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1 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

ا"
ً
مع أولياء األمور " نتواصل مجدد

ي\لقاءيثاٍنيللمعلمات  
 
الطاقمينيبتوجيهيمنيعضويف

هذايهوياللقاءي. ين،يعالقتنايبأولياءياألمور\يتناوليهذاياللقاء،يالمخصصيللمعلمات

يسلسلةي  
 
يف  

ا"الثان 
ً
ة. معيأولياءياألمور" نتواصليمجدد يالنشر  

 
ناياللقاءياألوليف نشر

،يعامي،يالسابقة  
وهوييتناولياللقاءياألوليوالمتجدديمعيأولياءياألموريبعديالعاميالماض 

يوقتيآخريخالل. الكورونا  
 
ةيأويأنييقاميف ياللقاءياألوليمبارسر يأنييىل   

يمكنيللقاءيالثان 

ينجاحاتتنايالعام،يوهدفهيهويأنينفحصيمًعا،يكفريقيواحد،ي  
ياينواجههوالصعوباتيالتر  

 
ف

حوارنايمعيأولياءياألمور،يوأنينتعلميمنيتجاربنايالمختلفةيوتجاربيأعضاءيالطاقمي

،يإذايالحظتيأني. اآلخرين،يوتقويةيوتطويريأنماطيتواصليسليمةيمعيأولياءياألمور
ا
مثًل

يالمدرسةي  
 
يالصفيكانتيتجاربيصعبةيف  

 
يتحد)ألحديأولياءياألموريف  

 
يهيقدييظهريهذايف

يعىل"للطاقم،يبأقواليمثل،ي  
يإىليمكتبيالمديريكلييوميولكت   

ايكانواييرسلون 
ً
يمايأنايأيض

ايكنتيمهرجيالصف"،ي"يرامياليوم
ً
ايواجهتيالصعوباتيلكنيلمي"،ي"أنايأيض

ً
أنايأيض

يالمدرسةي  
 
ةيكماييفعلوايهنايف ربةي،ييمكننا،يبعديمالحظةيتج"(يجعلوايمنيذلكيقصةيكبتر

يالوقتينفسهيأنين  
 
ياألمر،ياالستجابةيبتعاطفيوتماٍهيلتجربةيطفولته،يوف عكسيوىل 

يستمكنهيمنيالنجاحيعىليمداريالعام  
ول،ييمكننايأنينق. نقاطيقوتهيونقاطيقوةيطفلهيالتر

ي
ا
ا،ينشعريبالحاجةيإىليحمايةيأطفالنايوي"مثًل

ً
ننىسيأنيتسيطريتجاربيطفولتنايعلينايأحيان

منيالمهميأنينتذكريأنيللطفلينقاطي. طفلنايهويمنييذهبيإىليالمدرسةيوليسينحن

ياألشياءيبشكليمختلفيعنا “.قوتهيهو،يوأنهييختتر
.

ياألمر الذيي)الطفل،يأنظروايالملحقي-المعلم-لقراءةيالمزيديعنيمثلثيالعالقاتيوىل 

ا
ً
نامجيالسابقيأيض (. أرفقناهيللتر
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2 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

مجرى اللقاء

ما الذي عليك تحضي  وصف الفعاليةالفعالية

نفتتح بقراءة مقطع

دقائق10

حادثةيالخليج

:أسئلةييمكنكيطرحها

بَميتشعرينيعنديسماعيالقصة؟«

يبأولياءيأموريالعالقةيمعهميمعقدةيحيثياليمجاليللحوار؟« هلييمكنكيالتفكتر

ياألمريالمحدديهذا؟\مايالذيييدوريبقلبك« رأسكيعنديالحديثيلوىل 

ياألمريبهذايالشكليحسبيرأيك؟« مايهويالسببيوراءيردوديفعليوىل 
.

يراتيوالكلمات سهيبشكليكانيبإمكانيكليطرفيأنييمنعيتطوريهذهيالمحادثةيإذايكانيقديأوضحينف. فكرييبقوةيالتتر

.  أفضليبدليالعناديواإلرصاريعىليموقفهيوتوقعيأنييتفهمهيالطرفياآلخر،يأوييستسلم

يفقرةيللقراءة،يالمصدريغ تر
ا)معروفي

ً
(مرفقيالحق

تمرين قصص النجاحات

دقيقة15

.فكري بلقاء ناجح مع ولي أمر

جرييمقابلةيمعيكليمعلمةيست)سنتقسميإىليأزواج،يونشاركيبقصصينجاحنايبإيجاز،يثميسنقوميبمقابلةينجاحيثنائيةي

