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يقذيت :
و ٍّخ "ّٔٛرج" غبٌجب ِب رغزخذَ ٌزؼٕ ٟأش١بء ِخزٍفخّ٠ .ىٓ أْ رش١ش إٌ ٝرّثٚ ً١الغ ،إٌِ ٝخطػ ٌجٕبء ٚالغ ،أ ٚإٌِ ٝثال ٠سزز ٜثٗ .فٟ
ع١بق ٘زٖ اٌٛث١مخ ٠غزخذَ اٌّؼٕ ٝاٌؼٌٍٍّّٕٛ ٟرج ،أ : ٞثؼذ رسٍٚ ً١الغ ِؼمذ٠ ،زُ ٚصف ٘زا اٌٛالغ فِ ٟىٔٛبرٗ األعبع١خ ٚسٚاثطٗ.
ّ٠ٚىٓ اعزخذاَ ٘زا إٌّٛرج ثؼذ رٌه وّشخغ ٌزم ُ١١خٛدح زبالد ٍِّٛعخٌٍ ،ىشف ػٓ اٌّىٔٛبد  / ٚأ ٚاٌؼاللبد اٌّفمٛدح  ِٓٚ ،ثُ رمذُ٠
رٛص١بد رف١ذ ف ٝػًّ اٌزغ١١شاد اٌالصِخِ .ب ٚسد ف٘ ٟزٖ اٌٛث١مخ ٌ١ظ إٌّٛرج األٚسٚث ٟإٌٙبئ ِٓ ٟاٌزؼٍُ ثبٌّٕضي ٚاٌّغزشفٌ ٝألغفبي
ٚاٌشجبة ِٓ ر ٞٚاالزز١بخبد اٌطج١خ ،وّب ٘ ٛاٌٛظغ ف ٝاٌزؼٍُ ثبٌّٕضي  ٚاٌّغزشف ٚ ، ٝأ٠عب اٌزؼٍ ُ١ثشىً ػبَ ،ف ٝٙػٍّ١خ ِؼمذح ٌٍغب٠خ
ِٚزٕٛػخ ف ٟخّ١غ اٌذٚي األٚسٚث١خ ِٚ .غ رٌه ،يب تى تحقُقه فً انًششوع  LeHoهى تحذَذ األسبسُبث انهبيت وعذد ين انعالقبث
بُنهًب نخهق نًىرج ،انزي عهً أسبسه ًَكن صُبغه تىصُبث هبيت نصبنعٍ انسُبسبث وانًهنُُن عهً يختهف انًستىَبث.

انبعذ األوسوبٍ نتعهُى األطفبل روٌ االحتُبخبث انطبُت :
رّش١ب ِغ ارفبل١بد أٌٛ١غى ٛاٌغبثمخ ٚاٌّؼب٘ذاد ١ِٚثبق االرسبد األٚسٚثٌٍ ٟسمٛق األعبع١خ ( )2000رؤوذ اٌّبدح  14ػٍ ٝزك خّ١غ
األغفبي ف ٟاٌزؼٍٚ .)1( ُ١أصجر ٘زا اٌسك ٍِضَ لبٔٔٛب ٌدّ١غ اٌذٚي األػعبء ف ٟاالرسبد ِٓ خالي ِؼب٘ذح ٌشجٔٛخ (د٠غّجش ِٚ .)2002غ
رٌه ،ال ٛ٠خذ ٔصب صش٠سب ٌزؼٍ ُ١األغفبي ٚاٌشجبة ِٓ ر ٞٚاالزز١بخبد اٌطج١خ ف٘ ٟزٖ إٌصٛص .ثّٕ١ب ف ٟاٌّّبسعخ اٌؼٍّ١خ فمذ رُ
اٌزصذ٠ك ػٍ ٝاٌزؼذ٠الد ف ٟاألٔظّخ ٚاٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائر اٌٛغٕ١خ اٌز ٟرٛفشِب ٍ٠ضَ ٌخٍك ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ أثٕبء اٌّشض ٚاٌؼالج اٌطج ٟفٟ
