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 מבוא  .1

כחלק מהעבודה המחקרית שבוצעה במסגרת התהליך לגיבוש תכנית לשיפור הקשר של הגורמים במערכת 

. מטרת סקירה זו הייתה מסמכי מדיניות בנושא הורים ממדינות שונות בעולםהחינוך עם ההורים, בוצעה סקירת 

בגיבוש  ושיסייעולמידה ממדינות אחרות על דגשים וכיוונים אפשריים במדיניות שיתנו השראה בחשיבה 

 העקרונות וההמלצות האסטרטגיות בהמשך. 

הסקירה כללה מסמכי מדיניות ממדינות שונות, חלקם ייעודיים לנושא הקשר עם הורים וחלקם מסמכים רחבים 

 stateשלטון המקומי )בחלק רמה הלאומית, ב הןיותר שההורים הם רק חלק מהם. כמו כן, חלק מהתכניות 

 .  , וחלק בשתיהןמחוז( במדינות פדרליות או

 המדינות שנבחנו הן:

  סקוטלנד .1

 אוסטרליה .2

 אונטריו  –קנדה  .3

 מרילנד –ארצות הברית  .4

 סינגפור .5

 צרפת .6

 נורבגיה .7

 –מהלכים אפשריים מודלים ועל כמו עקרונות מדיניות, חזון ומטרות, ופחות על -בסקירה ניתן דגש על היבטי

 שייסקרו בהמשך. 

 . בכל אחת מהמדינותפירוט של נושאים בולטים ( 2-, ותובנות מרכזיות מהניתוח( 1המסמך כולל שני חלקים: 

על אינטגרטיביות -בשלב הבא, נבצע אינטגרציה בין מסמך זה לבין עבודות המחקר הנוספות, ונגבש תובנות

 לדיון. 
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 תובנות מרכזיות מהניתוח .2

 קיימות ואריאציות שונות בעולם לאופן שבו באה לידי ביטוי מדיניות הקשר של מערכת החינוך עם ההורים 

הכוללות לרוב עקרונות, חזון ומטרות, ולעיתים גם הנחיות או  – לגבי הקשר עם ההוריםתכניות אסטרטגיות 

, ברמה הלאומית או ברמה המקומית . התכניות יכולות להיותקיימות במגוון מדינותלמימוש  מומלצות פרקטיקות

 . ת גיל )הגיל הרך לעומת בית הספר(ולכלל הגילאים או ממוקדמיועדות 

. בסקוטלנד ובארה"ב שנבחנו במסמך זה, קיימת חקיקה באמצעות חקיקהגם יכולה לבוא לידי ביטוי  המדיניות

פורמלית  אסטרטגיה בארה"ב( לגבש state-לאומית המחייבת את הרמות שמתחתיה )מחוז בסקוטלנד ו

בארה"ב המדיניות נושאים שהיא צריכה לכלול. הו/או  ומגדירה מספר הנחיות לגבי האופן שבו נדרש לעשות זאת

 היא גם תנאי לקבלת תקציבים.  state-המוסדרת של ה

ההורים עם מערכת החינוך הינה חלק מתכניות  שלבמקרים מסוימים, כמו בצרפת ובנורבגיה, ההתייחסות לקשר 

 נרחבות יותר העוסקות בהורים ובדרכים בהן ניתן לתמוך בהם. 

 ות מציבות במרכז את טובת התלמידכל התכני

: מטרת הקשר של המערכת עם ההורים היא קידום טובת הילדכל המדינות שנבחנו אוחזות בגישה לפיה 

 הישגיו. אופן הלמידה שלו ו, חינוכו

 :גם מטרות נוספות לקשר, המוצגות באופן פחות בולט נמצאו

 למשל, החוק בסקוטלנד מגדיר כי האסטרטגיות של המחוזות צריכות  –וקידום אוכלוסיות חלשות  שוויון

דגשים להסרת מכשולים  תהאסטרטגיו כמו כן, קיימים בתכניותלהתייחס לאופן שבו יקודם שוויון הזדמנויות. 

 ., למשל מכשולי שפההמגבילים את מעורבות ומחויבות ההורים

  פעילויות שמשפרות את איכות החיים למשל, התכנית האוסטרלית מציינת כי נדרשות " –חיזוק הקהילה

חיזוק הקהילה גם מאפשר להורים  ."תרבות והמסורת הקיימת באותו קהילההילה תוך כדי שימור וכיבוד הבק

תורמת בעקיפין פחות אחרות או מגופים הפועלים בה, וזו ממשבל תמיכה נוספת על זו של המערכת לק

 יכולתם לסייע לילדים. וק לחיז

, ונותנות דגש לסיוע של ההורים מרכזי ורצוי שחקןכההורים )או המשפחות( כל התכניות תופשות את 

 בתהליך החינוכי המתבצע מחוץ לבית הספר

בהשפעות ההדדיות של המסגרת החינוכית ושל הבית על הילדים, ומתייחסות להורים המדינות מכירות 

ישנן מדינות המדגישות מעבר לכך,  ., ולעיתים אף כמחנך הראשוני והמתמיד ביותר של הילדכאל שותף טבעי

. למשל, קשר ביניהןהת הן לחינוך של הילד והן לבניית חריות משותפלהורים ולמסגרת החינוכית יש אכי 

, "של אוסטרליה אומר כי "משפחות ובתי ספר צריכים לעבוד יחד כשותפים כדי לחנך את הילדים והנוער החזון
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והאסטרטגיה של צרפת מעודדת את ההורים לבנות שותפות עם צוותי החינוך כדי לתמוך בהצלחה האקדמית 

 משותפת. לגיבוש מדיניותגם , קיימת חשיבות משום כך ובהישגים של התלמידים".

, לרבות לצורך בחיבור בין הלמידה בבית ללמידה בבית הספר חלק ניכר מהתכניות מתייחסות באופן ספציפי

החשיבות שביצירת סביבת למידה תומכת, הצבת שאיפות גבוהות, וניצול התרומה השונה ששני הצדדים יכולים 

 . לילד ליהנות מקריאהליצור סביבה ביתית שתאפשר למשל סינגפור מנחה את ההורים לספק. 

הן כבעלת צרכים ייחודיים  חיזוק במערכת היחסים, המסמכים מדגיש גם את הקהילה כשחקניתחלק ניכר מ

)באמצעות עסקים מקומיים, עמותות,  להורים ולבתי הספר המשפיעים על אופי הקשר והן כמשאב

כי "מעורבות ההורים הינה האחריות של מרילנד לדוגמא מציינת  Belief Statement-ה אוניברסיטאות וכו'(.

 –המשותפת של משפחות, בתי הספר והקהילה",  ומדגישה את החשיבות של כל המסגרות שהילד נמצא בהן 

 על פני רצף הגילאים.  –פורמליות ולא פורמליות 

 קונפליקטיםנטרול , ופחות בבבניית מערכת יחסים חיוביתהמסמכים דנים 

מאפשר , וכולל אמון וכבודבעל תקשורת טובה,  הדדי, אמפתי,המסמכים השונים כהקשר מתואר במטרות של 

 .בהתאם לנושאים בהם עוסקת הספרות המחקרית . כל זאתהזדמנויות למעורבות ובחירה בין מגוון אפשרויות

סקוטלנד מנחה בחוק . יחסית רק מעט ובקצרה ההתייחסות לקונפליקטים או לאנטגוניזם של הצדדים מופיע

בנורבגיה מצוין שאחת על מנגנון לטיפול בתלונות של הורים )מנגנונים כאלו פועלים במדינות נוספות(. כמו כן, 

 הצוות החינוכי בין הדרישות של קונפליקט לייצר לא מאמץהחובות של גני הילדים כלפי ההורים היא לעשות 

קת שיטת סינגפור מציגה גבולות להורים, כמו בדיזאת, לעומת  .ילדיםמהילדים והדרישות של המשפחה מה

מורים לא , או הבנה ש(הם לא נדרשים לשתף את מס' הטלפון הנייד שלהם כי)התקשורת המועדפת על מורים 

 דית.יכולים להגיב לפניות מי

זכות להורים יש התכנית האוסטרלית מציינת כי "מעט יחסית.  , אךנושא השותפות בקבלת החלטות מופיע

שלהם" ומציעה לפתח נהלים בית ספריים באמצעות צוותים  להיות גורם מייעץ בקבלת החלטות הנוגעות לילדים

 החלטות בקבלת םלובישוב הורים יגותלתמוך בפיתוח מנה צריךהכוללים הורים. כמו כן, מרילנד מציינת כי "

  ."ומדיניות תכניות תכנוןבבפיתוח וו

 ולהוריםהמדינות מכירות בכך שיש לספק תמיכה והכשרה לצוותים החינוכיים 

התכניות כוללות הכרה בכך שנדרש במסגרות החינוכיות הון אנושי אשר יהיה מסוגל להוביל את הקשר, 

שבסקוטלנד אחד האלמנטים הבולטים  Aberdeenshire. למשל, בתכנית של מחוז הכשרה מתאימה מצריךמה 

והצוותים  צוותי החינוך המסגרת החינוכית, גיימנההכישורים של  הוא "שיפורעל מנת לממש את המטרות 

ובתי ספר  אזוריותמחלקת החינוך הממלכתית במרילנד, מערכות בתי ספר  נכתב כי "". גם במרילנד התומכים

 מושכלותהחלטות  לקבליוכלו להיות שותפים מלאים,  המוריםשההורים ו כדיחייבים לספק הכשרה מתמשכת 

 ."ולתמוך באופן אפקטיבי בילדים
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נדרש "לבנות את למשל, סקוטלנד מגדירה כי  .ולכליםתמיכה שההורים זקוקים לבכך גם המדינות מכירות 

בהם באופן שיאפשר להם להיות מעורבים ומחויבים ללמידת  ולתמוךמומחיותם  לנצל אתהיכולת של ההורים, 

 . "הילדים

. מרילנד מחזיקה הוריםהרואות באופן שונה את מידת האחריות שלהן להדרכת  מדינות שונותעם זאת, 

, ראשוניםומעודדות את תפקיד הורים כמחנכים  מחזקותביוזמות שהגורסת כי צריך לא רק לתמוך חריגה בגישה 

)כי אלו משפיעים  שלהם ירהיקרהו שלהם ןלתמוך ביוזמות שמעודדות הורים לקדם את תחומי הענייאלא אף 

למרות שחלק מבתי הספר נותנים הדרכה להורים, כי  זאת, נורבגיה מבהירהבתורם על הישגי הילדים(. לעומת 

המורים לא אחראים לדאוג לכך שההורים יעקבו כמו כן, לא חלה חובה על מוסד הלימודים לתת הדרכה כזו. 

 .אחר התוצאות וההישגים של הילדים
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 המפורטת סקירת המדינות .3

 סקוטלנד

, מסגרת חוקתיתבדרכים שונות:  כיום תמתבטא הקשר של מערכת החינוך עם ההורים בסקוטלנד נושאחשיבות 

  .תי ספר ושל הוריםיוזמות של בות, תכניות של הרשויות המקומיות ותכניות לאומי

 התכנית לשיפור לאומי בחינוך

 ההוריםמעורבות  ,National Improvement Frameworkתכנית לשיפור לאומי בחינוך הנקראת הבמסגרת 

 1.מצוינות ושוויון בחינוך הגורמים להשגת 7-מזוהה כאחד מ

 הגורמים המניעים מצוינות ושוויון בחינוך  – 1תרשים 

 Framework and Improvement Plant 2019 National Improvemen2 -מתוך ה

 

 
 

                                                           
1 https://education.gov.scot/scottish-education-system/policy-for-scottish-education/developing-the-
education-profession/Parental%20engagement%20and%20family%20learning 
2 https://www.gov.scot/publications/2019-national-improvement-framework-improvement-plan/pages/6/ 

https://education.gov.scot/scottish-education-system/policy-for-scottish-education/developing-the-education-profession/Parental%20engagement%20and%20family%20learning
https://education.gov.scot/scottish-education-system/policy-for-scottish-education/developing-the-education-profession/Parental%20engagement%20and%20family%20learning
https://www.gov.scot/publications/2019-national-improvement-framework-improvement-plan/pages/6/
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 חקיקה ייעודית

מגדיר את החובות של משרד החינוך ברמה הלאומית,  "Scottish Schools (Parental Involvement) Act 2006"-ה

  שיתוף הורים במערכת החינוך.נוגע לב ,( ברמה המקומיתEducational Authorities) של מינהלי החינוך במחוזותו

פירוט לא קיים  אך, בבתי ספר ציבורייםהורים המעורבות את שרי החינוך לקדם ברמה הלאומית, חלה חובה על 

 ו המשרד צריך לקדם את הנושא. בש אופן נוסף על

תהליך  גם אסטרטגיה בנושא מעורבות הורים הכוללתלפתח וליישם  המחוזות מחייב אתהחוק  ,ברמה המקומית

 3.תלונותעם התמודדות 

 :כי החוק מנחהלגבי האסטרטגיה המקומית, 

  ציבורייםהספר התי הורים בבהמעורבות את לקדם צריכה האסטרטגיה.  

 תקדם שוויון הזדמנויותהיא  לדרך שבהלהתייחס  המחוז צריך ,בהכנת האסטרטגיה. 

 ולעדכן אותה במידת הצורךן את האסטרטגיה ואחת לתקופה יש לבח.  

  ם, יהילדים בבתי הספר הציבוריהורי  :מספר גורמים בדעות של יש להתחשב ,האסטרטגיהבהכנת

 4.בעלי העניין כלו, כל מועצות ההורים, ציבורייםהספר ה בתיבמידים לתה

 התכנית הלאומית למעורבות הורים

הנקראת  גם תכנית לאומית, קיימת התכניות המקומיותהכנת נחה על מה ברמה הלאומית, בנוסף לחקיקה

"Learning together, Scotland’s national action plan on parental involvement, parental 

engagement, family learning and learning at home 2018-2021" . 

 :5הבאבאופן  הבנוי "Learning Together"ת הלאומיהתכנית 

 חזון. ו כללים העומדים בבסיס המסמךעקרונות  .1

המסמך נותן המלצות ליישום ברמה הלאומית  מטרהעבור כל  , כאשרלפי נושאים שונים ותהמחולק מטרות .2

 מופיעות דוגמאות  מהמטרותוברמה המקומית, וכן דרכי פעולה עבור הורים, מורים ומנהלים. עבור חלק 

 הנושאים הם: ספציפיות.של תכניות   case studies-ו

  הורים מעורבות .א

 ת בביתמשפחתי ולמידה מחויבות הורים .ב

                                                           
3 National Parent Forum of Scotland, Review of the impact of the Scottish Schools (Parental 
Involvement) Act 2006 
4 Scottish Schools (Parental Involvement) Act 2006: 
http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/8/crossheading/involvement-ambitions-objectives-and-
performance  
5 Scottish Government, “Learning together” Scotland’s national action plan on parental involvement, 
parental engagement ,family learning and learning at home 2018-2021, (August 2018). 

http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/8/crossheading/involvement-ambitions-objectives-and-performance
http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/8/crossheading/involvement-ambitions-objectives-and-performance
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 שוויון והוגנות .ג

 ומיומנויותמנהיגות  .ד

 פיקוח ושיפור  עדויות, .ה

 לגבי סדרי העדיפויות. המחוזותהצהרה משותפת של  .3

 .התכנית תיושם כיצדשמסבירה  הצהרה .4

 תעקרונו

 . התכניתלתמיכה בלמידה אמצעיאלא , בסקוטלנד השתתפות ומעורבות ההורים הם לא מטרה בפני עצמה

 :מתבססת על שלושה עקרונותלמעורבות הורים הלאומית 

  הם אלו שצריכים לקבוע את סדרי העדיפויות והמשפחות של הילדים והמניעיםהצרכים. 

  של הילדים הראשייםההורים הם המחנכים. 

  מבוססות אמון,– חיוביותלהיות  צריכות משפחות וצוותי החינוך העובדים עם הילדיםהיחסים בין המערכות 

 .כבוד הדדי ושותפות

 חזון

צריכים לקבל את התמיכה המתאימה  ההורים והמשפחות כלשוא ה של האסטרטגיה הלאומית החזון המנחה

 .הלמידהמסע  כל בחינוך הילד לאורך על מנת לאפשר להם להיות מעורבים ושותפים

 :מכוונת הלאומית כניתהת

  לגיל ת ובמסגר גם ,של הילדים בחיים ובלימודים על מנת שיהיו מעורבים בהורים תמיכה מלאהלהבטיח

 .בית ספרבוגם  הרך

  משפחותההורים וה, צוותי החינוךבין  שיתופי פעולהבלעודד ולתמוך. 

  למידה של הילדיםל להיות מחויביםיוכלו  כך שהם הוריםל מתאימה תמיכהלתת. 

  המשתתפיםשל  הצרכיםאת מות ואשת משפחות להזדמנויות למידה משפחתיותהשל  הנגישותלהרחיב. 

  החינוך.משפחות וצוותי  ,בין הורים התקשורתאיכות לשפר את 

 והצוותים התומכים. צוותי החינוך ,המסגרת החינוכית גיישל מנההכישורים והמיומנויות  את לשפר 

 :שונים גורמים מניעיםלעבוד על שלושה  יש אלהבכדי להשיג מטרות 

 משפחות והצוות החינוכי ,ביטחון עצמי בקרב הוריםומיומנויות  לחזק – מנהיגות ומיומנויות. 

 השתתפות ומעורבות הוריםמודדים נתונים ה וניתוח איסוף – עדויות, פיקוח ושיפור.  

 סוגיות של אי שוויון.עם  להתמודדות ממוקדותפעילויות  – שוויון והוגנות 

להעריך את ח ולפק הלאומית, המקומית והאזורית בכדי עם שותפים מרכזיים ברמה עובדתהממשלה הסקוטית 

 .2018-2021תכנית בין ההתקדמות 
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"earning TogetherL"תכנית הלאומית של סקוטלנד החזון והגורמים המניעים מתוך ה – 2תרשים 

 

 מטרות

 הנושאים: 5להלן המטרות שהוגדרו תחת 

 :הורים מעורבות .א

  בית ספרוגם בת לגיל הרך ובמסגר של הילדים, גם בחיים ובלימודים ההורית הנוכחותחיזוק. 

  בכל רמה של מערכת החינוך. ההורים לשתף פעולה לכלהרחבת ההזדמנויות 

 עם הורים ועם משפחות. שיפור התקשורת 

 לנצל את ההזדמנויות אפשר להם הרך, בבתי הספר ובהורים באופן שת תמיכה בלמידה ובמסגרות לגיל

 כדי לשפר את המעורבות והמחויבות ההורית. שבטכנולוגיות מידע

 בבית הספר או בגן. ההזדמנויות של הורים ומשפחות להתנדב הרחבת 

 ת בבית:משפחתי ולמידה מחויבות הורים .ב

 לשפר את התמיכה בהורים ובמשפחות כדי לסייע להם להיות מחויבים (engaged ללמידה )

 ולהתפתחות הילד.

  תכניות ללמידה משפחתיתלשל משפחות להזדמנויות ו הנגישותלהגביר את. 

 והוגנות:שוויון  .ג

  להתמודדות עם מכשולים שמגבילים את מעורבות ומחויבות ההוריםעבודה משותפת. 
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 :מנהיגות ומיומנויות .ד

 הקשורות למעורבות הורית, מחויבות הורית ולמידה משפחתית. בקרב צוותי החינוך קידום מיומנויות 

  באופן שיאפשר להם להיות מעורבים ומחויבים הורים, ניצול מומחיותם ותמיכה בהם היכולת של הבניית

 ללמידת הילדים. 

 :פיקוח ושיפור עדויות, .ה

  .הבטחת מעורבות ומחויבות הורית במדיניות, בפעילויות ובתהליכי המדידה 

  ברמה הלאומית, המקומית והבית ספריתסיפוק מימון נאות למעורבות ומחויבות הורים.  

  Aberdeenshire מחוז –דוגמא לתכנית מקומית 

 Parental Involvement and" נקראת Aberdeenshireמחוז לשילוב הורים ב אסטרטגיתהתכנית ה

engagement Strategy and Action Plan 2018-2021" בתכנית שהנחיות ההעקרונות ובסיס  עלנכתבה ו

 .Learning together"6” הלאומית 

  :מרכזיים פרקים לשני לקהמסמך מחו

 :מטרות .1

 (זהים לתכנית הלאומית)ה עקרונות .א

 ערכים ויעדים חזון, .ב

  אמנת הוריםלגיבוש  הכוונההצגת  .ג

 גורמים האחראים על יישום התכנית הפירוט  .ד

 פירוט שלבים שונים בגיבוש התכנית .ה

 מנגנון טיפול בתלונותהצגת  .ו

, "Learning Together" ת עבור המטרות המוגדרות בתכנית הלאומיתופרקטיקות מפורט – תכנית פעולה .2

 .)בהתאם לנושאים של התכנית הלאומית( מחולקות לחמישה פרקיםה

 םחזון, ערכים ויעדי

 ושיתופיותכנות,  ,כדי לייצר אקלים של אמון של הורים עולםהת השקפלפי תפעל תכבד ו אברדנשיירלפי המסמך, 

 : תוכלכך ו

 בחיים ובעולם הלימודים של  מעורבים באופן מלא להיותכדי  הראויה תמיכהההורים מקבלים להבטיח ש

 .(פרס יתבבו וגם במסגרות חינוך הגיל הרך )גם דיםהיל

 הורים ומשפחות ,צוותי החינוךשיתוף פעולה בין  לעודד. 

                                                           
6 Aberdeenshire Council, Parental Involvement and Engagement Strategy and Action Plan 

2018-2021 Learning together in Aberdeenshire, live document last revised on 7th February 
2019 
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 למידהבתהליך הות מעורבים להי להם המאפשרת ,להורים ראויהתמיכה  להעניק.  

 :במחוז נניםכבכדי להשיג מטרות אלו מת

 שעונות על הצרכים של המשתתפים להזדמנויות למידה משפחתיות הנגישות את להרחיב. 

 כגון: הורים  ,ספציפיות הורים קבוצותת בשמתמקדות לקדם פעילחיובית ובנוסף  םמעורבות הורי עודדל

. פעילויות לקויות למידה רים לילדים עםוהו , הורים לילדים עם צרכים מיוחדים,םהשייכים למיעוטים אתניי

  .מתורגמים תכני הדרכהלו גישה למסמכיםיכללו בין היתר  אלה

 עבודה בנושאהתכנית את ו את האסטרטגיה הניתנים במחוז בסדרי העדיפויות של סל השירותים לקדם 

 .רבות הוריםמעו

 הורים ומשפחות בין צוותי החינוך לבין איכות התקשורת לשפר את. 

 והצוותים התומכים. צוותי החינוך ,המסגרת החינוכית גיימנהשל  כישוריםלשפר את ה 

 The Parental Engagement Support Hub Aberdeenshire שנקראת קיימת יחידה ארגונית במחוז

מתמקד ות הצו תפקיד .תמיכה בחינוך ומנהלשיפור איכות  מנהלמנהל שירות,  בעלי תפקידים:שלושה המורכב מו

( בניית יכולות 3, פעולה ( שיתופי2)אסטרטגיה ותכנית עבודה(,  מדיניות והכוונה( 1 :מפתחתחומי  הבארבע

למידה ( קידום 4-)באמצעות יישום התכניות וכן חיזוק התקשורת והייעוץ וההדרכה להורים ואנשי מקצוע, ו

 .משפחתית

 אוסטרליה

 Family-School"שיתוף הורים במערכת החינוך מוגדרת במסמךלשילוב והאסטרטגיה הלאומית ל

Partnerships Framework, A Guide for school and families” . ים,ילמגדירה עקרונות כלמסגרת זאת 

מהווה מסמך ה ,לכן .ול תבית הספר הספציפי בפיתוח מדיניות ייעודיאת ערכים ויעדים משותפים שמשמשים 

 .7שיתוף הפעולההעובדים בפיתוח אחרים  ןובעלי עניי מורים,הורים, , משאב עבור מערכות בתי ספר

 המסמך  כולל:

 .בין משפחות אוסטרליות ובתי ספר שיתופי פעולהחזון לשיפור  .1

 .פעולההשיתוף משפחות ובתי ספר בפיתוח  להנחיית עקרונות .2

 .ממדים מרכזים של שיתופיות יעילה בין המשפחות לבתי ספר 7רשימה של  .3

 .תטיפוח שותפובחינוך ביישום והספר ומערכות הבתי למערך של אסטרטגיות המספקות הדרכה מעשית  .4

 

 

                                                           
7 Department of Education, Employment and Workplace Relations. "Family–School Partnerships 

Framework: A Guide for Schools and Families." (2008). 
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 ועקרונות חזון

 ילדיםאת הלחנך כדי  כשותפיםיחד צריכים לעבוד שמשפחות ובתי ספר בסיס המסמך הוא בהחזון העומד 

 בין בתי ספר למשפחות: אפקטיבית שותפותעקרונות העומדים בבסיס  11. קיימים והנוער

 .את הטוב ביותר עבור ילדיהםרוצים כל המשפחות ובתי הספר  .1

 .שלהם לכל הילדים יש את הזכות לממש את הפוטנציאל .2

 .של הילדים והמתמידותהמחנכות הראשונות  המשפחות הן .3

 .סביבת למידה מטפחת ותומכת יוצרים אפקטיבייםבתי ספר  .4

 .ומכבדים את הניסיון המקצועי של המורים תכים הוראה איכותיימשפחות ובתי ספר מער .5

 שותפויותמשאב בבניית כ בותמשים השונות ומש וון בין המשפחותיאת הג מכבדיםמשפחות ובתי ספר  .6

 .הקהילה תובבניי

 .ואמון הדדי יות, כבודאחרעל  תמשפחות מתבססוהבין בית הספר שותפות  .7

 .השותפותבשימור ו יהבבני היא מרכיב מכריע מנהיגות .8

 .שלהם הישגיםהאת של התלמידים ו האת המוטיבצי ותמחזקבין משפחות לבתי ספר שותפויות  .9

 .בית הספר והקהילה ות את הקשר ביןמחזקבין משפחות לבתי ספר  שותפויות .10

 .שתומכים במשפחות ובבתי ספר םילכלול את כל הארגונ שותפויות יכולות .11

 מתוך האסטרטגיה הלאומית של אוסטרליה  החזון והעקרונות – 3תרשים 

"Partnerships FrameworkSchool -"Family  
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 מבנים תומכים

פר מעגלי מס צריך שיהיו ,בין משפחות לבתי ספר ותויציב ותפורח שותפויותלייצר תנאים המאפשרים  בכדי

  גם ברמה הלאומית וגם ברמה הבית ספרית:  מבנים תומכים,ו תמיכה

תכנון, ארגון, יישום והערכה  :לצורך ,פר ואנשים מהמשפחותסצוותי פעולה המורכבים מאנשים מבתי ה .1

 .השותפויותשל 

פרקטיקות לשיתוף פעולה ושמשלבים  העקרונות מה הם רים במפורשיהמצהונהלים  יתספריניות בית מד .2

  .שיתוף פעולה יעילשל 

 .יונות, בעיות ושיטות עבודה מומלצותלשתף רע תיפרסבית ההמאפשרות לקהילה  רשתות תמיכה .3

 .יתוף הפעולהשיפור בשל שיובילו ווח על הצלחותיד, נתינת דין וחשבון לקהילה .4

רך וצועולה הבמידה ו מכים הקיימים,לבדוק את המבנים התו המדיניות הלאומית מעודדת בתי ספר וקהילות

רים ו, והםמנהיגים, מורימ לכך המורכב יייעודעשוי לכלול הקמת צוות פיתוח נהלים חדשים לפתח חדשים.  –

 יתוף פעולה מוצלחכל שבכל מקרה, . הורים( הכולל) בצוות עבודה קייםשמונו על ידי גופי ייצוג הורים( או שימוש )

 וצוותי חינוך. ערב הוריםמ

 ממדים עקרים בשותפות בין בתי ספר למשפחות

 פעילויות:הכנון תאת מנחים ים שיקריעממדים  7 יםהוית הספר מזבין משפחות לב סגרת שיתוף פעולהמב

 שני הצדדים בין  עשירהותאמת אישית ומחיובית, תדירה, מ תקשורת .1

  אקטיבית, אישית, תכופה ומותאמת תרבות.תקשורת 

 כדי לגרום למשפחות להרגיש רצויות ומוערכות בתי ספר יוצאים מגדרם. 