(معلمةيأخرى

يعنيالحدثيبإيجازي«  
(اختياري)تحدن 

بَميشعرتيبعدينجاحك؟«

يهذايالموقفيبالتحديد؟«  
 
ياتخذتهايللنجاحيف  

يالخطواتيالتر مايه 

يالمقابلةي«  
 
يالمواقفياألخرى؟وستأخذيهمايالذييجاءيف  

 
معكيف

يالحظتها؟«  
يالقدراتيالتر ورة؟يمايه  ماذايتعلمتيعنينفسكيخالليهذهيالستر
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3 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

ي 
 
حوار عن المقابالت ف

ة المجموعة الكبي 

دقائق10

ة ي المجموعة الكبي 
 
:ف

يومنيقصةينجاحها؟«  
يكتر مايالذييتعلمتهيمنيرسر

يطرقيعمليأخرى؟«  
يتبت   

هليبإمكان 
.

ة :نقاطيمهمةيقبليالتجمعيبالمجموعةيالكبتر

يعالقتنايمعيأولياءياألموري  
 
ي)تهدفيالفعاليةيلتحديديأنماطيتواصلييمكنهايأنيتساعدنايف ،يواإلصغاء،يوعدميمثليالتماه 

ي ياإلبداع  ييمكني(. الحكميوالنقد،يوالتفكتر  
ايمنيصندوقيأدواتيوتقويتهايبحيثيتصبحيجزءًي" العمليعليها"األنماطيالتر

يالعالقةيم. كليمنايكمربياتيومربير ي  
 
يالسليمةيف يمنيالجلسةيتحديدياألنماطيغتر  

يالجزءيالثان   
 
عيالوالدين،ينريديف

هايبحيثيتكونيالعالقةيمعيالوالدينيأفضل\ونفحصيكيفييمكنيالتقليليمنها . تغيتر

فيديو عن التماهي 

دقائق8
ي) 2:30طوليالفيديويحواىل 

(  دقيقة

يمنياللقاءيحيثيسنستكشفيصعوبةيالتواصليمعيأولياءياألم  
يللجزءيالثان  أحدياألسبابي. ورالفيديويعبارةيعنيتحضتر

،يأويشعوريالمعل يمفهومير  مةيبأنيأولياءياألمريالرئيسيةيلمثليهذهيالصعوبةيهويشعوريأولياءياألموريبأنهم،يأويطفلهم،يغتر

درونيعملهايوالييثقونيبها
ّ
.الييق

:يمكنكياستخداميهذايالفيلميللتطرقيألسئلةيمثل

يالفيديويماييعززياالستنتاجاتيالمستخلصةيمنيالتمرينيالسابق؟«  
 
هليف

يتتلقيهايمنيأولياءياألمور؟«  
هلييعرضيالفيديويردوديفعليشبيهةيبتلكيالتر

.

،يوالتقبليدونينقد ياإلصغاء،يوالتماه  .المفاتيحيالرئيسيةيه 

يوالتعاطف: رابطيللفيديو يالتماه  الفرقيبير 

ة للقاء وتجرب" قص لصق"

ا 
ً
شخصية أقل نجاح

دقائق15

يراضية ايعمايأردتيوغادرِتيغتر
ً
ي. واآلنيفكرييبحدثيكانيرديالفعليعليهيمختلف ياألمريغتر اقدييكونيوىل 

ً
راٍضيأيض

يكتك،يكليمنكمايستجرييالمقابلةيمعياألخرى :واآلنيدعيناينعوديإىليالمقابلةيمعيرسر

ياألم« ياألمريللرديكمايفعلتيمايأدىيإىليعدميرضاكيأويرضايوىل  ر؟مايالذييلميينجح؟يمايالذييدفعكيأنت،يأويوىل 

يالتمرينيالسابقي«  
 
ياكتشفتهايعنينفسكيف  

يرديالفعل؟(أويتذكرتيأنهايلديك)هلييمكنيألييمنيالقدراتيالتر تغيتر

بأييطرقيأخرىيكانييمكنكيالعمل؟«
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4 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

يمواقفيمشابهة؟«  
 
ايمنيشأنهيأنييساعدكيف

ً
يكتكيشيئ هليتعلمتيمنيرسر

يالمستقبل؟«  
 
يبهايإذايحدثيأمريمشابهيف يترغبير   

مايالذييسيساعدكيعىليالرديبالطريقةيالتر

ي المجموعة الكب
 
ةالتجمع ف ي 

دقائق10

يمنيالمهم  
يتميإجراؤهما،ييمكنكيإعداديقائمةيبالقدراتيوأنماطيالتواصليالتر ياللتير  يالمقابلتير  استخدامهاي\تبنيهامنيبير 

يالمحادثاتيمعيأولياءياألمور،يخاصةيأولئكيالذينينستصعبيالتعامليمعم  
 
.ف

.