اٌّغزشف ٝأ ٚف ٟإٌّضي أ ٚف ٟأِبوٓ أخش.ٜ
رُ ػًّ رسٍ١ِ ً١ذأ ِٓ ٟلجً اٌّششٚع  (2013-2016( LeHoف ٟاٌذٚي األػعبء ف ٟاالرسبد ( ٚ )2لذ اثجزذ ٚخٛد إخزالفبد ثٓ١
اٌذٚي فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزشش٠غ ٚاٌزٕظٚ ُ١إٌّب٘ح اٌذساع١خ ٚاٌ١ٙئبد اإلداس٠خ .ف ٟثؼط اٌذٚي رىٚ ْٛصاسح اٌزؼٍ ٟ٘ ُ١اٌدٙخ اٌّغؤٌٚخٚ ،فٟ
دٚي أخش ٜرىِ ْٛغؤٌ١خ اٌذٌٚخ ٚ ،اٌجؼط ا٢خش ِٓ اٌذٚي ِغئ١ٌٛخ اٌغٍطبد اٌزؼٍ١ّ١خ اإللٍ١ّ١خٚ .رشرجػ ٘زٖ اإلخزالفبد ثئخزالف
اٌخٍف١بد اٌغ١بع١خ ٚاٌدغشاف١خ ٚاالخزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ فِ ٟخزٍف اٌذٚي٘ٚ ،.زا ٠ؤد ٞإٌ ٝرٕٛع اٌج١ئبد اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌخبصخ ثزؼٍ ُ١األغفبي ٚاٌشجبة ِٓ ر ٞٚاالزز١بخبد اٌطج١خ ثبٌّٕضي ا ٚاٌّغزشف ٚ ٝاٌّزٛاخذح ف ٝإٌظُ اٌزؼٍ١ّ١خ ثبٌذٚي األٚسٚث١خ.

انبُئبث انتعهًُُت انثالثت األكثش شُىعب نهتعهى ببنًنزل و يستشفً :
.1
ِذسعخ ِغزشفِ ٟ٘ : ٝذسعخ ِخصصخ ٌٍّشازً اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ ف ٟاٌّغزشف ٝاٌز٠ ٝزُ ػالج اٌطفً ثٙب ٠ ٚذسط فٙ١ب اٌطفً
خالي فزشاد االعزشفبء أ ٚإػبدح اٌزهِ٘ .ً١ؼظُ ِذاسط اٌّغزشف١بد رىِ ْٛؼزّذح ٌِّٛ ٚخ ٚ ،ثبٌزبٌ ٟرخعغ ٌٍعٛاثػ اٌزٕظ١ّ١خ
ٚإٌّب٘ح اٌذساع١خ اٌز٠ ٟسذد٘ب لبٔ ْٛاٌذٌٚخ ٌ١ىٔ ْٛظبَ رؼٍ ُ١األغفبي ر ٜٚاإلزز١بخبد اٌطج١خ فِ ٝذاسط اٌّغزشف١بد ِّبثً
ٌٍّذاسط اٌؼبد٠خ.
 .2التعلٌم بالمنزل  :هو التدرٌس الفردي للطلبة ذوى اإلحتٌاجات الطبٌة فى المنزل أو فً أى مكان آخر غٌر المستشفى ،مما
ٌمكنهم من االستمرار فً دراستهم  .وتتشابه طرٌقة التعلٌم المنزلى مع طرٌقة التعلٌم بالمدارس العادٌة لكن فً بعض األحٌان
ٌقتصر على التعلٌم عن بعد باستخدام الوسائل الالزمة إلتاحة ذلك.
 .3اٌّذسعخ اٌؼبد٠خ ٝ٘ :اٌّذسعخ اٌطج١ؼ١خ اٌز٠ ٝسعش ثٙب اٌطفً ِٓ ر ٜٚاإلزز١بخبد اٌطج١خ ػٕذِب ال ٠ىِ ْٛش٠عبٚ .ػبدح رىْٛ
رٍه اٌّذاسط ِؼزّذح ٌِّٛ ٚخ ِٓ ٘١ئخ اٌزؼٍ ُ١ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّسٍ ٟأ ٚاإللٍ ّٟ١أ ٚاٌٛغٕٚ ،ٟلذ وبٔذ غبٌج١خ رٍه اٌّذاسط فٝ
اٌّبظ ٟرٙزُ فمػ ثبٌطالة "األصسبء" ثّٕ١ب ٠زُ رٛخ ٗ١اٌطالة ر ٞٚاإلزز١بخبد اٌخبصخ ٚاألغفبي اٌز٠ ٓ٠ؼبٔ ِٓ ْٛزبٌخ غج١خ
إٌِ ٝذاسط ِزخصصخ ف ٝرٌهٚ .لذ رُ إٔشبء زٍٛي ِجزىشح ثبعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب اإلرصبالد  ٚاٌّؼٍِٛبد ٌزّىٓ األغفبي رٜٚ
اإلزز١بخبد اٌطج١خ ِٓ زعٛس دسٚع ُٙفٚ ٝلزٙب ثّذاسع ُٙاٌؼبد٠خ ػٓ غش٠ك اإلرصبي ثبإلٔزشٔذ ث ٓ١اٌّذسعخ ِ ٚىبْ رٛاخذ
اٌطفً عٛاء وبْ ثبٌّغزشف ٝأ ٚإٌّضي أ ٚأِ ٜىبْ آخش.
ٌظهر التحلٌل المٌدانى و الذى تم اجراؤه بواسطة المشروع  LeHoأن الوضع لٌس متماثال فً كل بلد أوروبً ،إنما توجد
إختالفات كبٌرة فً التشرٌعات التً تنظم التعلٌم بالمستشفى فً مختلف البلدان.
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انعىايم انتٍ تى تحذَذهب ين خالل يششوع  LeHoو انتٍ تحذد خىدة هزا اننىع ين انتعهُى :
ٕ٠ .1جغ ٟػٍٔ ٝظبَ اٌزؼٍُ ثبٌّٕضي أ ٚاٌّغزشف ٝأْ ٠خذَ دائّب ٘ذف ِضدٚج ٌّ :ىبفسخ اٌزخٍف ػٓ اٌذساعخ ٚوزٌه اٌّسبفظخ ػٍٝ
اٌشٚاثػ االخزّبػ١خ ث ٓ١األغفبي اٌّشظِ ٚ ٝؼٍّ ُٙ١ثبٌّذسعخ  ٚصِالء اٌذساعخ.
٠ .2دت أْ ٠ى ْٛاٌزشو١ض ػٍ ٝاٌزؼٍُ ،ثذال ِٓ اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌزذس٠ظ .ززِٕ ٝزصف اٌمشْ اٌؼشش ،ٓ٠رُ اػزجبس خٛدح رؼٍُ اٌطالة
وّم١بط داي ػٍ ٝخٛدح اٌزذس٠ظ .ثؼجبسح أخش ،ٜوبْ اٌّؼٍُ ٘٠ ِٓ ٛسًّ غالثٗ ػٍ ٝاٌزؼٍُٚ .ف ٟأٚ٢خ األخ١شح ،رٛصً اٌجبزث ْٛفٝ
ػٍُ إٌفظ ِٚصّّٔ ٟظُ اٌزؼٍ ُ١إٌ ٝأْ اٌّزؼٍُ ِ٘ ٛسٛس ػٍّ١خ اٌزؼٍُ .فبٌّؼٍُ ّ٠ىٓ أْ ٠مذَ اٌذػُ ٌزغ ً١ٙػٍّ١خ اٌزؼٌٍُٚ ،ىٕٗ ال ٠ذ٠ش٘ب
 ٚال ٛ٠خٙٙب .اٌ٘ ،َٛ١زٖ اٌشؤ٠خ ٌٍزؼٍ ٟ٘ ُ١اٌّمجٌٛخ  ٚلذ رُ رهوذ٘ب ِٓ خالي اٌزؼش٠ف ثبٌؼٛاًِ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌشئ١غ١خ اٌغزخ ( )KEFsاٌز ٟرُ
رسذ٠ذ٘ب خالي اٌّششٚع (.)3
ٌ .3مذ أصجر إٌبط أوثش ٚػ١ب ثبٌمّ١خ إٌفغ١خ ٚاالخزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ ٌذِح ر ٞٚاإلػبلبد ف ٟاٌّدزّغ اٌؼبَٚ ،اصجر ِٓ اٌعشٚسٞ
رٕف١ز ٘زا فِ ٝدبي اٌزؼٍٚ .ُ١ثبٌزبٌ ،ٟفئْ رسٛي اٌّذاسط اٌؼبد٠خ إٌِ ٝذاسط "شبٍِخ" اصجر ززّ١ب .ثذأ ٘زا اٌزسشن فٌٚ s1290 ٟىٓ رُ
اإللالع ػٕٗ خالي اٌؼمذ ٓ٠اٌّبظٚ ،ٓ١١اٌز ٟشٙذد ف ُٙ١اٌّض٠ذ ِٓ اٌجٍذاْ إػبدح رٕظٔ ُ١ظّٙب اٌزؼٍ١ّ١خ ٔس" ٛاٌّذاسط اٌدبِؼخ" أٚ
"اٌزؼٍ ُ١اٌشبًِ".
