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 לימודיים מתוך םכמה מילים על הורים והישגי
 "המעגל הראשון" ד"ר רחל פסטרנק

 
 

ההורים יכולים להשפיע על תהליך הקניית נתוני הלמידה של ילדיהם, והצעד 

 הראשון  הוא הידיעה שהדבר אפשרי.

ילדיהם, ויש הורים רבים המוכנים לקחת חלק  ים בהצלחתאין ספק ברצון ההור

פעיל במלאכה. הצרה היא כי הם פועלים לעתים בדרך לא נכונה והתוצאות 

 שליליות.  הורים רבים חושבים כי הידע הוא החשוב ביותר. 

הטעות של ההורים היא בכך שהעזרה להצלחת ילדיהם בלימודים באה  לביטוי 

ה עליהם להשאיר למורים. להורה קשה ללמד והילד בעזרה פיסית. את ההורא

 מרגיש לא נוח. עיקר תרומת ההורים תתרכז בהקניית נתוני למידה.

ההורים יכולים להשפיע על המוטיבציה. התעניינות ההורים בלימודי הילד, 

הופכים את ההורה לחלק מתוך ההוויה הלימודית  –ההזדהות עם קשייו והצלחותיו 

שבהן יש חשיבות לתפקוד לימודי תקין ויש  בציה. במשפחותדבר המדרבן למוטי

 למורי בית הספר ויש כבוד למורים תהיה לילד מוטיבציה להצליח. כבוד

כל הורה, בכל רמת השכלה והכנסה יכול לעודד את ילדו להישגים לימודים 

ולהקרין את חשיבות ההצלחה בלימודים כמנוף להצלחה בחיים. הורה שרמת 

אך יכול לטפח  –אין בכך כל רע  –ה, יתקשה לעזור לבנו בלימודיו השכלתו נמוכ

 מוטיבציה. ואצל

 

הנתונים הדינמיים מתבטאים בכמות ובאיכות  –לגבי הסיכוי של הילד להצליח 

המשאבים הרגשיים, החברתיים וההכרתיים המועברים לילדים. מדובר במערכת 



הם. המחקר הוכיח כי ככל יחסים בין ילד להורה ובתרומת ההורים לסיכוי ילדי

 שהענקה רבה יותר כן גדל הסיכוי להצליח גם אם הנתונים הריאלים נמוכים.

מהסיבות, בית הספר  55% -כ ההורהבהסבר הסיבות לכישלון בלימודים מקבל 

 בלבד. 5%ונתוני תלמיד  55%מקבל 

ההורים מטילים את סיבות הכישלון על המורים ואלה על ההורים. אל  – בפועל

בית הספר להתנער מאחריות. על בית הספר לפעול ולתרום את חלקו גם כלפי ל

 ילדים שביתם חוסך מהם את התרומה המיוחלת.
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 אווירה סמכותית לעומת דמוקרטית-
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 התורמות להישגים גבוהים הם: תהתנהגויו
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 פקוד והמשמעת הפנימית של הילד:לחיזוק הת דרכים

 מחויבות למשימה

 קביעת מטרה

 לוח זמנים

 התמודדות עם מטלה שהוא לא אוהב.

 