 סטריות בין משפחות ובתי ספר.-דו 

 לא רק חילופי מידע אלא גם הזדמנות לבתי ספר ומשפחות ללמוד אחד על השני. תקשורת שכוללת 

  לפתור בעיות גדולות ויכולות אמתייםמבהירה שמשפחות הן שותפים. 

 בין תרבויות ושפות תקשורת שמגשרת.  

 לוקחת בחשבון מגוון תרבותי ושפתי ולא מניחה שכל המשפחות מתקשרות באותה הדרך. תקשורת ש 

  עמדות המשפחות.לוחה לצרכי ופתתקשורת 

 המכירה ומכבדת את תקשורת ש-input .של המשפחות 

  פר ומרכזי קהילה ית, מתרחשת במקומות שונים )בית הסממדית: פורמלית ולא פורמל-רבתקשורת

 אחרים( ומשתמשת בשיטות שונות )פנים אלא פנים, טלפון, אימייל וכו'(.

ומימוש  ,ב משותף זהחשיש במר תהבנת המשמעויו – חיבור בין הלמידה בבית ללמידה בבית הספר .2

 :הפוטנציאל שיש בו

 .הבנה שיש חפיפה בין הבית לבין בית הספר על ידי שני הצדדים 

  ציפיות גבוהות. של הצבת  חשיבותהדגש על הקשר בין שותפויות מוצלחות ולמידת הילדים, כולל 
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 ת חיוביות ללמידה בקרב כל הילדים.עבודה משותפת של בתי הספר והמשפחות שמטרתה יצירת עמדו 

 .הבטחה שמשפחות מיודעות לגבי התקדמות הילד 

  משפחות ובתי ספר מעריכים ומשתמשים במיומנויות ובידע שהילדים מביאים מהבית לבית הספר ומבית

 הספר הביתה. 

 .משפחות ובתי ספר מזהים ומשתמשים בהזדמנויות למידה בסביבה הביתית 

 מורים בתהליך קבלת ההחלטות החינוכיות עבור הילד הפרטי שלהם. הורים עובדים יחד עם 

 בתי ספר מקדמים צמיחה אישית של ההורים, למידה ופיתוח מיומנויות חדשות. 

תרבות הילה תוך כדי שימור וכיבוד הפעילויות שמשפרות את איכות החיים בק – בניית קהילה וזהות .3

  .והמסורת הקיימת באותו קהילה

זאת  .של הילדים ביותר מתמידיםהוראשונים הכמחנכים  והכרה בהורים בתפקיד המשפחההכרה מחדש  .4

 באמצעות:

 .חקירת טבע תפקידי ההורים והמשפחה בחינוך הילדים כדי להשיג הבנה הדדית 

 .הצעת אסטרטגיות עבור תמיכה משפחתית ועידוד ילדים ללמוד בבית הספר 

  כמו אוריינות מילולית וכמותית, עבודה בבית ובכיתה, העלאת ארגון סדנאות/ דיונים / פגישות בנושאים

 החוסן והביטחון וכו'.

 שמשפחות מבינות את מטרות בית הספר, את תכניות הלימודים ואת המטרות החברתיות של  הבטחה

 בית הספר.

 .הבטחה שבתי הספר מבינים את סדרי העדיפויות של ההורים, המשפחה והקהילה 

 ים לרגישויות של ההורים.הבטחה שבתי הספר רגיש 

 .הבטחה שבתי הספר מציאותיים, סבלניים ואמיצים 

 .יצירת סביבה בה בתי הספר מראים מנהיגות 

  סיוע לבתי ספר להיות מקום שבו הורים יכולים לקרוא "שלהם", כולל יצירת תפקידים אמיתיים להורים

 שבאים לבית הספר.

 בניית מערכות יחסים. 

 שורת, שיתופיות וניהול קונפליקטים.פיתוח מיומנויות כמו תק 

 . ילדיםעות לבקבלת החלטות הנוג להיות גורם מייעץ להורים יש זכות – יעוץ בקבלת ההחלטות .5

: עסקים כולל זיהוי, איתור ושילוב של המשאבים שהקהילה מספקת – שיתוף פעולה מעבר לבית הספר .6

 עמותות וכד'.מקומיים, מסגרות טיפול אחרי בית הספר, השכלה גבוהה, 

: למידה ופעילויות בכיתה תהליך הלמידהביכולות לתמוך  האנרגיות והמומחיות של המשפחות – השתתפות .7

 .או מחוץ לכיתה ומחוץ לבית הספר
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 מסמך מסכם –משרד החינוך 

 אונטריו –קנדה 

 להוריםשתאפשר  תמיכההורים במדינת אונטריו היא לספק ה פעולה עםה שיתוףו מעורבותה מדיניות מטרת

 הנדרשים, הידע והכלים הכישורים לרכוש את סייע להםיברמה המקומית. קשר זה להיות בקשר אחד עם השני 

 Parents in Partnership, הנקרא חיים של הילדים בבית הספר. המסמךבחינוך ובכדי להיות חלק משמעותי ב

– A Parent Engagement Policy for Ontario Schools" פיתוח נכתב כדי לעודד best practices מדיניות .

 .8הקנדית מחויבות הממשלהאת  תממקד זו

 :מבנה המסמך

  הורים בבתי ספר באונטריוהחזון של מעורבות. 

 אונטריוחינוכיים של מדינת העדיפויות הסדרי וך שימור ת ,אסטרטגיות הנחוצות למימוש החזוןה. 

 השתתפות  להגביר את על מנתאמונות טפלות ומחסומים מערכתיים הטיות מפלות,  והסרתזיהוי דרכים ל

 .בהישגים יםהפער בסגירתלתמוך בלמידה של הילדים ולעזור כלו וי בדרך זו הורים .הורים בבית הספרה

  הישגים של התלמידיםשידועים כבעלי השפעה חיובית על הלמידה ועל ה לשיתוף הורים םספציפיינהלים. 

 קידום מעורבות עבור  ומועצות מעורבות צות הוריםועצות בתי ספר, מועמ בתי ספר,החינוך, משרד ל משימות

 .הורים

 חזון

שותפים מוערכים ופעילים בחינוך כהורים  רואה אתהורים ה פעולה עםבבסיס מדיניות שיתוף ההחזון העומד 

 ,הילדיםהישגים של העל  שלהםמעורבות ההחיובית של  השפעהלהורים מודעים הכל ם. לפי החזון, ילדיה

 : ההוריםוהתלמידים מקבלים תמיכה והשראה ללמוד בתרבות של ציפיות גבוהות בה 

  ,הלמידה  כשותפים בתהליך על ידי קהילת בית הספר, ומוערכים, מקבלים כבודמתקבלים בברכה

 .הילדיםשל התפתחות הו

 בחירה  יש להם, וכן מידיםלהישגים של התבולתמוך  החינוכיתבקהילה  הזדמנויות להיות מעורבים בעלי

  לאופן המעורבות. מגוון רחב של אפשרויותין ב

 מוך בסביבה לימודית תכדי ל ,רמים בבית הספרוגתקשורת ודיאלוג מתמשך עם  באמצעותים מעורב

 .חיובית בבית ובבית ספר

  כדי להיות חלק מחיי בית הספר חיונייםמידע וכלים מקבלים. 

  

                                                           
8 Ontario. Ministry of Education. Parents in Partnership: A Parent Engagement Policy for Ontario 

Schools. W. Ross MacDonald School Resource Services Library, 2013. 
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  "Parents in Partnership"של אונטריו מתוך התוכנית החזון  – 4תרשים 

 

 אסטרטגיות למימוש החזון

 האסטרטגיות כוללות:

 עמדות ההורים.מעודדים, מעריכים ומקשיבים לשבו  ומזמין קידום אקלים בית ספרי חיובי .1

למחויבות ההורים שעשויה למנוע מהורים מסוימים השתתפות מלאה בלמידה של זיהוי והסרת מכשולים  .2

 שתשקף את מגוון התלמידים והקהילות. והילדים, 

 שההורים צריכים כדי לתמוך בלמידת ילדיהם בבית ובבית הספר.סיפוק ידע, מיומנויות וכלים  .3

ים ומשאבים על מנת לחלוק באמצעות סדנאות, מצגות, כל הרחבת התקשורת והפניות היזומות להורים .4

 מידע ושיטות לתמיכה בלמידה בבית ולמעורבות בבתי הספר.
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 מסמך מסכם –משרד החינוך 

 מרילנד -ארצות הברית 

 חקיקה ברמה הפדרלית

מרכזי לחלק  "המלצה בעדיפות נמוכה"מ הפכה בשנים האחרונותבארה"ב  מעורבות הורים במערכת החינוך

 Title I of ESEA"  הנקרא הפדראלי בחוק ומפורטת מוגנת הוריםה שילוב מדיניות חינוך.הרפורמות ב

(Elementary and Secondary Education Act" . 

 הורים עם פעולה שיתוףכתובה של ת ומדיני לגבש( stateאת מינהלי החינוך ברמת המדינה ) מחייב החוק

המדיניות  .יפדראלה החינוך ממשרדליישומה  יייעוד תקציב לקבל מנת על ,)תוך התייעצות עם הורים וילדים(

החינוך  ומינהל ,(למשל )תכניות לגיל הרך במינהל החינוךתכניות אחרות הקיימות עם  מתאולהיות מת כהצרי

בית הספר בנושא עומדת בסטנדרטים של ת יומדינה לפקח על בית הספר כדי לבדוק האםשל המדינה רשאי 

 . הקבועים בחוק

 בו מסביריםש בין הורים למורים שנתי מפגש : אירועים מסוימים לכלול ךהורים צריהשילוב שהחוק קובע 

הורים בארגון אירועים  שיתוףו ,להורים יםנוחהמיקומים במספר מפגשים נוספים בשעות ו, על חובותיהםלהורים 

 נוספים במסגרת הלימודית. אירועים אלו ו

 הישגיאת הורים יעבדו יחד כדי לשפר הספר והבית להתייחס לאופן שבו  צריכה מדיניות כל ,בנוסף

על בר מפורט הס)הכוללת  ספרה: תכנית לימודים ברמה גבוהה, תקשורת טובה בין הורים לבית למידיםהת

  .הישגים של התלמידיםהבשיפור הורים ההגדרת תפקיד ו ,תכנית הלימודים וחובות התלמידים(

  הנדרשים כליםבאותם  ושיצייד ,קורסים להוריםו לספק הדרכות כיםצרי ומינהל חינוךכל בית ספר לפי החוק, 

 9.(אנגלית, או עם מוגבלויות דובריםנמוך, שלא  כלכלי-חברתיהורים מרקע לבכדי לתמוך בילדים )במיוחד 

קולומביה חוקקו חוקים  מחוזומדינות בארה"ב  39 ,2010לינואר  נכוןכבר , הבודדות המדינות של ברמה

   10.הורים שילוב בנושא הפדראלי החוק ליישום יםאהקור

 מדיניות מדינת מרילנד

לגיל  מסגרותמדיניות שיתוף פעולה עם הורים, אחד עבור  שני מסמכים המגדירים אותרו מרילנד במדינת

  12."ב(י לכיתה ועד חובה טרום מגן כלומר, school-pre)כולל  ספר בתי, ואחד עבור 11הרך

                                                           
9 https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/pg2.html#sec1118  
10 Mapp, Karen L., and Paul J. Kuttner. "Partners in Education: A Dual Capacity-Building Framework for 

Family-School Partnerships." SEDL (2013). 
11 The Maryland Family Engagement Coalition, The Early Childhood Family Engagement Framework: 

Maryland’s Vision for Engaging Families with Young Children,2016 
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf 
12 Division of Student, Family and School Support Maryland State Department of Education, Maryland’s 

PreK-12 Family Engagement Framework, a Shared Responsibility,2016 

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/pg2.html#sec1118
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf
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 מטרתםו, והקהילה הספר בתי, משפחות של המשותפת האחריות הינה הוריםה מעורבות לפי המסמכים,

 לגבי קיימת זו אחריות. ספרה בית לגיל עדו מלידה רציף באופן התלמידים של ובהישגים בלמידה לתמוך היא

, הספר בית לאחר תכניות, הספר בית, הרך בגיל וטיפול חינוך מסגרות, הבית: לומד הילד שבה מסגרת כל

של  well-beingשמעודדות יש לבנות מערכות יחסים חזקות עם משפחות  .קהילתיות ופעילויות דתיים מוסדות

הזדמנויות מתמשכות ללמידה ולהתפתחות של יחסים חזקות בין הורים לילדים ומערכות המשפחות, 

 בדרך המשפחות את לערב משותפת אחריות אחרים קהילתיים וארגונים ספר לבתי .ההורים והילדים

 .הילדים ובהתפתחות בלמידה לתמוך אחריותיש  ולמשפחות, ןתרבות את שמכבדת משמעותית

 של מרילנד Belief Statement -ה – 5תרשים 

 

  לגיל הרך אסטרטגיה

 Maryland’s Early Childhood Family מפורטת במסמך לגיל הרך במרילנד משפחתיתה המעורבות מסגרת

Engagement Framework כך יהובנו: 

 .הרך גילב וטיפול בחינוך מרכזי כמרכיב משפחתיתה מעורבתה את עקרונות בסיסיים המציבים .1

 .החינוך במערכת הורים ושיתוף לשילוב יעדים משותפים .2

 .למסגרות השראה כמקור לשילוב הורים במערכות חינוך לגיל הרך אפקטיביות אסטרטגיות .3
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 מסמך מסכם –משרד החינוך 

 עקרונות

 :המסמך מציג מספר עקרונות בסיסיים

ת מעורבות יכבסיס לאסטרטגי בין הצוות החינוכי להורים יותתואמפ מכבדות, תחיוביו יחסים מערכות .1

 .משפחתית מוצלחת

 וז ה. אוכלוסייבעלי הכנסה נמוכה לענות על הצרכים של הורים צריכה משפחתיתלמעורבות  האסטרטגי .2

שדורשים ממנה לעבוד קשיים כלכליים  :החינוךרבים בשיתוף פעולה עם מוסד  מכשוליםמתמודדת עם 

לקחת בחשבון  הורים צריכה למעורבות . האסטרטגיהתרבותו שפה מחסומיו, שעות ארוכות וקשיחות

 .אלו היבטים

חשוב . של מדיניות חינוך לגיל הרך יותר רחבה במסגרת עלתופ משפחתית מעורבותל אסטרטגיה .3

  .לגיל הרך על שילוב ההורים במערכת יםופוטנציאלי יםקיימ מדיניותמסמכי  של האימפקט את להעריך

 יעדים

 :למסגרות ותבין המשפח פעולה שיתוףלהשגה ב יעדים 7במסמך מוגדרים 

יציבות והפרקטיקות למעורבות הורים צריכות לעודד בטיחות, בריאות  – (well-being) רווחה משפחתית .1

 .חותפפיננסית של המש

מראים קשר חזק בין מערכות יחסים  רבים מחקרים – דיםויל הורים בין חיוביות יחסים מערכות עידוד .2

 .רים והישגים טובים בלימודיםוחיוביות בין ילדים לה

של  הראשוניםרים הם המורים ווה משפחות –כמחנכים של הילדים לאורך כל חייהם  ריםובה תמיכה .3

 .ראשוניםומעודדות את תפקיד הורים כמחנכים  מחזקותמוך ביוזמות שתמרילנד צריכה ל .הילדים

ביוזמות שמעודדות הורים לקדם  צריכה לתמוך מרילנדמדינת  – המשפחה של החינוכיות בשאיפות תמיכה .4

 ירהיקרבו ריםובה ותשתומכ ותאחר דרכיםו מקצועיות הכשרות, חינוך :באמצעות שלהם ןתחומי העניי את

והישגים חיובים  ,אימהות של במיוחדחינוך של הורים,  ןבי חיובי קשרשיש  מראיםרבים  ריםקמח. שלהם

 .של הילדים

 בין במעברים יזומה בהורים תמיכה – הרך לגילחינוך וטיפול  מסגרותבין במעברים  במשפחות מיכהת .5

 יסודי קדם חינוךמ מעברב( ותמיכה 3-6-ל 3)לרוב בין מסגרות לגלאי לידה עד  שונות בגיל הרך מסגרות

 .יסודי לחינוך

 תמיכה מקור ןה חברתיות רשתות – ולקהילה אחרות למשפחות משפחות לחבר בין צריכות היזמות .6

מדינת  .הורים יכולים ללמוד אחד מהשני ויכולים לעזור אחד לשני .קטנים ילדים עם משפחות עבור רכזימ

 .משפחות ביןצרות של קשרים והיו ותמעודד ,פורמליות ולא ותשבדרכים פורמלי מרילנד מעודדת יוזמות
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 להיות יכולים הם ,חזקים הוריםה כאשר –ושגרירים של הילדים  למנהיגים המשפחות בהפיכת תמיכה .7

 החלטות  קבלתב םלובישוב הורים יגותלתמוך בפיתוח מנה לכן, צריך .חיובי שינוי המוביל לכוח מקור

 . מדיניותו תכניות כנוןתבבפיתוח וו

 

 The Maryland Early Childhood Family" אסטרטגיית מרילנד לגיל הרך – 6תרשים 

Engagement Framework"  

 

  הספר לבתי אסטרטגיה

פעילויות הוחשיבה היא להשפיע על תהליכי ה ""PreK-12 Family Engagement Framework מסמךמטרת 

מעודדים ו שתומכים למחנכים כללי משחק נותן המסמךבית הספר. והמחוז  ,המדינה תברמשילוב הורים, בנושא 

בהישגים הלימודים  כלים הנכונים בכדי לתמוךבמורים והורים מצוידים  שבהן עם הורים מערכות יחסים חיוביות

 .של התלמידים

 המסמך כולל:

 חזוןעקרונות ו. 

 הורים במרילנד.ה ילובש מדיניות התפתחות הסבר על 

 לעזור במימוש של אותו עקרון.ות שיכולות קודוגמאות של פרקטי טהסבר מפור –עקרונות העבור כל אחד מ 
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 מסמך מסכם –משרד החינוך 

  עקרונות

 העקרונות העומדים בבסיס המדיניות הם:

  סביבה מסבירת פניםיצירת.  

 עידוד שותפות בין בתי ספר, משפחות וקהילות. 

 הצלחה של התלמידיםבתמיכה בלמידה ו. 

  בבתי ספר צוותי החינוךבניית מיומנויות ויכולות בקרב. 

 המסגרתבין הבית לבית  תקידום תקשורת אפקטיבי. 

 חזון

ביטחון כדי ע, כישורים ויד, יות הדדיתחרבעלי אכשותפים,  קהילה עובדים יחד חינוך וחברי יצוותמשפחות, 

 בכדי להשיג את החזון צריך: ל התלמידים.הישגים של כאת הלשפר 

  בסיס לאסטרטגיות כ משמשיםה, ספר למשפחותהבין בית  ייםתים ואמפקשרים חיוביים, מכבדלפתח

 יםהספציפילענות על הצרכים כדי  באמצעים מתאימים תלוומחייבות להיות  אסטרטגיותה שיתוף פעולה.

 .מרילנדבמשפחות השל כל 

  ,הילדים בכל ךומלתחייבים קהילה  צוותי חינוך וחברימשפחות. 

  ,הספרבבית ובבית לתמוך בלימוד הילדים חייבים קהילה  צוותי חינוך וחברימשפחות. 

  ,הישגים של התלמידים על ידי תמיכה הלשפר את  יות הדדיתאחרולקהילה  לצוותי החינוךלמשפחות

 .הוריםה עם שיתוף פעולהב

  ובתי ספר חייבים לספק הכשרה מתמשכת  אזוריותמחלקת החינוך הממלכתית במרילנד, מערכות בתי ספר

 .ולתמוך באופן אפקטיבי בילדים מושכלותהחלטות  לקבליוכלו להיות שותפים מלאים,  המוריםשההורים ו כדי
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 סינגפור

. קווים מנחים אלו משרד החינוך בסינגפור פרסם קווים מנחים לפיתוח שותפות חיובית בין הבית ובית הספר

 :13מופנים להורים וכוללים

את התפתחות  שיחות קבועות עם המורים על נושאים לימודיים ולא לימודיים, על מנת להנחות טוב יותר .1

 הילד.

  הם לא נדרשים לשתף את מס' הטלפון הנייד שלהם. –ורים מבדיקת שיטת התקשורת המועדפת על 

 .הבנה שמורים לא יכולים להגיב לפניות מיידית 

 סיוע לילד להתחבר לאחרים: .2

 .עבודה עם מורים כדי לסייע לילד לכבד שוני ולפתור אי הסכמות 

  תקרית לפני נקיטת פעולה, כדי להבטיח תוצאה אובייקטיבית והוגנת לתת לבית הספר לאמת עובדות בכל

 לכל הצדדים.

 :סיוע לילד לפתח הרגלים טובים .3

 .ליצור סביבה ביתית שתאפשר לילד ליהנות מקריאה ולסיים את שיעורי הבית בעצמו 

 .לעודד את הילד לחיות חיים בריאים, מאוזנים והכוללים מספק זמן לשינה ולמשחק 

 :לנהל את עצמו סיוע לילד .4

 .להנחות את הילד לנהל את זמנו 

 .לעודד את הילד לסייע במטלות הבית 

 צרפת

צייר לי או ""Dessine moi un parent Stratégie nationalede soutien à la parentali2018-2022" מסמך 

 ,ריםוהנושאים הקשורים לאסטרטגיה לאומית במגוון רחב של הינו  ,"אסטרטגיה לאומית לתמיכה בהורים – הורה

אחד מתוך . עמם הם מתמודדים רביםה הצרפתים בהתמודדות עם האתגרים לתמוך בהורים שמטרתה

 .בהם הוא שילוב ושיתוף הורים במערכת החינוךעוסק  שהמסמךרבים הנושאים ה

ילדים בהורים ל ת תמיכה אסטרטגי( 2, ילדים בגיל הרךלהורים ב ת תמיכה אסטרטגי( 1הנושאים האחרים הינם: 

תמיכה  (5 ( סוגיות בנושאי שוויון, 4 ,הורים של ילדים בגיל התבגרותבתמיכה  תאסטרטגי (3, 6-11בגילאי 

על מנת לשמור  קשיםתמיכה במשפחות במצבים  (6, או בתהליך גירושין ותמשפחתי בעיותבהורים במצבים של 

 .14ילדיםה הדדית בין עידוד תמיכה( 7-ועל זכויות הילדים, 

                                                           
13Guidelines for school-home partnership, Singapore Ministry of Education, 

https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/media/press/2019/guidelines-for-school-home-
partnership.pdf 
14 Dessine moi un parent - Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 

https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/media/press/2019/guidelines-for-school-home-partnership.pdf
https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/media/press/2019/guidelines-for-school-home-partnership.pdf


 

24  

 מסמך מסכם –משרד החינוך 

 חזון

בין משפחות והשותפות הוא שיפור מערכת היחסים קשר בין בית הספר והמשפחות בהעוסק פרק בחזון ה

ההורים לבנות שיתוף פעולה עם את הפרק מעודד  .לבית הספר על מנת לסייע לבנות קהילה חינוכית בטוחה

 .מוך בהצלחה האקדמית ובהישגים של התלמידיםתצוותי החינוך ובכך ל

 עקרונות

 :הם דים בבסיס החזון לשילוב הורים במערכת החינוך בצרפתמהעקרונות העו תשלוש

 ,התחשבות במצבי נכות ותהכולל ,הצוות החינוכילבין בין המשפחות  ותת ואיכותיות יחסים חיוביומערכ .1

מורה חיובי -. קשר הורהמניעת נשירה של התלמידיםלשל הילדים ו יםיחיוב הישגיםלמפתח גורם  מהוות

 הצלחה האקדמית של הילד.בהשקעה הינו 

התרחשות אירוע משמעותי בתוך  .הישגי הילדיםעל להשפיע  עשויההמשפחה התרחשות אירועים בתוך  .2

התבגרות, מחלות בתוך הבגיל ילדים אצל הורים, קונפליקט בתוך המשפחה הגירושים של : המשפחה כגון

 .הישגי הילדיםעל עים ימשפ ,וכד' המשפחה

שפה מחסומי  , למשלתקל במכשוליםילהה בית ספר עשויבין מערכת יחסים בין המשפחה לבניית  .3

 ותרבות.

 נורבגיה

במגוון רחב של ים מנחים ווקהמגדירה לתמיכה בהורים, כללית קיימת אסטרטגיה  ,בדומה לצרפת ,בנורבגיה

את מתאר אסטרטגיה הפרק במסמך . בתי הספר היסודייםלילדים בגילאי הגן ו נושאים הקשורים להורות

  .15החינוךלמערכת הורים הבין הנורבגית בנושא שיתוף פעולה  מדיניותה

 הורים בגניםלשילוב אסטרטגיה 

בית המידע בנוגע להתפתחות הילד ופעילויות הגן. שיתוף פעולה בין בהורים והגן צריכים לשתף פעולה ולשתף ה

ם ודיהורים והגנים נושאים באחריות משותפת לקה , ובמסגרתולגן צריך לשרת את האינטרסים של הילד

 ,. אם הצוות החינוכי חושש כי לילד יש צרכים מיוחדים המצריכים תשומת לב מיוחדתהילד והתפתחות הרווחה

לא חלה חובה על הגן לתת שירותי  ,לקבל אבחון מקצועי. למרות הנאמר םהורים על זכותהעל הצוות לידע את 

 הורים. הדרכה ל

  

                                                           
15 Trygge foreldre – trygge barn Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–2021) 
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 :ןהורים ההחובות הגן כלפי 

 פעולה צריכים להתקיים גם ברמה של הילד הבודד ה פיהורים. שיתוהעם  שיתוף פעולה ותקשורת לקדם

  .וגם ברמה של הקבוצה

 אלו כוללים מידע מידעים  .תדירבאופן  מידעים להוריםהורים על ידי העברת הנו לבין יב לקדם תקשורת

 למידה של הילד.ב והתקדמותוחשוב על רווחתו, התפתחותו 

  ערכיםעם מוסד חברתי אל להתייחס לגן כחינוכי צריכים ההורים וגם הצוות הגם.  

 ילדים והדרישות של המשפחה מה הצוות החינוכי שלבין הדרישות  קונפליקט לייצר לא מאמץ לעשות

  .ילדיםמה

 ספר בבית הורים לשילוב אסטרטגיה

הורים מהווים גורם העם זאת,  להוביל את התקשורת.ו הסדרים לשיתוף פעולהבית הספר הוא זה שצריך לקבוע 

על חובה חלה לא להורים,  ההדרכ נותניםספר ה ישל ילדיהם. למרות שחלק מבתחיובים הפתח בהישגים מ

פר סאחריות בית הב הוא רספהשיתוף פעולה בין הבית לבית כמו כן, . כזו המוסד הלימודים לתת הדרכ

 . הישגים של הילדיםההורים יעקבו אחר התוצאות והוהמורים לא אחראים לדאוג לכך ש ,כאחד הוריםהו
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