 .4عبُ٘ اٌزطٛس ف ٝإعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاإلرصبالد ف ٝاإلظبفخ إٌ ٝاألدٚاد اٌز ٟردؼً ِٓ اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ أوثش وفبءح
ٚفؼبٌ١خ ،عٛاء ػٍِ ٝغز ٜٛاٌزؼٍ ُ١اٌفشدٚ ٞاٌزؼٍُ اٌزؼب.ٟٔٚ
 .5أزذ اٌؼٛاًِ األعبع١خ ٌٕدبذ رؼٍ ُ١األغفبي ر ٞٚاالزز١بخبد اٌطج١خ اٌزؼب ْٚث ٓ١خّ١غ اٌدٙبد اٌّؼٕ١خ :ا٢ثبء ٚاألِٙبد ٚاٌطٛالُ
اٌطج١خ ١٘ٚئخ اٌزذس٠ظ ٚأػعبء اٌّدبٌظ اٌّذسع١خ ٚاٌّغزشبسٚ ٓ٠اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌّٛخٚ ، ٓ١ٙاألصذلبءٚ ،األُ٘ ُ٘ ،األغفبي أٔفغ .ُٙوّب أٗ
ِٓ اٌّ ُٙػٍ ٝصبٔؼ ٟاٌغ١بعبد ػٍِ ٝخزٍف اٌّغز٠ٛبد خٍك ٚدػُ اٌظشٚف ٌٙزا اٌزؼب.ْٚ
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تىصُبث انًششوع (:)LeHo
٘زٖ اٌزٛص١بد ٘ٔ ٟزبج ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد ٚاإلخشاءاد ظّٓ اٌّششٚع .ثبإلظبفخ إٌ ٝرسٍِ ً١دبي اٌزؼٍُ ف ٝإٌّضي  ٚاٌّغزشف ٝفٟ
أٚسٚثب ٚدساعخ ػٛاًِ اٌزؼٍ ُ١األعبع١خ ،فمفذ لبَ اٌّششٚع ثؼًّ ػذح إخزّبػبد ٌّدّٛػبد اٌزشو١ض ( ، (4رطج١مبد اٌزذس٠ت ،اٌخجشاد
اٌؼٍّ١خ اٌّ١ذأ١خ ٔٚذٚاد ػجش اإلٔزشٔذ اٌز ٟرُ رٕظّٙ١ب ف ٟاٌجٍذاْ اٌّشبسوخ ف ٝاٌّششٚعٔٚ .ز١دخ ٌٙزٖ األٔشطخٚ ،ظؼذ اٌزٛص١بد
اٌزبٌ١خ :
 .1انتىصُبث انًقذيت إنً انقطبع انطبٍ :
٠ .aدت ػٍ ٝاٌطبلُ اٌطج ٟإثالؽ أ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّؼٍّٚ ٓ١اٌطفً  /اٌشبة (اػزّبدا ػٍ ٝاٌؼّش ٚإٌعح) ػٓ ا٢ثبس اإل٠دبث١خ
ٌّٛاصٍخ رؼٍٚ ُّٙ١اٌسفبظ ػٍ ٝاالرصبي ثهلشأِّ ُٙب ٠غبػذُ٘ ف ٝاٌزغٍت ػٍ ٝزبٌز ُٙاٌصس١خ ٚ .ثؼذ ِؼشفخ ٘زٖ ا٢ثبس
اإل٠دبث١خ ٕ٠جغ ٝػٍ ٝاٌطبلُ اٌطج ٟأْ ٠سفض األغفبي ٚاٌشجبة – أثٕبء اٌؼالج – ػٍ ٝاٌزؼٍ ٚ ُ١اٌزٛاصً ف ٟألشة ٚلذ رغّر ثٗ
زبٌز ُٙاٌصس١خ.
