Förhandsgranskning

ﻧظری ﻧدارم

ﻛﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف

 1ھر وﻗت ﻓرزﻧدم ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارد ،ﮐﻣﮏھﺎی ﻻزم را از
ﻣﻌﻠمھﺎﯾش درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد.
 2ﻣﻌﻠمھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻓرزﻧدم اﻧﮕﯾزه ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﯽدھﻧد.
 3اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﻌﻠمھﺎ ﺑﮫ ﻧظرات ﻣن و ﻓرزﻧدم ﺗوﺟﮫ و آﻧﮭﺎ را
ﻟﺣﺎظ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 4از ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧدم دارم ،راﺿﯽ ھﺳﺗم.
 5طﯽ ﺟﻠﺳﺎت اوﻟﯾﺎ و ﻣرﺑﯾﺎن )ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﻌﻠمھﺎ ﺑﺎ واﻟدﯾن( ،ﺑﺣثھﺎﯾﯽ
ﺳﺎزﻧده درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯾری و رﺷد ﻓرزﻧدم ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
 6ﺟﻠﺳﺎت اوﻟﯾﺎ و ﻣرﺑﯾﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻓرزﻧدم
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣطرح ﺷده در آﻧﮭﺎ را ﺑﻔﮭﻣد.
 7ﻓرزﻧدم از ﻣدرﺳﮫ ﻟذت ﻣﯽﺑرد.
 8ﻓرزﻧدم در ﻣدرﺳﮫ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
 9ﻓرزﻧدم ﻣﯽﺗواﻧد در ﺳﮑوت و آراﻣش در ﮐﻼس درس ﮐﺎر ﮐﻧد )ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،طﯽ ﮐﻼسھﺎ ،ﻓرزﻧدم ﻣﯽﺗواﻧد ھم ﺑﮫ ﺻورت ﻓردی
و ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿوی از ﯾﮏ ﮔروه ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ روی ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ و
ﺗﮑﺎﻟﯾف درﺳﯽ ﺧود ﺗﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾد(.
10

دﻟﯾل ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن در ﺳﮑوت و آراﻣش در ﮐﻼس درس ﭼﯾﺳت؟ )اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﭼﻧد
).ﮔزﯾﻧﮫ وﺟود دارد
.ﺳﺎﯾر داﻧشآﻣوزان ﻋﺿو ﮐﻼس/ﮔروه ﻓرزﻧدم ﺣواﺳش را ﭘرت ﻣﯽﮐﻧﻧد
.ﺳﺎﯾر داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو ﮐﻼس/ﮔروه ﻓرزﻧدم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺣواﺳش را ﭘرت ﻣﯽﮐﻧﻧد
.ﻓرزﻧدم ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻣرﮐز ﮐﻧد
.ﻓرزﻧدم ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد در آن ﺑدون ﻣزاﺣﻣت روی ﮐﺎرش ﺗﻣرﮐز ﮐﻧد
.ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻓرزﻧدم ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﻣزاﺣم ﺗذﮐر ﻧﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ دﺳت از ﻣزاﺣﻣت ﺑردارﻧد
ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﻣزاﺣم ﺗذﮐر ﻧﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ دﺳت از اﯾﺟﺎد ﻣزاﺣﻣت ﺑرای دﯾﮕران
.ﺑردارﻧد
.ﻣﺣﯾط/اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺛل ﺗﮭوﯾﮫ ،ﮔرﻣﺎﯾش ،ﺳرﻣﺎﯾش ،ازدﺣﺎم ،روﺷﻧﺎﯾﯽ ،ﺳر و ﺻدا
:ﺳﺎﯾر دﻻﯾل ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد
ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد

ﺧﯾر

ﺑﻠﮫ

 11آﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری )اھﺎﻧت/آزار و اذﯾت( ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،طﺮد ﺷﺪه ،ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،ھﻞ داده ﺷﺪه ،او را ﻧﯿﺸﮕﻮن
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ/ﮐﺘﮏ زدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .درﺑﺎره ﮐﻞ ﺗﺮم ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ(.
 12آﯾﺎ درﺑﺎره اﺣﺳﺎس ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾد؟
ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺑﺎر
ﭼﻧد ﺑﺎر در طول
ﭼﻧد ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ
در طول ﯾﮏ
ﯾﮏ ﺗرم
ﺗرم
 13ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮏ ﺑﺎر اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﻓرد ﺑﺎﻟﻎ
دﯾﮕری در
ﻣدرﺳﮫ

ﻣﻌﻠم ﮐودک
ﻣن

ﺷﺎﮔرد دﯾﮕری
در ﻣدرﺳﮫ

ﯾﮏ ﺷﺎﮔرد در
ﮐﻼس

 14اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﻧظری ﻧدارم

ﻛﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف

 15ﻣن از ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧدم راﺿﯽ ھﺳﺗم.
 16ﻣﯽﺗواﻧم ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧدم را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧم.
 17ﻓرزﻧدم از اﺑزارھﺎ/ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻣﮏآﻣوزﺷﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل )ﻣﺛل راﯾﺎﻧﮫ،
ﺗﺑﻠت ،ﺗﺧﺗﮫ ھوﺷﻣﻧد ،ﮔوﺷﯽ ھوﺷﻣﻧد ،و ﻏﯾره( در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
درﺳﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد.
 18اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓرزﻧدم ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
ﺧﯾر
 19آﯾﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽرود؟

ﺑﻠﮫ

 19آﯾﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽرود؟
ﻧظری ﻧدارم

ﻛﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف

 20ﻓرزﻧدم ﮐﻣﮏھﺎ و ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را در ﻣدرﺳﮫ درﯾﺎﻓت
ﻣﯽﮐﻧد.
 21در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓرزﻧدم ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ھدﻓﻣﻧد اراﺋﮫ ﻣﯽﮔردد.
 22ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻓرزﻧدم اﻧﮕﯾزه ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﯽدھﻧد.
 23ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻧظرات ﻣن و ﻓرزﻧدم ﺗوﺟﮫ و آﻧﮭﺎ را ﻟﺣﺎظ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 24از ﺗﺄﺛﯾرات ﻓرزﻧدم ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ راﺿﯽ ھﺳﺗم.
 25در ﺟﻠﺳﺎت اوﻟﯾﺎ و ﻣرﺑﯾﺎن ،درﺑﺎره ﺣﯾطﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
رﺷد ﺑﯾﺷﺗر دارد ،ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺳﺎزﻧده ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
 26در ﺟﻠﺳﺎت اوﻟﯾﺎ و ﻣرﺑﯾﺎن ،درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻓرزﻧدم در
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺳﺎزﻧده ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
 27ﻓرزﻧدم از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻟذت ﻣﯽﺑرد.
 28ﻓرزﻧدم در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
 29ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻓرزﻧدم رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 30در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓرزﻧدم ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑرای اﺳﺗراﺣت و اﻧﺟﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آراﻣشﺑﺧش اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد
ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد

ﺧﯾر

ﺑﻠﮫ

 31آﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری )اھﺎﻧت/آزار و اذﯾت( ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،طﺮد ﺷﺪه ،ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،ھﻞ داده ﺷﺪه ،او را ﻧﯿﺸﮕﻮن
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ/ﮐﺘﮏ زدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .درﺑﺎره ﮐﻞ ﺗﺮم ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ(.
 32آﯾﺎ درﺑﺎره اﺣﺳﺎس ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺣﺑت
ﮐردهاﯾد؟
ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺑﺎر
ﭼﻧد ﺑﺎر در طول
در طول ﯾﮏ
ﯾﮏ ﺗرم
ﺗرم

ﭼﻧد ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

 33ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮏ ﺑﺎر اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﯾﮑﯽ از
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن
داﻧشآﻣوزان در
در ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓرزﻧدم
ﻓرزﻧدم
 34اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﻧظری ﻧدارم
 35ﻣن از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓرزﻧدم راﺿﯽ ھﺳﺗم.
 36ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓرزﻧدم را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧم.
 37ﻓرزﻧدم از اﺑزارھﺎ/ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻣﮏآﻣوزﺷﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل )ﻣﺛل راﯾﺎﻧﮫ،
ﺗﺑﻠت ،ﺗﺧﺗﮫ ھوﺷﻣﻧد ،ﮔوﺷﯽ ھوﺷﻣﻧد ،و ﻏﯾره( در ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد.

ﻛﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف

