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مقدمة
 مليار من الطالب خارج المدارس1.5بلدًا، بما في ذلك قطر، 180، تم إغالق المدارس في "19-كوفيد"خالل جائحة

وي اإلعاقةإضافة للتحديات التي تواجه التعليم الشامل عن بعد، كان تأثير الجائحة أسوأ بكثير على الطالب من ذ

منحت الجائحة الفرصة إلعادة التفكير في:

في حاالت الطوارئ كيفية تطبيق شمولية التعليم•

الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول كمبادرات في التعليم الشامل •

االستفادة من دروس األزمة•



جهود دعم التعليم عن بعد في قطر  
وزارة التعليم والتعليم العالي

لتسهيل ودعم جميع خدمات التعلم عن بعد"Qlearning"بوابة التعلم عن بعد الوزارةأطلقت•

صـادر الـتعلم عبر اإلنترنت، التي تتيح للطـالب سـهولة وسـرعة الوصـول لم" مزيد"وفرت الوزارة المنصة التعليمية •
مثل الكتاب المدرسي والفيديوهات التعليمية

إعداد الكتب الدراسية على هيئة ملفات إلكترونية ورفعها على المنصة•

قناة يوتيوب 19•

قناتي بث تلفزيوني لبث الدروس المصورة على مدار اليوم•

إضافة إلى توفير المئات من أجهزة موديم للوصول إلى اإلنترنت) عادية ولوحية ومحمولة(ر أجهزة حاسوب •

معلم ومعلمة13000طالب وطالبة و115000مستخدم منهم 128000•



وزارة الصحة العامة

) التوحـدالتعلـيم اإللكترونـي الضـطراب طيـف(اطالق منصة التعليم عن بعد لذوي االحتياجات الخاصـة •

يـف وتنميـة لتزويد أولياء األمور ومقدمي الرعايـة الصـحية بجميـع المصـادر المناسـبة لتوجيـه عمليـة تثق

األطفال أو البالغين المصابين بطيف التوحد



مركز مدى

تطــوير مجموعــة رمــوز تواصــل متخصصــة بالتوعيــة مــن الفيــروس•

مـن باإلضافة إلى إصـدار دليـل وقـائي باسـتخدام الرمـوز لألشـخاص

ذوي التوحد و صعوبات التعلم

مـين و تقديم ورش تعليمية عـن بعـد لـدعم التعلـيم الشـامل للمعل•

أولياء األمور 

-ع اطــالق منصــات قابلــة للنفــاذ لــدعم التعلــيم الشــامل والمجتمــ•

تركز المنصات على موارد التعليم  والخدمات عن بعد



:عليجميع الحلول القابلة للتكيف اعتمدت بشكل كبير

نصـات أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية التي تتيح الدخول إلـى م•
وبوابات التعليم  عن بعد عبر اإلنترنت

-Microsoft Teams(الدروس االفتراضية عبر • Zoomا (

 LMSنظم •

دروس يوتيوب •

دروس التلفزيون•

 األدوات ليســـــت دائمـــــًا متاحـــــة للطـــــالب مـــــن ذوي اإلعاقـــــة أو ذوي
االحتياجات التعليمية المعقدة



عد اكثر األدوات التكنولوجية المستخدمة في التعليم عن ب



التحديات
تحديات معاير النفاذ األساسية

امل تفتقرها معظم األدوات والوسائط المستخدمة في الـتعلم الشـ•
عن بعد 

با عنـــدما تكـــون موجـــودة، فإنهـــا تتطلـــب تكنولوجيـــا متقدمـــة وتـــدري•
مكثفا

 محدودية منصات التعلم عبر اإلنترنت
محدودية توفر المناهج الدراسية الوطنية على اإلنترنت
قلة المحتوى المكّيف للطالب من ذوي اإلعاقة
محدوديــة المعرفــة والقــدرة لــدى بعــض المعلمــين علــى اســتخدام المنصــات

اإللكترونية وموارد التعلم عن بعد
علــيم االفتقــار إلــى األدوات الالزمــة لرصــد وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي نتــائج ت

الطالب



تحديات لطالب ذوي الصعوبات المحددة والمعقدة

صـعوبة فـي التركيـز علـى - (ADHD)الطـالب مـن ذوي قصـور االنتبـاه وفـرط الحركـة•
شكل كافواجباتهم المنزلية، أو متابعة درس مسجل مسبًقا إذا لم تحفز انتباههم ب

قـد يتحـول -(Executive Functioning)الطـالب مـن ذوي ضـعف األداء التنفيـذي •
يـد مـن التنقل عبر الدروس االفتراضية لمواضيع مختلفة والعمـل مـن خـالل عـدد متزا

المهام إلى كابوس حقيقي و جعل أداء الواجبات مهمة صعبة أو مستحيلة

ت صعوبة فـي فهـم الـدروس وأداء الواجبـا-الطالب من ذوي عسر القراءة أو الكتابة•
و مــن تلقــاء أنفســهم أو االعتمــاد علــى والــديهم الــذين قــد ال يكــون لــديهم الوقــت أ

األدوات لدعم تعلمهم



تحديات خدمات الدعم اإلضافي والعالجي

م عدم توفر جلسات العالج طبيعي والتخاطب، وخدمات الدع

النفسي والسلوكي، والتكنولوجيا المساعدة، والدعم 

التي يحتاجها بعض الطالب من ذوي اإلضافي

ةوالتي غالبًا ما تكون متاحة فقط في المدرساإلعاقة



تحديات التكنولوجيا المساعدة

الطــالب الــذين يعــانون مــن ضــعف الســمع غيــر قــادرين علــى حضــور •

الدروس الفيديوهات الحية 

عبـر و الطالب ضعاف البصر يعانون من الواجبـات المنزليـة المرسـلة•

يرهــا فــي البريــد اإللكترونــي أو المنصــات االفتراضــية إذا لــم يــتم توف

شكل يمكن الوصول إليه

ول الصــعوبات التــي تواجــه الطــالب الــذين لهــم كــف بصــر فــي الحصــ•

إذا لـــم يكـــن لـــدى الطـــالببرايـــلعلـــى الواجبـــات المنزليـــة بطريقـــة 

