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للتعاون بین  
املدرسة والبیت



• تقوم املدرسة بتعلیم التالمیذ وفقاً للقوانین ومناهج التعلیم الساریة.	

• املدرسة علی درایة بالخلفیة التعلیمیة للتلمیذ من خالل روضة األطفال واملدرسة األساسیة التي جاء منها التلمیذ، وهي تبني علی هذا األساس عملیة التعلیم. 	

• تهيء املدرسة الظروف املالمئة من أجل إعطاء کل التالمیذ فرٍص متساویة کي ینّموا قدراتهم، کأفراد وعرب التعاون مع اآلخرین.  	

• تحّفز املدرسة حّب التعلّم والفضول والقدرة علی التفکیر النقدي لدی التالمیذ.	

• تکفل املدرسة تعاون املعلمین فیام بینهم بخصوص تعلیم التالمیذ.	

• یظهر جمیع املوظفین يف املدرسة للعیان کنامذج وقدوات جیدة یُحتذی بها.	

• یحصل التلمیذ علی إرشاد منهجي ویتم إبالغە عن تطّوره الدرايس واالجتامعي. عالوة علی ذلك یجري التلمیذ محادثات حول التعلیم مع املعلم الذي یرشف علیە.	

• تقوم املدارس األساسیة مرّتین يف السنة علی األقّل بإستدعاء التلمیذ ووالدیە إلی محادثات ملناقشة التقّدم الذي یحرزە التلمیذ. یحصل التلمیذ علی تقییم کتايب ألداءە يف املدرسة. 	

• تجري املدارس الثانویة محادثات مع أولیاء أمور التالمیذ مع بدایة العام املدريس وتبعاً للحاجة. تجري املدارس الثانویة أیضا اجتامعات آلباء التالمیذ بشکل منتظم.	

املواد الدراسیة والتََّعلُّم 

»یتّسم الحوار الجید بین املدرسة والبیت بأهمیة حاسمة بالنسبة إلی عملیة 

التعلیم وراحة التلمیذ يف املدرسة. للتعاون بین املدرسة والبیت نفس األهمیة 

سواًء کان عمر التلمیذ 6 أعوام أو 18 عاماً. أنا شخصياً أم وأعرف بأّن حّب التعلّم 

والحافز لدی التالمیذ مردهام التواصل الوثیق بین املعلمین وأولیاء أمور التالمیذ. 

کأصحاب مدرسة لدینا أیضاً قوانین وقواعد نلتزم بها يف هذا املجال.« 

أنيكن هاوغيل Anniken Hauglie، عضو املجلس البلدي للرتبیة والتعلیم

ملاذا يّتسم التعاون بین املدرسة والبیت باألهمية؟

ما الذي یمکنك أن تتوّقعە من مدرستك؟ 
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• تتحّقق من قيام التلميذ ببذل جهود کافیة يف املدرسة وأن تتابع نشاطه املدريس )الوظائف البیتیة، تسلیم الفروض املدرسیة، اختبارات الخ(.	

• تتصل بنا إذا کنت تعتقد بأّن التعلیم ال یلبّي توقّعاتك و/أو توقّعات التلمیذ. 	

• تبذل الجهد من أجل حضور التلمیذ إلی املدرسة يف املیعاد الصحیح ومسرتیحاً، وأن یکون قد تناول وجبة الفطور ويف متناولە طعام ملجمل يومه املدريس. 	

• تتبع برنامج العطالت واإلجازات، وأن تسعی من أجل حضور التلمیذ إلی الدوام املدريس علی مدار السنة املدرسیة.	

• تتأکّد من إتباع التلمیذ لقواعد الصف واملدرسة، ومن احرتامە للجمیع يف املدرسة.	

املواد الدراسیة والتََّعلُّم 

کويل أمر تتوّقع املدرسة منك أن:
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• أن یشعر جمیع التالميذ بأنّه مرحٌب بهم وأنهم يف أمان يف املدرسة.	

• أن تکون املدرسة بإستمرار يف حواٍر مع البیت حول الکفاءة العلمیة واإلجتامعیة للتلمیذ وأن یتلّقی اآلباء تقییامت کتابیة من املدرسة.	

• أن تکون املدرسة علی الدوام منفتحة علی التعاون مع أولیاء األمور حول راحة التلمیذ وأن تضع اإلجراءات قید التنفیذ عند الحاجة.	

• أن ال تتسامح املدرسة علی اإلطالق مع أعامل البلطجة واستخدام العنف واملامرسات العنرصیّة، وأن تالحق التعديّات عند حدوثها.	

• أن تعمل املدرسة بشکل منهجّي علی خلق بیئٍة جیدٍة يف املدرسة والصّف. 	

• أن یعرف املوظفون يف املدرسة کل واحد من التالمیذ وأن یتابعوهم بشکل وثیق عىل الصعيد االجتامعي. یجب علی املدرسة أن تتّصل باملعنیین إذا طرأ وضٌع خاّص.	

