها و

 طالبا تتراوح 480ويدرس بالمدرسة 
  أعمارهم بين 

 فقيرفى حى  تقع المدرسة  و.9-13
من األطفال % 50ويتلقى حوالى 
 مديرة المدرسة و.وجبات مجانية 

نظرا ية   الدْمجملتزمة تماما بالمبادئ 
شلل األطفال وهي صغيرة، بتها بإلصا

 قد آافحت أسرتها حتى تحصل على و
وهي .   في المدارس العامةتْعليمال

إن لألطفال حق التواجد في : "تقول
 ويجب أن تتغير …المدارس العامة

  ."المدارس حتى يصبح ذلك ممكنا
مكفوفى  ويدرس بالمدرسة ستة أطفال 

ا غير مخصصة  بالرغم من أنهالبصر 
بل آل ما ، مرآز متخصصرسميا آ

في األمر أنه أصبح لهذه المدرسة بكل 
 الترحيب  طيبة فىبساطة سمعة

ستبعاد إبباألطفال، ولم تقم المدرسة 
على مدى العشر  وطفل واحد سوى

  . عمر المدرسةوسنوات وه
الدليل بمجموعة التنسيق للعمل تضم 

 في المدرسة ممثلين من مجاالت آثيرة
.  يني واإلدارأولياء األمورنجد ، ف

وقد .  باإلضافة إلى صديقين ناقدين
 الدليل في خالختارت المجموعة إدإ

عملية تطوير المدرسة التي آانت 
بالفعل تمارس أساليب دمجية مع آافة 

وشمل ذلك مجموعة من .  العاملين
  المواد وخاللها منسققام جتماعات إلا
تقارير إلى زمالئهم بما بتقديم ية تْعليمال

 ما حانوعند.  أثناء العامه قيتم تحق
موعد إعداد جدول أعمال السنة التالية 

وترى .   األهداف والميزانيةنوقشت 
 أن الدليل يعد وسيلة مديرة المدرسة

في مشارآة ال عنصر وتوسيعلنشر 
العمل ، وذلك باإلضافة إلى تحديد  

 تَعلم الالعوائق التى تواجه عملية 
ا ، والمشارآة وأسلوب التغلب عليه

 لألطفال   ستبيانات إلوقد أجريت ا
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  المرحلة الخامسة

  )  مستمرةعملية (الدليلعملية تطبيق لمراجعة 
  

.   تقويم التطويرات •   المرحلة األولى    
  الدليلالبدء باستخدام 

  

ل  • ة العم مراجع
  .بالدليل

  
ي   • تمرار ف االس

وات   ذ خط تنفي
  .الدليل

       

          

   المرحلة الثانية
 لتعرف على المدرسةا

   
  
  

    

  

  

  المرحلة الثالثة       
إعداد خطة دمجية 
  لتطوير المدرسة

  المرحلة الخامسة  
خطوات مراجعة 
  الدليلعمل  

                             
  المرحلة الرابعة            

  تنفيذ األولويات
      

    

  

                 
  
  

أي تقدم على نطاق اسة دربوير التطوالتنمية ولعملية يقوم الفريق بمراجعة التقدم الشامل 
مناقشة ويقوم الفريق ب.  الثقافات والسياسات والممارساتفى  تغيير يؤدى إلى واسع 

قيام ستخدام المؤشرات واألسئلة بعد ت و  .الدليلخطوات التعديالت الالزمة لعملية تطبيق 
هدف صياغة تم داخل المدرسة بتلمراجعة مدى التغيرات التي وذلك متها ئمالمدرسة ما ب

  .تالى تطوير المدرسة للعام التنمية وأولويات جديدة لخطة 
  
 
 
 



105   تطوير  التَعلم وتنمية عنصر المشارآة فى المدارسدليل  الدْمج لمتحدثى العربية

 
  عمليات التطویرتقویم 

  

دم في    ما يبرهن على    إلى جمع ومراجعة     التقدم الشامل يحتاج أعضاء الفريق للقيام بتقويم       التق
ا     على في التغيرات    تأملواويجب أن ي  .   التطوير في الخطة    من آل مجال  اييس النج ح  ضوء مق

ي الخطة وآيف  ة ف ديلها آموضوعات يالمدرج أتم تع ديثاتنش ي ح ا يجب عل ة هم  ، آم دراس
    . التالى أسلوب استمرار العمل في العام 

   
آما سيتم تقويم عملية التطور آنتيجة إلعادة دراسة الحياة المدرسية وذلك بإستخدام األبعاد 

 فى الثقافة تحولكشف ذلك عن أي وقد ي. والمؤشرات واألسئلة عند بداية العام الجديد 
  . يتعدى أي أولوية تخطيط معينة

  
  بالدليلمراجعة العمل 

                
  : فى طور اإلستخدامالدليل 

في  قبل ذلك   آانت المدرسة   "
ى و  ة فوض دليل  حال اء ال ج

دم  ة  ليق لوب والطریق األس
ى     دم إل ا نتق ي تجعلن الت

              ."األمام

يجب على فريق ف . يضا عملية تقويمأ بالدليل لعمل يتطلب ا
خطوات عند تطبيق تبنوه التخطيط مراجعة األسلوب الذي 

ستخدام المواد لدعم إل أفضل أسلوب حولتخاذ القرار إ والدليل
قيامهم   ويجب .التالية تطوير المدرسة في األعوام تنمية وعملية 

تزام لإ للمدرسة لتبني الدليل مدى المساعدة التي قدمها تقديرب
  . ى الدْمجالعمل أآبر لطرق وأساليب 

   
ياآل نظم وه بهاوعالقتبالدليل للعمل مجموعة التنسيق تكويين  بتأمل فكرةيقوم الفريق 

 اتها وأسلوب مناقشا لمهامهابتقويم مدى جودة إعدادهللمدرسة ، آما يقوم تخطيط ال
آخرين للوصول إلى  مع ا في مشارآة مسئولياتها مجموعات أخرى ونجاحهوتشاورها مع

وهنا تظهر قيمة وجود .  مهادراسة أعمق وتنفيذ األولويات واألسلوب الذي تم به دع
إال أن نجاح التقويم الذاتي يتطلب من آافة أعضاء المجموعة أن يكونوا .  الصديق الناقد

 على 10الشكل رقم  ؛ ويحتوى بممارستهفعال  يقوموا لمواجهة التحديات فيمامستعدون 
  .ة قد تساعد الفريق على مراجعة عملهأسئل
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  بالدليلمراجعة العمل : 10شكل رقم 

  
تهم مشارآ  وفى - من ناحية التكوين –فى عملهم عمل مجموعة التنسيق ما مدى آفاءة  •

  أنشطة التطوير؟ ستشارات مع اآلخرين وتحمل مسئوليةإلا إجراءمهام ولل
و تبني طرق وأساليب أآثر دمجية للعمل في لتزام نحإلإلى أي مدى آان هناك تغير في ا •

  المدرسة؟
 بهدف التفكير في سياسات وممارسات للدليلستيعاب المفاهيم الرئيسية إإلى أي مدى تم  •

، مصادر مشارآة والتَعلم ال، عوائق تواجه دمج :  ؛ وتحديد مختلف العناصر المدرسة
  . والمشارآة ودعم التنوعتَعلم اللدعم 

 ومن قد يساهم فيها في تتم بإسلوب دمجى عملية المشاورات إلى أي مدى آانت •
  المستقبل؟

لتنمية تخطيط ال مجدية في تصميم وإعداد عملية الدليلإلى أي مدى آانت أبعاد وأقسام  •
  تطوير المدرسة؟و

إلى أي مدى ساعدت المؤشرات واألسئلة في تحديد األولويات أو تفاصيل األولويات  •
   سبق ؟ فيماالتي قد تم إغفالها 

 األولويات وتنفيذ التطوير وآيف يمكن تحسين قويمإلى أي مدى تم جمع دالئل مناسبة لت •
  ذلك؟

  تبني طرق عمل أآثر دمجية؟فى  بالدليلإلى أي مدى ساهم العمل  •
  ؟ها وآيف يمكن تحسينعمليات التطويرستمرارية إآيف تم الحفاظ على  •
 
 
    الدليلتطبيق خطوات عمل ستمرار في إلا
  
به والتي قد تتزامن مع نهاية عام من العمل  -الدليل خطوات عمل  هذه المرحلة النهائية لفي

.  بالدليلتطوير المدرسة بمراجعة أسلوب تنسيق العمل لتنمية و تخطيطال يقوم فريق -
، أما  الدليليصبحوا ملمين بما يحويه في آثير من المدارس حتى هذا الحد فإن العاملين و
 عليه آجزء من البرنامج التمهيدى عند إلتحاقهم د فيحتاجون الى التعرفلون الجدلعاما

  . بالعمل 
دليل  ور  ال ى ط ف
  : اإلستخدام

دليل جزءا       " لقد أصبح ال
."     ال یتجزأ من النسيج

جزء من عتبارها إبراجعة المــؤشرات واألسئلة موقد تؤدى و
.  لمدرسةع األوضا أآثر عمقا إلى دراسة م العملمراجعة تقد

  إلستمراريةمرحلة الثانية لابعودة إلى المرحلة الخامسة ختلط وت
  . لمدرسةلتخطيط الدورة 

  



 

 1

  استمارة تلخيص 
  ولويات تنمية وتطوير المدرسةأ
  

  :رسةضع عالمة أمام المربع المناسب الذي يشير إلى عالقتك بالمد
  

            أحد العاملين بالمدرسة    مساعد معلم        معلم     
                
  )حدد(آخرون     اللجان اإلداريةعضو في         ولي أمر          طالب    

  
 كتابتها كمؤشر ك يمكنو. التاليةتحت األقسام المعنونة تطوير المدرسة ك لاكتب واحدة أو اثنين من أولويات

عليك أن .  دليلؤال أو مجموعة أسئلة، أو موضوع لم يتم تغطيته في محتويات الأو مجموعة مؤشرات، س
  . أن اإلقتراح فى أحد األبعاد قد يتضمن تغييرات فى األبعاد األخرىتضع في االعتبار 

  
  ثقافات دمجيةخلق   البعد أ

  
  :موضوعات أخرى/أسئلة/مؤشرات    بناء مجتمع

  
  

    :ت أخرىموضوعا/أسئلة/مؤشرات     قيم دمجيةخلق 
  
  

  سياسات دمجية وضع  البعد ب
  

  :موضوعات أخرى/أسئلة/مؤشرات    الجميعمن أجلتطوير المدرسة 
  
  

  :موضوعات أخرى/أسئلة/مؤشرات            تنظيم الدعم للتنوع
  

  ممارسات دمجيةتطوير  البعد ج
  

  :موضوعات أخرى/أسئلة/مؤشرات    تنسيق عملية التعلم
  
 :موضوعات أخرى/أسئلة/راتمؤش    والمصادرعبئة المواردت



أوافق 
تماما

أوافق و 
ال أوافقال أوافق

إحتاج 
معلومات 
أآثر

ترحب المدرسة بي وبجميع األطفال وبالزائرين جميعًاأ/1/1
نساعد بعضنا البعض عندما نجد متاعب آما نجد من يساعدناأ/2/1
أرى العاملين في المدرسة وهم يتعاونون مع بعضهم البعضأ/3/1
المعلمون يحترموني ويستمعون إلى رأيي وأنا أيضًا أحترمهمأ/4/1
المعلمون ُيطلعون أولياء أمورنا على نظام المدرسة في آل شيئأ/5/1
 أ/6/1
 أ/7/1
المعلمون يشعروننى بأني أستطيع أن أحقق الكثيرأ/1/2
 أ/2/2
المعلمون يحترمونني حتى لو آنُت ضعيفًا في الموا د الدراسيةأ/3/2
 المعلمون ال يشعرونني بأني "شيطانًا" حتى لو ُآنت شقيًاأ/4/2
عندما أخطئ يحاول المعلمون أن يساعدوني ويساعدوا جميع األطفالأ/5/2

العاملون في المدرسة ال يفرقون بين طفل وآخر ويعاملوننا بعدالةأ/6/2

المدرسة تهتم برعايتي الصحية وأمني وراحتيأ/7/2
جميع األطفال الفقراء يأتون إلى المدرسة حتى من ال يستطيع دفع أ/8/2

المصروفات المدرسية

 ب/1/1
 ب/2/1
آل األطفال في القرية يأتون إلى المدرسةب/3/1
نستطيع آلنا أن نتحرك داخل مباني المدرسة بسهولة وآذلك األطفال ب/4/1

المعاقين
عندما يأتي طفل جديد إلى المدرسة يشعر بأنه مرتـاحب/5/1
ليس هناك فصول للمتفوقين وفصول لغير المتفوقينب/6/1
المدرسة ـاخذ رأينا عندما تضع خطلة للتطويرب/7/1
 ب/1/2
المعلمون يعرفون آيف يتعاملون مع جميع األطفالب/2/2
 ب/3/2
ب/4/2
أعرف األخصائي اإلجتماعي في المدرسة وأعرف طبيعة عملهب/5/2
المعلمون يفكرون في طرق أخرى غير الضرب.ب/6/2
غياب األطفال عن المدرسة سوف يقل آثيرًاب/7/2
المدرسة تحاول منع العنف والمضايقات التي أتعرض لهاب/8/2
أرى أطباء يأتون إلى المدرسة لعالجنا وينصحوننا بإتباع العادات ب/9/2

الصحية
 ب/10/2

البعد أ                     وضع ثقافات دمجية

البعد ج                    تطوير ممارسات دمجية

البعد ب                    وضع سياسات دمجية

أستبيان رقم  (1)   خاص باألطفال



أشعر أني أتعلم شيئًا جديدًا آل يوم في المدرسةج/1/1
يحب المعلمين أن يستمعوا ألفكاريج/2/1
أنا أتعلم آثيرًا من وجود أطفال مختلفين عنيج/3/1
أحيانًا يجعلني المعلم أختار ما أريد أن أفعلهج/4/1
أثناء الدرس أعمل مع زمالئي في ثنائيات وفي مجموعاتج/5/1
اإلمتحانات تساعدني على أن أتعلم أآثرج/6/1
ليس هناك أطفال مشاغبون ألننا نحترم المعلمين وهم يحترمونناج/7/1
 ج/8/1
الواجبات المنزلية تساعدنى على التعلم أآثرج/9/1

أنا أشارك في األنشطة غير الصفية والرحالتج/10/1
أفهم المعلمون بسهولة عندما يتحدثونج/11/1

آل شيئ في الفصل يساعدنى على أن أتعلم أحسنج/1/2
أتعلم الكثير من األطفال الذين يختلفون عنيج/2/2
أستفيد من معلمي المواد في أشياء أخرى غير المادة التي يدرسونهاج/3/2

أذهب إلى المكتبة وحجرة الكومبيوتر والمعمل وأتعلم أشياء آثيرهج/4/2

أتعلم من زيارة أماآن مختلفة في القرية / المدينة ومن الزائرين ج/5/2
الذين يأتون إلى المدسة.

 ج/6/2
 ج/7/2



أوافق 
تماما

أوافق و 
ال أوافقال أوافق

إحتاج 
معلومات 
أآثر

المدرسة ترحب بي وبجميع أولياء األمور في أي وقتأ/1/1
أشعر بأن طفلي یساعد زمالئه وهم یساعدوهأ/2/1
 أ/3/1
أعلم من طفلي أن العاملين بالمدرسة یحترمونه وهو یحترمهمأ/4/1
العاملون في المدرسة یتعاونون معي آولي أمر لمساعدة طفليأ/5/1
 أ/6/1
أ/7/1
العاملون في المدرسة یشعرون طفلي بأن في إمكانه تحقيق الكثيرأ/1/2
أعلم ما هو المقصود بالتعليم الدمجيأ/2/2
العاملون في المدرسة یحترمون ویقدرون طفليأ/3/2
 أ/4/2
 أ/5/2
ليس هناك تمييز بين األطفال في المدرسةأ/6/2
المدرسة تهتم برعایة طفلي صحيًا وأمنيًا وتراعي راحتهأ/7/2
تقبل المدرسة جميع األطفال دون النظر إلى ظروفهم اإلقتصادیةأ/8/2

 ب/1/1
 ب/2/1
آل األطفال في القریة یأتون إلى المدرسةب/3/1
المدرسة تجري تعدیالت في المباني لتسهل الحرآة لجميع األطفالب/4/1
العاملون یساعدون األطفال الجدد آي یألفوا المدرسةب/5/1
ليس هناك فصول للمتفوقين وفصول لغير المتفوقينب/6/1
المدرسة تأخذ رأي عندما تضع خطة للتطویرب/7/1
 ب/1/2
یستطيع المعلمون التعامل مع جميع األطفالب/2/2
 ب/3/2
 ب/4/2
أعرف األخصائي اإلجتماعي في المدرسة وأعرف طبيعة عملهب/5/2
العقاب البدني یقل في المدرسة آثيرًا وسوف یختفي تمامًاب/6/2
غياب األطفال عن المدرسة سوف یقل آثيرًاب/7/2
المدرسة تحاول منع العنف والمضایقات التي یتعرض لها طفليب/8/2
هناك أطباء لعالج طفلي وینصحون األطفال بإتباع العادات الصحيةب/9/2

 ب/10/2

یشعر طفلي بأنه یتعلم دائمًا شيئَا جدیدَا في فصله یوميًاج/1/1
یحب المعلمون أن یستمعوا لرأي طفليج/2/1
یتعلم طفلي من وجود أطفال آثيرین مختلفين عنهج/3/1
أحيانًا یجعل المعلمون طفلي یختار ما یرید أن یفعلهج/4/1
 ج/5/1
اإلمتحانات تساعد طفلي على تعلم أشياء جدیدةج/6/1

