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ִהרהוׂרים וילדים

שיעורי בית לא מצדיקים את קיומם אם הם גוררים מתח ומאבקים
בבית

כיום, מרבית המחקרים בוחנים את השפעת שיעורי הבית על ההישגים הלימודיים, אך מהי השפעתם
על היחסים בין הורים לילדים? האם על ההורים להתערב, ואיך בכל זאת לעודד את הילדים לאחריות

נופר זנזורי
17 בינואר 2023

עקוב

הרבה הורים שואלים אותי כמה להתעקש עם הילדים על הכנת שיעורי בית,

האם להעניש ילד שמסרב לעשות זאת, ומה לענות למורה שמתלוננת שהילד

מגיע ללא שיעורים לכיתה? לפני הכל, צריך לעשות סדר בהגדרת התפקיד של

ההורה בכל הקשור למטלות בית הספר - ומתוך כך, להבין כיצד לעודד אחריות

בגיל הרך.

בעבר, הורים התערבו הרבה פחות בתוכן הלימודי ובמטלות הלימודיות של

ילדיהם, אבל כן הצליחו להעביר את המסר לפיו חשוב להתייחס ללימודים

ברצינות ולשתף פעולה עם הנחיות המורה. משהו באיזון הזה שבין מעורבות

חשובה להתערבות רעה קצת נפגע בימינו.

אני לא בטוחה מי אשם בכך: המורים הצעירים שפונים להורים באופן תדיר מדי,

אולי כי אין להם מספיק כלים להתמודד עם מקרים מאתגרים? או אולי אלה

ההורים, שלא סומכים על מערכת החינוך ולפעמים גם לא על ילדיהם? ואולי זו

בכלל הטכנולוגיה אשמה? ההרגל לשתף כל דבר במדיה חדר גם למערכת

החינוך.

נוצר מצב שבו מורים והורים מתקשרים באופן יומיומי דרך מערכת מחשוב בית

ספרית או הודעות וואטסאפ לגבי שיעורי בית ודרישות נוספות - מבלי שהילדים

בכלל בתמונה. זה מסיר אחריות מהילדים, מגביר מעמסה על ההורים ומחליש

את מעמד המורה. שיתוף פעולה בין הגורמים הוא חשוב בחינוך, אבל עליו

להתנהל נכון: לא על חשבון אחריות התלמיד, ולא כשהגבולות בין תפקידי

המורה לתפקידי ההורה מיטשטשים.

איך הורה צריך להתייחס לשיעורי בית?
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הורים לא אמורים לריב עם הילדים שלהם כדי שיכינו שיעורי בית. כן חשוב

שהורה יספק עבור ילדו את כל התנאים להצלחה בלימודים, ובתוך כך יעזור לו

להתמודד עם דרישות בית הספר: יתמוך, יתעניין, יחזק, יציע עזרה, יגבה, אבל

ממש לא ייכנס למאבקים על כך. זה פשוט לא שווה את המחיר של פגיעה

ביחסים, במיוחד לאור העובדה ששיעורי בית ממילא לא תמיד תורמים להישגים

הלימודיים בגיל הצעיר.

ישנם מחקרים שמוכיחים את יעילות שיעורי הבית להצלחה בלימודים, אבל הם

בעיקר מתייחסים לגילים בוגרים, וגם זה עם שלל סייגים שעוד צריכים להיבדק.

אחד הבולטים שבהם הוא היחס השלילי ששיעורי בית מייצרים בקרב ילדים כלפי

לימודים, והמתח הגדול ששיעורי בית מכניסים בין הורים לילדיהם, מה שעלול

לפגוע בהצלחה. כיום, המגמה היא להפחית בכמות שיעורי הבית בהתאמה לגיל

הילדים.

פרופ' האריס קופר הציע שיטת חישוב על פיה הזמן האידיאלי להקדיש לשיעורי

בית לא צריך לעלות על כעשר דקות ליום בכיתה א', ועוד עשר דקות לכל שנת

לימודים נוספת. תפקיד שיעורי הבית (אם ישנם) צריך להיות ממוקד וענייני.

בכיתות א'-ב' אופי השיעורים צריך להיות בעיקר תרגול מיומנויות פשוטות וטיפוח

יחס חיובי ועצמאי ללמידה. שיעורי בית קשים מדי או לא מותאמים לרמת

התלמיד, יכולים לפגוע במוטיבציה שלו. לכן, המשימות צריכות להיות כאלה

שיוכל לבצע בעצמו בהצלחה, עם מעט אתגר.

שיעורי בית בעלי אופי כזה, ובכמות מדודה, לא אמורים להוות עול עבור הילדים,

ובטח לא עבור הוריהם. האחריות על ביצועם היא של הילדים, וחשוב שהורים

יפנימו את הנקודה הזו כדי שיוכלו גם לעודד זאת בפועל. הדינמיקה סביב שיעורי

בית צריכה להישאר בין המורה לתלמידים, כשבכיתות היסודי הצעירות, ההורים

צריכים להיות מעורבים מעורבות חיובית.

מה זה אומר מעורבות הורית חיובית?

ההורים צריכים לתמוך אבל לא להכריח או להשתלט. הם צריכים להזכיר לילדים

לבדוק אם יש שיעורי בית, ולעגן זמן ביום המוקדש לכך, אותו כדאי לבחור ביחד

עם הילד. נסו לאתר שעה אידיאלית בהתחשב בצרכי הילד (מתי הוא פחות עייף,

יותר מרוכז, עם יותר מוטיבציה ופחות הסחות דעת). קחו בחשבון גם את
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האילוצים שלכם כהורים. עליכם להיות זמינים אם יצטרך אתכם, ולכן בחירת

הזמן לכך צריכה להיות נכונה גם לכם.

אם הילד זקוק לכם, שבו איתו. אם קשה לו, אל תפחדו לעזור לו ואפילו להקל

עליו קצת, כדי שלא יתייאש (למשל: "אני אקריא את ההוראות, אתה תבצע" /

"בעמוד הבא אתה רק תענה את התשובה ואני אכתוב אותה כי כבר כתבת

מספיק בעמוד הקודם" / "בעמוד הזה תענה רק על חצי מהתרגילים, זה מספיק

להיום" ועוד).

לטעמי, תנאי הבית בזמן הכנת שיעורי בית עבור ילד צעיר לא צריכים להיות

סטריליים לגמרי. בית של משפחה הוא לא בית ספר; יש בו התרחשויות, תנועה,

קולות עשייה, בישול, שיח והתנהלות שוטפת שצריכים להמשיך להתקיים במידה

סבירה. מצד שני, כדי לעודד ילד להתמסר למטלותיו הלימודיות, כדאי להמליץ לו

לשבת במקום שקט יחסית, או במקום שיעזור לו להתרכז.

כאמור, משימות בית ספריות שמיועדות הביתה צריכות להיות קלות יחסית

לביצוע. אם הילד שלכם מסוגל לבצען בפינת האוכל המרכזית בבית, והישיבה

שם מעודדת אותו להכין שיעורים - אפשרו לו את זה. יש בתים שבהם זה יעיל

יותר מאשר לשבת בחדר, ואם זה מצליח - המשיכו עם זה.

ילד שכבר מוכן לשבת להכין שיעורים, התאמץ ושקד אבל התעייף מהם כעבור

זמן סביר - תגאלו אותו מהמשימה וכתבו למורה שאתם מודעים לזה ומגבים זאת.

לפעמים עדיף לשבת מעט זמן אבל ביעילות, מאשר זמן רב מלא בתסכול.

עשיתם הכל נכון, והילד עדיין מסרב להכין שיעורי בית?

אם למרות התנאים התומכים שיצרתם הילד מסרב להכין שיעורים, או לא רוצה

לסיים אותם, אל תאיימו עליו ואל תיכנסו איתו לוויכוח ארוך על זה. השאירו את

האחריות אצלו ותנו לו להגיע לכיתה עם עמודים ריקים. המורה תתמודד עם זה

בדרכה המקצועית ותנחה אתכם אם יהיה צורך בהוראות מיוחדות. אני יודעת,

אתם לא רוצים שהוא יחווה את המבוכה כשיגיע לבית הספר ללא שיעורים, אבל

הרבה פעמים זאת הדרך ללמוד קבלת אחריות.

זה המקום להזכיר שסרבנות לא תמיד נובעת מהתרסה, אלא לפעמים מצביעה

על קושי שהילד חווה ושבגללו הוא מתחמק מהמפגש עם המטלה הלימודית.

קושי יכול להיות דידקטי, רגשי, וגם חברתי. ילד שסובל מחרם למשל, לא יהיה
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פנוי ללמידה, ובאופן טבעי רמת הריכוז והמוטיבציה שלו עשויים להיפגע. ילד

שחווה לחץ בגלל גירושים של הוריו, או שינוי משמעותי אחר בחייו, עשוי גם הוא

להיות טרוד ופחות מסוגל להתמסר למטלות ללימודיות.

לקשיים מהסוג הזה יש משקל כבד - לא פחות מקושי דידקטי כמו לקות למידה.

אם אתם חושדים שיש קושי כלשהו, התייעצו עם המורה כדי לבדוק אם הילד

זקוק לעזרה מסוג נוסף ואל תרדו בו. אל תפעלו על טייס אוטומטי, אתם יכולים

אחרת. פשוט צריך לתת על זה רגע את הדעת.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

ילדיםהוריםבית ספרחינוך

נופר זנזורי | הִרהוׂרים וילדים

מדברת את קולם של הילדים בשיח עליהם. מלווה הורים ואנשי חינוך; מתמחה בגיל הרך, בכל שלבי
ההתפתחות ובאתגרים שהוא מזמן להורות המודרנית. מדריכת שפת התינוקות ''דנסטן'', יועצת שינה

בגישה קשובה לצרכי הילד, יועצת גמילה מחיתולים, מפענחת ציורי ילדים, מדריכת הורים מוסמכת ומנהלת
פדגוגית בתוכניות חינוך של גנים ובתי ספר.

מוזמנים לפודקאסט שלי, לבקר באתר ולעקוב אחריי בפייסבוק.
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