.اءاتمنيالمهميفهميماييؤدييبكيللرديبطريقةيمايأماميأحديأولياءياألموريوماييمكنكيفعلهيلالستعداديلهذهياللق
.

د نتمكن من وفهمنا ما يحركنا، قد نتمكن من التحكم بعواطفنا، وق" من الخارج"إذا توقفنا ونظرنا إل عواطفنا 

.رؤية وجهات نظر أخرى وبالتالي بناء حوار مختلف مع أولياء األمور

 للقاء تحضي  -فعالية للتوسع 

رة وأولياء األمو \بي   المعلم

دقائق10

ي ي ا،يمايزلشوإليير يالفعاليةيمبنيةيعىليكتابيأديليفايتر
 
ي البيتكيف نتحدث بحيث يتعلم أطفالنا ف

 
لمدرسة وف

يطفل  
 
يالحديثيمعيأحديوالديهيمخاوفك،يأويعدميالراحة،يأويالتوتريوي" ة\صعب"ةي\فكرييف يصفكييثتر  

 
يف  

 
يف ترغبير 

يبدايةيالعام. فتحيصفحةيجديدةيمعهم  
 
يللتحدثيإليكيف  

يأنيأحديالوالدينييأنر تخيىل 

:تقّسموايإىليأزواجيأويثالثياتيوحاولوايتطبيقيالمبادئيالتالية

ي\بالحديثيعنيتجربةيإيجابيةيكانتيلكيمعيالطفلابدأي«  
ةيمنيالعاميالماض 

ييقائمةيبنقاطيقوةيالطفل«
ّ
ايوقدميهايإىليالوالدين\أعد

ً
هذهيبدايةيجيدةيللمحادثة. ةيمسبق

يمنيأمريالوالديبمايعليهيالقياميبهي«
ا
يمايالذيينجحيمعيالطفل...(عليكيأن)بدال ح 

ي\،يارسر  
يالعاميالماض   

 
يرغميةيف

االكورونايتحدياتي
ً
يالعاميالقادميأيض  

 
والتعلميعنيبعديومايالذيييمكنكياستخدامهيف

يإطاريالصف«  
 
فكرييبنقاطيقوةيالطفليوكيفييمكنياالستفادةيمنهايواستخدامهايف

جولة تلخيص

دقائق5

يورشةيالعملييمكنكيأخذهيإىليلقائكيمعيأولياءياألمور؟  
 
مايمنيكليمايجربتهيف

يإذايكنتي يستواصىل   
 
يف يأمريترغبير  يوىل   

 
يالعاميمعينفسيأولياءياألموريأنفسهم،يفكرييف  

 
ماي. فحةيجديدةيمعهفتحيصف

الذيييمكنهيأنييساهميلذك؟

قصيدة ختامية

دقائق3

يمعروف"منيصفحةيباراكيفلدمانيعىليفيسبوكي)–الجشي "(المصدريغتر

يأولياءياألموريوالطالب . غالًبايماينكونينحن،يالطاقم،يهذايالجشيبير 

القصيدةيأدناه
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5 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

حادثة الخليج

ي  
 
ينياألولي\أكتوبر16ف يخليجي1977تشر  

 
يف يمجموعةيمنياإلسبانيواألمريكيير  ي،يتميتسجيليمحادثةيعىليموجاتيالراديويعنيحالةيطوارئيبحريةيبير  يفينيستر  

 
.غربيإسبانياف

.

يمعرفة،يهناي: اإلسبان يمساركيبـي،-853Aسفينةيغتر ياتجاهنايبالضبط. درجةيجنوًبايلتجنبياالصطداميبنا15الرجاءيتغيتر  
 
.ميال25-البعدي. أنتميتتقدمونيف

.

يمساركميبـي-853A: األمريكيون حيعليكميتغيتر
ا،ينقتر

ً
،يلتجنبياالصطداميبنا15طريقنايمحدديمسبق

ا
.درجةيشماًل

.

ي: اإلسبان وايمساركميبـي-نكرري. جوابنايسلتر  .درجةيجنوًبايلتجنبياالصطدام15غتر
.

