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1 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

اي
ً
يالط\ورشةيللمعلمات"نتواصليمجدد  

"اقمينيبتوجيهيمنيعضويف 

يأعقابي  
 
نايالتعلميعنيُبعديعىل. ن\،يوالحرب،يوأحداثيالعنفيداخليالبالديتحدياتيجديدةيفيماييتعلقيبالطالبيوالطالباتيوأولياءيأمورهمالكورونايواجهنايف ياالكتفاءيبالتواصليمنيأجتر

هم يلوجه،يوقديالينمت  
ً
يالشارع\نيإنيرأيناهم\خالليالشاشات،يمعياألطفاليوأولياءيأمورهميممنيلمينراهميوجها  

 
يال. نيف  

 
يأدىياإلغالقيالمطوليوتواجدياألرسةيبأكملهايف  

بيتيإىليتالشر

يالمعلمات: الحدود يأولياءياألموريواألطفال،يبي   يالمعلمات\بي   يهذايالعاميأك. ينيوأولياءياألمور\ينيواألطفال،يوبي   يوالشخص   
يالمهن  يازدادتيضبابيةيالحدوديبي   يمنيأييوقتيمص  . تر

يمتفرغي  ي
يعلينا،يالمعلمات\أصبحيمعظمنايأكتر  

يهذايالواقعيالمعقد،يلكنهيزاديمنياعتمادهميالمضن   
 
فيهذهيالورشةيإىليتهد. ين\اتيألولياءياألمور،يمايأشعرهميأنيهناكيمنييدعمهميف

ي  
يالعاميالماض  يكفرصةيلالنت. عىليعالقتنايمعيأولياءياألمور( واألحداثياألمنيةالكوروناي)فحصيوفهميتأثت  يالحاىل  التجاربي\باهيإىليالمشاعرهدفيآخريهويالنظريإىليافتتاحيالعاميالدراش 

ي  
ياستواجهناهمايالذيينريدياالحتفاظيبهيواستخدامهيمماي: معنايللقاءيأولياءياألمور،يوأنينتساءلنصطحبهايالنر  

 
ينرغبيف  

يالحدوديالنر ؟يمايه   
يالعاميالماض   

 
؟يهلي(إنيوجدت)عادتهايف

ايلنايهذايالعام؟ي
ً
يأميأنهيقدييكونيعائق  

نشعريباالرتياحيمعيغيابيالحدوديالذييطرأيالعاميالماض 

ي*  يالعالقةيالثالثيةيوىل   
 
ايللتوسعيف

ً
نامجيملحق ينهايةيالتر  

 
.  ة\طفل-ة\معلم-ةياألمر\أضفنايف
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2 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

مجرى الورشة

هوصف الفعاليةالفعالية ما يجب تحضير

مقدمة

دقائق10

".صديقات"منيالمسلسلي" المعلمةيالجيدة"نشاهديفيديوي

هايالمشاهدةيلديكن؟: نسأل أييمشاعريتثت 

يالسابق؟  
 
هليمررتنيبتجربةيشبيهةيف

فيديو

يمرة"تمرين  …“قالوايىل 

دقيقة20

نامج)نوزع الجمل ونضعها عىل األرض  ي نهاية الير
 
(مرفق ملف ف

جملة تثير تختار كل معلمة جملة ترتبط بها أو تصادفها في محادثات مع الوالدين أو في تجاربها كمعلمة، أو

(خاصة في ضوء أحداث العام الماضي)فيها مشاعر ما 

ياختارتهايونسألهايعنها  
.تعرضيكليمعلمةيالجملةيالنر

:عن الجملم أسئلة من الممكن سؤالها \إليكن

يالجمليالتالية؟» مايالذييتشعرينيبهيعندمايتقرئي  

يوكيفيكانتيردةيفعلك؟»  
يالماض   

 
هليحصليلكيهذايف

ي؟\ينيأنيترد\كيفيكنتيتريد»

