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منهج التربية المكتبية لمدارس التربية الفكرية
أهداف التربية المكتبية لمدارس التربية الفكرية:
 .1العمل على تنشيط الحواس السمعية والبصرية ،وتنمية القدرات اللغوية والعقلية،
والتدريب على النطق الصحيح واإلهتمام باألنشطة الحركية.
 .2تنمية قدرات األطفال اللغوية ،والقدرات الحسابية والفنية والسلوكية والبيئية،
والعمل الجماعي واإليثار والمحافظة على الملكية العامة وشغل أوقات الفراغ
وممارسة األنشطة المناسبة.

منهج الصف األول اإلبتدائي
الوحدة األولي:
 .1معرفة مكان المكتبة.
 .2التعرف على مكان الكتب السهلة والمصورة.
 .3التعرف على مكان مركز االستماع والمشاهدة للمسجل والتليفزيون والفيديو
 .4التعرف على أخصائي المكتبة.
 .5التعرف على األثاث المكتبي من دواليب – مناضد – مقاعد ...إلخ.

الوحدة الثانية :العناية بالكتب:
 .1فتح الكتب الجديدة.
 .2قلب الصفحة بطريقة سليمة.
 .3حمل الكتاب بطريقة صحيحة.
 .4العناية بالكتاب وعدم الكتابة داخل الكتاب ،وعدم تمزيق صفحاته.
 .5ترك الكتاب بعد إستخدامه فوق المنضدة.
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الوحدة الثالثة :اإلستمتاع بالكتب:
 .1اإلستماع إلى رواية القصة التي يرويها أخصائي المكتبة.
 .2رواية القصة بواسطة تلميذ متميز إلكتساب الثقة والشجاعة األدبية.
 .3تمثيل بعض القصص المختارة ،وبعض موضوعات المنهج الدراسي،
وإستخدام مسرح العرائس
 .4ذكر بعض المؤلفين والمصورين وعناوين الكتب التي شاركوا فيها بالرسم.
 .5مشاركة األطفال اآلخرين في خبراتهم بالكتب عن طريق التحدث عما قرءوه
وحكي وتمثيل القصص.

الوحدة الرابعة :مفردات المكتبة:
 .1قاعة المكتبة
 .2األثاث
 .3أخصائي المكتبة
 .4الصحف والمجالت
 .5صفحة العنوان والغالف
 .6كعب الكتاب
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منهج الصف الثاني اإلبتدائي
تدعيم وتأكيد المهارات التي تعلمها الطفل خالل العام الماضي
الوحدة األولي :العناية بالكتب
الوحدة الثانية :اإلستمتاع بالكتب

الوحدة الثالثة :الترتيب الهجائي (األلفبائي):
يجب أن يكون الطفل قادًرا علي:
 .1ترتيب الحروف الهجائية.
 .2ترتيب أسماء المؤلفين في قائمة طبقًا لالسم األول.
 .3إعادة الكتب إلي أماكنها الصحيحة على الرفوف.
الوحدة الرابعة :مفردات المكتبة:
باإلضافة إلى المصطلحات التي تم التعرف عليها ،يكتسب معرفة المفردات اآلتية:
 .1سجل المترددين.
 .2سجل اإلستعارات.
 .3حجرة الوسائل السمعية والبصرية.
 .4صفحة العنوان وغالف الكتاب.
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منهج التربية المكتبية للصم وضعاف السمع
يتم تدريس منهج التربية المكتبية لألسوياء لجميع المراحل مع تبسيطه وحذف بعض
األنشطة والوحدات التي تقوم على الجانب السمعي – إال بمساعدة اإلشارات ولغة
الشفاه مع التركيز على األنشطة البصرية مع مراعاة اآلتي:
 .1التعليم لتلك الفئة يتم من خالل اإلشارات المتفق عليها أو من خالل لغة الشفاه؛
ً
تعامال
لذلك فإن أخصائي المكتبة الذي يجيد لغة اإلشارات ولغة الشفاه أكثر تفه ًما و
مع الصم وضعاف السمع.
 .2تعتمد تلك الفئة على المثيرات البصرية كالتليفزيون والفيديو والكمبيوتر،
والمجسمات ،والصور ،ووسائل اإليضاح وجهاز عرض الشرائح.
 .3اإلهتمام باألنشطة المكتبية التي تهتم بغرس قيم وعادات وسلوكيات مرغوبة مثل
المحاضرات والندوات والمناظرات واأللبومات واألرشيفات والمقاالت والبحوث
الفردية والجماعية من أجل تنمية قيم التعاون والعمل الجماعي.
 .4يجب أن تشتمل مجموعات الكتب بالمكتبة على بعض المراجع والكتب التي تهتم
بالنطق والكالم واإلشارات اللغوية والقاموس الموحد للصم والكتب والمجسمات
والصور ووسائل اإليضاح التي تهتم بالبيئة ومشاكلها والمهارات العملية
والتكنولوجية والحرفية والمهنية؛ إلعداد جيل منتج من هذه الفئة ،مع االهتمام
بإكتشاف المواهب ورعايتها في مختلف المجاالت.
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منهج التربية المكتبية لمدارس النور واألمل
للمكفوفين وضعاف البصر
يتم تدريس نفس منهج التربية المكتبية للمراحل الثالث مع إستبعاد األنشطة المكتبية
التي تعتمد على حاسة البصر مثل إعداد األلبومات واألرشيفات ،رواية القصص
بإستخدام مسرح العرائس والدمي ،مشاهدة التليفزيون  ...الخ مع مراعاة اآلتي:
 .1تقوم معظم أنشطة المكتبة على األنشطة السماعية ،من خالل شرائط الكاسيت
وقاعات اإلستماع ومعامل اللغات
 .2قراءة بعض الكتب لهم.
 .3تزويد تلك المدارس بمجالت النور المطبوعة.
 .4يجب أن تقوم أنشطة المكتبة بالتغلب على أو التقليل من الضغوط النفسية لتلك
اإلعاقة ،من خالل توفير األوعية المعرفية المسموعة؛ كشرائط الكاسيت
والراديو وكذلك الكتب والمجالت والمراجع بالخط البارز.
 .5يجب أن يحسن األخصائي إستقبال الطالب ومعامالتهم بالحب والمودة؛ إلزالة
الخوف والرهبة من نفوسهم ،والعمل على تشجيعهم على المشاركة في
أنشطة المكتبة كاإلذاعة المدرسية والمحاضرات المناظرات والندوات وحلقات
المناقشة واألنشطة الترفيهية والترويحية حتى يخرج الكفيف من عزلته
ويصبح قوة عاملة منتجة بالمجتمع.
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منهج التربية المكتبية في مدارس الفصل الواحد
يجب مراعاة اآلتي:
 .1يجب أن تهتم كل مدرسة من مدارس الفصل الواحد بإنشاء مكتبة مدرسية
مستقلة ويمكن أن تكون عبارة عن دوالب مغلق ويزود بالكتب والقصص
المصورة وكتب الحقائق العلمية ،والكتب الفنية واإلجتماعية والتكنولوجية
وكتب المناهج وكتب البطولة واألعالم بإسلوب مبسط ومدعمة بالصور
والرسومات ووسائل اإليضاح مع وجود بعض المراجع المبسطة.
 .2تدريب الطالب والطالبات على القراءة الجهرية والصامتة والترويحية وكذلك
تدريبهم على كيفية إعداد األلبومات واألرشيفات وكتابة المقاالت والبحث في
المراجع المبسطة.
 .3تدريب الطالب والطالبات على رواية القصص والمسرحيات وتمثيلها من خالل
مسرح العرائس والدمي.
 .4إعداد برنامج زمني للمحاضرات والندوات والمناظرات لتغطية المناسبات
الدينية والقومية واألحداث الجارية.
 .5تدريس مناهج التربية المكتبية بالمرحلة اإلبتدائية مع تبسيطها وإيجازها،
دورا ها ًما في محو األمية وخلق المجتمع المنتج.
حيث تلعب تلك المناهج ً
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