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مالحظة طفلك يف مرحلة ما قبل املدرسة
غالًبا ما يتم دعوة اآلباء ملالحظة أطفالهم يف فصل ما قبل املدرسة. يف بعض األحيان، يريد املعلم من أحد الوالدين أن 

يراقب املوقف ألن الطفل يواجه بعض الصعوبات. تسمح بعض الربامج لآلباء بزيارة أطفالهم ومشاهدتهم يف أي وقت. يتساءل الكثري 
من اآلباء عن كيفية تحقيق أقىص استفادة من مالحظة أطفالهم يف الفصل. فيام ييل بعض النصائح التي تم اختبارها من قِبل الوالدين 

ملالحظة األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة.

تحدث إىل املعلم حول موعد مالحظة طفلك.
• حدد وقتًا مناسب لك وللمعلم ملالحظة طفلك. تذكر أنه إذا مل تحدد موعًدا، فقد يذهب الفصل يف نزهة عىل األقدام أو يف 	

رحلة ميدانية عندما تصل إىل هناك.
• اسأل عام إذا كان هناك يشء ما يريد املعلم أن تراه بشكل خاص، وقررا مًعا مقدار الوقت الذي ستقضيه يف املالحظة.	
• اكتشف ما إذا كنت ستبقى داخل الغرفة أو إذا كانت هناك منطقة مالحظة خاصة.	

اسمح لطفلك بأن يعرف أنك ستكون يف املدرسة.
• قد تقول، »أريد أن أعرف املزيد عام يحدث يف مدرستك، لذلك سأكون هناك اليوم من أجل مالحظة األمر لفرتة قصرية.«	
• ذكّر طفلتك أنك لن تلعب معها عندما تالحظ الفصل، ألنك تريد أن ترى ما تفعله عادًة يف املدرسة.	

قم بعمل قامئة باألسئلة يف وقت مبكر.
• قد ترغب يف استخدام بعض األسئلة التي يطرحها اآلباء اآلخرون غالبًا: »ما الذي يفعله طفيل ويفعله معظم األطفال اآلخرين؟ 	

ما الذي يفعله طفيل بشكل مختلف عن اآلخرين؟ من هم رفقاء طفيل املعتادين يف اللعب؟ ما هي بعض األشياء التي يفعلها 
طفيل مبفرده؟ ما الذي يفعله طفيل للتعامل مع املشاجرات؟ هل هناك أوقات من اليوم يبدو فيها مرتاًحا جًدا أو سعيًدا 

للغاية؟ متى يبدو أقل راحة؟«
• اصطحب قامئتك معك حتى تتمكن من تدوين املالحظات عند اإلجابة عىل األسئلة. كن مستعًدا لتدوين األفكار أو األسئلة 	

األخرى التي ستكون لديك أثناء املالحظة.

استمر يف الرتكيز عىل طفلك أثناء املالحظة!
• ذكّر نفسك باالهتامم مبا يفعله طفلك - وإال قد يتشتت انتباهك بسبب األشياء األخرى التي تحدث يف الفصل.	
• تذكر أن طفلك رمبا يكون متحمًسا لوجودك هناك. قد تحتاج إىل تشجيعه عىل االستمرار يف فعل ما يفعله عادة.	
• قل وداًعا لطفلك عندما تغادر.	

املتابعة بعد مالحظتك.
• ضع يف اعتبارك أن املعلم رمبا يكون مشغواًل جًدا وقد ال يتمكن من مقابلتك عىل الفور. رتّب للتحدث إليه الحًقا شخصيًا أو عرب 	

الهاتف. ستكون املالحظات التي قمت بتدوينها مفيدة عندما تتحدث أنت واملعلم.
• تحدث مع طفلك عن بعض األشياء التي الحظتها.	
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