
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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آليات

تشغيل مدارس التربية الخاصة 
العام الدراسي 2020-2021م
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أوال: توقيت اليوم الدراسي لمدارس التربية الخاصة  للعام الدراسي 2020/ 2021م 

1( مدرسة التربية الفكرية 
�سيتم ت�سغيل  املدر�سة بن�سبة 50 %��

التوقيت
الزمن بالدقيقة الحصة

الى من

8:30 8:00 30 á°SQóª∏d áÑ∏£dG ∫ƒNO

9:05 8:30 35 ¤hC’G

9:45 9:10 35 á«fÉãdG

10:00 9:45 15 áë°ùØdG

10:40 10:05 35 áãdÉãdG

* jتم تخ�سي�ص �ساYة dلمعلمني بعد انتهاhO Aام اdطالب باملدر�سة ملتابعة eتطلبات اdتعليم الdكرتhين dPhك eن Nالل اإYداO الأن�سطة 
ehتابعة hت�سحيح اأYمال اdطالب يف املن�سة الdكرتhنية.

كيفية تشغيل مدرسة التربية الفكرية بنسبة 50 %: 

اdطلبة eن اd�سفوف اd�سابع اىل اdتا�سع (ممن ل jعانون eن اjة اeراVص eزeنة) �سوف jتم تدرj�سهم يف املدر�سة مبجموYات Uسغريe Iن 
W (5-4)الب يف اd�سف اdواMد eع اتخاP اdتدابري اdوbاFية املنا�سبة, اأeا اdطلبة eن اd�سفوف اdتهيئة اىل اd�ساO�ص �سوف jتم تدرj�سهم 

يف نف�ص اdوbت eن اdدhام Yن Wرjق اdتعلم Yن بعد h�سوف jتم ا�ستخدام اdربناeج املنا�سب eعهم M�سب ا�ستجابتهم .

يف Mاdة ا�ستمرار LاFحة cورhنا ( cوaيد 19) LhhوU Oسعوبة cبريI يف تعليم اdطلبة ب�سكل eباTسر , aاإنه �سيتم  حتوjل تدرj�ص اdطلبة  ��
Yن بعد ahق اdربناeج اdزeني الآتي: 

التوقيت
الزمن بالدقيقة الحصة

الى من

9:05 8:30 35 ¤hC’G

9:40 9:05 35 á«fÉãdG

9:55 9:40 15 áë°ùØdG

10:30 9:55 35 áãdÉãdG

* jتم تخ�سي�ص �ساYة dلمعلمني ببعد انتهاhO Aام اdطالب باملدر�سة ملتابعة eتطلبات اdتعليم الdكرتhين dPhك eن Nالل اإYداO الأن�سطة 
ehتابعة hت�سحيح اأYمال اdطالب يف املن�سة الdكرتhنية.
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2( مدرسة األمل للصم : 

�سيتم ت�سغيل املدر�سة بن�سبة ah %100ق اdربناeج اdزeني الآتي:

التوقيت
الزمن / ساعة الحصة

الى من

08:00 07:30 ن�سف �ساYة á°SQóª∏d áÑ∏£dG ∫ƒNO

09:00 08:00 IدMاh ةYسا� ¤hC’G

10:00 09:00 IدMاh ةYسا� á«fÉãdG

10:15 10:00 bO 15يقة áë°ùØdG

11:15 10:15 IدMاh ةYسا� áãdÉãdG

* jتم تخ�سي�ص �ساYة dلمعلمني ببعد انتهاhO Aام اdطالب باملدر�سة ملتابعة eتطلبات اdتعليم الdكرتhين dPhك eن Nالل اإYداO الأن�سطة 
ehتابعة hت�سحيح اأYمال اdطالب يف املن�سة الdكرتhنية.

3( معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين

�سيتم ت�سغيل املعهد بن�سبة ah %100ق اdربناeج اdزeني الآتي:

التوقيت
الزمن / ساعة الحصة

الى من

08:00 07:30 ن�سف �ساYة ó¡©ª∏d áÑ∏£dG ∫ƒNO

09:00 08:00 IدMاh ةYسا� ¤hC’G

10:05 09:05 IدMاh ةYسا� á«fÉãdG

10:25 10:05 bO 20يقة áë°ùØdG

11:25 10:25 IدMاh ةYسا� áãdÉãdG

* jتم تخ�سي�ص �ساYة dلمعلمني بعد انتهاhO Aام اdطالب باملدر�سة ملتابعة eتطلبات اdتعليم الdكرتhين dPhك eن Nالل اإYداO الأن�سطة 
ehتابعة hت�سحيح اأYمال اdطالب يف املن�سة الdكرتhنية.
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ثانيا : ألية التعليم المباشر: 

اإلجراءات التنفيذية آلية التدريس

�� Oوا`̀e hOن  الأ�سا�سية   Oامل̀``وا Yلى  احل�س�ص  اbت�سار 
اd�سفية  اdغرaة  يف  احل�س�ص  Lميع  hتنفيذ  الأن�سطة 
Mتى j�سهل اdتحكم يف Yمليات اdتعقيم hاحلد eن تنقل 

اdطالب يف اأeاcن YدjدO IاNل املدر�سة.

dتجنب �� اdف�سل  يف  Tسفوjا  اdطاdب  مب�سارcة   Aتفاcال
bبل  eن   Iسبور�dا ̀`الم  bاأ  hاأ الأhراق  مل�ص   hاأ ا�ستخدام 

اdطالب.

احل̀`راري �� باdتغليف  اdورbية  اdتعليمية  اdو�ساFل  تغليف 
dي�سهل Yلى املعلمة تعقيمها يف Mال اMتاLت ل�ستخداeها 
 IسارTالإh طالبdن اe بهاjكتفي بتقرj ماc ,Iرe نe رثcاأ

اإdيها eن بعيد.

اdتقييم �� hات̀`ب̀`اع  باملالMظة,  اdطاdب  بتقييم   Aتفاcال
اdوUسفي الإdكرتhين dتجنب ا�ستخدام الأhراق.

تق�سيم اأjام اdدhام Yلى اdطالب بحيث تكون اdن�سبة %50 ��
يف cل jوم Oرا�سي بجدhل eعني M�سب املراMل اdدرا�سية 

hالأjام. 

اdغرaة �� OاN``ل  اd̀`در�̀`ص  è`ن   Aز`̀L YرVص  dلمعلم  ميكن 
hبعده  املقننة  اdدرا�سية  احل�سة   Iرت`̀a Ǹ`الل  اd�سفية 
املن�سة  Ỳ`رب  اd̀`در�̀`ص  è`ن  تبقى  è`ا  اd̀`ط̀`اd̀`ب  �سيتكمل 

اdتعليمية.
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ثالثا : ألية تشغيل المدارس بالتعليم عن بعد 

آلية التنفيذ المدرسة

اإYداe Oذcرات / eلزeات تعليمية hرbية ت�سمل الأgداف ��
اإىل  بالإVساaة  اdطاdب  eع  حتقيقها  املطلوب  hاملهارات 

.Iهارe hدف اأg كلd بةMالأن�سطة امل�سا

بها �� dال�ستعانة  gدف  dكل  توVسيحية  aيدjوgات   Oدا`̀Yاإ
 Aياdhاأ يف Tسرح اdدرh�ص dلطالب Yن بعد chذdك تزjhد 
اdتعليمية   IOامل̀`ا توUسيل  eن  jتمكنوا  بحيث  بها  الأè`ور 
اdتواUسل   IرhسرV Yلى  اdتاأcيد  eع  �سهوdة,  بكل  dلطاdب 
امل�ستمر eع اأdhياA الأeور dلتاأcد eن �سري اdعملية اdتعليمية 

ب�سكل �سليم.

gاتف ��  hاأ الأeر ميلك LهاM Rا�سوب  اأن hيل  eن  اdتاأcد 
̀`ص  �hدر`̀ dا è`ت̀`اب̀`ع̀`ة  ̀`ه  d jت�سنى  M̀`ت̀`ى  باd�سبكة  eت�سل 

الإdكرتhنية eع ابنه.

اأي ��  hاأ  Iالأ�سر  Oراaاأ اأMد   hاأ الأeر  اdتاأcد eن Lhوh Oيل 
املعلوeة  hتوUسيل  املعلمة  اdتواUسل eع  bاOر Yلى  Tسخ�ص 

dلطاdب.

Wرjق �� Ỳ`ن  aيتم  اdطاdب  تقييم  dعملية  باdن�سبة  اأe``ا 
املذcرات اdتي مت اإYداgOا eن bبل املعلمني hاdتي حتوي 
اإdزاeه  jhتم  الأeر  ت�سلم dويل  اأن�سطة cل eهارI, بحيث 

باإرLاYها dلمدر�سة eتى eا Wلبت eنه dPك.

