
قائمة مرجعية إلعداد خطة إلشراك أولياء األمور 
	 وتخطيطها	وتنفيذها	واستدامتها	

االستعداد11
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التقييم

التحديد

االستماع

المراجعة 1.41.4

تقييـم  	 فـي  المدرسـي  الـكادر  أعضـاء  كافـة  شـارك  هـل 
األمـور؟ وأوليـاء  المدرسـة  بيـن  الشـراكة 

المدرسـة  	 إشـراك  دون  تحـول  التـي  العقبـات  هـل فهمنـا 
مناسـبة؟ بصـورة  األمـور  ألوليـاء 

هل حّددنا المشكالت التي نريد معالجتها؟ 	

هـل توجـد فـرص التخـاذ عدد أقـل مـن القـرارات التخطيطية  	
بحيـث يغلـب عليهـا الطابع االسـتراتيجي؟"

قابلـًة  	 قويـة  أولويـة  حّددنـا  أّننـا  مـن  واثقـون  نحـن  "هـل 
للتغييـر لتحسـين المدرسـة؟ علـى سـبيل المثـال: أن يقـوم 

أطفالهـم. مـع  بالقـراءة  األمـور  أوليـاء  مـن  المزيـد 

مـا هـي األهـداف الملموسـة التـي نتطّلـع إلـى تحقيقهـا  	
مـن خـالل تبّنـي برنامـج أو ممارسـة جديـدة؟

هـل األهـداف التـي تـم تحديدهـا متوافقـة مـع متطلبـات  	
المسـتهدفة؟" العمريـة  الفئـة 

"هـل اسـتمعنا إلـى أوليـاء األمـور الفاعليـن واطلعنـا علـى  	
آرائهـم بشـأن األنشـطة المفيـدة؟

هـل اسـتمعنا إلى اآلبـاء األقـل مشـاركًة وفهمنـا العقبات  	
التـي يواجهونهـا وتحـول دون مشـاركتهم بشـكل أفضل؟

هـل علمنـا مـا يجـده أوليـاء األمـور األقـل مشـاركة مفيـًدا  	
المشـاركة؟ علـى  لتشـجيعهم 

هـل حـّدد أوليـاء األمـور مجـاالت معّينـة يحتاجـون إلـى دعم  	
فيها؟" إضافـي 

والممارسـات  	 األنشـطة  مجموعـات  كافـة  حّددنـا  "هـل 
المدرسـة؟ فـي  حالًيـا  المنّفـذة 

الغـرض  	 حسـب  فئـات؛  إلـى  األنشـطة  هـذه  صّنفنـا  هـل 
ذلـك؟ إلـى  ومـا  والميزانيـة  والتأثيـر  والكفـاءة 

هـل حّددنـا األنشـطة التـي يجـب اإلبقـاء عليها أو تحسـينها  	
وتلـك التـي يجـب إيقافها؟"
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"هل استكشـفنا بدائـل متعـددة للُنُهج المحتملـة لتحقيق  	
األهـداف التي تـم تحديدها؟

هل حّللنا الميزانية والموارد المتاحة؟ 	

هل حّددنا الُنُهج المناسبة لسياقنا؟" 	

األهـداف  	 هـذه  لتحقيـق  المناسـب  النهـج  حّددنـا  "هـل 
منهجيـة؟ بطريقـة 

هل توجد خطة تنفيذية منطقية ومحّددة؟ 	

هل حددنا الموارد والقدرات المطلوبة؟ 	

االسـتراتيجيات  	 مـن  المناسـبة  المجموعـة  اخترنـا  هـل 
الصحيـح؟" وبالترتيـب  التنفيذيـة، 

"هل قّيمنا قدرتنا على تنفيذ هذه التغييرات بواقعية؟ 	

هـل الموظفـون والمدرسـة جاهـزون مـن الناحيـة العمليـة  	
العتمـاد النهـج الجديد؟

المدرسـة  	 مسـتوى  علـى  التغييـرات  بتنفيـذ  نقـوم  هـل 
ومنّظمـة؟ منهجيـة  بطريقـة 

هـل نحـن قـادرون علـى مواجهـة التحديـات التـي ستنشـأ  	
هـل  الجديـد؟  النهـج  تطبيـق  مـن  األولـى  المراحـل  خـالل 
يمكننـا اسـتخدام الهيـاكل والعمليـات الحاليـة أم أّننا بحاجٍة 

إلـى حلـول جديـدة؟

المهـارات  	 لترسـيخ  الالزمـان  والمتابعـة  الدعـم  يأخـذ  هـل 
أثنـاء التدريـب  والمعـارف الجديـدة التـي سـيتم اكتسـابها 
الزمـالء؟ بيـن  والتعـاون  واإلرشـاد  التوجيـه  شـكل  األولـي 

هل تم تقديم التدريب الخارجي اإلضافي عند الحاجة؟" 	

"هل يتم تنفيذ أنشطة إشراك أولياء األمور وفق الخطة؟ 	

هل نحن قادرون على تقييم جودة األنشطة المنّفذة؟ 	

إلـى  	 تـؤدي  هـل  المرجـوة؟  النتائـج  األنشـطة  تحقـق  هـل 
التعّلـم؟" مخرجـات  تحسـين 

الخطـة  	 تعديـل  ضـرورة  إلـى  التأثيـر  مراجعـة  تشـير  "هـل 
واالسـتراتيجيات؟

ليشـمل  	 النهـج  اسـتخدام  توسـيع  المناسـب  مـن  هـل 
بذلـك؟ للقيـام  المطلـوب  مـا  إضافييـن؟  موظفيـن 

هل تحتاج بعض األنشطة إلى تحسين؟ 	

هل يجب إيقاف أية أنشطة؟ 	

هل قمنا بتعديل الخطة وتحديثها؟" 	

22

33

2.12.1

2.22.2

2.22.2

3.13.1

3.23.2