األمن والشعور بالراحة

»إّن التعاون بین املدرسة والبیت مهمٌّ ألّن املصلحة العلیا للتلمیذ مهّمة. من 

شأن تعاوٍن فعيّل يصب يف صالح التلمیذ أن یساهم يف إعطاء نتائج جیدة علی 

الصعیدین االجتامعي والعلمي/املدريس، وهذا بدورە یساهم يف منع انتشار 

الشعور بعدم الراحة يف املدرسة. إّن التعاون واإلنخراط يف النشاطات یٶدیّان إلی 

درجٍة أکرب من اإللتزام عند کلٍّ من أولیاء األمور واملدرسة، ویخلقان أرضیة جیدة 

لتلقي التالمیذ للتعلیم.« 

مونا بییالند Mona Bjelland، رئیسة اللجنة التنفيذية ملجلس اآلباء يف مدرسة 

تونسنهاغن

ملاذا یُعترب التعاون بین املدرسة والبیت أمراً مهّمً؟

ما الذي یمکنك أن تتوّقعە من مدرستك؟ 
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• تساهم بفعالیّة يف خلق مواقف إیجابیة تجاە املدرسة واملعلّمین والتالمیذ وأولیاء أمورهم عند طفلك.	

• تتّصل باملدرسة إذا مل يكن طفلك مرتاحاً فيها.	

• تشارك بفعالیة يف املناسبات واللقاءات االجتامعیة.	

• تتعاون مع أولیاء األمور اآلخرین يف سبیل راحة وأمن التالمیذ.	

• تشارك يف تحّمل مسٶولیة قیام التلمیذ بإتباع قواعد وأنظمة املدرسة. 	

األمن والشعور بالراحة

ملاذا یُعترب التعاون بین املدرسة والبیت أمراً مهّمً؟

تتوّقع املدرسة منك کويل أمر أن:

»من أحد رشوط التعاون الجید بین املدرسة والبیت هو وجود تواصل جید بین 

األطراف عامدە اإلنفتاح املتبادل والحوار وتبادل املعلومات. هذا رضوري متاماً 

من أجل أن يضمن ألولیاء األمور نفوذاً ومشارکة يف اتخاذ القرارات.« 

کنوت إیریك برندفانغ Knut Erik Brændvang، مدیر مدرسة 

اوستنشو
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• أن یتّم التقیّد مبعیار أوسلو )Oslostandard( للتعاون بین املدرسة والبیت.	

• أن یکون لدی املدرسة روتین جیّد للمعلومات والتواصل. 	

• أن یتّم استدعائك إلی اجتامعین لآلباء سنویاً علی أقّل تقدیر. 	

• أن تبدي املدرسة االهتامم بوجهات نظرك وأن تکون مهتّمة بإیجاد الحلول للمسائل وتعطیك أجوبة علی أسئلتك.	

• أن یکون لدی أولیاء األمور إمکانیة التأثیر من خالل هیئات التعاون التابعة للمدرسة: اللجنة التنفیذیة ملجلس اآلباء )FAU(، لجنة البیئة يف املدرسة و مجالس اإلدارة يف املدارس 	

األساسیة.

• أن تستخدم املدرسة مرتجامً أو ترجامت كتابية يف اإلجتامعات وأثناء املحادثات إذا دعت الحاجة. 	

حوار وتعاون

»أن یکون لدی املدرسة والبیت فهٌم موّحد ملا هو مهم بالنسبة إلی التعلّم، لە 

أهمیة بالنسبة للجو التعلیمي للتلمیذ. إّن من شأن تعاوٍن جیٍد حيث ینظر أولیاء 

أمور التالمیذ واملعلمین إىل بعضهم البعض کمشارکین متساوین، أن یشکل دعامً 

لعملیة التعلّم عند التلمیذ. ینبغي أن یقف اآلباء واملدرسة يف صفٍّ واحٍد وأن 

تکون لديهم أهداف واضحًة بخصوص التلمیذ.«

Øraker skole معلّم يف مدرسة أوراکر ،Gunnar Aakhus غونار أوکهوس

ملاذا یُعترب التعاون بین املدرسة والبیت أمراً مهّمً؟

ما الذي یمکنك أن تتوّقعە من مدرستك؟ 
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• تتعاون مع املدرسة لضامن تواصل وتدفق معلومات جیدین.	

• تشارك يف اجتامعات اآلباء ومحادثات مناقشة تطّور أداء التلمیذ واإلجتامعات األخری، وأن تقوم بإخطار املدرسة يف وقت مبّكر إذا تعّذر علیك الحضور يف املوعد املتّفق علیە.  	

• تجیب علی أسئلة استامرة استبیان رأي املستخدمین التابعة للمدرسة.	

• تُعلِم املدرسة عن األحداث التي من شأنها أن تٶثّر علی الحیاة الیومیة للتلمیذ يف املدرسة.	

• تحرتم التالمیذ واملوظفین وإدارة املدرسة وأولیاء أمور التالمیذ اآلخرین، وبشكل خاّص عند اإلتصال باآلخرین أو مشاطرتهم املعلومات. 	

حوار وتعاون

تتوّقع املدرسة منك کويل أمر أن:
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