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<
الوالدين العزيزين. أنتم أهم مرافقين ألوالدكم، 

منذ البداية. ويجلب »حوار الوالدين« اآلباء 
واألمهات إلى المحادثة ويصنعهم أقوياء من أجل 

مغامرة العائلة. ويمكنكم في الصفحات التالية 
التعرف على »حوار الوالدين« بشكل أدق. 



»حوار الوالدين« يجلب الوالدين إلى المحادثة
ما هو »حوار الوالدين«؟
مواضيع »حوار الوالدين«

كيف يسير »حوار الوالدين«؟
لمن يكون »حوار الوالدين«؟

كيف يمكنني المشاركة في ذلك؟
 

... معلومات إضافية للقوى االختصاصية والمهتمين 

هل أيقظ »حوار الوالدين« اهتماماتكم وترغبون بمعرفة المزيد من 
التفاصيل عن هذا المشروع االبداعي؟ تجدون في الجزء الخلفي من هذا 

ة عن خطة، وهيكل وشبكة اتصال   الكتيب معلومات إضافية دالّ
»حوار الوالدين«.

»حوار الوالدين«: خطة، وهيكل وشبكة اتصال
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حوار الوالدين يجلب الوالدين إلى 
المحادثة

الوالدين لديهم معرفة إحترافية عن األسرة.
من هم الخبراء في شؤون العائلة؟ ومن عنده معرفة بالتربية اليومية بشكل 

ممتاز؟ 
والجواب في »حوار الوالدين« واضح جدًا: العائالت بذاتها!

ألنكم أنتم كوالدين تعايشون يوميًا السرور وتحديات الحياة العائلية وتعرفون 
أوالدكم أفضل مايمكن! وقد جمعتم مقدارًا من الخبرة التربوية، ومررتم ببعض 

األزمات واكتسبتم أثناء ذلك كمية من المعرفة. ومع ذلك فإن كون األشخاص 
والدين يكون أحيانًا مرهق وليس سهاًل دائمًا. وينسى المرء غالبًا في الحياة 

اليومية أن األمهات واآلباء اآلخرين لديهم أسئلة مشابهة والحيرة ذاتها. ولذلك 
بالضبط يجمع »حوار الوالدين، ELTERNTALK« األمهات واآلباء حول طاولة واحدة 

تحت شعار »let´s talk« )دعونا نتحدث(. 

في جو مريح يجلس االباء واالمهات مع االخرين، يتحدثون عن الشؤون 
التربوية، يقدمون خبراتهم الشخصية، يتعلمون من بعضهم ويستفيد الجميع!
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أنا أنصح بمتابعة القيام 
ببرنامج »حوار الوالدين« 
، ألن الوالدين يتعلمون 
هناك من بعضهم«
)أم من أصل تركي(

»



>
»حوار الوالدين«: من األبوين لألبوين ـ 

أقوياء سوية من أجل مغامرة العائلة!«
أجد ذلك جمياًل، كل شخص له رأي آخر، 

 ويمكنني أن أتعلم شيئاً من ذلك.« 
)أب من أصل سوري(

»
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حوار الوالدين يجلب الوالدين إلى المحادثة
حلقات نقاش الوالدين من اآلباء واألمهات إلى اآلباء واألمهات.

حوار الوالدين هي حلقات نقاش لكل أهالي األطفال من سن   < 
الـ 0 وحتى الـ 14 عامًا. 

يتم في »حوار الوالدين« التكلم عن مواضيع وسائل اإلعالم )الهاتف الذكي، االنترنت، التلفار، وألعاب   <
الحاسوب )الكومبيوتر(، واالستهالك )على سبيل المثال مصروف الجيب، واألزياء من شركات 

مشهورة(، والتربية )على سبيل المثال اإلنتباه إلى األحاسيس، ووضع الحدود( والوقاية من اإلدمان 
)على سبيل المثال دعم االستقالل الذاتي، وتطوير القدرات االجتماعية(. 

تركز حلقات النقاش على تبادل تجارب الوالدين. ويتم غالبًا عن طريق ذلك تطوير أفكار جديدة   <
وحلول صالحة للحياة اليومية.

تتم إدارة حلقات النقاش من ِقَبِل امهات و آباء متطوعين. ومقدمات أو مقدمي الحلقة هؤالء مدربين   <
على وظيفتهم.

تتم حوارات الوالدين في جلسة صغيرة. إما في المنزل حول طاولة المطبخ أو في مكان مريح قرب   <
مكان السكن )على سبيل المثال في مركز العائالت(. 
تختار األمهات واآلباء بأنفسهم وقت »حوار الوالدين«.  <

تتواجد حلقات »حوار الوالدين« في لغات كثيرة مختلفة.  <
تستمر حلقة نقاش الوالدين حوالي ساعتين. وتوجد حوارات أخرى الحقة عند وجود االهتمام بذلك.  <

المشاركة مجانية لكل الوالدين.  <



لقد قرأت كثيراً عن التربية للتعامل مع وسائل 
اإلعالم، لكن في ›حوار الوالدين‹ تمت اإلجابة 
على أسئلتي، وبالتحديد كيف يمكن ان يطبق 

في الحياة اليومية.«
)مستضيفة من أصل ألماني(

يعطي الحوار الفرصة للتفكير بموضوع الوقاية من 
االدمان بشكل اخر.«

)أب من أصل ألماني(

»

»



مواضيع »حوار الوالدين«
وسائل اإلعالم، واالستهالك، والوقاية من اإلدمان، 

والتربية.
في أي سن يكون الهاتف المحمول / الهاتف الذكي ذو نفع؟ أية إخطار على 

األطفال توجد في االنترنت وكيف أرافق طفلي  ليستخدم االنترنت والحاسوب 
اللوحي وما شابههم بشكل آمن؟ مالعمل عندما يكون التلفاز وألعاب الحاسوب 
)الكومبيوتر( نقطة صراع دائم عندنا؟ كم كمية مصروف الجيب التي ُينصح بها؟ 
كيف يمكنني االنتباه إلى متطلبات طفلي؟ أي حرية يمكنني اعطائها ألطفالي، 

أين يجب علي أن أضع حدودًا؟ كيف أحمي طفلي من شرب الكحول )الخمور( 
والمخدرات؟ ما الذي يقوي أطفالنا وما الشيئ المهم بالنسبة لي في التربية؟

تنتج هذه األسئلة وما يشابهها في الحياة اليومية للعائلة وأحيانًا تضع الوالدين 
على المحك بشكل قوي. 

ويتطرق »حوار الوالدين« إلى كل ما يتعلق بمواضيع مايسمى بـ »الحماية 
التربوية لألطفال والشباب« ويقِدم للوالدين اإلمكانية للتفكر بمواضيع »وسائل 

اإلعالم، واالستهالك، والتربية، والوقاية من اإلدمان« وفي المقام األول: 
المشاركة في الحديث! 
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وسائل اإلعالم
يريد كل والدين أن ينشأ أطفالهم بشكل جيد وبصحة. ويوجد في العالم الرقمي 

السريع والمتزايد أخطار كثيرة وبشكل خاص في مجال اإلعالم )على سبيل المثال 
التعامل مع البيانات الشخصية، البلطجة االلكترونية، والمحتويات التي تصنع الخوف( 
التي يصطدم بها األطفال واآلباء. وتقدم حلقات النقاش في »حوار الوالدين« قاعدة 

بيانات ومصدر معلومات عن مواضيع التلفاز، والهاتف الذكي / الهاتف المحمول، 
االنترنت وكذلك ألعاب الحاسوب )الكومبيوتر( وألعاب وحدات التحكم، من 

أجل إمكانية مرافقة األطفال في هذا المجال بشكل جيد. وينتمي إلى ذلك مثاًل 
تبادل الحديث عن برامج األطفال، وصفحات االنترنت المناسبة أو تطبيقات حماية 

الشباب.

االستهالك
ينتمي االستهالك اليوم إلى الحياة اليومية لألطفال والبالغين. ويشمل ذلك تلبية 
إحتياجات الحياة الضرورية مثل الطعام والشراب، والملبس أو المسكن الُمدَفْئ و 

كذلك تحقيق الرغبات )على سبيل المثال لعبة، وزي من شركة مشهورة، وحلويات(. 
ويرتبط القيام بالمشاريع المشتركة أو نشاطات أوقات الفراغ بتكاليف مادية أيضًا 

)على سبيل المثال أعياد ميالد األطفال، والحفالت(. وينمو األطفال والناشئين منذ 
الصغر في عالم االستهالك مع وجود عرض ضخم للبضائع. ويقلدون آبائهم كثيرًا، لكن 

يتم التأثير عليهم بشكل قوي أيضًا عن طريق الدعايات وحلقة األصدقاء. ويمكن 
لآلباء أثناء »حوار الوالدين« تطوير أفكار، كيف يمكن تقوية األطفال واتخاذ قرارات 

االستهالك المناسبة للسن.
11



أالحظ أثناء »حوار الوالدين« أنني لست 
لوحدي مع أسئلتي. وأحصل عن طريقه على 

الجرأة للتكلم عن نفسي.«
)إمرأة من أصل بوسني(

»



الوقاية من اإلدمان
قد يطور األطفال في سن الطفولة المبكر قدرات )مواهب( متعددة الجوانب مثل 
التعبير عن األحاسيس، واالنتباه إلى االحتياجات، وبناء العالقات، وحل الوظائف. 

هذه القدرات تقوي لدى االطفال الثقة بالذات و االدراك الذاتي وتقدم لهم الحماية 
من خطورة اإلدمان فيما بعد. ولذلك ال تبدء الوقاية من اإلدمان عند سن البلوغ، إنما 

منذ الوالدة. ويمكن لألمهات واآلباء في برنامج »حوار الوالدين« أن يعلموا كيف 
يستطيعوا عن طريق تصرفهم الشخصي المشاركة في حماية األطفال منذ الصغر من 

خطورة اإلدمان. ويْدُع الحوار إلى تبادل اآلراء حول دعم النشأة الصحية في العائلة عن 
طريق خطوات متعددة.

التربية
الوالدين هم أول وأهم المرافقين ألطفالهم: فالعناية واإلمداد، والمواساة، والتحميس، 
والمرافقة حتى يصبحون معتمدين على الذات، وتعليم األنظمة، والحماية وأكثر من 
ذلك بكثير هي وظائف الوالدين في الحياة اليومية والتربوية للعائلة. الحياة اليومية 
ليس سهلة دائمًا ويجب على الوالدين أن يتعاملوا مع المواقف الجديدة باستمرار 

ويتخذوا القرارات. ومن الطبيعي أن ال يكون لدى المرء حل فوري جاهز. ومع 
ذلك يمكن أن يزعزع ذلك الثقة. ويمكن للوالدين التكلم في »حوار الوالدين« عن 

تجاربهم، وزعزعات الثقة واألسئلة. وتبادل ما عايشوه والخبرات يقوي الوالدين 
بالفعل ويعطي أمانًا جديدًا للحياة اليومية التربوية. 
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كيف يسير »حوار الوالدين«؟

»حوار الوالدين« هو تبادل )الحديث(. 

ن الوالدين من طرح أسئلتهم و المشاركة  »حوار الوالدين« ليس محاضرة، إنما ُيَمكِّ
بنشاط في المحادثة. 

