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  מטרות רקע ו
  

 .בנושאים שונים הקשורים להורות  לקבלת הדרכהתלמידים לצורך של הורי  מענה הינוהפרויקט 

.שמעת וניהול כיתהבנושא מ' נערכו חמישה מפגשים לגננות ולמורות כתות א, במקביל  

   –מטרות 

 . בחינוך ילדיהם  מהי הורות טובה ותפקידם-מודעות ההורים בסוגיה העלאת  .1

 .ילד-הורהחיזוק תקשורת חיובית  .2

 . בחינוך ילדיהם הקשורות של ההורים בטיפול בסוגיות השונות מסוגלותהעלאת תחושת ה .3

 .קשר המשפחתי בין הילדים וההורים חיזוק ה .4

ובעלי בעצמם  בטוחים יצד לחנך ולהעצים את ילדיהם כך שיגדלו כילדיםהדרכת ההורים כ .5

 .הערכה עצמית גבוהה 

 .תה יגיות לגננות ומורות לטיפול בסוגיות השונות המתעוררות בתוך הכטמתן כלים ואסטר .6

  
הפרויקט מהלך תאור 

   
  .זמנית בשני כפרים-הפרויקט התקיים בו

  . ת הורים בעיקר אמהו15-20בכל מפגש נכחו 

שהתמקדו בסוגיות '  התנגדות ועצמאות לעומת הורי כתות א,משמעתהבסוגית הורי גני חובה התמקדו 

  .ת ללמודים ובית ספר והקשור

בנוסף ,דיון במליאה וסימולאציות לתרגול,עבודה בקבוצות , מקרה ניתוח ,למידה עיונית :כללכל מפגש 

  .ן במפגשנסות בכלי שניתתלהבמטרה  שיעורי בית להורים נונית

בסוף כל מפגש ניתן  .הקודםבמפגש  שהוקנה התנסותם בכליעל  הנוכחים שלווח אישי י בדהמפגש החל

  .זמן לשאלות של הנוכחים

התנהגות , משמעת :כגון, הכיתה חייות מרובות מיעלו סוג, 'גשים שנערכו עם הגננות ומורות כתות אפבמ

  . התלמידים לוקשיי למידה אצ

  .מהתכנים הנלמדים ואף ביקשו להרחיב את מספר המפגשיםהביעו סיפוק ',ות ומורות כיתות אהגננ

  

  

  

                     הערכה ובקרה 



  
כל משתתף  בנוסף .המועברתנה האפשרות למשתתפים להביע דעתם על הנושא י כל מפגש נבסיום

מהלך המפגש ,ברה דרך ההע, של הנושא רלוונטיותאת מידת ה התבקש להעריך באמצעות טופס שקיבל

.מפגשים הבאיםלקראת הוהצעות לשיפור 

  
  

  סיכום והמלצות
  

 . ועונים על צרכי ההוריםםכרלוונטייהתוכנית ותכניה נמצאו  
  

  .הובעה שביעות רצון רבה מהתכנים 

  .פ"ניכרה בדיווחים הכתובים ובאלה שנמסרו בעהתרומה לקהילת ההורים  

 .התוכניתת לייעוץ עקב מורופניות של הורים וה גידול במספר ניכר 

הדבר בא לידי . הגננות והמורות עושים שימוש במושגים ובנושאים הנלמדים,ניכר שההורים 

  .ביטוי בתפקוד ובאופי הפניות

-צוות חינוכישיפור ההתקשרות ובהמורות דיווחו על שיפור ניכר ביחס ההורים לגן ולבית הספר   

  ..הורים

  
  תהמלצו

 מכיוון שלא כל הורה מסוגל ומודע ויודע להיות הורה מספיק ןרישיות הורות מחייבה יש הטוענים כי

                  .טוב

שונות בחינוך  המודעות ההורית לטיפול בסוגיות חשיבות העלאת  את מתחזקהנוכחיהפרויקט 

  .ילדיהם

 החשיבות הרבה של התחלה  בשלילדים בגיל הרךלמומלץ לקיים מפגשים מתוכננים להורים 

      .והבנה מקצועית , וך בנוי ידע מוצלחת של חינ

 בכל בהדרכת הורים לילדיםבנוסף מומלץ מאוד שחלק נכבד מעבודות הפסיכולוג החינוכי תתמקד 

  .יוחד בגיל הרך מובשכבות הגיל 

  

  
  
       


