השתלמות בנושא" :מעורבות הורים בחינוך ילדיהם"

רציונל
מערכת החינוך הישראלית ,על אף היותה מערכת מודרנית ומפותחת בקנה מידה מערבי ,סובלת
מפערים גדולים בהזדמנויות שהיא מעניקה לתלמידיה וברמות ההישגים של בוגריה .פערים אלה
חריפים במיוחד בין המרכז לפריפריה ,ובין שכונות מבוססות בערים הגדולות לשכונות בלתי מבוססות
המאכלסות ברובן עולים ותיקים וחדשים.
ארגון הלה עוסק שנים רבות בבעיית אי השוויון בחינוך ובדרכים לשינוי מערכת החינוך באמצעות
העצמת הורים וחברי קהילה .לצורך תהליך אפקטיבי של שדרוג מערכת החינוך בשכונות ,עיירות
פיתוח וכפרים בארץ נדרשת פעילות מתמשכת של יידוע והעצמת הקהילה באזורים אלה.
הקורס לפיתוח מיומנויות חברתיות קהילתיות בחינוך מושתת על תפיסה של חינוך קהילתי ,לפיה
קיומה של מערכת חינוך טובה אפשרית רק כאשר קיים שתוף פעולה הדוק בין הגורמים העיקריים
האחראים לתהליך החינוכי :הממסד החינוכי ,הקהילה המקומית ההורים והתלמידים .לתפיסתנו יש
קשר ישיר בין העצמת הורים ותפקודם בעבודה ובקהילה .כל עובד ,שהוא גם הורה ,זקוק למיומנויות
שיאפשרו לו למקסם את השירותים להם הוא זכאי ממערכת החינוך.

מטרות הקורס
תכנית ההשתלמות של הלה נועדה לספק למשתתפים מידע בסיסי על מבנה מערכת החינוך ואופן
פעולתה ברמה המקומית ,האזורית והארצית ,וכן כלים ליצור "שינוי מלמטה" באמצעות התארגנות
קהילתית ומעורבות הורים בבתי הספר בפרט ובמערכת החינוך בכלל.

מבנה הקורס
 :במפגשים יינתנו הרצאות ע"י
שיטת הלימוד
שעתיים כל אחד
בני

 מפגשים
 :הקורס כולל 10
מסגרת
 .כמו כן ההורים יקבלו משימות וליווי צמוד של
מנחים של ארגון הלה ,וכן יתקיימו סדנאות ודיונים
מנחה הקבוצה במהלך ההשתלמות.

 :הורים לתלמידים במערכת החינוך וועדי הורים.
אוכלוסיית היעד

מבנה:
 :פרק תאורטי הכולל הכרת מושגי יסוד ומידע על מבנה מערכת החינוך ,מדיניות החינוך
חלק א'
בארץ ,תפיסת החינוך הקהילתי ומקומם של ההורים בו.
 :בנוי משילוב של מידע תאורטי ומעשי בבעיות ספציפיות המאפיינות את מערכת החינוך .חלק
חלק ב'
זה כולל הרצאות ודיונים בנושא תכניות לימוד ,החינוך המיוחד ,השכלה גבוהה ,מיפוי צרכים ,דפוסי
התארגנות הורים במערכת החינוך והצגת מודל של בי"ס קהילתי עיוני.

פירוט המפגשים
חינוך קהילתי והורות כמקצוע
מפגש מס' :1
מבנה מערכת החינוך בישראל
מפגש מס' :2
התארגנות הורים במערכת החינוך
מפגש מס' :3
תכניות לימוד בבתי הספר
מפגשים מס' :45
תשלומי הורים
מפגש מס' :6
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים תכנית השילוב בכיתות רגילות והחינוך המיוחד
מפגש מס' :7
משמעת וענישה ,תקנון ביתספרי כבסיס לשיתוף פעולה בין מורים ,תלמידים והורים
מפגש מס' :8
הקשר בין מערכת החינוך הבית ספרית ומוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ
מפגש מס' :9
סיכום ומיפוי כיווני פעולה
מפגש מס' :10
* התכנים ניתנים לשינוי עפ"י צרכי הקבוצה במהלך ההשתלמות
* המשתתפים יקבלו תיק השתלמות המכיל דפי מידע ומאמרים בנושאים הנלמדים