:عىليسبيليالمثال. كذلك،ييمكنكيطرحيأسئلةيمحددةيعنيكليجملة

يلويكنِتيأًما. ليسيلديكيأطفاليبعد" “...كنتيستفهمي  

يكهذه؟يإىليأييمدىيتع: أسئلةيممكنة
ا
يجمًل تقدينيأنيحقيقةيمايالذييتشعرينيبهيبَميتشعرينيعندمايتسمعي  

اليوأولياءيمربية؟يمايالذييتجلبيهيمعكيللقائكيمعياألطف\أنيليسيلديكيأطفاليتؤثريعىليأدائكيكمعلمة

األموريبحسبيرأيك؟

الجمليمرفقةيأدناه،يمني
يبعضي المفضليتحضت 

يحاليك  
 
انتيالبطاقاتيالفارغةيف

.لديكميأفكاريأخرىيمختلفة
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3 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

يبينماينعودياآلنيإىليالقي"  
يأييوقتيالعاميالماض   

“وديفجأة؟لماذايكانيمنيالممكنيالتحدثيعىليواتسابيف 

؟يهليكنتيتودينياالستمرا: أسئلةيممكنة  
يالعاميالماض   

ريبذلك؟يإذايهليكنتيمرتاحةيمعيالقيوديالجديدةيف 

كانيجوابكيال،يماذايوكيفيكنتيتودينيإيصاليالرسالةيإىليالوالدين؟

يبعديعاميمنيالدراسةيعىل" يحنر  
ياليأعتقديأنهايتعرفن   

ية،يلكنن  ،يهذهيمعلمةياللغةياإلنجلت   “يالزومأم 

يحالةيكهذهيبرأيك؟يكيفيتشعرينيحياليذلكيكمعلمة؟ي  
كيفيتشعرياألميف 

ي طِرحت
:جمع األمور الت 

دقائق5

نامج نتحدثيعنيافتتاحيةيالتر

ي  
يالذيينؤكديأنيمنيالمهميأنينكونيمتعاطفاتيمعيأنفسنايكمعلماتيوكأولياءيأمور،يخاصةيبعديالعاميالماض 

ي ةيأكتر ،يتالشتيفيهيالحدوديوبنَيتيفيهيأنواعيمختلفةيمنيالتواصليمعيأولياءياألمور،يمبارسر ،يومتوفرةيأكتر

ي .وحساسيأكتر

يمواقفيمختلفة،يسنفهميماييحركنا،يوقدي" منيالخارج"إذايتوقفنايلحظةيونظرناي  
 
نتمكنيمنيإىليعواطفنايف

(.عرفه،يلمنيتإفراتعىليغرارينموذجي)ضبطيمشاعرنا،يوقدينتمكنيربمايمنيالنظريمنيوجهةينظريمختلفةي

فعالية شخصية

"أنينفتحيالعالقة"

دقائق10

ينريديأنينبنيهايمعيأولياءياألموريهذ  
عالقةي. ايالعامتهدفيهذهيالفعاليةيألنينحدديألنفسناينوعيالعالقةيالنر

يكمعلمة: تقوميعىل  
يالمحددةيونق\احتياجاتر  

 
،يأهداف يمربية،ياحتياجاتيأولياءياألموريحسبيرأت    

يالنر  
اطيقوتر

يبناءيوتأسيسيالعالقة  
 
يف  

.قديتساعدت 

ي-يمكنكيالعمليمعيبطاقاتيللمحادثةي  
 
،يأويأنيكليمعلمةيتمأليالدوائر،يبشكليحر،يف سياقيجمليتمكي  

(:ورقةيالعمليمرفقة)العالقةيمعيالوالديني

ي كمعلمة
 
يكمعلمةيعىليأفض)مربية\احتياجات يأنجزيعمىل 

ماي( ليوجه؟مايالذييأحتاجهيمنيأولياءياألموريحنر

ي ياحتياجات أولياء األمور ه  يكمعلمة)برأت    
ي كمعلمة( مربية؟\لماذاييحتاجونن 

 
ي)مربية\أهداف  

 
يأهداف مايه 

يكمعلمة( الملموسةيلهذايالعام؟  
يمعيأولياءياألمور\قوتر  

.مربيةيفيماييتعلقيبعالقنر

مثال
ي 
 
مواييذوتأني-احتياجات يحدودييالشخصيةيويحتر ييمكنهميالالساعاأولياءياألموريأنيىل   

يتيالنر تواصليمع 
يمعياألطفال يوبطريقةيتعامىل  .خاللها،يأنييثقوايتر 
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4 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

ي )احتياجات أولياء األمور  سيعنديطفلتهم،يأنيأتواصليمعهميباستمراريولي\أنيأرىيطفلهم-( حسب رأتي

يلصعوبةيمايمعه  
.ايفقط\مواجهنر

.

.ن\لكي يتقدم أطفالهم( يمكنك تسميتهم)بناء عالقات جيدة مع أولياء أمور محددين -أهداف محددة 
.

فيبالصعوبات"عىليمستوىيالعيني  ي"يقظة،يمتعاطفة،يتتحدثي-نقاط القوة  .،يتعتر

يالمشاركة  
 
أماميالجميعيأويف

ةأزواج،ييتعلقيبحجميالمجموع
:مايقيلجمع

دقيقة15

يالتلخيصيإىليالنقاطيالتالية  
 
: يمكنكيالتطرقيف

ي  
 
ياكتشفتيف  

يالكورونايعامياالحتياجاتيالنر انتيهناكيحاجةيعىليسبيليالمثال،يإذايك)أنهايمهمةيبالنسبةيىل 

يمًعايحوليكيفيةينقليالرسالةيإىليأولياءياألموري-للعودةيإىليالحدوديالسابقةي ،يحيثيسيكونيمنييمكننايالتفكت 

،يالعودةيللتواصليبساعاتيمعتادةيحيثيتكونيالمربيةيمت فرغةيتماًمايالمالئمياآلن،يبعديأنيعدنايللروتي  

كونيمنيالمهميالتأكيديعىليأنيمنيأجليإقامةيعالقةيحقيقيةيمعيأولياءياألمور،ييجبيأنيت(. ألولياءياألمور

يكمربية  
ياحتياجاتر ي\هناكيمالَءمةيبي   نهيلديهيةياألمر،يبحيثييشعريكليطرفيأ\معلمةيواحتياجاتيوىل 

ام ،يومشاعره،يباالحتر يتخصهيوأنهييحظ   
.المساحةيالنر

.

يعامي  
 
يف ياكتشفتهايعنينفس   

يبأولياءياأليالكوروناينقاطيالقوةيالنر  
موريمكنهايأنيتقوييعالقنر

.

يأويمنيالسنواتيالسابقةيبشكل-األهدافي  
ايهذايالعاميعنيالعاميالماض 

ً
عام؟يمايالذييأوديأنييكونيمختلف

يمعيأولياءياألمور؟شن  يهليالحظتيأيي  
يعالقنر  

 
يأنيأطورهيف  

ييهمن   
منيالعاميالماض 

يورشةيالعملييمكنكيأنيتأخذيهيمعكيالجتماعكياألوليمعيأولياءياألمور؟يإذايكجولة تلخيص  
 
نتيمايمنيكليمايجربتهيف

ي يالتواصليمعيأولياءياألموريأنفسهم،يفكرييعنيوىل   
 
يبناءيب\مستمرةيف  

 
يف دايةيجديدةيةيأمريكنتيترغبي  

يبناءيبدايةيجديدةيمعه\معه  
 
يعنهاييمكنهايأنيتساهميف يتحدثير   

ا؟\ا،يأييمنياألموريالنر

يبدايةيالعاميالجديدي-مربيةيجديدةي\إذايكنتيمعلمة  
 
ءيتودينيقولهيألولياءياألموريف  

؟مايهويأهميشر
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5 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

:  أمثلة

يالبيتيووراءيالشاشات،يأصبحتيالحدوديبيننايجميعًي  
 
ايديف ،يولتواجدنايالمتر   

يالعاميالماض   
 
أولياءياألموري)ايف

ء( واألطفال،يوالمعلمونيواألطفال،يوأولياءياألموريوالمعلمي  ي  
يواضحةيبعضيالسر نعوديهذاييبدويأننايس. غت 