 .bرمغ ػٍ ٝػبرك اٌطبلُ اٌطجِ ٝغئ١ٌٛخ إثالؽ اٌطٍجخ أْ زبٌز ُٙاٌطج١خ ٚاٌؼالج لذ ٠ؤثش ػٍِ ٝغز٠ٛبد اٌدٙذ ٚاٌفٚ ُٙلذ ٠ؤد ٜإٌٝ
رغ١شاد ف ٟاٌشخص١خ ٚاٌّضاج.
٠ .cدت أْ ٠ى ْٛاٌطبلُ اٌطج ٝػٍ ٝدسا٠خ وبٍِخ ثٙزٖ ا٢ثبس اٌّسزٍّخ أثٕبء رذس٠ج ُٙاأل ِٓٚ ٌٟٚخالي دٚساد اٌزط٠ٛش اٌّٟٕٙ
اٌّغزّش.
 .2تىصُبث نقطبع انتعهُى :
.a

.b
.c

.d
.e

.f

خالي ِشزٍخ اٌؼالج٠ ,فعً أْ ٠ظً األغفبي اٌز٠ ٓ٠ؼبٔ ِٓ ْٛزبالد غج١خ ِغدٍ ٓ١ثّذاسع ُٙاٌؼبد٠خ عٛاء وبٔٛا ف ٝإٌّضي أٚ
اٌّغزشف ٝأ ٚف ٝأِ ٜىبْ آخش٘ .زا ٘ ٛاٌسبي ف ٟػذد ِٓ اٌجٍذاْ اٌّشبسوخ فِ ٝششٚع ٚ ،LeHoال عّ١ب ِغ ع١بعخ اٌّذسعخ
اٌشبٍِخ ٚ ،اٌز ٝرجمِ ٝغؤٌٚخ ػٓ رؼٍ ُ١اٌطفً ِغ اٌّذسعخ اٌؼبد٠خ ثغط إٌظش ػٓ اٌّىبْ اٌفؼٍ ٝاٌزٚ ٜاصً رؼٍ ّٗ١ثٗ أثٕبء
اٌّشض ٚاٌؼالج٘ٚ .زا ٠ذػُ ٠ٚؼضص اإلرصبي اٌّغزّش ِغ ِذسعٚ ُٙ١ألشأ ُٙف ٟاٌّذسعخ اٌؼبد٠خ ٚاعزّشاس٠خ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
ٚاٌؼٛدح ثغالعخ إٌ ٝاٌّذسعخ ثؼذ اٌّشض.
٠فعً أال ٠مزصش اٌزذس٠ت ػٍِ ٝؼٍّ ٟاٌزشث١خ اٌخبصخ ز١ث ٠دت رذس٠ت خّ١غ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝأْ ٠شًّ اٌزذس٠ت اٌمعب٠ب اٌزٟ
أث١شد ِٓ خالي رؼٍ ُ١األغفبي ر ٞٚاالزز١بخبد اٌطج١خٚ ،رؼٍُ و١ف١خ إداسرٙب ثشىً فؼبي.