خاصــية اإللكترونيــة أو تـوفر المــواد التعليميــة التـي لهــابرايــلأجهـزة 

التسمية التوضيحية المباشرة عن بعد



تحديات أولياء أمور الطالب من ذوي اإلعاقة

عـــادة مـــا يقومـــون بالعديـــد مـــن األدوار المســـاندة فـــي التعلـــيم •

الشامل عـن بعـد مثـل متابعـة الـدروس وشـرحها و رعايـة الطـالب 

بشكل كامل 

القيام بدور واألخصائيين االجتماعين•

عــد تــوفير اإلنترنــت والــدعم الفنــي مــع شــرح أدوات التعلــيم عــن ب•

والتكنولوجيا المساعدة 

ة يجدون التجربة مرهقـة للغايـة وتشـكل ضـغوطا علـيهم دون راحـ•

وتعاون مع معلمي المدراس



الحلول
ت الحلول تعتمد على استراتيجيات تعليمية مناسبة لمجموعة متنوعة من اإلعدادا

من التعلم الشخصي إلى التعلم المستمر-التعليمية 

يم ،االجتماعي التعاون ، التقي: يتم تنظيم البيئات التعليمية إلى أربعة جوانب من الممارسة  /
السلوكي والتعليمي/ العاطفي 

 باستخدام مبادئ التصميم الشامل)UDL :(

تقديم دروًسا مرنة لجميع الطالب اعتمادا على مستوى مهاراتهم •

تقديم مجموعة متنوعة من المصادر التعليمية القابلة للنفاذ والمكيفة•

توفير فرص متساوية في المشاركة و النشطة و التعلم •

تقديم طرق متعددة إلثبات إحراز تقدم وفهم الطالب•



إنشاء منصات تعليمية

المضـمون، أي بطريقـة تتـيح تمكـن المسـتخدم مـن تكييـفالتكنولوجيا تخول إنتاج المعلومـات وتبادلهـا بطريقـة•
للمستخدم تغير المضمون وفقا االحتياجات

لنفـاذ، ووفـق تصميم المنصـات وفـق المعـايير الدوليـة التـي أقرتهـا اشـتراطات التصـميم لمواقـع الويـب القابلـة ل•
W3Cمبادرة النفاذ التابعة التحاد شبكة الويب العالمية والمعروفة ـ Web Wide World Consortium

العــالمي بحســب مــا أقرتــه المبــادئ التوجيهيــة لقابليــة النفــاذ إلــى محتــوى شــبكة الويــب والصــادرة عــن التحــالف•
Guidelines Accessibility Content Web ( 2.1WCAG)-والمعروفة . لشبكة الويب

تطوير مواد يسهل الوصول إليها ومكيفة للطالب ذوي اإلعاقة لدعم التعلم عن بعد•

على سـبيل (تطوير مواد تعليمية سمعية وبصرية يمكن الوصول إليها لنشرها من خالل وسائل اإلعالم المختلفة•
)المثال عبر اإلنترنت



المعلمين والمدارس

اضــحة تقــديم إرشــادات واضــحة لقيــادات التعلــيم والمــدارس حــول نطــاق التزامــاتهم وتنوعهــا مــع تــوفر اســتراتيجيات و•
للتعليم الشامل 

ذلك من ضمان الوصول إلى اإلنترنت للتعلم عن بعد والتأكد من أن البرامج متاحة لألشخاص من ذوي اإلعاقة ،بما في•
خالل توفير األجهزة المساعدة

توفير التوجيه والتدريب والدعم للمعلمين بشأن التعليم الشامل والتقنيات المستعملة •

القيام بالتنسيق الوثيق مع أولياء األمور ومقدمي الرعاية للتعليم المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة•

عليميـة توفير التوجيه والدعم عن بعد ألولياء األمور  ومقدمي الرعاية للمساعدة في إعداد أجهزة الدعم و البرنـامج الت•
ألبنائهم من ذوي اإلعاقة

تصميم دروس مرنة ومتاحة لجميع الطالب على حسب توجيهات التصميم الشامل للتعلم •



موجهات عامة

ة ونقـص ومرونة بالنسبة للطالب باألخص الذين يعـانون مـن اضـطراب فـرط الحركـ, جعل المنهج الدراسي أكثر جاذبية •

االنتباه والتشتت

ية االفتراضـية توفير ترجمات كتابية أو عن طريق لغة اإلشارة لمقاطع الفيـديو المسـجلة مسـبقًا فـي الفصـول الدراسـ•

والتعليقات التوضيحية المباشرة عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة السمعية

توفير الكتب المدرسية الرقمية أو الكتب الصوتية للطالب الذين يعانون من عسر القراءة •

توفير مواد تعليمية ومنصات إرشادية ألولياء األمور والمجتمعات المحلية للطالب من ذوي بالتوحد•

شارة ، بما فـي ذلـك يمكن للُنهج المختلطة التي تجمع بين الحلول التكنولوجية وخيارات التسمية التوضيحية ولغة اإل•

يمية دمج الفصول العالجية ، أن تدعم بشكل أفضل الطالب من ذوي اإلعاقة وتضمن تلبية احتياجاتهم التعل
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