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.االعاقةالعالقة بين التكنولوجيا وذوي 

دينى

سياسي

اجتماعي

اقتصادي

مطلب

العبور إلى األداء والتنفيذ واإلنجازجسر



.االعاقةاألستفادة من التكنولوجيا لتعليم ذوي أوجه 

ةالفروق الفردي

كسب المعلومات

لسهولة التحصي

ةنماذج تعليمي

التكرار 

ىاألثراء المعرف

مشاركة  وتعاون

ةالمثيرات الحسي

التفاعلية

التشجيع

ةالتغذية الراجعالتقييم

االستقالليةالثقة بالنفس



.المالأو اقتصادية التعليم سواء فى الجهد ( 1

.قوة الحافز الذى يثيرها الكمبيوتر للطالب( 2

.إثراء العملية التعليمية بكثير من المعلومات والمعارف( 3

.خاصية التفاعل بين الطالب والكمبيوتر تجعله إيجابي وليس سلبي كالتلفزيون( 4

.استثارة أهتمام الطالب وأشباع الحاجة إلى المعرفة والتعلم( 5

.زيادة خبرة الطالب فى ممارسة أنشطة كثيرة ومتنوعة( 6

.مشاركة عدد كبير من الطالب فى أنشطة متعددة يزيد من فرص التنافس( 7

.التعليملحاسب األلي  كأحد الوسائل التكنولوجية فى ا



.الكمبيوتر لديه القدرة على تقريب الداللة اللفظية بشكل مرئي ومصور( 8

.تنوع األنشطة فى البرامج التعليمية يساعد على ترسيخ المفاهيم وتطبيقها بإيجابية( 9

.التصحيح الذاتى فى البرامج التعليمية يؤدى إلى تثبيت االستجابات الصحيحة( 10

.تنوع أساليب التعليم والعروض التعليمية له دور فى تقليل الفروق الفردية( 11

.الصورة المنظمة والمنسقة من قبل معدى البرامج له دور إيجابي على الطالب( 12

.توفير فرص عظيمة للطالب فى التجريب والمغامرة بدون خوف أو رهبة( 13

.كثير من البرامج لها دور إيجابي فى تعديل السلوك وتكوين االتجاهات االيجابية( 14

.التعليملحاسب األلي  كأحد الوسائل التكنولوجية فى ا



.توظيفيبشكل يااللالحاسب مراحل تطبيق 

.السبورة الذكية( 1

.الشاشة اللمسية واللوائح الذكية( 2

الحاسب االلي( 3



.مشاهد فقط إلى متفاعلمجردأنتقال الطالب من-1

.إلى التفاعل مع المثيراتالخروج من األطار السلبى فى المشاهدة-2

.بقدر كبيرالتركيز وعدم التشتت أو تقليلها تساعد الطالب على -3

.التعليميوجود رد فعل للطالب للمثيرات التى تعرض فى البرنامج-4

.من خالل عرض كثير من البرامجاكتساب الطالب القدرة على االختيار-5

.التصحيح الذاتى فى البرنامج التعليميعنصر -6

.ي مفيداستثمار وقت الطالب فى نشاط ذو طابع ذهن-7

.توظيف الكمبيوتر فى الخدمة التعليمية-8

.البرامج التعليمية والتفاعل االيجابي



.جوانب االستفادة من التطبيقات التكنولوجية

الجانب المهارى والتطبيقى

الجانب األكاديمي

جانب التواصل والتفاعل االجتماعى

الجانب االدراكى والمعرفى



الجانب االدراكى والمعرفى

تعلم كثير من الجوانب المعرفية* 

المفاهيم-

العالقات-

األلوان-

التوافق واالختالف -



الجانب المهارى والتطبيقى

وترتحويل الطالب من ممارس للكمبيوتر لمستفاد وموظف للكمبي* 

.المهارات التى تعلمها الطالب-

.تطبيق هذه المهارات بشكل إيجابي-

.األستفادة من األمكانيات واألدوات واألجهزة الحديثة-



ركيزة أساسية فى أهتمامات الكمبيوتر* 

.أكتساب المعلومات-

.مساعدة وتدعيم لما تم تعليمه من مهارات أكاديمية-

.تطبيق المهارات التى تعلمها-

.ىوتطبيقتعميم وتوظيف هذه المهارات بشكل عملي -

يالجانب األكاديم



جانب التواصل والتفاعل االجتماعى

محور أساسى فى وجود وسائل تواصل فعال وإيجابي * 

(برنامج كالمى)

.مراحل تطبيق برنامج كالمى-

.األصدار األول لبرنامج كالمى-

.األصدار الثانى لبرنامج كالمى-



http://www.taalam.org/

https://www.nafham.com/egypt

http://3asafeer.com/

http://www.alef-ba-ta.com/#

http://kids.jo/main/

تعلم

نفهم

عصافير

أ ب ت

تسالي

http://www.ta2heal.com/ تأهيل

http://kids.nationalgeographic.com/ National Kids



https://www.funbrain.com/

http://www.funology.com/

http://static.lawrencehallofscience.org/kidsite/

http://www.starfall.com/

https://www.ixl.com/math/pre-k

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/

Funbrain

Funology

Science

Starfull

Math

BBC



https://www.youtube.com/channel/UCXVCgDuD_QCkI7gTKU7-tpg

https://www.youtube.com/user/wearebusybeavers/featured

https://www.youtube.com/user/simplekidscrafts/featured

https://www.youtube.com/user/minutephysics/featured

https://www.youtube.com/user/hooplakidz/featured

https://www.youtube.com/SesameStreet