ٌجب أن ٌستند هذا التدرٌب إلى نظام التدرٌب األساسى العالمً و الذي ٌنصح ان ٌكون مرنا فً تحدٌد األهداف والخطط
التعلٌمٌة ،والقدرة على التعامل مع مختلف المهنٌٌن وتطوٌر عالقات متٌنة ،جنبا إلى جنب مع المهارات التكنولوجٌة
والتربوٌة .بدال من تدرٌب المعلمٌن ذوى الدرجة العالٌة من التخصص لتلبٌة إحتٌاجات األطفال ذوى اإلحتٌاجات الخاصة و
ذوى اإلحتٌاجات الطبٌة ،فنظام التدرٌب األساسً العالمى هذا ٌضمن للجمٌع معرفة الخلفٌة النظرٌة والعملٌة التً تمكن
المعلمٌن من تطوٌر ممارستهم المهنٌة الكتساب المعرفة و إدماج التكنولوجٌا فى التعلٌم و التى تمكن الطالب من التواصل مع
مدارسهم العادٌة بغض النظر عن مكان تواجد المرٌض سواء فً المدرسة أو المنزل أو المستشفى أو فً أي مكان آخر.
ٌفضل أن ٌظل التعلٌم الخاص قائما لكن ٌقتصر على حاالت محددة جدا حٌث الخصائص العضوٌة أوالعقلٌة أو النفسٌة للمتعلم
غٌر متوافقة مع التعلٌم العام الشامل بالمدرسة ٌ .جب إجراء ا لمزٌد من األبحاث لتحدٌد هذه االستثناءات.
ٌفضل أن ٌشارك و ٌتعاون فى إجراءات تدرٌب المعلمٌن مجموعة كبٌرة من الموظفٌن .وهذا ٌعزز المناقشات المثمرة و
الفعالة ،وٌحفز تجارب العمل المٌدانً و الممارسات و األدوات المبتكرة ( (5وتبادل الخبرات بٌن المعلمٌن من ذوي الخبرة
فً تعلٌم األطفال ذوي االحتٌاجات الطبٌة (أٌضا ذوى الخبرة فً التربٌة الخاصة) و زمالؤهم الجدد .وقد ٌكون من المفٌد
وجود مستمعٌن و مشاركٌن من دول مختلفة على مستوى العالم للمشاركة فى هذه العملٌة .تعد الندوات التى تقام عبر اإلنترنت
مفٌدة لهذا الغرض خاصة عندما تحضٌرها بعناٌة من قبل محاضرٌن مهرة .مثال على ذلك ()Erasmus+ programme
(.)6
ٌفضل أن ال ٌتم الحذف أو التقلٌل من المناهج التعلٌمٌة التى تقدم للطفل المرٌض إنما ٌجب أستخدام أنشطة و مواد تساعد على
تطوٌر كفاءات األطفال على النحو الموصى به من قبل لجنة االتحاد األوروبً ( )7و تتماشى العوامل التعلٌمٌة الرئٌسٌة التى
نتجت عن المشروع مع هذه الكفاءات.
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 .gتعد تهٌئة زمالء الطفل المرٌض نفسٌا أمرا هاما .فمن المهم إمداد زمالء الطفل المرٌض بمعلومات حول مرض الطفل،
واآلثار العضوٌة والنفسٌة على األداء والتركٌز والسلوك ،فضال عن التغٌٌرات المحتملة فً مظهر الطفلٌ .مكن أن ٌكون أحد
الممارسات الجٌدة لذلك منح زمالء الطفل مهام صغٌرة لمساعدته سواء داخل أوخارج الفصل الدراسى مما ٌؤدى إلى تحفٌز
زمالئه للعناٌه بالمرضى ،وتطوٌر المهارات االجتماعٌة وتعزٌز الروابط االجتماعٌة بٌن كل الفصل والطفل المرٌض .ومع ذلك،
ٌجب على المع لم أن ٌجعل الطفل جزءا من هذه العملٌة مع إستشارته و أخد موافقته قبل الشروع فى إتمام هذه المهام.
ٌ .hفضل استخدام تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت لدعم المتعلمٌن ذوي االحتٌاجات الطبٌة .تسهل تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت فً إستٌعاب عملٌات ما وراء المعرفة (التفكٌر فً التفكٌر /معرفة حول العلم والتنظٌم /رصد عملٌات التفكٌر) (.)8
كما تساعد وسائل األتصال المدعومة بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فى عملٌة التواصل الفعال بٌن األطفال المرضى و أقرانهم
ومعلمٌهم.
