
 

 

 נהפוך אותה למשמעותית? איך  -ראשונה הורים אסיפת

 השנה נפתחה והנה הגיע הזמן למפגש לא רק עם התלמידים והתלמידות אלא גם עם ההורים.    
 נכון, לפעמים אסיפת הורים היא מפגש לא פשוט. מגוון ההורים הוא כמגוון הילדים ואנחנו צריכות למצוא את הדרך   
 לייצר תקשורת בריאה עם כולם )או לפחות עם רובם(.    
 הדדי שתורם לכל הצדדים במשולש אבל טמונה באסיפת ההורים גם ההזדמנות לייצר שיתוף פעולה, קשר    
 בית ספר. אנחנו יכולות לגלות הרבה אפשרויות חדשות להגיע לתלמידים/ות שלנו ולסייע  -תלמידים/ות -הורים   
 להם להתקדם לימודית, חברתית ואישית.    
 הנה כמה רעיונות לאספות הורים משמעותיות שאפשר ליישם בקלות:  

 התלמידים בהובלת משותפת שיחה  
  .השרון ברמת "יערים קריית" הספר בבית הורים אסיפת מתוך דוגמא

של  אבל אפשר לעשותה גם בתחילת שנה לתיאום ציפיות, לעיסוק בחוזקותהדוגמא המוצגת מתייחסת לאסיפת הורים באמצע השנה 
התלמיד/ה, בצרכים שלו/ה ובמה שכדאי לשפר השנה. השיחה המשולשת יכולה לאפשר לכל הצדדים להחליט מה תחום האחריות של 

 כל אחד ואחת מהם לטובת הצלחת התלמיד/ה. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ64oy8qUks


 

  

 
 

 

 

 

 בדילמות ההורים ושיתוף התייעצות   
  ם ולחזק את הקשר בין כל הצדדים.ההורי את לרתום יכול בדילמות שיתוף למה מספרת "קדמה" הספר בבית ומחנכת מורה ,כליל יעל

 התלמידים/ות ובית הספר(.-של עמותת קדמה שעסק בנושא היחסים בין ההורים 3-)הסרטון לקוח מתוך כנס הקיץ ה

https://www.youtube.com/watch?v=3iEEKqn6ij8


 

 

 :לזכור שכדאי כלליים טיפיםוהנה עוד כמה 

 מה   ?ומועיל שהיה מפגש טוב תחושה עם ממנו צאיי שההורה כדי להיות צריך מה חישבו - מפגשה מטרת את הגדירו
 יגרום לכן להרגיש שהמפגש מועיל? 

 ושלוה רגועה אוירה שתיצור כך השיחה את פותחות אתן בו האופן על חישבו  -ה עם ההוריםהשיח פתיחת. 
     חד הן סוגיות ואילו להתפשר אפשר מתי .המכשולים או/ו ההתנגדויות ,התגובות להיות יכולות מה מראש לצפות נסו            
 .לגביהן פשרה ואין משמעיות           
 מוצא מהם שאין “פונג פינג” ולוויכוחי ,למניפולציות תיגררו שלא כך לא עצמכן את הכינו  !הקשיבו. 
 עולו אם גם רגועה גוף ושפת רגוע דיבור טון על לשמור חשוב .שלכן גוף ושפת דיבור לטון גבוהה מודעות  פתחו 

 המפגש.  במהלך קשות תחושות
 ומקדמות מכילות תגובות גייסו ,לביקורת עצמכן הכינו. 
 לשיחה /ה שותף להיות לו/ה אפשרו ,ד/ההתלמי את תשכחו אל ,מכל חשוב. 
 ההורה הוא אורח אצלכן בבית הספר באסיפת ההורים. ארחו אותו יפה, תנו לו תחושה נוחה הכינו את מקום המפגש :

 ונעימה. הכיתה צריכה להיות נקיה ומסודרת. חשוב לעמוד בזמנים ולכבד את זמנם של ההורים. 
 ה . המחנכת צריכה לעקוב אחר הסיכום שהיה במפגש. לדוגמא, אם נקבע שיש צורך לתאם פגישהמשכיות ומעקב

מיוחדת עם מורה מקצועית על מנת לבחון סוגיה מסוימת שעלתה במפגש, חשוב לעשות זאת. כדי ליהנות משיתוף 
 הפעולה של ההורים חשוב לשתף אותם בהצלחות ובתהליכים שיש בהם התקדמות. 

 אמונה שכל הצדדים הסכימו לקחת בו חלק כדי להצליח. סיימו במשפטי אמון, בדברי עידוד ו סיימו במשהו טוב
 שיחד נצליח לקדם את התלמידים והתלמידות. 

 
 

 
 

 ,שלנו החודשי לעלון נרשמת טרם אם
 .זה בקישור להירשם אותך מזמינות אנחנו

 .נושאים במגוון ותכנים הפעלות ,השראה חומרי חודש מידי לקבל י/תוכל
 .חינם .שלך המייל לתיבת

 
 
 

 

 המבוססת חברה ולכינון פערים לגישור בסיסי תנאי ת,חברתי יסוד-זכות הוא שיווני שחינוך מאמינים קדמה בעמותת | אודותינו

 ,ות/תלמידים של חיים לשנות החינוך של בכוחו העמוקה האמונה על מבוסס הקדמאי החינוך. והשוויון הצדק עקרונות על

 חינוך, ביקורתית חשיבה ת,אישי דוגמה ,הכלה ה,אהב מה,העצ כולל הוא ת,ייחודי פדגוגית תפיסה לצד .קהילות, משפחות

 בדיאלוגך, חינו בשעת ,הלימוד בתכניות ר,הספ בתי של באתוס ביטוי לידי באים אלו ת.ואזרחי קהילתית למעורבות ם,לערכי

 .הספר בבית פעילות ובכל מידים ולתלמידותלתל ותמור בין

http://4teachers.kedma-school.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D