تدعوا األمهات واآلباء كمستضيفين 4 إلى 6 آباء وأمهات اخرين إليهم إلى المنزل لـ 
»التكلم« )التحدث talken( عن خبرات تربيتهم والشؤون التربوية. ويتم دعمهم 

من قبل الوالَدين المدربْين الذين يديرون حلقة »حوار الوالدين«. ويختار مقدمي 
 ومقدمات الحلقة هؤالء المتطوعين مع المستضيفة أو المستضيف موضوع 

»حوار الوالدين« قبل بدء الحوار. وتقوم بطاقات الصور بتحريك المحادثة. ويمكن 
للوالدين إذا وجد االهتمام بذلك أخذ منشور معهم أو معلومات عن الموضوع من 

أجل مراجعتها.

العناية بكرم الضيافة.

تتكلم مقدمات أو مقدمي الحلقة مع الوالدين من محيطهم ويبحثوا عن األمهات 
واآلباء الذين يرغبون بتقديم »حوار الوالدين« في منزلهم كمستضيفين. ويدعوا 

الوالدين المستضيفين بعد ذلك األمهات واآلباء المهتمين بذلك من دائرة أصدقائهم 
ومعارفهم إلى حلقة نقاش »حوار الوالدين«. وإذا ُوجد بعد إنهاء الحوار االهتمام لدى 

الضيوف بحلقة نقاش أخرى، فيمكنهم أن يصبحوا بذاتهم مستضيفين وأن ينظموا 

خلقت مقدِمة الحلقة 
. ويساهم  بسرعة جواً مريحاً

في ذلك أن لديها ثالثة 
أطفال وتستطيع التحدث 

»كما يقال من علبة 
الخياطة الصغيرة« بصراحة 

عن ماذا عملت، وهذا 
يأتي على نحو مختلف 
تماما.« )إحدى المستضيفات(

»
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أخيرا أصغى إلي أحد الناس 
بتركيز. ومثل هذا التبادل 
يكون شيئ آخر مختلف 
 عن محاضرة أو مستشار.«

)إحدى األمهات من كازاخستان(

»
Wenn das Leben 

sich ändert…

Gesundes Aufwachsen

in Familien Suchtvorbeugung und 

Gesundes Aufwachsen

in Familien

Erziehung

Fernsehen

Computer- &
Konsolenspiele

Smartphone – 

Handy

Konsum

Internet
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حوار والَدين جديد. تنشئ الدعوة الشخصية عن طريق الفم إطارًا مألوفًا لتبادل 
الخبرات. يعطي ذلك الجرأة للتكلم عن شؤون التربية الحالية أو اإلخبار عن 

النزاعات في التربية اليومية.

Erziehung



تمت دعوتي من إحدى الصديقات لحضور »حوار الوالدين« 
وتم بعد ذلك في نهاية اللقاء سؤال الجميع، فيما إذا كان أحد 

منهم يريد السماح مرة ما بعمل مثل هذه األمسية وكنت أنا 
مستعدة لتنظيم ذلك.« )إحدى المستضيفات(

»



في المنزل أو في محيٍط معروف.
يكون لدى الوالدين في أغلب األحيان وقت قليل. ويسهل »حوار الوالدين« 

مشاركة األمهات واآلباء في حلقة النقاش ويأتي كما يقال »إلى المنزل«. ويمكن 
لألمهات واآلباء بأنفسهم تحديد وقت الحوار. 

وال توجد أحيانًا لدى الوالدين إمكانية دعوة األمهات واآلباء اآلخرين لعندهم، ألن 
المنزل مثاًل صغير جدًا. لذلك يتواجد »حوار الوالدين« في أماكن أخرى أيضًا، تقع 

بالقرب منهم ويشعرون فيها باالرتياح: تعمل نقاط دعم العوائل ومراكز العائالت، 
وبيوت األجيال المتعددة، ورياض األطفال اليومية (KITAs) ومقاهي الوالدين سوية مع 

»حوار الوالدين« في أغلب األحيان وتوفر قاعات لحلقات النقاش. 
الطرق القصيرة، والمكان المعروف وكذلك حلقة نقاش صغيرة ومألوفة تهون برنامج 

»حوار الوالدين«!

التقدير واالحترام.
إن خبرات الوالدين علم قيم. ويتابع »حوار الوالدين« بذاته إعطاء هذا العلم لآلخرين 

وتقاسمه. ويكون االحترام والتقدير مهمين أثناء ذلك: يكون لكل األمهات واآلباء 
الحق المتساوي للتكلم في حلقات النقاش ويمكنهم التحدث عن خبراتهم، بعيدًا عن 

الحكم بالصح أو الخطأ. وال يتم في حوار الوالدين »تدريس« الوالدين، إنما يطورون 
أفكارًا جديدة وإمكانيات التصرف، التي يمكنهم أن يطبقوها في الحياة اليومية. 

ويقوي تبادل الخبرات بشكل متكافئ التقمص العاطفي )المشاركة الوجدانية( والعيش 
الجماعي للوالدين فيما بينهم.
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ال يجب علي البحث 
طوياًل عن الضيوف. 
فيوجد في دائرة من 

أعرفهم أمهات كثيرات 
ممن كان لديهن اهتمام 

بالموضوع وحضرن 
 اللقاء.« 

 )إحدى المستضيفات(

»





لمن يكون »حوار الوالدين«؟

حوار الوالدين هو لكل والدين ممن لديهم أطفال حتى سن 
الـ 14 عامًا.

 »حوار الوالدين« هو عرض طوعي لكل والدين ممن لديهم أطفال من سن 
الـ 0 وحتى الـ 14 عامًا، الذين يرغبون بتوضيح األسئلة، والتحديات وخبرات الحياة 

اليومية التربوية.

يوجد »حوار الوالدين« باللغة األلمانية، والتركية، والروسية، والعربية وفي لغات كثيرة 
أخرى... وبالتالي يمكن للوالدين ممن لهم دراية قليلة باللغة األلمانية أو ال يتكلمونها 

أن يشاركوا بلغتهم األم.

والمشاركة في »حوار الوالدين« سهلة وغير معقدة. و»حوار الوالدين« هو شخصي، و 
»يأتي« إلى الوالدين في المنزل أو يحدث بالقرب من مكان السكن. وهذا يسهل 

على األمهات واآلباء المشاركة فيه.

19



كيف يمكنني المشاركة في ذلك؟

كونوا ضيوفًا.

يتم في »حوار الوالدين« الترحيب من القلب بكل األمهات واآلباء. وتجدون في 
صفحة االنترنت /www.elterntalk.net/vorOrt مفوضة المنطقة المسؤولة عن منطقتكم 

وتعلمون كيف يمكنكم أن تشاركوا كضيوف في »حوار الوالدين«. والمشاركة مجانية 
دائمًا.

صيري مستضيفة أو ِصر مستضيف.

يمكن لألمهات واآلباء أن يصيروا مستضيفين أو مستضيفات. وتجدون في صفحة 
االنترنت /www.elterntalk.net/vorOrt مفوضة المناطق المسؤولة عن منطقتكم 

وتحصلون على التواصل مع مقدمة أو مقدم حلقة »حوار الوالدين« بالقرب منكم. 
ويمكنكم عندئذ االتفاق على موعد مع مقدمة أو مقدم الحلقة ودعوة 4 الى 6 آباء 

وأمهات من الدائرة الضيقة ألصدقائكم، من أجل التكلم عن مواضيع التربية. وتحصلون 
كمستضيفة أو مستضيف على هدية.

صيروا مقدمات أو مقدمي الحلقة.

إن مقدمات أو مقدمي الحلقة هم أباء كذلك ولهم اصول مختلفة وبالتالي يمكن في 
حلقات نقاش »حوار الوالدين« عرض لغات أخرى أيضًا إلى جانب اللغة األلمانية.  20



ويتم تدريب األمهات واآلباء على وظيفة مقدمة أو مقدم الحلقة الطوعية دون مقابل 
في »حوار الوالدين«. وال يكون وجود خبرات سابقة ضروريًا. وتتلقى مقدمات أو 

مقدمي الحلقة بدل أتعاب مالي.

هل تعرفون الكثير من الوالدين؟هل لديكم اهتمام بتبادل احاديث قيمة عن 
مواضيع التربية؟ وهل يمكنكم أن تتصوروا القيام بتقديم حلقات نقاش الوالدين؟ 

فعندئذ يمكنكم عن طريق الرابط /www.elterntalk.net/vorOrt التواصل مع أحدى 
مفوضات المناطق بالقرب منكم والحصول على معلومات عن العمل كمقدمة أو مقدم 

الحلقة.

»حوار الوالدين« موجود على مستوى والية بايرن.

توجد حلقات نقاش الوالدين حول وسائل اإلعالم، واالستهالك، والوقاية من 
اإلدمان، ومواضيع التربية في كل والية بايرن تقريبًا. ويمكنكم معرفة فيما إذا كان 

يتم تقديم »حوار الوالدين« في منطقة سكنكم أيضًا عن طريق صفحة االنترنت 
.www.elterntalk.net/vorOrt/

وإذا لم يوجد »حوار الوالدين« في دائرة الوالية التابعين لها )دائرة المقاطعة(، 
فالرجاء منكم أن تتوجهوا بعد ذلك إلينا. يمكننا محاولة تقديم المشروع في منطقتكم. 



أنا أقدر حوار الوالدين، ألنه يتم هناك إحضار الوالدين من المكان الذي يقفون 
فيه، و ليس عند حدودهم، إنما في إمكانياتهم. أنا افكر بأنه يمكن من جهة الوصول 

إلى المزيد من اآلباء واألمهات. ومن جهة أخرى، التي أجدها أنا أكثر أهمية، 
يمكن للوالدين بعد »حوار الوالدين« المغادرة مع شعورهم بـ »أنني أستطيع أن 

ربي!« أو »أستطيع أن أكون أب أو أم ألوالدي.«   أُ
)هورست ريغير من إدارة استشارة التربية، والشباب والعائالت في دوغيندورف( 

»



 حوار الوالدين– الخطة، والهيكل 
وشبكة االتصال

مشروع مبادرة حماية الشباب.
»حوار الوالدين« هو مشروع مبادرة حماية الشباب وإدارة عمل والية بايرن المسجلة 

قانونيًا كجمعية ويتم دعمه من أموال وزارة دولة بايرن للعائلة والعمل والشؤون 
االجتماعية. ويتم دعم مجال مواضيع الوقاية من اإلدمان عن طريق وزارة دولة بايرن 
للصحة والعناية الصحية. وهدف »حوار الوالدين« هو تقوية المقدرة التربوية للوالدين، 

من أجل أن يستطيعوا مواجهة متطلبات تربية األطفال والشباب بثقة وامان. 

حماية األطفال والشباب التربوية والتثقيف العائلي.
 بناء على األساس القانوني للمادة 14 من قانون الشؤون االجتماعية رقم 

ُم »حوار الوالدين« حلقات  8 (SGB VIII 14 §) )حماية األطفال والشباب التربوية( ُيَقدِّ

نقاش الوالدين المتعلقة بمواضيع وسائل اإلعالم، واالستهالك، والتربية والوقاية من 
 اإلدمان. وفي إطار التثقيف العائلي )المادة 16 من قانون الشؤون االجتماعية رقم 

8 (SGB VIII 16 §)( يكون »حوار الوالدين« هو عرض من مجال حماية األطفال 

والشباب التربوية. ويتم أثناء ذلك تأسيس موقف حواري. ويوضع تبادل خبرات 
الوالدين في بؤرة االهتمام بمعنى نهج الند للند )ذوي السن المتشابه(. 

... معلومات داّلة إضافية للمهتمين والقوى االختصاصية 
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، ما يمكن للمرء تحقيقه في مجال  نجد هذا رائعاً
التثقيف العائلي. ونصل عن طريق حوار الوالدين إلى 

مجموعات كثيرة، وبشكل خاص اآلباء الذين يمكن أال 
يكونو قد لجؤوا مطلقاً إلى عروضنا.« )أنغيال ِڤّل من اإلتحاد 

األلماني لحماية األطفال، رابطة دائرة إرالنغين المسجلة قانونياً كجمعية(.  

»
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السير على طرق جديدة، على مستوى والية بايرن.
يسلك »حوار الوالدين« بعرِضه للوقاية الموجهة والمبسطة طرقًا جديدة في العمل 

المشترك مع األمهات واآلباء. مبدأ الوسطاء الذي تم تأسيسه مع الوالدين المدربين 
كمقدمات أو مقدمي الحلقة يخاطب األمهات واآلباء في حياتهم ويعتمد على 

المشاركة من البداية. ويصلح »حوار الوالدين« ألوضاع المدن والريف على حد 
سواء. وينمو »حوار الوالدين« كمشروع يعمل على مستوى والية بايرن منذ عام 

2001 بشكل متواصل وقد وطد نفسه في هذه األثناء كجزء أساسي لمساعدة األطفال 

 والشباب في كثير من مدن ودوائر والية بايرن. وبهذا ينجز 
»حوار الوالدين« مشاركة مهمة لحماية األطفال والشباب التربوية في كل والية بايرن 

ويوفر للوالدين عرض تثقيفي إبداعي، وإعالمي ـ تربوي وواٍق من اإلدمان.

 . حوار الوالدين هو مشروع يتم فيه تطبيق فكرة المشاركة بشكل جيد جداً
وحوار الوالدين يعني بالنسبة لمنطقتنا عرض يغلق الثغرة بين العروض 

اإلحترافية، التي يتم تقديمها للوالدين من قبل المحترفين، ويصل أكثر إلى 
 المزيد من المشاركة من جهة الوالدين.« 

)سيلفيا سايدير من إدراة الصحة في مدينة باساو، واإلدارة المختصة بالوقاية( 

»



استطاع حوار الوالدين أن 
ظهر وجوده خالل عشر  يُ

سنوات بطريقة مثيرة 
لإلعجاب، حيث تمكن 

بطريقة ذكية وناجحة من 
تثقيف الوالدين بشكل مالئم 

للعصر عن طريق الربط بين 
المشاركة، والتنظيم الذاتي، 

ودعم شبكة االتصال والتمكن 
من ذلك.« )األستاذ الدكتور هاينر 

كويب، كلمة تمهيد للدراسة المرافقة العلمية 

الثانية في عام 2012(

»
التقييم منذ البداية.

يتم مرافقة مشروع »حوار الوالدين« بشكل علمي منذ البداية. ويؤكد التقييم 
السنوي تأثير المشروع ويبين إمكانية الوصول إلى كال الوالدين ذوي أوساط 
مستويات تعليمية متنوعة وخلفيات ثقافية. ويتم الوصول بنسبة زائدة إلى 

 الوالدين ممن لهم أصول مهجرية بناء على خطة الوسطاء المبسطة وعرض 
»حوار الوالدين« بلغة األم الخاصة بهم. 

التعاون، وشبكة االتصال والوسطاء.
»حوار الوالدين« هو شبكة اتصال مشتركة على مستوى والية بايرن، التي 

تعتمد على هياكل المناطق المختصة و تستفيد من خبرة القوى االختصاصية 
المحلية لتنفيذ المشروع. ويكون ربط الشخصيات الفعالة المشاركة، والمنشأت 

والمؤسسات ذا أهمية مركزية. والشركاء في المناطق مشتركون بنشاط ويتلقون 
الدعم التوجيه والمشورة عن طريق مبادرة حماية الشباب وإدارة عمل والية 

بايرن المسجلة قانونيًا كجمعية. 

تتبنى مبادرة حماية الشباب وإدارة عمل والية بايرن المسجلة قانونيًا كجمعية  
التوجيه  والتنسيق لمشروع »حوار الوالدين« في كل المناطق، وتوفر موادًا لذلك 

وتواصل تطوير المشروع بشكل اختصاصي. والمنظمة المحلية تتألف من شركاء 
المواقع المحلية، ومفوضي المناطق ومن مقدمات أو مقدمي الحلقة:
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Moderatorinnen/Moderatoren
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aj  Projektsteuerung

يعمل شركاء المواقع المحلية كشركاء تعاقد ضمن دائرة الوالية / المدينة المستقلة 
ومن بينهم إدارات رعاية الشباب، والداعمين األحرار لمساعدة األطفال والشباب، 
ومنشأت تثقيف العائالت، ومؤسسات االستشارة، وإدارات الصحة الرسمية، ونقاط 

27دعم العائالت وغيرها.

توقيع الصورة: نظام التعاون والوسطاء في »حوار الوالدين« يمكن اآلباء واألمهات من الوصول إليهم بشكل مبسط 

في مستواهم االجتماعي، وبالفعل بشكل يتجاوز الثقافة والمحيط.
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 يوظف شركاء المواقع المحلية مفوضة أو مفوض المنطقة من أجل تنفيذ 
»حوار الوالدين«، الذين هم مختصون تربوييون و لديهم المعرفة الجيدة عن 

هيكل مساعدة األطفال والشباب في المنطقة ولديهم المدخل إلى مجموعة األهل 
المستهدفة )المقصودة(. ويكسب مفوضي المناطق اآلباء واألمهات المهتمين 

بذلك، ويدربونهم على العمل كمقدمات أو مقدمي حلقة »حوار الوالدين« 
ويرافقونهم بشكل اختصاصي أثناء متابعات سير المشروع.
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مقدمات ومقدمي الحلقة هم في الواقع الشخصيات األساسية الفعالة ولديهم 
دور هام للوصول إلى المجموعات المقصودة. إنهم يتكلمون مع الوالدين ضمن 

المحيط االجتماعي الذاتي لهم وينفذون »حوار الوالدين«. ويمكن لألهالي أن 
 ينشطوا كمستضيفين ويدعون األمهات واآلباء من دائرة معارفهم إلى 

»حوار الوالدين«. وتتواجد حوارات الوالدين عند الوالدين في منزلهم أو في 
مكان مألوف قريب من مكان السكن )على سبيل المثال في مركز العائالت(. 

جلب حوار الوالدين إلى منطقتكم.
إذا لم يوجد بعد »حوار الوالدين« في دائرة الوالية التابعين لها ولديكم 

االهتمام بالتعاون، فتواصلوا مع مجموعة عمل »حوار الوالدين« التابعة لمبادرة 
حماية الشباب وإدارة عمل والية بايرن المسجلة قانونيًا كجمعية على البريد 

.info@elterntalk.net :اإلليكتروني

حوار الوالدين على المستوى االتحادي.
»حوار الوالدين« هو نموذج ناجح ويمد جذوره إلى خارج والية بايرن. ويوجد 

 منذ عام 2012 »حوار الوالدين« في والية نيدارساخسين 
(www.elterntalk-niedersachsen.de/). وفي عام 2016 انطلق الحوار في والية 

.(http://elterntalk-nrw.de/) نوردراين ـ فيستفالين
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دثة لمحا ا لى  إ لدين  لوا ا يجلب  لدين  لوا ا ر  ا حو

... عن التلفاز،االنترنت، والهواتف الذكية، وألعاب الحاسوب )الكومبيوتر(، 
واالستهالك، والوقاية من االدمان، وشؤون التربية.

تبادل الخبرات من الوالدين إلى الوالدين.
سوية أقوياء من أجل مغامرة العائلة.

www.elterntalk.net :صفحة الشابكة
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