وايمساركميبـي. هنايالقبطانيسفينتنايتابعةيللوالياتيالمتحدةياألمريكية(: صوت مختلف)األمريكيون يلتجنبياالصطدام15غتر
ا
.درجةيشماًل

.

ايأويمناسًبايلنا:اإلسبان
ً
ي20-درجةيجنوبيمساركم،يلتجنبياالصطدام،يالبعدي15ننصحكميباالنحرافيبـي. ليسيعرضكميممكن

ا
ميل

.

ة غاضبة)األمريكيون  يريتشارديجيمسيهوارد،يقائديحاملةيطائراتيالبحريةياألمريكيةي(:بصوت عاٍل ونير يبحريةي .USS LINCOLNمعكميالكابير   
 
يسفينةيف يأكتر  

يثان  سفينتنايه 

ونية20-مدمرتان،يو: بصحبتنا. جيشيالوالياتيالمتحدة يمساركميبـي" أنصحكم"أنايالي. طائرةيمقاتلةيوأربــعيغواصاتيوسفنيدعميوحربيإلكتر ي15بليآمركميبتغيتر
ا
إذاي. درجةيشماال

ياألمنيلسفينتنا يالالزمةيلتوفتر يعليناياتخاذيالتدابتر وايمساركمياآلن. واصلتميالرفض،يسيتعير  ّ
!غتر

.

ةعلبتايعشاء،كلب،:بصحبتنا-للمرافقةبالنسبةأماي.هناشخصاننحن.الكانتاراسالسمانويلخوانمعك:اإلسبان نحن:بالدعميتعلقمايفي.حالًيانائموهويوببغاء،بتر

.106بحريةراديويوقناةمحليةإذاعيةمحطةقبلمنمدعومون

يمسارنايلكوننايعىلياليابسة ي تقع عىل شواطئ خليج  A-853نحن منارة . اليننوييتغيتر
ا الت  ي مقاطعة فينيسي 

 
ي إسبانياغاليسيا ، ف

 
.، ف

يفكرةيعنيحجميالمنارة ياألمنيلسفينتكم. بالنسبةيللحجم،يليسيلدينايأدن  ورية،يوالقياميبكليماييحلويلكميلتوفتر يترونهايرص  يستتحطميعندماييمكنكمياتخاذيأييتدابتر  
ستستطدم،يالتر

يغضونيبضعيدقائق  
 
يف يمساركميبـي. بالصخوريعىليالشاطئ يوتغيتر  

ءيالمنطقر  
.أميال10-البعدي. درجةيجنوًبا،يلتجنبياالصطدام15نوصيكميمرةيأخرىيلذلكيبفعليالىسر

.

يوجهتنا،يشكًراي(: بعد االنتظار لدقيقة)األمريكيون  -853Aسنغتر
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http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31508
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6 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

رالجس

يالظالم،  
 
يقدتيذاتيليلةيماطرةيف  

أتذكريأن 

يبجنون  
بيالمطريعىليسطحيسيارنر .رص 

يمررتيتحتيجش، حتر

ءيفجأة  
.وهدأيكليشر

يالجنون توقفيالضجيجيواختق 

.كمايولمييكن

بدايهذايغريًبا،

يبهيمنيالضوضاء، ئ ايأختتر
ً
أنيأجديمكان

ء  
يعىلينسيانيكليشر  

.يساعدن 

.

يسمعت  
أتذكريأنت 

ي المطرييتساقطيمنيحوىل 

يمنه
ا
يكنتيمحمية  

لكت 

.

تيالجش، لكن،يوبعديأنيعتر

ايفجأة،
ً
عادتيالضوضاءيمجدد

بيالمطريسقفيالسيارةيمرةيأخرى .رص 

مرةيأخرىيغمرتيبالجنون،

ي وسعدتيلنجاح 

ة بإيجاديلحظاتيصغتر

ألتنفسيوأنىس

.ضوضاءيالعالم

يلويلميأركيمنذئذ، حتر

يلويلمينلتِقيمرةيأخرى، وحتر

يجًشا، تذكريأنكيكنتيىل 

يليلةيممطرةيوصاخبة  
 
ف
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7 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

