نصائح ألولياء األمور
مشاركة ولي األمر التي تحدث فرقا
في أغسطس/آب  2011أصدرت هيئة أشخاص للتعليم  People for Educationتقريرا بعنوان ،القيام بما هو
أهم  Doing what matters most:كيف يمكن ألولياء األمور مساعدة أطفالهم على النجاح في المدرسة والذي
قام بمراجعة ثالثين عاما من األبحاث من كندا والواليات المتحدة وإنجلترا .
وقد تم تحديد أربعة أشياء رئيسية يمكن ألولياء األمور القيام بها
للمساعدة في ضمان نجاح أطفالهم :

 .1يجب أن تكون لديك توقعات كبيرة ألطفالك .
عرف أطفالك بأنك تعتقد أنه من المهم أن ينجحوا في المدرسة .
فالتوقعات الكبيرة من أولياء األمور لها التأثير األكبر على إنجاز
الطالب .فعندما يعرب أولياء األمور بشكل مستمر عن إيمانهم
بقدرات أطفالهم وعندما يقولون ألطفالهم إنهم يتوقعون أن ينجحوا
أكاديميا ،يكون أداء الطالب أفضل .

 .2تحدث عن المدرسة .
تحدثوا مع أطفالكم عما يحدث في المدرسة -األنشطة والبرامج وما
يتعلمونه .فمن المدهش إن هذا له تأثيرا عظيما على اإلنجاز األكاديمي
أكثر من مراقبة الواجبات المنزلية أو التواجد في البيت مع أطفالك بعد
المدرسة أو تحديد الوقت المسموح لهم فيه بمشاهدة التلفاز أو الخروج
خالل األسبوع .
فطبقا ألطفالنا قد ال نكون ناجحين بشكل كبير في هذا المجال .فخالل
المسوح التي تجرى على الطالب من قبل مكتب جودة التعلم ومدى
االعتماد عليه Education Quality and Accountability
) ،Office (EQAOيقول أقل من نصف الطالب في الصف 3
)(46%أنهم يتحدثون لولي األمر أو الوصي" كل يوم أو تقريبا كل
يوم" عن األنشطة المدرسية .وتنخفض تلك النسبة في الصف الـ 6
إلى . 38%

 .3ساعد أطفالك على بناء موقف إيجابي تجاه التعلم وعادات
العمل الجيدة .
يظهر البحث أن أكبر تأثير يمكن أن يكون لك على فرص نجاح
أطفالك في المدرسة يتمثل في كيفية تأثيرك على مواقفهم وعلى
شعورهم بالقدرة الشخصية وعادات عملهم بما فيها المثابرة وطلب
المساعدة والتخطيط .
فبدال من أن تحاول" تعليم "أطفالك بشكل مباشر ،ركز على مساعدتهم
على التعامل مع األمور المشتتة وأزمات الثقة وقم بمدحهم على الجهد
والمثابرة وقم بإظهار موقف إيجابي بشأن المدرسة بشكل عام .وخطوة
بخطوة تصبح هذه هي الخصال التي ستبني أسسا صلبة للنجاح
المستمر .

"األدلة واضحة .إن أولياء األمور يحدثون فرقا .وتتمثل
طريقة مساهمتهم بالشكل األكبر في تعليم أطفالهم من خالل
ما يقومون به في المنزل .فأن تصبح ولي أمر يعتبر تحديا،
ولكن الخبر الجيد هو أنه ال يتعين عليك أن تكون" متطوع
العام "أو خبيرا في حرب عام  1812لتتمكن من مساعدة
طفلك على النجاح في المدرسة "

 .4اقرئا معا( بأي لغة )
تعتبر القراءة أحد أسس كافة أنواع التعليم .ويمكنك أن تحدث فرقا
كبيرا من خالل قراءة الكتب والقصص مع أطفالك والحديث عنها
معهم .فالقراءة مع األطفال هي أفضل طرق تحفيزهم على القراءة .
ولكن هذا ال يعني أن تجبرهم على ترديد الكلمات .وبدال من أن تركز
على تعليم أطفالك آليات القراءة علمهم محبة القراءة .واجعل القراءة
مسلية وممتعة .
ومرة أخرى ،يقول لنا أطفالنا إن هناك مجال للتحسن عندما يتعلق
األمر بوجود وقت للقراءة معا .وقد أظهر مسح الطالب الذي أجراه
مكتب  EQAOأن  21%فقط من األطفال في الصف الـ 3ذكروا أنهم
يقرأون مع ولي األمر أو الوصي" كل يوم أو تقريبا كل يوم".

األدلة واضحة.
إن أولياء األمور يحدثون فرقا .وتتمثل طريقة مساهمتهم بالشكل
األكبر في تعليم أطفالهم هي من خالل ما يقومون به في المنزل .فأن
تصبح ولي أمر يعتبر تحديا ،ولكن الخبر الجيد هو أنه ال يتعين عليك
أن تكون" متطوع العام "أو خبيرا في حرب عام  1812لتتمكن من
مساعدة طفلك على النجاح في المدرسة.

مشاركة أولياء األمور في األنشطة المدرسية
سواء كان األمر حضور حفل موسيقي مدرسي أو تشجيع فريق
مدرسي أو المشاركة في المناسبات المجتمعية واالجتماعات التي
ينظمها مجلس المدرسة ،فإن مشاركة ولي األمر في األنشطة المدرسية
يمكن أن تنشئ شعورا بالمجتمع داخل المدرسة .فيمكن أن تبني
عالقات قوية بين المدرسين وأولياء األمور وتتيح فرصة ألولياء
األمور للتواصل مع بعضهم البعض ودعمهم لبعضهم البعض .
فقد ال تؤثر األنشطة القائمة على المدرسة تأثيرا مباشرا على إنجاز
الطالب ،ولكنها يمكن أن تكون طريقة مسلية وتشرك الجميع لبناء
مجتمع مدرسي أكثر قوة .فعند استطاعتك ،اغتنم الفرصة للمشاركة
في المناسبات المدرسية إلظهار دعمك لمدرسة أطفالك .
أشخاص للتعليم People for Education
641 Bloor Street West, Toronto, ON
M6G 1L1
هاتف : 416-534-0100
www.peopleforeducation.ca
 People for Educationهي صوتكم القوي للتعليم العام .نحن
منظمة مستقلة تعمل لدعم التعليم العام في مدارس أونتاريو الحكومية.

