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 את ההישגים תלא רק שמעורבות הורים בחינוך הבית ספרי משפרשמחקר מראה ה

רת את איכות הלימודיים של ילדיהם אלא גם שמעורבות ההורים בחינוך הלא פורמאלי משפ

נוצרים בין ההורים לבין המחנכים הלא פורמאליים ובינם לבין צוות ההקשרים . חיי הילדים

הורים הינם .  בלמידה ובחייםמסייעת להםה רשת תומכת סביב הילדים יםבית הספר יוצר

  .לא קל להביא למעורבותם הפעילהאולם , מרכיב חיוני ברשת זו

  

הורים בתוכניות הלמידה מתבטאת בפעילויות של ההורים מקובל לחשוב כי מעורבות 

אך יש . ' וכוותחהרצאה בנושא התמ, התנדבות בכיתה,  כגון–במקום שבו מועברת התוכנית 

להורים להיות מעורבים מאפשרים הן רחב של פעילויות בבית ובקהילה  מגווקייםלזכור כי 

  . קריאה בבית כחלק מתוכניות האוריינות,  למשל–

  

הורים בחינוך הבלתי פורמאלי משפיעה במישורים אחרונים מראים כי מעורבות המחקרים ה

  :הבאים

ילדים הינוך פעילויות המכוונות לח, חינוך מודעות מוגברת של המשפחה לנושאי ה .1

  . מבחוץ ללא מסגרת–גם בזמן הפנאי 

זמן משותף בתוכניות בילוי מחקר הראה כי : שיפור היחסים בין הורים לילדים .2

למידה לאחר בית הספר מגביר את האמון בין הורים לילדים ומוריד את מפלס 

 .משפחההמתיחות ביחסים ב

 שונים של הכנה מעורבות ההורים בשלבים. א פורמאלישיפור תוכניות של חינוך ל .3

 .פורמאלי מאפשרת לשפר את איכותן באופן משמעותי- לאוביצוע פעילויות חינוך 

  

  :מעורבות המשפחהאת  אסטרטגיות על מנת להשיג 4

לכן כה . תומכתו  התפתחות בריאה של הילד דורשת משפחה חזקה :תמיכה במשפחות. 1

תוכניות החינוך . לול שלם במסגרת עבודה חינוכית עם הילדחשוב לתמוך במשפחה כמכ

בצרכיה ,  בצדדים החזקים שבההתמקדותהלא פורמאלי תומכות במשפחה על ידי 



בין . על המחנכים לשאוף להעצמת ההורים למען טובת הילדים.  שלהאינטרסים האמיתייםבו

  :מומלצים סוגי הפעילות הבאים, היתר

 לצדדים החזקים של המשפחות ותאפשרנה מנהתאת שבאופן  יש לבנות תוכניות -

כאשר מדובר בקבוצות מיעוט יש ,  למשל–להן לגלות אותן במסגרת ההשתתפות 

  .להתרכז בתרבויות ובמטען ההיסטורי שלהן

היענות  של  עבור הילדים והמשפחה במובן ת על התוכנית להיות משמעותי-

 תמיועדת לילדי מהגרים אמורהתוכנית ,  למשל– בעיותללתהיות ו, לצרכים

עומדים על הפרק במשפחות הלהשאיר זמן לדיון עם הצוות על נושאים בוערים 

  . הסתגלו לחברה החדשהםשטר

יונות לגבי סוגי ע יש לנסות ולקבל מהמשפחות משוב על הפעילות הנוכחית ור-

  .ם על ידותהפעילות המועדפ

מון שהם חשים ם תלויה במידה רבה באהורי  הצלחת מעורבות ה:תקשורת ובניית אמון. 2

. מוןקשורת טובה עם המשפחה הכרחית ומהווה צעד ראשון בבניית האבניית ת. כלפי הצוות

  :מון ניתן להיעזר בבבניית יחסי א.  לדעת שהם רצוייםעל ההורים

  ; פעמים בשבועמספריצירת קשר טלפוני ,  למשל–דית  תקשורת ידידותית ותמי-

  ;חיוביים התמקדות בדברים -

  ; נכונות לתת תשובות ולספק מידע-

  . לתת להורים הזדמנויות להשתפות פעילה בנעשה בתוכנית-

צוות וה המשפחה ביןקשירת קשר לנחוצות הות העסקת צוות מקצועי ופיתוח מיומנוי. 3

 על מנת לפתח את הקשרים עם המשפחות על הצוות לגלות רגישות . המקצועי של התוכנית

זה לבין חברי הצוות יהיו אנשים מרקע דומה שרצוי ;  השוני התרבותי שלהןכלפיהן וכלפי

  הילדיםאליה משתייכים של הקהילה זואו בעלי פרספקטיבה דומה לשל אוכלוסיית היעד 

  .ומשפחותיהם

בניית קשרים עם . גונים קהילתייםלבנות קשרים לא רק עם הורים אלא גם עם אריש . 4

 קשר זה . משפחות השייכות לקהילהאופן חיובי על מעורבות הקהילתיים משפיעה בארגונים 

אליים להיות מתווכים פורמ- על המחנכים הלא.  תוכניות החינוכיותה להעשיר את  גםעשוי

בנוסף . בהם לומדים הילדיםרשמיים הספר הארגונים הקהילתיים לבין בתי הבין הורים ו

 עול להעצמת הורים של תלמידי לפלבניית קשרים עם ארגונים קהילתיים קיימים ניתן 

התוכנית כדי שתיווצר רשת שתוכל להציג את האינטרסים שלהם מול בית הספר וגורמים 

  .אחרים


