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 ذات فاعلية أكرب؟" اجتماع أولياء األمور"كيف تكون لقاءات أولياء األمور مع املعلمني 
 إدارة احلوار بني املعلم وويل األمر

 لطيفة الكندري. د
٘ى االسحماء باٌؼٍّيت اٌخشبىيت ال حربيش وحفسري اٌذسجاث اٌيت دصً بصىسة دوسيت إْ اذلذف ِٓ ٌماء ادلؼٍُ بىيل األِش 

فخخ ٍِف إٌمذ واٌخجشيخ وحذاوي اٌخهُ وحىجيٗ أصابغ اٌٍىَ ٌطرشف ِرٓ   ٌيس ادلماَ ِماَ زلاوّت سميّت وو ػٍيها اٌطاٌب
إْ اٌٍماءاث اٌؼشىائيت ال جتٍب إٌفغ وال بذ ِٓ وضغ حصىس ػاَ إلجياد اٌخٕاغُ بني األسشة وادلذسست ػًٍ حنى يخيخ . األطشاف

ِٓ شرهناا أْ قمرك   رلّىػت إجشاءاث ػٍّيت حيخاج إٌيها ادلشبىْ وٌخاٌيت طىاث ااخلحخضّٓ . ٌٍجّيغ فشصت اٌخىاصً اإلجيايب
ِرٓ   .وجتٕبهّا ِسبباث اٌصذاَ وإضاػت اٌىلج واجلهذ( اٌىاٌذيٓ)ىيل األِش ِٓ ٌماء ادلؼٍُ بواٌثّشة ادلٕخظشة اٌفائذة ادلشجىة 

هنخريٖ سيضش وضغ اٌطاٌب ولذميا لاٌىا ادلهُ أْ يخزوش اٌطشفاْ أْ ِصٍذت اٌطاٌب فىق وً اػخباس وأْ ضؼف اٌخىاصً أو ح
َٓ اٌِؼاَلِج" ِِ ِٓ ِلَِٕطاِس ِػاَلٍج"و" اٌِىَلاَيُت َخِيٌش  ِِ ُُ ِوَلاَيٍت َخِيٌش  َ٘ أو ِٓ ممشاث ادلذسست بذأ احلىاس يف ممش وػًٍ ويل األِش أْ ال ي ."ِدِس

قذيرذ ِىراْ   ج ادلخاح وّا جيب ِشاػاة ِغ اٌخميذ باٌىللبً دصت ادلؼٍُ بذلائك زلذودة بً ال بذ ِٓ قذيذ ِىػذ ِسبك 
 .ٌؼمذ االجخّاع ِٕاسب

 احلوار دور ويل األمر أثناء احلوار دور املعلم أثناء الرقم
 .طفٍه بشىً يسريػشف بٕفسه وب ٕفسه بشىً يسريػشف ب 1
 .سخىي طفٍه دساسياقذد ػٓ ِذي ا٘خّاِه مب .قذد ػٓ ِمشسن اٌذساسي بشىً ِبسط 2
 .وجتٕب اٌخجشيخ اٌشخصي ابذأ بئجيابياث ادلؼٍُ .ابذأ بئجيابياث اٌطاٌب 3
 اششح ٌىيل األِش بؼض األِىس اخلاصت مبمشسن 4

 .اٌخذسيس واٌخؼاًِوأسٍىبه يف  
 .ػٓ حؼثش طفٍهأِاَ صِالئٗ يف اٌمسُ جتٕب احلذيذ ِغ ادلؼٍُ 

 بني ٌىيل األِش أٔه قخاج إىل ِساػذحٗ 5
 .ٌشفغ ِسخىي اٌطفً 

 ٌشفغ ِسخىي وحىجيهاحٗ اج إىل ِساػذحٗبني ٌٍّؼٍُ أٔه قخ
 .اٌطفً 

 .لذَ دلؼٍُ طفٍه اٌشىش واٌثٕاء .لذَ ٌىيل األِش اٌشىش واٌثٕاء 6
 .فمط داوس بادلٕطك ال اٌؼاطفت .ٔالش أخاللياث اٌطفً واٌخذصيً اٌذساسي ِؼا 7
 واظب ػًٍ دضىس اٌٍماءاث اٌذوسيت اٌيت حؼمذ٘ا إداسة ادلذسست .ِين ٌٍّخابؼتِغ قذيذ اجلذوي اٌض لذَ احلٍىي ادلٕاسبت ٌٍطفً ادلخؼثش 8

 . بيٕه وبني ادلؼٍّني 
 .، قذد ِغ طفٍه لبً اٌٍماءووٓ جا٘ضا ٌٍماء

 إرا  طبيؼت اٌخذذياث اٌيت حىاجٗ اٌطفًاششح ٌٍّؼٍُ  .اٌطفًهبا اٌصذيت اٌيت ميش  اٌتاحلؼشفت ا٘خُ مب 9
 .وأج ِىجىدة

 ا حشاٖ ِٕاسبا ِٓ ِالدظاث والخشاداثِ اوخب 11
 .دلساػذة اٌطاٌب ٌخذسني ِسخىاٖ 
 

 ً٘ وأج أوساق اٌؼًّ : اسهني ادلؼٍُ اٌسؤاي اٌخايل
 يف اٌفصً واٌخّاسيٓ واٌىاجباث ادلٕضٌيت هتيئ اٌطفً 

 خخباساث  أيٓ اخلًٍ  ٌال
  .اٌيت حخفك ػٍيها ِغ ادلؼٍُ ٌخٕفيز٘ااحلٍىي وااللخشاداث  اوخب

 ىش ويل األِش ػًٍ حؼاؤٗ ودذد ِىػذا ٌٍّمابٍتاش 11
 .اٌخاٌيت إرا وأج ٕ٘ان داجت ٌزٌه 

 .وشس اٌشىش ٌٍّؼٍُ ػًٍ جهىدٖ يف أداء سساٌخٗ

 


