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 עימות על ידי הפרדה עמנוא להמטרה העיקרית הי). Protective model.( הגנתידגם. 1

 משמעות ת מעורבות ההורים בבתי ספר נתפשת כחסר.וריםבין תפקיד מומחים לתפקיד ה

  .נטען כי דגם זה הוא הנפוץ ביותר.  בתהליך יעיל של חינוךהואפילו מזיק

  

מומחים בכל תחומי כהמחנכים רואים את עצמם . )Expert model (דגם מומחים. 2

 רק לקבל תפקיד ההורים; תחות וחינוך הילד ומקבלים פיקוח על כל החלטות חינוכיותהתפ

תלויים במומחים ולאבד אמונה ביכולות גישה זאת גורמת להורים להיות . תמידע והוראו

מומחים אינם משתמשים בידע העשיר אודות הילדים שיש להורים והדבר , כמו כן. שלהם

  .םהעלול להביא להחלטות מוטעות ולהתעלמות מבעיות ילדי

  

 הורים נדרשים לסייע לבית הספר בדגם זה).  Transmission model. (דגם מעבר. 3

דגם זה מופעל על ידי המחנכים שרואים בעצמם מומחים עיקריים בכל מה . בהשגת יעדיו

ישה זאת היא גדוגמה של . אך מכירים בתועלת של שימוש בהורים כמשאב, שקשור לילדים

דגם ב. תוכנית של קריאה בזוגות שבה הורים מקבלים הדרכה כיצד לקרוא בבית עם הילדים

אף מקבל שלהורים יש תפקיד , זה מומחה משאיר לעצמו את הפיקוח ומחליט על ההחלטות

כאן יש יותר סיכוי שקול ההורים , לכן. חשוב בתיווך ובהשגת אמצעיים להתקדמות הילדים

 גישה זאת מעלה את שביעות הרצון של ההורים ומורידה .יישמע ובעיותיהם יימצאו מענה

הסכנה הטמונה בגישה זאת הנחה כי כל , יחד עם זאת. ם במומחיםאת נטייתם להיות תלויי

יש הורים ובמיוחד הורים . ההורים יכולים ואמורים לקבל על עצמם תפקיד של משאב

 שעבורם דרישה זאת מהווה עומס -ם ימשכבות חלשות והורים לילדים בעלי צרכים מיוחד

  . נטלו

  

 זההדגם של היעד ). Curriculum-Enrichment Model (דגם העשרת קוריקולום. 4

הדגם מבוסס על .  להרחיב את הקוריקולום הבית ספרי באמצעות השתתפות ההוריםהוא

ההנחה כי להורים יש ניסיון חשוב לתרום וכי אינטראקציה בינם לבים הורים סביב היישום 

מיקוד מעורבות . של חומרי הקוריקולום תקדם את המטרות החינוכיות של בית הספר

  . דגם זה נפוץ מאוד בחינוך רב תרבותי.רים הוא קוריקולום והוראה בתוך בתי ספרההו

  



בדגם זה הורים נחשבים כצרכנים של שירותי ). Consumer model( דגם צרכני. 5

תפקיד . כאשר הורים מקבלים את ההחלטות, מחנך ומומחה פועלים בתור יועצים. החינוך

.  לגבי מגוון האופציות שמהן הן יכולים לבחורהמומחה הוא לספק להורים מידע רלוונטי

מחנך אמור לסייע להורים לממש את התפישות . כאן תפקיד המומחה מועבר להורים, בפועל

 ההורים אמורים להיות שבעי רצון מהשירות שהם שלהם במסגרת האפשריות הקיימות

ה של הגישה הסכנ. להיות בטוחים במיומנויותיהם, להפחית את התלות במומחים, מקבלים

היעדר . הזאת היא בכך שבצורתה הקיצונית היא עלולה להביא לבגידה באחריות מקצועית

אחריות על המומחים לעתים גורם להם פשוט לתת להורים להחליט ללא ליווי מקצועי 

  .הולם

  

זאת הגישה שלאחרונה נחשבת כמתאימה יותר ). Partnership model(  השותפותדגם. 6

הקשר של שותפות כולל חלוקה בניסיון  .הוריםבין החנכים ומומחים למין עבור הקשר ב

 מומחים והורים משלימים אלה את אלה ומחזקים .ופיקוח על מנת להביא לחינוך אופטימאלי

  : עקרונות של שיתוף הפעולה בין מומחים להורים7 מנותניתן ל. את הפוטנציאל של החינוך

שיקול דעת עליהם לפעול ב, על המומחים להוכיח כי ניתן לסמוך עליהם:  אימון-

  ;כנים ופתוחים, סביר ולהיות ישרים

  הקשבה הדדית ולקיחה בחשבון של תפישות שונות:  כבוד הדדי-  

    מסוגלות המורים-  

   קשר דו צדדי-

  .  מחויבות ארוכת טווח-

תכנון וקבלת , בפיתוח בעיות משותף שוויון שכולל מעורבות של מומחים והורים -

  . החלטות

נכונות לבדוק אפשרויות עבור , פיתרון בעיות מוקדם ומניעת בעיות:  תמיכה-

  .הילדים

  

בספרות . על מנת לממש את גישת השותפות יש צורך בפיתוח דגם מעורבות ההורים

לוקח הדגם שהוצע למטה מאחד כמה דגמים קיימים ו. מתוארים דגמי מעורבות שונים

  .בעלי מקצוע והורים, יםכשבון משוב מקבוצות שונות של מחנבח

  

  .תרומת ההורים. 1

ם באמצעות חברות  ידע וניסיון שלה הורים מסוגלים לתרוםמספר. עיצוב מדיניות. 1.1

  .בארגוני הורים

, בבית הספר:  הורים יש זמן ויכולת לסייע למורים בהתנדבותהרבהל. פעילות כמשוב. 1.2

. לחלקם יש מיומנויות מיוחדות שעשויים להיות לעזר. חומרים או בגיוס משאביםבהכנה ה



בדרך כלל פעילות זאת מטיבה גם עם ההורים שמקבלים ידע חדש שמסייע להם להבין את 

  .ילדיהם

 מידע אלא קורים מוכנים ומסוגלים לא רק לספה המרבית. שיתוף פעולה עם מורים. 1.3

 על המורים לקבל ,יחד עם זאת. ק תוכניות הלימודים מהביתלשתף פעולה עם המורים בחיזו

על המורים . שלא כול ההורים מוכנים לכך ואסור לכפות תוכניות אלה על כלל ההורים

לכבד את זכויות ההורים לקבל את ההחלטות באשר לסדרי העדיפויות במשפחותיהם ואופן 

אך לדעת , ולה לכל ההוריםיש להציע שיתוף פע, לכן.  השימוש של המשאבים המשפחתיים

  .לקבל גם סירוב לשתף פעולה

עשויים לספק מידע חשוב , ללא יוצא מהכלל,  הוריםכל. חלוקת מידע על הילדים. 1.4

שימוש מלא במידע מצד ההורים גם מייעל את התהליכים החינוכיים . וחיוני עבור ילדיהם

  .וגם מביא מסר להורים שמערכת מקשיבה להם ונותנת מענה

  

  .צרכי ההורים. 2

.  ההורים יש צורף בערוצי תקשורת יעילים עם מורים ומחנכיםכלל. ערוצי תקשורת. 2.1

ל עת ולהיות כאחריות בתי הספר לשמור על ערוצי התקשורת וההידברות פתוחים ב

  .קשובים להורים

 ההורים רוצים לקבל מידע על ילדיהם בבית מרבית. קשר הדוק עם צוות בית ספרי. 2.2

על המורים . עבורם מקור מידע עיקרימהווים מורים . על הישגיהם ובעיותיהם, רהספ

ים בלשם כך מורים חיי. מעבר לאסיפות הורים בודדות, לאפשר זאת וליזום קשר בעצמם

  .לפתח מיומנויות של קשרים פורמאליים ובלתי פורמאליים עם ההורים

כניות של חינוך הורים המיועדים  הורים מעוניינים להשתתף בתוהרבה. חינוך הורים. 2.3

תוכניות של חינוך הורים מתבצעות . לסייע להם לקדם את ילדיהם או לפקח על התנהגותם

אך , אפשרות זאת צריכה להיות פתוחה לכולם. גם באופן אישי וגם בקבוצות או סדנאות

  .אסור לכפות על ההורים את ההשתתפות

  למערכתאם כי הם לא תמיד פונים, וץ תומך הורים צריכים ייעמספר. תמיכת הורים. 2.4

על המערכת לפתח דרכים לזהות הורים שזקוקים לעזרה ולהציע להם ייעוץ . בבקשה כזאת

  .מקצועי

  