البعد أ                     وضع ثقافات دمجية

البعد ج                    تطویر ممارسات دمجية

البعد ب                    وضع سياسات دمجية

إستبيان رقم  (2)  خاص بأولياء األمور 



یقوم النظام واإلنضباط في الصف على اإلحترام المتبادلج/7/1
 ج/8/1
الواجبات المنزلية تساعد طفلي على تحقيق تقدم في التعلمج/9/1

یشارك طفلي دائمًا في األنشطة غير الصفية والرحالتج/10/1
یستطيع طفلي أن یفهم المعلمين بسهولة حين یتحدثونج/11/1

یشعر طفلي أن آل ما في الفصل یساعده على التعلم أفضلج/1/2
یتعلم طفلي من اإلختالفات بين األطفالج/2/2
یستفيد طفلي من معلمي المواد في إشياء أخرى غير المادة التي یدرسونهاج/3/2

 ج/4/2
یتعلم طفلي من زیارة أماآن آثيرة في القریة ومن الزائرین الذین یأتون ج/5/2

إلى المدرسة
 ج/6/2
تساعد المدرسة في برامج محو األمية في القریة / المدینةج/7/2



أوافق 
تماما

أوافق و 
ال أوافقال أوافق

إحتاج 
معلومات
 أآثر

هناك جهود ُتْبذل آي يشعر الجميع باأللفة والترحابأ/1/1
يساعد األطفال بعضهم البعضأ/2/1
هناك تعاون بيني وبين جميع الزمالء في المدرسةأ/3/1
هناك إحترام متبادل بين جميع العاملين في المدرسة واألطفالأ/4/1
هناك مشارآة بين العاملين وأولياء األمورأ/5/1
هناك تعاون جيد بين جميع العاملين  في المدرسة ومجلس األمناءأ/6/1
تشارك آل المجتمعات المحلية بتنوعها في أنشطة المدرسةأ/7/1
أنا ُأْشٍعر جميع األطفال بأنه يمكنهم تحقيق الكثير من اإلنجازاتأ/1/2
جميع العاملين في المدرسة وأولياء األمور ومجلس األمناء يعرفون المقصود أ/2/2

بالتعليم الدمجي
يحظى جميع األطفال باإلحترام والتقدير المتكافئأ/3/2
جميع العاملين واألطفال يعاملون بعضهم البعض باحترام وتقدير آبشر وآأصحاب أ/4/2

دور في المجتمع مهما آانت مكانتهم
يسعى العاملون إلزالة العقبات التي تواجه التعلم والمشارآة في آل ما يتعلق أ/5/2

بالمدرسة
تبذل المدرسة جهودا آبيرًة للتقليل من جميع أشكال التمييزأ/6/2
تسعى المدرسة لتحقيق الصالح العام لألطفال من آل الجوانبأ/7/2
تقبل المدرسة األطفال دون النظر إلى ظروفهم اإلقتصاديةأ/8/2

هناك عدالة تامة في تعيين وترقية العاملين بحسب الكفاءةب/1/1
تبذل المدرسة جهودًا آبيرة لمساعدة العاملين الجدد آي يألفوا العملب/2/1
تسعى المدرسة لقبول آل األطفال من المنطقة المحيطة بصرف النظر عن تنوعهمب/3/1

تعمل المدرسة على إزالة آافة المعوقات داخل مبانيها حتى يصبح التحرك ب/4/1
بداخلها سهل للجميع

الجميع يساعدون األطفال الجدد آي يألفوا المدرسةب/5/1
تقوم المدرسة بتكوين الصفوف الدراسية بشكل يعكس التقدير لجميع األطفال ب/6/1

وليس هناك فصول للمتفوقين وفصول لغير المتفوقين
المدرسة تهتم بوضع خطة للتطوير وتأخذ برأيناب/7/1
هناك تنسيق لكل أشكال الدعم - خارجي وداخلي-  لتطوير التعلم والمشارآةب/1/2

التدريب والتنمية المهنية التي نتلقاها تساعدنا على اإلستجابة لتنوع األطفال في ب/2/2
المدرسة

سياسات "اإلحتياجات التعليمية الخاصة" هى سياسات دمجيةب/3/2
تؤدي ترتيبات اإلحتياجات التعلمية الخاصة إلى تقليل العوائق التي تواجه التعلم ب/4/2

والمشارآة لكافة الطالب
ربط سياسات العمل اإلجتماعي بتطوير المنهج وسياسات دعم التعلمب/5/2
يبذل العاملون في المدرسة مجهودًا آبيرًا لوضع سياسات تحول دون توقيع ب/6/2

العقاب البدني بشتى أنواعه
هناك مجهودات إلزالة العقبات التي تؤدي إلى غياب األطفال من المدرسةب/7/2

