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تطوير البرنامج التربوي 

الفردي

تنفيذ البرنامج التربوي الفردي

ي الفرديتقييم البرنامج التربو



   

التطوير
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التنفيذ
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التقييم



   

أصمم اختبارات متنوعة 

وراق عمل لقياس درجة تعلم كل إحالة من طلبتي" وأ

أعتمد 

أسلوب جمع المعلومات والمالحظات الصفية في تقييم كل إحالة من طلبتي"

بالتغذية الراجعة بعد  أزود طلبتي المحالين لغرفة المصادر أو الصف المستقل ذاتيًا
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كل تقييم" 

قادرون على المشاركة  أرى أن طلبتي المحالين لغرفة المصادر أو الصف المستقل ذاتياً 

لوطنية على مستوى المنطقة التعليمية والدولة "افي االختبارات 

.

يب في الترت جاء 

( وقد حصلت عباراته على ( وبانحراف معياري )الثاني بمتوسط حسابي )

(. تحديدًا،   -متوسطات ما بين )

أراعي ميول ورغبات كل إحالة من طلبتي"

 .

ن تكون مخرجات التعلم الخاصة بكل إحالة تتناسب مع متطلبات أأسعى 

الحياة المجتمعية" 

لتدريسية أراعي عند توصيف التدخالت ا

ن تكون مناسبة لكل إحالة على حدة"أ

المستقلالصفأوالمصادرلغرفةالمحالينطلبتيأشجع 

المدرسي"الدواموقاتأخارجلهمالمصممةالتقويةبصفوفلاللتحاقذاتيا

في  

(. حيث حصلت ( وبانحراف معياري )الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي )

حديدًا، ف(. ت-عباراته على متوسطات ما بين )

" .



   

"

"

يتضمن أسماء فريق تطوير  "أصمم ملفًا

البرنامج التربوي الفردي لكل إحالة )طالب( والوظيفة المطلوبة من كل واحد منهم"
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 ،الترتيب الثاني
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عند  لى أهمية إشارت أوالتي 

في عملية التنفيذ للبرنامج التربوي  البرنامج التربوي الفردي، وخصوصًا

بعض الدراسات السابقة العالمية ) الفردي

لى عدم أهمية التخصص إ( والتي أشارت 

 العلمي في البرنامج التربوي الفردي.

البرنامج التربوي عند مما يؤكد أهمية 

برامج التربوية الفردية في تعليم الطلبة ذوي في عملية التقييم لل الفردي، وخصوصًا

االحتياجات الخاصة

بعض الدراسات السابقة العالمية ) 

.) 
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