ورقة علمية
اعداد :روان خياط
مركز ابداع المعلم
تحقيق البيئة الجامعة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية في المدارس الحكومية في ظل سياسة التعليم الجامع وقانون التعليم

 .1اإلطار العام:
حفظت كل المواثيق والمعاهدات الدولية حق األطفال جميعا بالتعليم ،فنجد هذا الحق في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتي
تنص على أن حق بالتعلم معرف كحق من حقوق اإلنسااان ،واتفاقية حقوق الطفل أيضااا ،واتفاقية اليونس ا و لم افحة التمييز عام
 ،0691وفي اتفاقية القضا اااى على جمي أش ا ا ال التمييز ما ااد الم أر عام 0690من بينها التمييز بالتعليم ،وفي عام  6119في
اتفاقية حقوق األش ا او وإل اإلعاقة ،اما محليا نجد ان القانون الفلسااطيني األيااايااي الحافذ األول لهذا الحق ،وقانون التعليم
الذإل اصدر عام  6107وقانون المعوقين  66/4باإلمافة الى يياية التعليم الجام التي أطلقتها وزار التربية والتعليم.6109

بني على أياا

كل هذ المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية ،اهداف التنمية المساتدامة  6101والتي تتضمن الهدف

الراب وهو الحق بالتعليم والذإل ينص على "م ا ا اامان التعليم الجيد المنما ا ا ا

والياا ا ااامل للجمي وتعزةز فرو التعلم مد الحيا

للجمي " 1أإل انه ال يس ااتأني أإل طفل مهما كان اال تالف لديه ،كما ان اجند الس ااياي ااات الوطنية  6166-6107أيضا ااا بنيت
على هذا األيا  ،حيث ان األولية الأامنة في االجند تناولت " تعليم جيد وشامل للجمي  ،تنبا ا أولوة ااة التعلي اام الجي ااد والي ااامل
للجميا مان التازام طوةال األمد الاذإل تأيد الح وماة اتجا مماان نوعياة التعليام وجودتاه".2
م وجود قاانون التعليم في فلسا ا ا ا ا ا ااطين الاذإل ينظم العملياة التعليمياة في المدار وةضا ا ا ا ا ا اامن حق االطفال جميعا دون اإل تمييز
للحم ااول على تعليم مجاني الزامي ونوعي ومنهم االطفال وإل االعاقات الذهنية ،هذا القانون لم يساااتأني اإل طفل من االطفال
الذين هم في ياان د ول المدار  .كما واطلقت وزار التربية والتعليم العالي ياايايااة التعليم الجام في عام  ،6102حيث تياامل
هذ الساايايااة جمي الطلبة من وإل االحتياجات ال اصااة ،الموهوبين و وإل االعاقات الم تلفة من بينهم االطفال وإل االعاقات
الذهنية ،تتل ص هذ الس ااياي ااة بان على نظام التعليم ان يتأقلم واحتياجات هطالى االطفال مهما كانت اال تالفات بينهم لض اامان
حماولهم على حقهم بالتعليم بجود عالية ،باإلماافة الى وجود يياية اصة بالتعليم الجام الذإل ييمل األطفال وإل اإلعاقة
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الذهنية ،حيث وم ااعت هذ الس ااياي ااة بمي اااركة كل االدارات العامة في الوزار ولم تقتم اار على اإلدار العامة لإلرش اااد والتربية
ال اصة باإلمافة الى مياركة مطيسات ات عالقة.

وهنا نستطي ان ناكد على حق وجود جمي الطلبة وإل اإلعاقة بمن فيهم الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية في المدار النظامية
كما اشارت كل المعاهدات واالتفاقيات الدولية والمحلية.

 .2تجربة ابداع المعلم في تحقيق البيئة الجامعة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية في المدارس الحكومية النظامية:

بدأ مركز ابداع المعلم بالعمل في  04مدريا ااة ح ومية نظامية أيا ااايا ااية في شا اامال الضا اافة ال ربية في المناطق التي ترتف فيها
نسا ا ا ا ااع انتيا ا ا ا ااار االعاقة الذهنية لتحقيق البيئة الجام للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية ما ا ا ا اامن مذكر تفاهم جمعته م وزار التربية
والتعليم العالي لمد  4ينوات اصة بميروع نحو بيئة دامجة.

