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בית ספר למחקר ולפיתוח תוכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (ע״ר)
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האם יש קשר בין חוויית ההורות לבין המעשה החינוכי? האם מורות ומורים מעבירים את דפוסי ההורות לעולם הבית-ספרי ומשלבים
בין הספרה הפרטית לציבורית-מקצועית? האם מורות ומורים נעזרים בתפקידם כהורים בעולמם המקצועי?
המחקרים המעטים העוסקים בנושא בישראל ובעולם מציגים ממצאים שונים .מקצתם מצביעים על חיבור שמורים עושים בין תפקידם
כהורים לבין עולמם המקצועי ,ועל אימוץ גישות דוגמת הקשבה וקשר אישי עם תלמידיהם .אחרים מצביעים דווקא על הפרדה שאנשי
חינוך עושים בין העולם הביתי לבין העולם מקצועי.
צוות החשיבה הורות והוראה יחקור את הקשר בין האישי למקצועי בעולמם של מורות ומורים.
חשיבותו של נושא זה מתחדדת כיום לאור שינויים החלים בילדוּת ובדפוסי ההורות וההוראה .היבטים דוגמת היחלשות סמכות המבוגרים,
עמימות הגבולות במשפחה ובמסגרות אחרות ,היבטים רגשיים בחינוך וחשיבותו של הקשר האישי בין מורות ומורים לבין תלמידיהם
מעלים שאלות הנוגעות לחיבור בין הספרה הביתית לספרה הבית-ספרית.

קהל היעד
מורי מורים ,מורים ומורות בבתי ספר ,אנשי חינוך וטיפול ,חוקרים וחוקרות המעוניינים בבחינה מעמיקה של הנושא ובקידומו.

מטרות צוות החשיבה
•חקירת הקשר בין הורות להוראה מנקודות מבט שונות ומתוך הסתכלות על היתרונות והחסרונות הכרוכים בשילוב ביניהן.
•העלאת המודעות בקרב אנשי חינוך לקשר בין הורות להוראה ולשאלה אם בתנאים הקיימים בבתי הספר בארץ רצוי שמורות ומורים
ישלבו במודע בין ההורות שלהם לבין הפרופסיה ,או שדווקא הפרדה בין הבית והמשפחה לבין בית הספר היא הגישה המקצועית
העדיפה.

תוצרים מצופים
•ההחלטה על התוצרים תהיה משותפת לצוות החשיבה שיתגבש  .
•תוצרים אפשריים הם הצעה לתוכנית לימודים למכללות להוראה שתעסוק בקשר בין הורות להוראה; יום עיון שבו יוצגו המסקנות
המחקריות והשלכותיהן המעשיות; אסופת מאמרים בנושא.
•המפגש הראשון של צוות החשיבה יתקיים ביום רביעי ,ט״ו בחשון תש״פ 13 ,בנובמבר  ,2019בשעות  ,17:00-15:00במכון מופ''ת.

נשמח לראותכם בין חברות וחברי הצוות
המעוניינים לקחת חלק בצוות החשיבה מוזמנים לפנות אל:

ד"ר נאוה דקל |  | nava.dekel@mail.huji.ac.ilטל0544880335 .