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

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

يأولياءياألموريوالمعلمير ي نامجيالعالقاتيبير  يهذايالتر  
 
.سنتناوليف

ي  
يالماض   

 
ايممايكانتيعليهيف

ً
يتعقيد يأكت  يالمركزيال. الوالديةياليوميه   

 
،يفغالًبايماينجديالطفليف  

يالماض   
 
يالبيتيواضًحايف  

 
يف يوميوأنيكافةيالقراراتيتتخذيبحسبيمايإذايكانيالتسلسليالهرم 

يعالقةيالصداقة" أصدقاء"نريدياليوميكأولياءيأموريأنينكوني. يالئمه يالوالدينيوالطفليوبير  يالعالقةيالجيدةيبير  يإرضاءيالطفليهنا. أطفالنايدونيأنينالحظيالفرقيالجوهرييبير   
 
كيرغبةيف

يالوي. لكسبيحبهيوقربه  
 
ة،يباإلضافةيإىليالشعوريبالعجزيوالوحدةيف كيأولياءياألموريمعيعالماتياستفهاميكثتر

ينشأنايعليها،يماييتر  
تيالطرقيالتر .الديةلقديتغتر

يلدينايشعوًرايباإلحباط ر،يمايقدييثتر يمتر يمنطقية،يوأنيأولياءياألمورييوجهونيإلينايغضًبايغتر ايأنيالمطالبيمنايغتر
ً
يشعري. ريتجاهنايوتجاهيأفعالنادميالثقةيوالتقديوعنشعريكطاقميأحيان

يخدمةيفقط،يويوجهونيإليهميالغضبيإذايمايكانوايغ ونيعليهم،يينتقدونهميأوييرونهميكمقدم 
ّ
ايأنيأولياءياألمورييتكتر

ً
يأعضاءيالطاقميأحيان يعنيعملهتر .راضير 

يعليهميويترصفيكمايلويكانييقوليلهمي ايأنيالمعلمييتكتر
ً
".أنايأفهميأفضليمنكم"يشعريبعضيأولياءياألموريأيض

يالعالقة  
 
يمنيدونيأنيننتبه،يومعهايخيباتياألمليوالعديديمنيالصعوباتيف يالطرفير  يالمحققةيبير  اتيوالتوقعاتيغتر .تنمويالتفستر

رياالتصال،يوتعلوياالتهاماتيوخيباتياألمليالمتبادلة ياالتساع،ييترص   
 
.تتخذيالفجوةيف

ي يوبير   
 
يمشاركةيأولياءياألموريف ي\عندمايت. وسلوكهمالتعليميطفالهميأجهازيإنجازاتيأظهرتيالدراساتيأنيهناكيعالقةيإيجابيةيبير  ي\ةياألمريبالمعلم\يرىيوىل  اةيرسر

ً
ة،يحليفي\يك ةيللمستر

يالتعاونيالمثمريالذيييؤثريع يويبت  يالجانبير  ياألمر،ييتعمقيالتواصليبير  .الطفلإنجازاتىليللهدفيالنبيليذاته،يوعندماييشعريالمعلميبنفسيالشعوريتجاهيوىل 

ياألمرييرسليطفلهيإىليالمدرسةيمعيصعوباتهيهوينفسه يأمريكانتيتجربتهيالتعليميةيأوياالجتماعيةيص. منيالمهميأنيتتذكريأنيوىل  ضيمنيالمحتمليأنييشدديوىل  عبةيعىليذلك،يوأنييفتر

يذلك .أنيطفلهيسيحمليالعبءينفسهيإذايلمينساعدهيعىليتخط 

يالوالدينيوالمعلم .منيالواضحيأنيهناكيأهميةيقصوىيلبناءيعالقةيمثمرةيوبناءةيبير 

ياألمريإىليمالحظاتيوتقييميالمعلميلطفله،يتماًمايكماييح ييحتاجيفيهيوىل 
يوأولياءياألموريهويبمثابةيطريقيباتجاهير  يالمعلمير  ياألمريليفهميمايإذايالمعلميإىليمتاجاللقاءيبير  الحظاتيمنيوىل 

يالصفيمثمرةيأميال  
 
ةيعىليالطفليوعىليالعالقةيب. كانتيجهودهيف ييؤثريمبارسر يمنيالقوة،يولكلماتهميوزنيكبتر يالكثتر يالطفليوالوالدكمايأنيمنيالمهميأنينتذكريأنيللمعلمير  .ير 

ها ايمنيأجليتحديدياحتياجاتيالطفليوالترصفيبشكليصحيحيمنيأجليتوفتر
ً
يأيض يهويأمريإيجانر 

يالطرفير  .نقليالمعلوماتيالموثوقةيبير 

يالطرفير ي يتجربةيالوالدينيللحظةيونحاوليتقليصيالفجوةيبير  يالطابق،يونختتر  
 
ياالجتماعيتجاربنايكأعضاءيف  

 
يف .سنختتر
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