في بداية العمل تعرف المركز على تجربة الوزار في ادماج الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية في المدار الح ومية ،والتي تمألت في
الم ا اافوف المدمجة التي تحولت الى ارف مم ا ااادر بعد انتهاى المي ا ااروع الممول لهذ الم ا اافوف ،عندما بدى المركز العمل م
الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية في المناطق المساتهدفة ،كان المتعارف عليه وجودهم في المفوف المدمجة وليس ارف الممادر،
وبعد اطالق يا اايايا ااة التعليم الجام التي تنص انه على النظام المدريا ااي ان يتأقلم م اال تالفات الموجود لد الطلبة جميعا
بدون ايتأناى وانه ال يجوز عزل أإل طالع من النظام التعليمي النظامي دا ل صفوف منفملة حتى تحت يق

نفس المدرية.

لذا ارتأ المركز وبعد البدى بتنفيذ السياية التعليم الجام والتي عملت على ال اى نظام المفوف المدمجة لتعارض طرةقة عمل
هذ الما اافوف م أهداف السا اايايا ااة ،ان أفضا اال الطرق التي يم ن ان تحقق اعلى نسا اابة للبيئة الجامعة في المرحلة االولى من
تواجد الطفل وإل اإلعاقة الذهنية في المدريا ا ا ااة ان ي ون هناه تواجد لهم بي ا ا ا ا ل جزلي في ارف المما ا ا ااادر للحما ا ا ااول على
المهارات األيااايااية ي اواى التعليمية او الحياتية التي يااتساااعد على التأقلم دا ل الم ا

النظامي ،م ماامان وايااتمرار العمل

معهم دا ال ال رف الما ا ا ا ا ا اافياة النظاامياة بجاانع باقي الطلبة من اير وإل اإلعاقة ،وان ي ون لديهم طط متكاملة ومتوازةة م
ال طة الموجود في ارفة المم ا ا ا ا ا ااادر .وبعد اعتياد الطفل وإل اإلعاقة الذهنية على نظام المدري ا ا ا ا ا ااة وزةاد تقبل جمي الهيئة
التدرةسااية والطلبة لوجود وتطور مهاراته وقدراته وتأهيل الطاقم المدريااي للعمل معه ب طط فردية دا ل الما
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النظامي كباقي

الطلبة وتم ين مدير المدريا ا ااة من قياد تحقيق التعليم الجام في المدريا ا ااة ،يبدأ العمل على تقليل يا ا اااعات تواجدهم في ارف
الممادر تدرةجيا وزةاد التركيز دا ل الم

النظامي ،وتحوةل ال رف الى مراكز معلومات على المد الطوةل.

بدى العمل على تهيئة البيئة المدرياية من ور توعوةة واعداد ارف مماادر وإطالق مبادرات طالبية تتناول قضاايا االش او
وإل اإلعاااقااة الااذهنيااة منااذ عااام  6102وايا ا ا ا ا ا ااتمر حتى عااام  6107وتركز العماال الل هااذا العااام  6109على تهيئااة الهيئااة
التدرةسااية في المدار المسااتهدفة للتعرف والتعامل م الطلبة وإل االعاقة الذهنية ،باإلم ااافة الى طرق تحقيق البيئة الجامعة،
ومبادرات مدريية يقودها هذ المر مدراى المدار لي ون هناه ممان أكبر اليتم اررةة الت يير الذإل احدثته المبادر .

تولد شا ااعور بالت وف في المرحلة االولى من عقد التدرةع ،والريا ااالل ال ير مباش ا ار التي وصا االتنا من المدراى/ات والمعلمين/ات
اثنااى عقاد التادرةاع ،ولكن يا ا ا ا ا ا اارعاان ماا تبدد هذا الت وف الل الزةارات الميدانية لمتابعة نقلهم للتدرةع واعدادهم طط التعليم
الجاام التي طلبات منهم اثنااى التادرةاع والتي تنظم العمال في المادريا ا ا ا ا ا ااة على تحقيق عملياة البيئاة الجامعة للطبة وإل اإلعاقة
الذهنية وحسع يياية التعليم الجام .
قام كل مدير /ومعلم /التعليم الجام بنقل التدرةع والمعرفة لمعظم الطاقم التدرةساي و اصاة المافوف األيااياية ،وقام ميارفو
التعليم الجاام ومرشا ا ا ا ا ا اادو التربياة ال ااصا ا ا ا ا ا ااة بادعم هطالى المدراى/ات والمعلمين/ات في تنفيذ التدرةع ونقل المعرفة ما أد الى
االهتمام األكبر من قبل المدراى/ات لمتابعة المديرةات لهذا العمل ،عقد في كل مدريااة ما ال يقل عن  06ياااعة تدرةبية تناولت
التعرف على حقوق األشا ا ا ا ا ا او وإل اإلعاقة وي ا ا ا ا ااياي ا ا ا ا ااة التعليم الجام باإلماا ا ا ا ااافة الى تعرفهم على أنواع االعاقات الذهنية
والمطشارات التي تدل على وجودها وطرق تمنيفها وتفرقتها عن صعوبات التعلم واإلجراىات المدريية للمدير /او المعلم /التي
ي اايقوم بها دا ل المدري ااة والما ا

للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية ،باإلم ااافة الى عملية المتابعة من قبل المدير للتأكد من تحقيق

البيئة الجامعة.
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 .3اإلنجازات التي برزت اثناء تنفيذ التجربة

الل فتر تنفيااذ المبااادر تميزت وبرزت الكأير من اإليجااابيااات في تحقيق البيئااة الجااامعااة للطلبااة وإل اإلعاااقااة الااذهنيااة ،حيااث
تميزت المدار المياركة في العديد من الجوانع وهي:

 )0زةاد ايمان مدراى/ات المدار بحق األطفال وإل اإلعاقة الذهنية بالتعليم.
 )6ت يير التوجهات النمطية اتجا األطفال وإل اإلعاقة الذهنية.
 )0اشركت المدار معظم الطاقم التدرةسي في عملية تحقيق البيئة الجامعة.
 )4اش ا ا ا ا ا ا اركات المادار مجلس أوليااى األمور والمجتم المحلي في تنفياذ المباادرات ال ااصا ا ا ا ا ا ااة باالطلبة وإل اإلعاقة
الذهنية.
 )2تفعيل مجموعات االقران لمساند الطلبة وإل االعاقة الذهنية.
 )9قلت نسا اابة ال يابات للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية باإلما ااافة الى قلت نسا اابة الع

بين الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية

وايرهم.
 )7تعرف المعلمون/ات على اإلعاقة الذهنية ومطشرات اليك باإلمافة الى تزوةدهم بالمعرفة التي تسهل عليهم قياد
الحمص المفية بحال وجود الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية.
 )9زادت نسبة األنيطة الالمنهجية التي تتناول قضايا اإلعاقة في المدار .
 )6هيئت بعض المدار الطلبة اليتقبال أطفال وإل اعاقات هنية الل السنوات القادمة.
 )01وما ااعت بعض المدار

طة تأهيلية للمدريا ااة التي ي ا ااينتقل اليها الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية في الس ا اانة التالية

للحفاظ على مستو مهاراتهم الحياتية واألكاديمي.
 )00عملت المدا

على زةاد متابعة األهالي للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية.

 )06عملت المدار على زةاد تقبل وجود الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية من قبل باقي زماللهم.
 )00وجهت بعض المدار الطلبة للتعليم المهني اثناى تواجدهم بنفس المدرية.
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 .4التحديات التي برزت اثناء العمل:
برزت مجموعة من القضا ا ااايا اثناى تنفيذ المركز لهذ المبادر والتي كان أحد أهدافها لق نما ج ناجحة لمدار تحقق
البيئة الجامعة للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية وهي كتالي:
 )0تبين ان ما يسرري م قواني وننظمة عل طلبة عرعوبات التعلم يسري عل الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ،وهذا االمر
ال ياأ اذ بعين االعتباار ان التعاامال م كال فئاة من هاذ الفئات م تل
صا ااعوبات التعلم من الم ا ا

تماما في المدار  ،حيث يبدأ ايا ا ا ا ا ا ااتقبال طلبة

الأاني في ارفة المما ااادر بعد مرور يا اانة د اريا ااية كاملة يتم تقييم مهاراتهم ومقارنتها م

أقرانه وةسااتمر العمل معهم حتى الم ا

الراب  ،اما الطالع وإل اإلعاقة الذهنية اصااة من لديه تقرةر طبي يدل على

وجود اإلعاقة الذهنية لديهم ال يتم اد الهم ل رف المما ا ااادر من الم ا ا ا
الأاني وةساامل لهم بااليااتمرار بد ول ال رف حتى الم ا

االول وةتم االنتظار حتى وصا ا ااولهم للم ا ا ا

الراب كما هو الحال م طلبة صااعوبات التعلم ،هذا الطالع

واير من الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية الذين ال يحملون أإل تقارةر طبية بحاجة للد ول ل رفة المماا ا ا ا ا ااادر من السا ا ا ا ا ا اانة
الراب

األولى لهم في المدري ا ا ااة ،وتس ا ا ااتمر الحاجة له لد ول ال رف في حال توافرها بالمدار حتى لو تجاوز الما ا ا ا
و لك الن المهارات الحياتية واألكاديمية للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية بحاجة بي ل دالم للتكرار والتذكير والمتابعة.
ادريا ا ا ا ا ا ااي يقيم الطفررل ذوي اإلعرراقررة الررذهنيررة بنفق نداا التقييم التي يقيم بمررا نقرانر م
 )2في نهااايااة العااام الا ا
اإلعاقة ،االمر الذإل يحرمه من ابراز التقدم والتطور لعدم عدالة أدا القيا

في قيا

ير ذوي

مهاراته التي تعلمها في المدري ااة

والتي تقيس مهارات أكبر من مهاراته ،لذا يم ا ا اااا االهل باإلحباا لتدني التقديرات في التقييمات الفم ا ا االية والس ا ا اانوةة،
بالرام من التطور والتحسن الذإل يحمل لهذا الطفل ،حيث ان أإل ت يير يحدث على مستو هذا الطالع حتى لو كان
بسيط يعتبر انجاز بحاجة الى ع سه في أدا التقييم الفملية والسنوةة اما من الناحية االجتماعية او االكاديمية.
 )0تتااب ماديرةاات التربياة والتعليم في المحافظات التعليم الجامع ع طريق تكليف نحد المعلمي /ات بالمسرررررررررؤولية ع
ملف التعليم الجامع ،االمر الذإل يعطي محدودية في ات ا الق اررات والحاجة الدالمة للرجوع الى مدير المدري ااة ،الل
تجربة مركز ابداع المعلم من تساااليم زمام المبادر لمدير المدرياااة ،اي ااتطاع مديرإل المدار وما ا وتنفيذ طط للتعليم
الجام للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية في دا ل المدريااة والماافوف وااليااتراحات والرحل واألنيااطة ...الز .وبالتزامن م
تطبيق ياايايااة التعليم الجام والتي بحاجة الى متابعتها من قبل صااان القرار ولديه الساالطة والقدر على متابعة تحقيق
البيئة الجامعة ،نالحذ ان هذ المفات تجتم في مدير المدرية والذإل اثبت قدرته على لك من الل التجربة.
 )4عبر مدراى المدار عن رما ا اااهم وقدرتهم على متابعة طط التعليم الجام للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية ،وانهم يعملون
معهم بنااى على احتياج كل طفل من هطالى األطفال ،ولكن الت وف الذإل برز اثناى العمل م الطلبة هو المنماج الذي
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يجب العمل ب مع الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية والذإل على المدير /متابعته بالتعاون م معلم /ارف المم ا ا ا ا ااادر ان
وجاد/ت ،والاذإل يطبقه ومعلم /الم ا ا ا ا ا ا ا

النظامي ،وبرزت الحاجة لوجود مناهو يا ا ا ا ا ا ااهلة القراى توزع وتجزى المهارات

الموجود دا ل منهاجنا الفلسطيني بطرةقة تتنايع والمستوةات التربوةة للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية.
 )2ومن ابرز الميا ا ا ا ا ا اااكل التي برزت اثناى تنفيذ المبادر والتي تواجه عدد كبير من المدار هو عدم وجود ندوات تقييمية
تقيم الممارات الحياتية واالجتماعية بجانب الممارات التعليمة -القراءا والكتابة والحسرررررا  ،-حيث يعتمد تقييم الطلبة
الذين تحوم حولهم اليا ا وه بوجود قعاقة هنية على الحقيبة التعليمية والتي هي م ما ام ااة للطلبة ص ااعوبات التعلم وال
تقيس ي ا ا ااو المهارات األي ا ا اااي ا ا ااية انفة الذكر ،م العلم ان تقييم عملية اإلعاقة الذهنية بحاجة الى اكأر من لك فهي
بحاجة لقيا

الجوانع االجتماعية والمهارات الحياتية لي ون التقييم اقرا الى الما ا ا ا ا ا ااحيل ،ما يعني ان هذ الحقيبة من

المم ن ان تعمل على اهمال وجود الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية بيا ا ا ل اير مقما ا ااود وال تساا اااعد على الكي ا ا ا

المب ر

لإلعاقة الذهنية.
 )9العمرل مع اططفراذ ذوي اإلعراقة الذهنية في معظم الحاالت مرهون بوجود تقرير طبي يدذ عل نسررررررررربة اإلعاقة لد
الطفل ،حيث ان بعض األهالي ينكرون وجود اإلعاقة وةرفضااون احضااار هذ التقارةر ،في الوقت الذإل ي ض ا الطفل
دا ل المدريا ا ا ا اة لمجموعة من التقييمات التي تقييم مهاراته االكاديمية باإلم ا ا ا ااافة الى بروز مطش ا ا ا ا ارات تدل على وجود
اإلعاقة الذهنية لد هذا الطفل ،هذا االمر كفيل وة في المدريا ا ا ااة لبناى ال طة التي يجع العمل عليها م هذا الطالع
دون الحاجة النتظار وجود التقرةر الطبي.
 .5اإلمكانيات الموجودا في وزارا التربية والتعليم العالي:
تعتبر وزار التربية والتعليم العالي وزار حيوةة ومن اهم الوزار التي تعمل على تحقيق اجند الس ا ااياي ا ااات الوطنية واهداف التنمية
المس ااتدامة ،كما وتعرف انها وزار الدفاع ألهمية التعليم للمجتم الفلس ااطيني في لل الظروف الس ااياي ااية الراهنة ،حيث تحم اال
الوزار على ثان اكبر حم ا ا ا ا ااة من الموازنة العامة ،وص ا ا ا ا االت في هذا العالم عام  6109الى حوالي  %66من اجمالي النفقات
العامة في فلسا ا ااطين ،3كما لد الوزار عدد كبير من الكوادر البي ا ا ارةة العاملة في قطاع التعليم ،يما ا اال عدد العاملين فيها الى
 07774عاامال /يعملون في  6610مادريا ا ا ا ا ا ااة ح ومياة ،4تمتلاك الوزار قم اانياات كبير و ات جود عاالية يم نها تحقيق البيئة
الجامعة لجمي الطلبة بمن فيهم الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية ممن اإلم انيات المتوفر لديها وأبرزها:

 3موازنة المواطن  0202التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم.
 4موازنة مواطن  0202التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم.
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 )0وجود قانون التعليم ويياية التعليم الجام اللذان ال يستأنيان أحد من التعليم.
 )6االنتيار الج رافي لمديرةات التربية في الوطن ويهولة الوصول لكل المدار والطلبة وإل االعاقة.
 )0توافر كوادر بيرةة قشرافية قادر على تطبيق يياية التعليم الجام بعد تعزةز قدراتها وتم ينها.
 )4توافر مديرو/ات مدار مبادرون ومتميزون لديهم قدر على قياد تحقيق يياية التعليم الجام .
 )2دعم المجتم المحلي ومتعاونه م المدار في جمي القضايا التي يتم اشراكه بها.
 )9العالقات القوةة التي تجم وزار التربية والتعليم العالي م المطيسات المحلية والدولية العاملة في قطاع اإلعاقة والتي
من المم ن ان تتعاون معها على تطوةر طط لتحقيق البيئة الجامعة.

 .6التوعيات:
بعد التجربة التي امها المركز في شمال الضفة ال ربية ،وتواصله م أهالي األطفال وإل اإلعاقة الذهنية ومدراى
المدار والمعلمين/ات والعاملين/ات في الميدان والتواصل م المطيسات العاملة في قطاع اإلعاقة الذهنية واالطالع
على السيايات واإلجراىات التنفيذية ال اصة بالتعليم الجام فاننا نوصي با:
 .0مرور البدى بالعمل على تحقيق البيئة المدريية الجامعة من رةاض األطفال والمراحل الدرايية الم تلفة (من
تد الت وور وتدرةبات وتوعية...الز) باإلمافة الى الموالمة البيئية ،م التركيز على تدرةع الطاقم المدريي ك ل
وان ال يقتمر الموم على معلم /ارفة الممادر ومعلم التعليم الجام .
 .6مرور فتل باا ارف الممادر امام األطفال وإل اإلعاقة الذهنية وعدم اقتمارها على طلبة صعوبات التعلم وبطى
التعلم والتأ ر الدرايي ،حيث ان بعض المدار ليس لديها صور وامحة عن الفئات المستهدفة في ارف الممادر
في لل يياية التعليم الجام .
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 .0مرور ايتقبال األطفال وإل اإلعاقة الذهنية ب رف الممادر من اول يوم لهم في المدرية وعدم االنتظار لوصوله
للم

الأاني ،باإلمافة الى ايتم ارر العمل معه طوال تواجدهم في المدرية حتى لو ترف ألكبر من الم

الراب

انفا ا لقانون التعليم.
 .4مرور تسليم قياد مبادر التعليم الجام لمدير /المدرية ألنه هو المحره والمطثر األول في المدرية ،بجانع
مسطول /التعليم الجام ومعلم /ارف الممادر ،من الل وجود طة للتعليم الجام تيمل جمي الفئات وإل
االحتياجات ال اصة بمن فيهم الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية.
 .2مرور وجود منهاج مبسط ويهل القراى لألطفال وإل اإلعاقة الذهنية يتماشى م المنهاج الفلسطيني وةحتوإل على
المهارات االكاديمية والحياتية التي تم نه من االيتقالل بنفسه ،باإلمافة الى توجيه الطلبة وإل اإلعاقة الذهنية في
المراحل الأانوةة للتعليم المهني.
 .9مرور تطوةر أدوات تقييمية تساهم في تقييم األطفال وإل اإلعاقة الذهنية من النواحي االجتماعية والحياتية الى
جانع وجود أدا تقييم تربوةة مبنية على المهارات والقدرات التي يحملون عليها الل وجودهم في المدرية ت تل
عن تلك العامة لباقي الطلبة من اير وإل اإلعاقة.
 .7مرور وجود طة فردية دا ل الم

النظامي للطلبة وإل اإلعاقة الذهنية يتابعها المعلم /والمرشد /ومعلم /

ارف الممادر تراعي قدراتهم وةيرف عليها مدير المدرية ،وتكمل ال طة الفردية لهم في ارفة الممادر ان وجدت.
 .9تحوةل ارف الممادر الى مراكز للحمول على المعلومات على المد البعيد بعد التأكد من جهوزةة المدار من
التعامل واال تالفات بين جمي الطلبة.
انتم
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