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I. تقديم المشروع  

 

 اسم
  المشروع

 

 التنمية المحلية ديناميكيةامجة في قلب التربية الد  

 
 
 
 
 
 
 
 

المناطق 
  المستهدفة

 
 

  والية منوبة
 

 

 
 
 
 
 

  كيف --يتي و قرايتك كيف اقر

 التنويت الوحليت دينبهيكيتفي قلب  اهجتالتربيت الذ  
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  قفصةوالية 
 

 
 

  والية مدنين
 

 

إنجبز هذة 

  الوشروع

 

 ( 0100فٛفش٘  02ئنٗ  0101خٕٚهٛخ   10 يٍ)شٓشا  20

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األهذاف      

  و النتبئج

 

 مج المدرسً الشامل فً الوسطٌهدف المشروع إلى تطبٌق واعتماد مفاهٌم الد  :  الهذف العبم  
اهتمامات العمل العام المدرسً، وبالتالً إعادة الوضع الحقٌقً لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى قلب 

على أساس تحلٌل موضوعً الحتٌاجاتهم و مطالبهم فٌما ٌتعلق بحقوقهم األساسٌة ، والتً تهدف 
إلى ضمان تكامل معٌن بٌن أصحاب المصلحة فً عملٌة التعلٌم الشامل وأجهزة العمل االجتماعً 

الخدمات التعلٌمٌة نحو   المحلٌة لتعزٌز المعلومات ، التوجٌه ودعم األطفال ذوي اإلعاقة
 .واالجتماعٌة وإعادة التأهٌل

 

 

 الوحذدة  األهذاف

 رهجٛخ االحزٛبخبد  رغٛٛش اٜساء ٔانًٕالف ردبِ األطفبل رٔ٘ اإلػبلخ داخم انًذسعخ ٔخبسخٓب ؛

د انذيح ٔيشاػبح االحزٛبخب ثبعزشارٛدٛخانزشثٕ٘ فًٛب ٚزؼهك  سطبنإلانزذسٚجٛخ ٔانزؼهًٛٛخ 

رٕفٛش انزدٓٛضاد ٔ انٕعبئم انضشٔسٚخ نهؼًم ٔانزُغٛك  ؛ رٔ٘ اإلػبلخانزؼهًٛٛخ نألطفبل 
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 نحغٍ رفؼٛم ػًهٛخ انذيح انًذسعٙ نألطفبل رٔ٘ اإلػبلخ.

 ٔػبنٙ اندٕدح فٙ انًُبطك انًغزٓذفخ   رؼضٚض ٔطٕل األطفبل رٔ٘ اإلػبلخ ئنٗ رؼهٛى دايح

ٛخ ٔآنٛبد انؼًم ٔخبطخ ٔالٚخ يُٕثخ يٍ خالل رطٕٚش يٓبساد اندٓبد انفبػهخ انًحه

 .انزجبدل ػهٗ انًغزٕٖ انٕطُٙ كٛخاالخزًبػٙ ػٍ لشة ٔ دػى انغٛبعبد انًحهٛخ ٔدُٚبيٛ

  ٖٕانًغبًْخ فٙ ٔضغ آنٛبد نزجبدل انًؼشفخ ٔانًًبسعبد ٔانزًُٛخ نزؼضٚض انزشاثظ ثٍٛ انًغز

  .انًذسعٙانًحهٙ ٔ انٕطُٙ إلثشاء ٔ رثًٍٛ انجشايح، انغٛبعبد ٔانخذيبد انمبئًخ ػهٗ انذيح 

   النتبئج

  رحغٍٛ خٕدح خذيبد انزؼهٛى ٔرٕافشْب ٔئيكبَٛخ انٕطٕل ئنٛٓب فٙ انًُبطك   :1النتيجت

رٔ٘ اإلػبلخ نهزؼهٛى انًغزذاو ٔ انًزكٛف يغ  نألطفبلانًغزٓذفخ يٍ أخم رٕفٛش فشص 

 احزٛبخبرٓى

  ثشكم يشزشن اندٓبد انفبػهخ فٙ انًدزًغ انًذَٙ ٔانغهطبد انًحهٛخ رؼًم  :2النتيجت

نزؼضٚض انًؼهٕيبد  (DASP) ػهٗ رطٕٚش ٔرُفٛز ٔئدايخ أَظًخ انؼًم االخزًبػٙ انًحهٙ

ردبِ انخذيبد   نألطفبل رٔ٘ اإلػبلخ ٔانزٕخّٛ ٔانذػى نهًشافك انجٛئٛخ ٔاالخزًبػٛخ

 .انزؼهًٛٛخ ٔاالخزًبػٛخ ٔئػبدح انزأْٛم

  رحغٍٛ ظشٔف انزؼهٛى ٔ رشكٛض خطظ ػًم شبيهخ ٔ دايدخ رٓذف ئنٗ  :3النتيجت

ثٍٛ انغهطبد انؼبيخ ٔخًؼٛبد  رشبسكًّٛذسط، ٚزى رُفٛزْب ٔيشالجزٓب ٔرمًٛٛٓب ثطشٚمخ انز  

 .األشخبص رٔ٘ اإلػبلخ ٔيمذيٙ انخذيبد فٙ انًُبطك انًغزٓذفخ

  ٔطُٛخ ٔ يحهٛخ نهزٕػٛخ ٔ انذػٕح ٔ انًُبطشح ٔ رؼضٚض  دُٚبيٛكٛخخهك  :4النتيجت

 .انفؼبنخانًجزكشح نهذيح انًذسعٙ ٔانًشبسكخ االخزًبػٛخ  ٔانًًبسعبد ٔانجشايحانغٛبعبد 

   ٔرمٕٚخ لذساد ٔحذاد انؼًم االخزًبػٙ انًحهٛخ،  انخذيبد،رحغٍٛ خٕدح  :5النتيجت

عزكٌٕ يثبل  انًغزٓذفخ انزٙٔدػى االعزشبساد انًحهٛخ انزٙ رًذ ردشثزٓب فٙ انًُبطك 

 .َبخح فٙ انًُبطك األخشٖ ثخظبئض يًبثهخ

 

 

 

 

 

 

الفئبث 

  الوستهذفت

 

  زٓذفخفٙ انًُبطك انًغ األطفبل رٔ٘ اإلػبلخ أٔنٛبء. 

  ٗفٙ انًُبطك انًغزٓذفخ اإلػبلخ  رٔ٘ نألطفبلانًذسعٙ  حيانذ  انًُذٔثٍٛ ٔ انًششفٍٛ ػه. 

 انًزفمذٍٚ فٙ ٔصاسح انزشثٛخٚانًغزشبس ٔ ٍ . 

 ،ٍٚاالخزًبػٍٛ.انزشثٕ٘ ٔ انًخزظٍٛ  اإلطبس انًذٚش 

 .سؤعبء انًشاكض انًخزظخ فٙ انًُبطك انًغزٓذفخ 

 .انًششفٍٛ ػهٗ انًؼٓذ انؼبنٙ نهزشثٛخ انًخزظخ ثزَٕظ 

  اندًؼٛبد ٔ يكَٕبد انًدزًغ انًذَٙ فٙ انًُبطك انًغزٓذف  

  انٕالٚبد ٔ انجهذٚبد فٙ انًُبطك انًغزٓذف  

 انٕطُٛخ نزكٍٕٚ انًؼهًٍٛ انًذسعخ  

  ٙانٕحذاد انًحهٛخ نُٕٓع االخزًبػ ULPS  

   ُٕثخخبيؼخ ي  
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ميزانية 
  المشروع

 

  دُٚبس : 076.000 275 ئخًبنٙ يٛضاَٛخ انًششٔع

  وزارة التربيت   الشركاء

 بلذيت هنىبت  

 جبهعت هنىبت  

  الوعهذ الوتىسطي للتكىين والبحث في الوجبل االجتوبعي بورسيليب IMF   

 الوعهذ العبلي لتربيت الوختصت  

  الشبببيالونتذي التىنسي للتوكن TFYE  
 

II. خلفية المشروع 
 

 .انًذاسط انزَٕغٛخ ُزشش فٙ يخزهفايح فٙ رَٕظ انز٘ ٚانًششٔع فٙ عٛبق يفٕٓو انزؼهٛى انذ   ْزاٚؼذ 

 .دايدخ خًٛغ انًذاسط فٙ رَٕظ انز٘ ُٚض ػهٗ  0102غُخ ن  اإلديبج انًذسعٙ انًشخغ، ثًٕخت لبٌَٕ

ثٛئبد انزؼهى ٔ انزشثٛخ انزٙ رغزدٛت الحزٛبخبد يخزهف األفشاد ْٕ خهك  أٔ انزشثٛخ انذايدخ ايحانذ   انزؼهٛى

 )األطفبل رٔ٘ اإلػبلخ ( ٔ رحزشو انزُٕع انطجٛؼٙ نهجششٚخ.

 األطفبل رٔ٘ اإلػبلخ خضءا يٍ ْزا انزُٕع انطجٛؼٙ انًٕخٕدح فٙ كم انًدزًؼبد .

ٚٓذف ئنٗ صٚبدح انًشبسكخ  غبس ْٕ ػًهٛخ ٔ ي " التعلين الذاهج أو التربيت الذاهجت "ٔيب ٚؼشف ثبعى 

ٔرمهٛض انفٕاسق نزهجٛخ احزٛبخبد يخزهفخ انفئبد )األطفبل رٔ٘ اإلػبلخ ( يٍ أخم رًزؼٓى ثحمٓى فٙ انزؼهٛى 

ندًٛغ األطفبل ٔانشجبة فٙ  رأخز فٙ االػزجبس االحزٛبخبد انفشدٚخ نزشثٛخ ٔانزؼهٛى  ػهٗ َحٕ فؼبل. كًب 

 حبالد انزًٓٛش ٔ اإلػبلخ .

 " خضء   كيف --قرايتي و قرايتك كيف "  التربيت الذ اهجت في قلب دينبهيكيت التنويت الوحليت يششٔع ْٕ

يٍ  0102يُز ػبو   انًُظًخانزٙ أطهمٓب  نالعزشارٛدٛخ" ْٕٔ ايزذاد   BESTيٍ اعزًشاسٚخ يششٔع "

 BESTيششٔع  خالل انؼًم ػهٗ انؼذٚذ يٍ انًشبسٚغ ٔانًجبدساد فٙ يدبل انزؼهٛى انشبيم ، ٔيإخشاً ،

نزؼضٚض  لنكن فبعلين / فبعالثبرنبهج )ثُبء رؼهٛى شبيم نًدزًغ شبيم( كدضء يٍ انًشحهخ األٔنٗ يٍ 

  انزطجٛك انفؼبل نحمٕق األشخبص رٔ٘ اإلػبلخ.

ؼًك نهٕضغ فٙ ٚؼزًذ ػهٗ رحهٛم يرحذٚذ االعزشارٛدٛبد ٔاإلخشاءاد انًزٕخبح فٙ ْزا انًششٔع  ئٌ

 ثخ، لفظخ)يُٕ ٔالٚبدخالل انزذخالد انغبثمخ فٙ  انًُظًخانًُبطك انًغزٓذفخ ، ٔانز٘ رى رُفٛزِ يٍ لجم 

 يذٍَٛ(.ٔ

 ٔأٌ ٚغبًْٕا فٙ انحٛبح االخزًبػٛخ ٔانثمبفٛخ   ًٚكٍ نألطفبل رٔ٘ اإلػبلخ أٌ ٚؼٛشٕا حٛبح كشًٚخ

ٔ ئر لًُب ثزًزٛؼٓى ثحمٓى فٙ   ٕطٕل ئنٗ انًذسعخٔااللزظبدٚخ نًدزًؼبرٓى ئرا رى يُحٓى َفظ انفشص نه

 ؛ انؼمجبد ثغجت ئػبلزٓى ٔانمٕٛد انزٙ ٚفشضٓب انًدزًغ يٍ خالل  انزشثٛخ انذ ايدخ  ٔ ثززنٛم

 خ ٔانغاليخ انجٛئٛخ فٙ انخذيبد انزؼهًٛٛخ ؛ٛرحغٍٛ خٕدح انزذخالد انظح 
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  اإلػبلبد؛انزٙ رزًبشٗ يغ يخزهف  انجشايح انزشثٕٚخ ٔرٕفٛش انٕعبئم انضشٔسٚخ نهزؼهٛى ٔرطٕٚش 

 رحغٍٛ انٕطٕل ئنٗ انخذيبد انمبئًخ يٍ خالل آنٛبد انؼًم االخزًبػٙ انًحهٛخ ؛ 

  انًذسعٙ؛رطٕٚش ٔ رؼضٚض خغٕس ٔلُٕاد انزُغٛك ثٍٛ خًٛغ األطشاف انًزذخهخ فٙ يغبس انذيح 

  انًزؼذدٍٚ؛رطٕٚش ٔاعزذايخ يغبحبد انزشبٔس ثٍٛ أطحبة انًظهحخ 

  يٍ أخم ٛى انغٛبعبد انؼبيخيشبسكخ يُظًبد األشخبص رٔ٘ اإلػبلخ فٙ رطٕٚش ٔسطذ ٔرمٛ  رؼضٚض ،

 رؼضٚض انزًُٛخ انًحهٛخ انشبيهخ.ٔ  رشكٛض يفٕٓو انزشثٛخ انذايدخ

 
 

 
 

                      
 

 

هن بذعن  
 

 