 .iنتٌجة للتطور المستمر ،هناك حاجة مستمرة للبحث فً اإلمكانٌة التعلٌمٌة لتكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت ،فضال عن تقدٌم
الدعم للمعلمٌن والمتعلمٌن فً استخدامها على نحو فعال .ال ٌنبغً أن ٌشمل هذا فقط النماذج التعلٌمٌة والتدرٌس /محتوى و أدوات
التعلم ،ولكن أٌضا البنٌة التحتٌة للشبكات واإلدارة والمعدات والمساعدة التقنٌة .مثال على هذا النهج العالمً الشرٌك (،)BEDNET
وهو عضو اتحاد ))01( .(LeHo
 .3تىصُبث نصبنعً انسُبسبث انىطنُت و األوسوبُت:
 .aأظهرت نتائج مناقشات مجموعات التركٌز ( )LeHoوغٌرها من األنشطة أن جوانب اإلدارة والمشاكل مع البٌئة التعلٌمٌة،
جنبا إلى جنب مع غٌرها من العوامل الخارجٌة التً تؤثر على األطراف المعنٌة فى عملٌة التعلم بالمنزل أو المستشفى هً
األولوٌة .لذا ٌنبغً على واضعً السٌاسات خلق فرص للتصدي لهذه المناطق ،لٌس فقط على المستوى الوطنً بل أٌضا على
المستوى األوروبً.
ٌ .bجب على الوكاالت الوطنٌة لبرنامج ( )Erasmus+تنوٌه المعلمٌن عن إمكانٌة التعاون األوروبى وتموٌل المشارٌع التً
تعزز التعلم بالمنزل أو المستشفى من خالل تطوٌر ونشر الممارسات المبتكرة.
 .cعلى الرغم من إحتٌاج المتعلمٌن ذوى الحاالت الطبٌة لنظام تعلٌم مماثل للفئة األعم من المتعلمٌن ،إال انه فى البرامج
األوروبٌة ٌتم إعتبار المتعلمٌن ذوي االحتٌاجات الطبٌة كفئة مستهدفة محددة (على سبٌل المثال ،أولوٌات عام 7102
لبرنامج  )Erasmus+هذا ٌنطبق أٌضا على البرلمان األوروبً ،الذي ٌنبغً أن ٌكون واعٌا إلختالف اإلحتٌاجات التعلٌمٌة
بٌن الحاالت ذوى اإلحتٌاجات الطبٌة و هؤالء ذوى العجز الجسدى .ومن األمثلة على ذلك قرار البرلمان األوروبً فى 23
ٌونٌو  7102على متابعة اإلطار االستراتٌجً للتعاون األوروبً فً مجال التعلٌم والتدرٌب ))10( .(ET 2020
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انًزَذ ين اننتبئح و األدواث و انًصبدس :
ٌمكن اإلطالع على جمٌع النتائج واألدوات والموارد التً أنتجها المشروع ( )LeHoخالل ثالث سنوات على الموقع اإللكترونً
) . (http://www.lehoproject.eu/en/نوصً خصٌصا بالبندٌن التالٌٌن ،والتً ،جنبا إلى جنب مع هذه الوثٌقة،
تلخص جمٌع نتائج المشروع:
هم تحتبج نتعهُى األطفبل روٌ االحتُبخبث انطبُت؟ دنُم انًًبسسبث انذونُت انًبتكشة:
٠غبػذ ٘زا اٌىزبة اإلٌىزش ٟٔٚاٌّؼٍّ ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌزؼٍ ُ١ف ٝإٌّضي  ٚاٌّغزشف ٝف ٝاٌشثػ ث ٓ١إِىبٔبد األدٚاد ٚاٌّٛاسد ٚاٌّّبسعبد
اٌّزبزخ ف ٟأدٚاد ِ LeHoغ إٌظش٠بد األعبع١خ ٚاٌّّبسعبد اٌد١ذح راد اٌصٍخٚ ٟ٘ٚ .ث١مخ دػُ ٌٍّؼٌٍّّ ٓ١غبػذر ُٙػٍ ٝرسذ٠ذ أفعً
األٔشطخ ٚخٛأت اٌزذس٠ظ ف ٟث١ئخ اٌزؼٍُ ثبٌّٕضي  ٚاٌّغزشف.ٝ
http://www.lehoproject.eu/en/toolkit/practical-guide

تحتبج إنً يىاسد نإلبتكبس فً انتذسَس ببنًستشفً؟ استخذاو أدواث انتعهى ببنًنزل و انًستشفً:
األدٚادٕ٘ :ب ّ٠ىٕه اٌؼثٛس ػٍ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ "ثطبلبد اٌزؼٍّ١بد" اٌّف١ذح ٌذػُ ٚرسغٚ ٓ١االثزىبس ف ٝاٌزذس٠ظ اٌ ِٟٛ١ثبٌّغزشف ٝأٌٍ ٚزؼٍُ١
ثبٌّٕضي.
اٌّٛاسدٚ :رشًّ إٌزبئح اٌٙبِخ ٌألٔشطخ اٌز ٝرُ اٌم١بَ ثٙب ف ٟخّ١غ ِشازً اٌّششٚع ِ ،LeHoثً ِدّٛػبد اٌزشو١ض اٌز ٟػمذد ِغ
ِّشظبد ِٚؼٍّ ٓ١اٌّغزشف ٚ ،ٝاٌؼٛاًِ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌشئ١غ١خ ِ ٚم١بط خٛدح خجشح اٌطبٌت .وّب ٠سز ٜٛػٍِ ٝؼدُ ِٛٚالغ أخشِ ٜف١ذح.
اٌّؼٍِٛبد اٌّؤعغ١خ ٌٍزؼٍُ ف ٝإٌّضي  ٚاٌّغزشف : ٝأخشد  LeHoرسٍِ ً١زؼّك ف ٟوً ِٓ اٌج١ئبد اٌّؤعغ١خ ٌٍزؼٍُ ف ٝإٌّضي ٚ
اٌّغزشف ٝف ٟأٚسٚثب ِٓ ز١ث األٔظّخ ٚاٌمٛأٚ ،ٓ١اٌزٕظٚ ُ١اٌّجبدساد ٚاٌغ١بعبد داخً اٌجٍذاْ اٌّشبسوخ فِ ٝششٚع ٝ٘ ٚ LeHo
أٌّبٔ١ب ،اٌٍّّىخ اٌّزسذح ،إ٠طبٌ١ب ،ثٍد١ىب ،إعجبٔ١ب  ،ثبإلظبفخ ِصش ٚاٌسصٛي ػٍِ ٝؼٍِٛبد إظبف١خ ِٓ أٌٛ١بْ ٚثٌٕٛذا.

http://www.lehoproject.eu/toolkit
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:انًصبدس
(1) European Union Charter of Fundamental Rights (2000), art. 14 states:
 Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing training.
 This right includes the possibility to receive free compulsory education.
 The freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles and the right
of parents to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious,
philosophical and pedagogical convictions shall be respected, in accordance with the national laws
governing the exercise of such freedom and right.”
(2) LeHo project (2015). The Institutional Environments of Home and Hospital Education (HHE) in

Europe.
http://www.lehoproject.eu/toolkit/127-the-institutional-environments-of-home-and-hospital-education-hhein-europe
The report provides a summary of analyses of the situation in the UK, Germany (Bavaria and North Rhine
Westphalia), Belgium (Flanders), Italy, Spain (Catalonia region), Poland and Greece.
(3) An elaborated description of these settings and technical tools for support is described in the

LeHo Guide:
LeHo project (2016). Teaching Children with Medical Needs. Home and Hospital Education: a Guide to
International Innovative Practices. http://www.lehoproject.eu/en/toolkit/practical-guide

(4) LeHo project (2015). The Key Educational Factors. www.lehoproject.eu/toolkit/kef
(5) LeHo project (2015). LeHo-Focus Groups Final Public Report June 2015.
http://www.lehoproject.eu/en/toolkit/131-focus-groups-on-icts-and-education-of-children-with-medicalneeds-full-report

(6) http://www.lehoproject.eu/en/toolkit
(7) http://www.etwinning.net
(8) http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_en.htm
(9) See http://www.thinkingclassroom.co.uk for examples and activities that support this acquisition in
the classroom. These can easily be adapted to ICT mediated use in hospital or home education.

(10)

http://www.bednet.be
(11)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160291+0+DOC+XML+V0//EN
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