البعد أ                     وضع ثقافات دمجية

البعد ب                    وضع سياسات دمجية

إستبيان رقم (3) خاص بالمعلمين 



تحاول المدرسة التقليل من العنف والمضايقات التي تحدث في المدرسةب/8/2
هناك تعاون بين المدرسة والجهات األخرى لرعاية صحة اإلطفالب/9/2

تساهم جميع الجهات الخدمية الخارجية (الجمعيات األهلية واإلدارة المحلية ب/10/2
والهيئات التطوعية وخدمات الدعم) في دعم المدرسة لتصبح ثقافتها وسياساتها 

وممارساتها دمجية

عند التخطيط لعملية التدريس ُيؤخذ في اإلعتبار تعلم جميع األطفالج/1/1
تعمل الدروس على تشجيع األطفال على إبداء رأيهم في محتوى الدرسج/2/1
تعمل الدروس على تفهم اإلختالفات الفردية بين البشر عامًة وبين األطفالج/3/1

تعمل الدروس على تشجيع إعتماد األ\طفال على أنفسهم في عملية التعلمج/4/1
أحيانًا في بعض الدروس يعمل األطفال في ثنائيات ومجموعاتج/5/1
تساهم اإلمتحانات في عملية تعلم  جميع األطفال ويبدي األطفال رأيهم فيهاج/6/1

يقوم النظام واإلنضباط في الصف على اإلحترام المتبادل وليس على الرهبة ج/7/1
والخوف

يتعاون المعلمون في إعداد الدروس والتدريس وعمل المراجعةج/8/1
تساهم الواجبات المنزلية في إن يتعلم الجميع بما في ذلك المعلمينج/9/1

يشارك آافة األطفال في األنسطة غير الصفية والرحالتج/10/1
اللغة التي يتم التدريس بها ال تشكل عائقًا أمام التعلم والمشارآةج/11/1

يقوم جميع العاملين في المدرسة بتوفير الظروف المالئئمة للتدريس والتعلمج/1/2

ُيستفاد من اإلختالفات بين األطفال آمصدر للتعلم والتدريسج/2/2
يتم اإلستفادة الكاملة من خبرة جميع العاملين غير تلك المرتبطة بالمادة العلميةج/3/2

يقوم العاملون بتنمية المصادر لدعم عملية التعلم والمشارآةج/4/2
تسعى المدرسة إلى اإلستفادة من مصادر تفيد عملية التعلم في البيئة المحليةج/5/2

توزع المصادر بالمدرسة توزيعًا عادًال لدعم عملية الدمجج/6/2
تقوم المدرسة بدعم تطوير محو األمية في المجتمع المحليج/7/2

البعد ج                    تطوير ممارسات دمجية



أوافق 
تماما

أوافق و ال 
ال أوافقأوافق

إحتاج 
معلومات
 أآثر

ُتبذل الجهود حتى يشعر الجميع باأللفة والترحابأ/1/1
يساعد األطفال بعضهم البعضأ/2/1
يتعاون العاملون مع بعضهم البعضأ/3/1
بتعامل العاملون واألطفال بحترام متبادلأ/4/1
هناك مشارآة بين العاملين وأولياء األمورأ/5/1
هناك تعاون جيد بين العاملين واللجان اإلدارية ومجالس اآلباءأ/6/1
تشارك آافة المجتمعات المحلية في أنشطة المدرسةأ/7/1
هناك توقعات آبيرة من آافة األطفالأ/1/2
العاملون واللجان اإلدارية ومجالس اآلباء واألطفال وأولياء األمور لديهم مفهوم أ/2/2

مشترك لفلسفة الدمج
يحظى جميع األطفال باإلحترام والتقدير المتكافئأ/3/2
يعامل آل من العاملين واألطفال بعضهم البعض باحترام وتقدير آبشر وآأصحاب أ/4/2

دور في المجتمع
يسعى العامليون إلزالة العوائق التي تواجه التعلم والمشارآة في آل ما يتعلق أ/5/2

بالمدرسة
تسعى المدرسة جاهدة للتقليل من آافة أشكال التمييزأ/6/2
تسعى المدرسة لتحقيق الصالح العام لألطفال من آافة الجوانبأ/7/2
تقبل المدرسة األطفال دون النظر إلى ظروفهم اإلقتصاديةأ/8/2

تتم تعيينات وترقيات العاملين بعدالة تامةب/1/1
تتم مساعدة آل العاملين الجدد آي يألفوا العمل في المدرسةب/2/1
تسعى المدرسة لقبول آافة األطفال من المنطقة المحيطة بهمب/3/1
تعمل المدرسة على إزالة آافة المعوقات داخل مبانيها حتى يصبح التحرك ب/4/1

بداخلها سهل للجميع
ستم مساعدة آافة األطفال الجدد آي يألفوا المدرسةب/5/1
تقوم المدرسة بتكوين الصفوف الدراسية بشكل يعكس التقدير لجميع األطفالب/6/1

تقوم المدرسة باإلهتمام بعملية التخطيط للتطوير الدمجيب/7/1
هناك تنسيق لكل أشكال دعم التعلم والمشارآةب/1/2
تساعد أنشطة تنمية قدرات العاملين على إستجابتهم لتنوع األطفالب/2/2
سياسات "اإلحتياجات التعليمية الخاصة" هى سياسات دمجيةب/3/2
تؤدي ترتيبات اإلحتياجات التعلمية الخاصة إلى تقليل العوائق التي تواجه التعلم ب/4/2

والمشارآة لكافة الطالب
ربط سياسات العمل اإلجتماعي بتطوير المنهج وسياسات دعم التعلمب/5/2
التقليل من الضغوط التي تؤدي إلى توقيع الجزاء للوصول إلى إلغاء إستخدام ب/6/2

العقاب البدني
التقليل من العوائق التي تواجه حضور الطفال إلى المدرسةب/7/2
التقليل من المضايقاتب/8/2
تتعاون المدرسة مع جهات أخرى لتشجيع الممارسات الصحية لكل األطفال ب/9/2

وأسرهم

البعد أ                     وضع ثقافات دمجية

البعد ب                    وضع سياسات دمجية

إستبيان رقم (4) خاص بإدارة المدرسة 



تساهم جميع الجهات الخدمية الخارجية (الجمعيات األهلية واإلدارة المحلية ب/10/2
والهيئات التطوعية وخدمات الدعم) في دعم المدرسة لتصبح ثقافتها وسياساتها 

وممارساتها دمجية

التخطيط للتعليم يأخذ بعين اإلعتبار تعلم جميع األطفالج/1/1
تعمل الدروس على تشجيع مشارآة آل الطالبج/2/1
تعمل الدروس على تفهم اإلختالفات الفرديةج/3/1
يشارك األطفال بنشاط في عملية التعلم الذاتيج/4/1
يتعاون األطفال مع بعضهم البعض في العملية التعليميةج/5/1
يساهم التقويم في تحقيق إنجازات آافة األطفالج/6/1
يقوم النظام واإلنضباط في الصف على اإلحترام المتبادلج/7/1
يتعاون المعلمون في إعداد الدروس والتدريس وعمل المراجعةج/8/1
تساهم الواجبات المنزلية في إن يتعلم الجميعج/9/1

يشارك آافة األطفال في األنسطة غير الصفيةج/10/1
اللغة التي يتم التدريس بها ل تشكل عائقًا أمام التعلم والمشارآةج/11/1

يقوم العاملون بتوفير الظروف المالئمة للتدريس والتعلمج/1/2
ُيستفاد من اإلختالفات بين األطفال آمصدر للتعلم والتدريسج/2/2
يتم اإلستفادة الكاملة آمن خبرة العاملينج/3/2
يقوم العاملون بتنمية المصادر لدعم عملية التعلم والمشارآةج/4/2
هناك إدراك لما هو متاح من مصادر في االمجتمع المحلي ويتم اإلستفادة منهاج/5/2

توزع المصادر بالمدرسة توزيعًا عادًال لدعم عملية الدمجج/6/2
تقوم المدرسة بدعم تطوير محو األمية في المجتمع المحليج/7/2

البعد ج                    تطوير ممارسات دمجية



أوافق 
تماما

أوافق و 
ال أوافقال أوافق

إحتاج 
معلومات
 أآثر

ُتبذل الجهود حتى يشعر الجميع باأللفة والترحابأ/1/1
يساعد األطفال بعضهم البعضأ/2/1
يتعاون العاملون مع بعضهم البعضأ/3/1
بتعامل العاملون واألطفال بحترام متبادلأ/4/1
هناك مشارآة بين العاملين وأولياء األمورأ/5/1
هناك تعاون جيد بين العاملين واللجان اإلدارية ومجالس اآلباءأ/6/1
تشارك آافة المجتمعات المحلية في أنشطة المدرسةأ/7/1
هناك توقعات آبيرة من آافة األطفالأ/1/2
العاملون واللجان اإلدارية ومجالس اآلباء واألطفال وأولياء األمور لديهم أ/2/2

مفهوم مشترك لفلسفة الدمج
يحظى جميع األطفال باإلحترام والتقدير المتكافئأ/3/2
يعامل آل من العاملين واألطفال بعضهم البعض باحترام وتقدير آبشر أ/4/2

وآأصحاب دور في المجتمع
يسعى العامليون إلزالة العوائق التي تواجه التعلم والمشارآة في آل ما يتعلق أ/5/2

بالمدرسة
تسعى المدرسة جاهدة للتقليل من آافة أشكال التمييزأ/6/2
تسعى المدرسة لتحقيق الصالح العام لألطفال من آافة الجوانبأ/7/2
تقبل المدرسة األطفال دون النظر إلى ظروفهم اإلقتصاديةأ/8/2

تتم تعيينات وترقيات العاملين بعدالة تامةب/1/1
تتم مساعدة آل العاملين الجدد آي يألفوا العمل في المدرسةب/2/1
تسعى المدرسة لقبول آافة األطفال من المنطقة المحيطة بهمب/3/1
تعمل المدرسة على إزالة آافة المعوقات داخل مبانيها حتى يصبح التحرك ب/4/1

بداخلها سهل للجميع
ستم مساعدة آافة األطفال الجدد آي يألفوا المدرسةب/5/1
تقوم المدرسة بتكوين الصفوف الدراسية بشكل يعكس التقدير لجميع األطفالب/6/1

تقوم المدرسة باإلهتمام بعملية التخطيط للتطوير الدمجيب/7/1
هناك تنسيق لكل أشكال دعم التعلم والمشارآةب/1/2
تساعد أنشطة تنمية قدرات العاملين على إستجابتهم لتنوع األطفالب/2/2
سياسات "اإلحتياجات التعليمية الخاصة" هى سياسات دمجيةب/3/2
تؤدي ترتيبات اإلحتياجات التعلمية الخاصة إلى تقليل العوائق التي تواجه ب/4/2

التعلم والمشارآة لكافة الطالب
ربط سياسات العمل اإلجتماعي بتطوير المنهج وسياسات دعم التعلمب/5/2
التقليل من الضغوط التي تؤدي إلى توقيع الجزاء للوصول إلى إلغاء إستخدام ب/6/2

العقاب البدني
التقليل من العوائق التي تواجه حضور الطفال إلى المدرسةب/7/2
التقليل من المضايقاتب/8/2
تتعاون المدرسة مع جهات أخرى لتشجيع الممارسات الصحية لكل األطفال ب/9/2

وأسرهم

البعد أ                     وضع ثقافات دمجية

البعد ب                    وضع سياسات دمجية

إستبيان رقم (5)  خاص بالمجتمع المحلي 



تساهم جميع الجهات الخدمية الخارجية (الجمعيات األهلية واإلدارة المحلية ب/10/2
والهيئات التطوعية وخدمات الدعم) في دعم المدرسة لتصبح ثقافتها 

وسياساتها وممارساتها دمجية

التخطيط للتعليم يأخذ بعين اإلعتبار تعلم جميع األطفالج/1/1
تعمل الدروس على تشجيع مشارآة آل الطالبج/2/1
تعمل الدروس على تفهم اإلختالفات الفرديةج/3/1
يشارك األطفال بنشاط في عملية التعلم الذاتيج/4/1
يتعاون األطفال مع بعضهم البعض في العملية التعليميةج/5/1
يساهم التقويم في تحقيق إنجازات آافة األطفالج/6/1
يقوم النظام واإلنضباط في الصف على اإلحترام المتبادلج/7/1
يتعاون المعلمون في إعداد الدروس والتدريس وعمل المراجعةج/8/1
تساهم الواجبات المنزلية في إن يتعلم الجميعج/9/1

يشارك آافة األطفال في األنسطة غير الصفيةج/10/1
اللغة التي يتم التدريس بها ل تشكل عائقًا أمام التعلم والمشارآةج/11/1

يقوم العاملون بتوفير الظروف المالئمة للتدريس والتعلمج/1/2
ُيستفاد من اإلختالفات بين األطفال آمصدر للتعلم والتدريسج/2/2
يتم اإلستفادة الكاملة آمن خبرة العاملينج/3/2
يقوم العاملون بتنمية المصادر لدعم عملية التعلم والمشارآةج/4/2
هناك إدراك لما هو متاح من مصادر في االمجتمع المحلي ويتم اإلستفادة منهاج/5/2

توزع المصادر بالمدرسة توزيعًا عادًال لدعم عملية الدمجج/6/2
تقوم المدرسة بدعم تطوير محو األمية في المجتمع المحليج/7/2

البعد ج                    تطوير ممارسات دمجية