Wرح �� Wرjق  Yن  dPh̀`ك  ابنه  ملتابعته  الأè`ر  hيل  حتفيز 
e�سابقات يف الن�سطة اdتعليمية eع eنح LواFز dلفاFزjن.

الأè```ور يف M``ال مت ��  Aي``ا``dhاأ bh``ت eعني جلميع  حت̀`دj̀`د 
بني   Iس̀`ور`̀Uh (Uسوت  eباTسر  حت̀`دث  برناeج  ا�ستخدام 

اأdhياA الأeور hاملعلمني),

الMتفاظ باdفيدjوgات املنتجة يف eن�سة تعليمية NاUسة ��
اdرLوع  الأè`ر  hhيل  املعلم  Yلى  j�سهل  بحيث  باملدر�سة 

اإdيها يف Mال احلاLة اإdيها يف bhت لMق.

�� Oوا`̀e  Oدا``̀Yاإ jتم  اd̀`ف̀`رjÒ`ة  اdتنمية   Oوا``̀e jخ�ص  aيما 
اdكرتhنية ب�سيطة M�سب cل بحيث jتمكن اdطاdب اdتعلم 

hال�ستفاe IOنها.

 التربية الفكرية
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آلية التنفيذ المدرسة

اdتي �� hاdوMدات  اdدرh�ص  dتحدjد  eاOه  dكل  جلنه  تعقد 
اأj�سا   Oحت̀`دh املعهد  يف  aيها  hالNتبار  تدرj�سها  jلزم 
 Oالل املواN نe ن بعدY تي تدر�صdالأن�سطة اh ص�hدرdا
eن   Aس̀`وا`̀� اdتواUسل  hh�سيلة  امل�سموYة  hامل̀`ح̀`اV̀`س̀`رات 
اdتواUسل  اأe hن Nالل جمموYات  تعليمية  eن�سة  Nالل 
اdوات�ص اب jhكون الNتبار aيها hاdتقومي بنف�ص Wرjقة 
الأن�سطة املطلوبة eن  hاأj�سا Lميع  اdتواUسل الdكرتhين 
اإLابته  اأj hكتب اdطاdب  اdطاdب تكون eكتوبة اdكرتhنيا 
ان  Yلي  dلتقومي  dلمعلم  hتر�سل  hت�سجل  Uسوتيا  jhقراأgا 
jكون gناك eلف اdكرتhين dكل Wاdب jحتوي Yلي املهام 
اdتي اأOاgا اdطاdب e�سجله ب�سوته hتبقى اdن�سخ اdورbية 
eلف  Yhنوان  رbم  بنف�ص  ehعنونة  eرbمة  اdطاdب  dدي 

اdت�سجيل اd�سوتي .

اdتواUسل �� è`واb̀`ع  hيف  Uسوتيا  اd̀`درh�̀`ص  املعلمني  j�سجل 
الLتماYي املرتبطة dلف�سل اdذي jقوم بتدرj�سه.

jح�سر املعلمني املعهد jhتم ت�سجيل اdدرh�ص Thسرح dطلبه ��
ب�سكل aيدjو hار�ساdه dلطلبة اh رaعه dلمن�سة.

hنقل �� امل̀`رF̀`ي  الت�سال  ب̀`راè`ج  hاdطلبة  املعلمني  jفعل 
اdطلبة  ehتابعه  اdتعليمية  hاحل�س�ص  dدرh�ص  eباTسر 

dلواLبات Zhريgا.

jحتوي �� è`اOه  cل  dدرh�ص  Uسوتية  eلفات  بنك  Yمل  jتم 
TسرMا Uسوتيا eف�سال jنا�سب اdطالب املكفوaني 

اdب�سر �� Vسعاف  dلطالب  تعليمية  aيدjوgات   Oدا`̀Yاإ jتم 
با�ستخدام  اdفيدjوgات  jتمكنون eن eتابعة gذه  اdذjن 

املعينات اdب�سرjة املنا�سبة dهم

توaري اdتقنيات امل�ساYدd Iلتعلم Yن بعد eثل الت بريcنز ��
hاLهزI براjل �سين�ص hالأLهزI اdلوMية.

�� IهزLالأh الأhOات  Lميع  اأè`ره  hيل  eع  اdطاdب  j�ستلم 
jhكون e�سوؤhل Yنها

eع hيل اأeره e�سوؤdhية تاeة ��

معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين


