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العمل المشترك مع األولياء جزء مهم في مجتمع مدرسّي يرتكز عمله على الّديمقراطية. و لهذا الّسبب  
تراحاتهم و تمكين جّو من المهّم أن يكون األولياء ناشطين في تكوين الحياة المدرسية بأفكارهم و إق

 مناسب للتعلّم. 

ممثلوا األولياء يتم إنتخابهم في أول إجتماع لألولياء للسنة من طرف أولياء القسم. كل واحد من الممثلين 
عبارة عن مخاطب لكل األولياء اآلخرين الذين ينتمون لنفس القسم. كما أنه وسيط بين األولياء و 

دارة القسم و يستكلفون بتنظيم إجتماعات األولياء، حفالت القسم، المعلّمين. فهم على إتصال دائم بإ 
 صندوق القسم و أيضا تقديم هدايا عيد ميالد أو وداع للمعلّمين.

 

يتكون المجلس الّشامل لممثلين أولياء التالميذ من كل ممثلين أولياء التالميذ من كل األقسام. المهمة 
تبادل اآلراء. هذا المجلس يمثّل حسب قانون المدرسة مصالح  االولى لهذا المجلس تتمثل في اإلعالم و 
 كل المتعلمين الخاصة باإلطار الّدراسي. 

يشارك في إجتماعات هذا المجلس كل من نواب للمعلمين و ممثلين التالميذ و إدارة المدرسة. تتم أثناء  
التهم المدرسية. كما هذه اإلجتماعات محاورة و إعالم خاص بمواضيع، أسئلة و مشاكل التالميذ و ح

يمكن للمجلس أحيانا إنشاء نصوس و تقارير موجهة إلدارة المدرسة، الحكومة أو إداراة مهتمة أخرى 
 من أجل تغيير ما. أحيانا ينجح األولياء في إقامة التغيير و أحيانا ال. 

 

س أخرى تشمل ناحية  كما يمكن لمجلس الّشامل لممثلين أولياء التالميذ إختيار ممثلين ليشاركون في مجال 
 تمبلهوف و شونبرك من أجل المشاركة باألفكار و األراء و تحسين مستوى التعليم عبر الناحية كلها. 

هناك إمكانيات أخرى متاحة لألولياء للمشاركة في اإلطار المدرسي: فيمكن اإلنتماء عبر إنتخابات إلى  
و اللجنة الوالئية لألولياء أو المجلس اإلستشاري لجنة األولياء للناحية، أو المجلس اإلستشاري للناحية، أ 

 الوالئي و هكذا تتاح فرص لتمثيل مصالح األولياء على مستوى والية برلين.

 

ولكن ال يجب على كل ولّي أن يكون ممثال لألولياء. و هناك فرص أخرى عبر لجناة مختلفة التي تهتم 
 باألكل في المدرسة أو تنظيم الحفالت. 

 

كانيات المتاحة لألولياء الذين يهتمون بحقوق أبنائهم و بناتهم تساعد على تحسين و تطوير كل هذه اإلم
 المستوى التعليمي بمساعدة إدارة المدرسة و المعلّمين.

 المدرسة المتفوقة بحاجة إلى أولياء ناشطين!

 

 