يالمألوفيلنا ي. العاميإىليالروتي    
بنيناها،يوكيفيمنيالمهميأنينتعلميكيفينحافظيعىليالعالقاتيالمنفتحةيالنر

يستحافظيعلينايوعىليطاقاتنا  
.نحافظيعىليبعضنايالبعضيونضعيالحدوديالنر

...قالوا لي مرة

يلويكنِتيأًما. ليسيلديكيأطفاليبعد• ...كنتيستفهمي  

ي• يطفىل  يالدروسياألخرى. أنتياليتفهم   
 
هويمالكيف

ايهذايالعام•
ً
يلنايشيئ  

يأاليتطبخ  ...أتمن 

يعطلةياألسبوع" عاجل"تلفوني•  
 
ارأردتيأنيأسألكيمايإذايكانيعلينايإحض: ف

يبدايةياألسبوع•  
 
...قميًصايأبيضيف

نحنيالينؤمنيبالوظائفيالبيتية•

يدائًماي•  
يإبن  أنتيتتهمي  

يالبيت•  
 
ييترصفيبشكليرائعيف  

يبدويأنيالمشكلةيلديكيألنيابن 

ي•
ا
يشقًيايقليًل  

شويفيهايإذايكانيابن 

يمنيمربيةيالصف• فهويممتازيمعها. تعلم 

ايإذايتأخرتي•
ً
لمييحدثيشيئ

ء؟•  
يمنيلومهايعىليكليشر

ا
يبدال  

يالتعايشيمعيابننر لَمياليتحاوىل 

بيدائًما•
َ
يتعاق  

يالوحيدةيالنر يه   
ابننر

ي•  
يقادرةيعىليمواجهةيإبن   

يالمجاليالصحيحيإذايلميتكوت   
 
يف  

قدياليتكوت 

آمليأنيتعطواياألطفاليأقليوظائفيهذايالعام•

يبي•  
يأييوقتيالعاميالماض   

 
نمايلماذايكانيمنيالممكنيالتحدثيعىليواتسابيف

نعودياآلنيإىليالقيوديفجأة؟

يأعمليعىليمداريالساعة•  
،يكمايوأنن   

أشعريأنيأولياءياألمورييخنقوت 

هم،يأويأوي• لياءيبعديسنةيوراءيالشاشات،يهنالكيأطفالياليأعرفيمايإذايكنتيسأمت  

يالشارع  
 
أمورهم،يف
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6 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

ي كمربية
 
(1)معلمة \احتياجات

ة األمر \احتياجات ولي 
(2( )كما أفهمها)

ي كمربية
 
(3)معلمة \أهداف

ي كمربية
 
( 4)معلمة \نقاط قوت
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7 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

ات مختلفة-المعلم-مثلث ولي األمر ء باالحت. الطفل هو مثلث حساس يضم مشاعر، وتحديات، وأفكار، وتفسير ياجات، كل واحد من رؤوس المثلث هو عالم مىلي

.حت  يتواجد هذا المثلث بانسجام، من المهم االنتباه إل احتياجات كل من أطرافه. والرغبات، والعواطف

يأولياءياألموريوالمعلمي  ي نامجيالعالقاتيبي   يهذايالتر  
 
.سنتناوليف

ي  
يالماض   

 
ايممايكانتيعليهيف

ً
يتعقيد يأكتر يالمرك. الوالديةياليوميه   

 
،يفغالًبايماينجديالطفليف  

يالماض   
 
يالبيتيواضًحايف  

 
يف زياليوميوأنيكافةيالقراراتيتتخذيبحسبيإذايكانيالتسلسليالهرم 

يعالقةيالصداق" أصدقاء"نريدياليوميكأولياءيأموريأنينكوني. ماييالئمه يالوالدينيوالطفليوبي   يالعالقةيالجيدةيبي   يإرضاءي. ةأطفالنايدونيأنينالحظيالفرقيالجوهرييبي    
 
هناكيرغبةيف

ة،يباإلضافةيإىليالشعوريبالعجزيوالوي. الطفليلكسبيحبهيوقربه كيأولياءياألموريمعيعالماتياستفهاميكثت 
ينشأنايعليها،يماييتر  

تيالطرقيالنر يالوالديةلقديتغت   
 
.حدةيف

يلدينايشعوًرايباإلحباط ر،يمايقدييثت  يمتر يمنطقية،يوأنيأولياءياألمورييوجهونيإلينايغضًبايغت  ايأنيالمطالبيمنايغت 
ً
. ديريتجاهنايوتجاهيأفعالنادميالثقةيوالتقوعنشعريكطاقميأحيان

يخدمةيفقط،يويوجهونيإليهميالغضبيإذايمايكا ونيعليهم،يينتقدونهميأوييرونهميكمقدم 
ر
ايأنيأولياءياألمورييتكتر

ً
يعنواييشعريأعضاءيالطاقميأحيان يراضي   .نيعملهغت 

يعليهميويترصفيكمايلويكانييقوليلهمي ايأنيالمعلمييتكتر
ً
".أنايأفهميأفضليمنكم"يشعريبعضيأولياءياألموريأيض

يالعالقة  
 
يمنيدونيأنيننتبه،يومعهايخيباتياألمليوالعديديمنيالصعوباتيف يالطرفي   يالمحققةيبي   اتيوالتوقعاتيغت  .تنمويالتفست 

رياالتصال،يوتعلوياالتهاماتيوخيباتياألمليالمتبادلة ياالتساع،ييترص   
 
.تتخذيالفجوةيف

ي يوبي    
 
يمشاركةيأولياءياألموريف ي\عندمايت. وسلوكهمالتعليميطفالهميأجهازيإنجازاتيأظهرتيالدراساتيأنيهناكيعالقةيإيجابيةيبي   اة\ةياألمريبالمعلم\يرىيوىل 

ً
يك ة،ي\رسر ةيللمست 

يالتعاونيالمثمريالذييي يويبن  يالجانبي   ياألمر،ييتعمقيالتواصليبي   .ىليإنجازاتيالطفلعؤثريحليفيللهدفيالنبيليذاته،يوعندماييشعريالمعلميبنفسيالشعوريتجاهيوىل 

ياألمرييرسليطفلهيإىليالمدرسةيمعيصعوباتهيهوينفسه يأمريكانتيتجربتهيالتعليميةيأوياالجتماعية. منيالمهميأنيتتذكريأنيوىل  صعبةيعىليذلك،يوأنيمنيالمحتمليأنييشدديوىل 

يذلك ضيأنيطفلهيسيحمليالعبءينفسهيإذايلمينساعدهيعىليتخظ  .يفتر

يالوالدينيوالمعلم .منيالواضحيأنيهناكيأهميةيقصوىيلبناءيعالقةيمثمرةيوبناءةيبي  

ياألمريإىليمالحظاتيوتقييميالمعلميلطفله،يتماًمايكماييح ييحتاجيفيهيوىل 
يوأولياءياألموريهويبمثابةيطريقيباتجاهي   يالمعلمي   ياألمريليفهميالمعلميإىلتاجاللقاءيبي   يمالحظاتيمنيوىل 

يالصفيمثمرةيأميال  
 
ةيعىليالطفليوعىليال. مايإذايكانتيجهودهيف ييؤثريمبارسر يمنيالقوة،يولكلماتهميوزنيكبت  يالكثت  يالطفليوالوالدكمايأنيمنيالمهميأنينتذكريأنيللمعلمي   .عالقةيبي  

ها ايمنيأجليتحديدياحتياجاتيالطفليوالترصفيبشكليصحيحيمنيأجليتوفت 
ً
يأيض يهويأمريإيجاتر 

يالطرفي   .نقليالمعلوماتيالموثوقةيبي  

يالطرفي  ي يتجربةيالوالدينيللحظةيونحاوليتقليصيالفجوةيبي   يالطابق،يونختتر  
 
ياالجتماعيتجاربنايكأعضاءيف  

 
يف .سنختتر

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic

