שפה משותפת  -צוותי החינוך וההורים פועלים יחד לקידום מטרות משותפות

יוזמה בנושא שותפות חינוכית עם הורים:
ַ
" הַ ְ
ת ָּנה"
למ ָּ
ת ָּנה שהופכת
מ ָּ
שבוע המשפחה תשע"ט

שם היוזמה – הַ מְ תָּ נָּה שהופכת למַ ָּתנָּה
שם המוסד החינוכי – אולפנת אמי"ת אוריה באר שבע
שלב חינוך –חט"ב  +חטיבה עליונה
שם המנהלת – נעה הכהן
שם היועצת  -אורלי לוטנברג
תיאור היוזמה:
*"הֵ ָּאָֽסְ פוּ֙ ו ְאַ גִּ֣ידָּ ה ל ֶָּ֔כם*"...
איך הופכים את יום ההורים למפגש משמעותי ,כזה שיוצר קשר וחיבור ,כזה שמחדש ,מרענן
ויוצר שיח ולא רק מעביר אינפורמציה?
ביום הורים שהתקיים במרחב המח"ר  -מרחב חדשנות רב-תחומי ,הייתה התרחשות
מרגשת* ,ההמתנה* (החלק שהורים לא אוהבים) הפכה *למתנה*.
ניתן היה לראות הורה ובת יושבים במפגש אישי ומדברים ,כהכנה לקראת המפגש המשותף
עם המחנכת.
ההורה והבת קיבלו מראש את גיליון הציונים .בעזרת דף מנחה הם ניהלו שיח על התחושות
בחודשים האחרונים באולפנה ,על החלקים שהיו טובים ,על החלקים הטעונים שיפור ועל
היעדים לעתיד.
השיחה עם המחנכת התחילה ממקום גבוה ומשמעותי יותר .שיח בו יש *שותפות* אמתית
של ההורה ,הבת והמחנכת .המחנכת היא לא רק מעבירת אינפורמציה ,היא חלק מתהליך
שבו להורה ולבת יש חלק ושותפות ובעיקר *אחריות*.

על אילו מהיעדים שהצבתם בתחום קידום השותפות החינוכית עונה היוזמה?
ההורים שותפים לתהליך המקביל שהתלמידות עוברות בכיתות  -כלק מהלמידה והחוויה של
אחריות אישית ,משוב מתמיד ורפלקציה .ההורים כעת חברו למפגש משותף המחבר את ההורים
להיות שותפים לחוויה ולמפגש משמעותי עם הבת ממקום אחר.
פעולות שנעשו או שמתוכננות להמשך השנה:
לשתף את ההורים בתהליכים מקבילים שהבנות עוד אמורות לעבור.
לדוגמא כחלק ממערך כישורי חיים למיניות בריאה בכיתה ז' האימהות יהיו שותפות מלאות
בתהליך ובמקביל לשיעורים בכיתות ישתתפו במפגש מקדים וכן תהיה אפשרות להצטרף
לארבעה מפגשי עומק המחזקים את השיח בין האימהות לבנות בתחום וכך מחבר את ההורים
לתחום ולעשיה בבית הספר.

חידושים וריגושים שהניבה היוזמה:
יום ההורים היה פשוט חוויה אחרת! לעבור במסדרונות לראות הורים יושבים עם הבנות מקיימים
יחד תהליך של משוב עצמי .בוחנים את הרגשות וההתמודדות בכל המעגלים הן החברתי והן
הלימודי .השיח המקדים השפיע לטובה על השיחה עם המורה .כדברי המחנכות – "השיח עלה
קומה" .לא עוד שיח שמתבטא רק בציונים אלא שיח רק הכולל משוב עצמי.

היוזמה כהגשמת חלום ...מהו חלום השותפות שלכם?
אנחנו באולפנה לא מפסיקים לחלום! אנחנו רואים ביוזמות האלו חלק מתהליך שלם שאנחנו
מנסים לקדם באולפנה .חשיבה אחרת הרואה את ההורים ואת התלמידות כשותפים לתהליכים.
התלמידות שותפות לתכנון של פעילויות ויוזמות בתוך בית הספר .היוזמה הזו היא פתיחה
מבחינתנו בשיתוף ההורים .החלום לראות את ההורים מובילים גם הם יוזמות ורעיונות בתוך בית
הספר ומשתלבים בעשיה פעילה.

מצורפת מצגת

מסמך  -1דף מנחה
בס"ד
שלום תלמידתי היקרה,
לפני שאנחנו מקיימות מפגש משותף עם אמא או אבא ,אני מזמינה אותך לחשוב:
 .1בערך שליש משנת הלימודים מאחורינו...
בהסתכלות אחורה ,מה תרצי לומר על השליש שעבר?
כדי לעזור ,הנה כמה פרצופים:

בחרי פרצוף אחד או יותר שמתארים את התחושות שלך ,הסבירי את הבחירה שלך.
גם אמא/אבא מוזמנים לבחור פרצוף משלהם...
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התבוננו בגיליון הציונים המצורף:
מה משמח?
מה מפתיע?
האם יש תחום דעת שבו התאמצת במיוחד? במה התבטא המאמץ שלך (למשל:
עבודה רצינית בזמן השיעור ,ריכוז והקשבה ,חזרה בבית ,שיעורי בית ,למידה
מאומצת למבחן)?
במה היית רוצה להתקדם במחצית הבאה? מה את צריכה לעשות כדי להתקדם?
איזו הערה היית רוצה להוסיף לגיליון?

 .2לאמא או אבא:
בפגישה שלנו ארצה לשמוע ממך משהו שאני לא יודעת על הבת שלך ,ושכדאי שאדע...
מה תרצה/י לספר לי?
ועכשיו -מחכה לשמוע אתכם!

