סיכום פעילות צוות החשיבה בשנת הלימודים תש"ף
שם צוות החשיבה :הורות והוראה
שם המרכזת :נאוה דקל /המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

מבוא
צוות החשיבה "הורות והוראה" חוקר את הקשר בין האישי למקצועי בעולמם של מורות ומורים .חשיבותו של נושא
זה מתחדדת כיום לאור שינויים החלים בילדות 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.

מטרות צוות החשיבה
• חקירת הקשר בין הורות להוראה מנקודות מבט שונות ,ומתוך התבוננות ביתרונות ובחסרונות 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.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תש"ף
חברות הצוות דנו בהיבטים שונים העולים מתוך נושא ההורות וההוראה ,בחנו מחקרים שנעשו בעולם בנושא  -תוך
הבנה שלא נעשו מחקרים רבים .עוד הן דנו במערכת היחסים בין מורים להורים בהיבטים היסטוריים ,גלובליים
ומקומיים .אחד המפגשים יועד להרצאתה של חברת הצוות ד"ר איריס גלילי בנושא "מערכת היחסים בין המרחב
האימהי למקצועי בקרב גננות" .חברות הצוות קיימו מפגש שהתמקד בתובנות העולות מתוך משבר הקורונה ,והחליטו
לפתח את הנושא למחקר שיערכו בקרב מורות ומורים ובקרב גננות בשאלת הקונפליקט בין תפקיד ההורות וההוראה
כפי שבא לידי ביטוי בהוראה בכיתה ובהוראה מרחוק.
במהלך הקיץ חברות הצוות יקיימו פיילוט למחקר .כל אחת תראיין מורה או גננת אחת בנושא ,ובפגישה הבאה נדון
בכיוונים להמשך המחקר.
כן החלטנו להגיש הצעה לכנס "חדשנות משבשת בהכשרת סגלי הוראה" ביוזמת מכון מופ"ת ומכללת אוהלו.

תוכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשפ"א
חברות הצוות החליטו לערוך מחקר איכותני בנושא "הקונפליקט בין תפקיד ההורות וההוראה כפי שבא לידי ביטוי
בהוראה בכיתה ובהוראה מרחוק" .מפגשי הצוות יוקדשו לניתוח ,להסקת מסקנות ולכתיבת ממצאי המחקר.

בסימן אישי
עדיין לא החלטנו על מועד המפגשים בתחילת שנת הלימודים .יום המפגש יישאר רביעי .השעות ייקבעו בהתאם
למצב ,שכן טרם ידוע אם המפגשים יהיו מקוונים או שאפשר יהיה לקיימם במכון .בכל מקרה  -גם בזום ובהתכתבות
הצלחנו לשמור על קשר.
תודה לטלי ולנטע שליוו אותנו – גם בימים "המקוונים" והלא פשוטים.

