
הורות מיטבית
במציאות קיצונית



החזון הדמוקרטי לגידול ילדים

לא ציות מתוך פחד

אלא שיתוף פעולה מתוך הבנה



התקלה

ילדים פרשו את רעיון השוויון והחופש

כזכות לעשות מה שבא להם

ורשות לא לעשות את מה שלא בא להם

עריצות= חופש ללא אחריות 



חופש עם סדר  

טרם למדנו לעשות סדר בלי להפעיל כוח



...הורה דמוקרטי נכנס לסופר



תקיפות אדיבה

התקיפות היא כלפי עצמי

,  היא מעוגנת בערכים

היגיון כללי  , תפיסת עולם

וחוקים

המסר מעובר באדיבות
https://unsplash.com/@arwanod



שיטה דמוקרטית

מנהיגות

השפעה

המרצה

בקשה לשיתוף פעולה

תוצאות הגיוניות

עידוד

בחירה בין אפשרויות

הדרכה

הקשבה ומשא ומתן, דיאלוג

אנחנו נעשה את זה מפני שהדבר נחוץ

לא לוקח דברים , עסוק בדרישות המצב

באופן אישי

1973דרייקורס 

שיטה אוטוקרטית

סמכות

כוח

לחץ

דרישה

עונש

פרס/שבח

כפייה

שליטה

תקשיב ותשתוק

אתה תעשה כי אני אמרתי לך

לוקח דברים באופן  , עסוק ביוקרה

אישי



?מה עושה הורה אפקטיבי

מפתח תחושת שייכות

מפתח תחושה חברתית

מאמן לשיתוף פעולה



תחושת שייכות

אני רצויה, אני אהובה

אני תורם, אני יכול



כלים מרכזיים

שיתוף

התייעצות

בקשת עזרה
(יותם)

עידוד

אימון
(דרייקורס)

https://unsplash.com/@annaelizaearl



לפתח תחושה חברתית

עניין אמיתי בבני אדם  

אכפתיות  

רצון לתרום לרווחתם  

והתפתחותם של אחרים



?למה תחושה חברתית חשובה

לפרט

בריאות נפשית

אושר

הגשמה

https://unsplash.com/@robbie36?ולחברה



?מה עושים

סדר יום המותאם לצרכי החיים וכולם

נתינה סבירה בהתאם לערכים ויכולת

לבקש בקשות, לאפשר לילדים לתרום

לעודד עזרה לאחים

לא לתת שירותים מיותרים

לחנך לנימוסים  

אחריות ומחויבות למשפחה המורחבת

דוגמא אישית  

גילויי  , הבעת הערכה על תרומה
אכפתיות והתחשבות

https://unsplash.com/@anniespratt



תקשורת ממוקדת בילד

אם תמשוך לחתול בזנב הוא  

ינשך אותך

אם תרביץ לו הוא ירביץ לך

המורה תכעס עליך

יהיה לך קשה לקום



תקשורת עם אינטרס חברתי

אם תמשוך לחתול בזנב זה  

כואב לחתול

אם תרביץ לו זה יכאב לו

זה מפריע למורה

אבא ואימא רוצים להיות לבד 

עכשיו



אימון לשיתוף פעולה

צרכי המציאות+ ערכים 1.

(  נדה וסדר יום'אג)מדיניות 2.

,  שגרות, כללים)גבולות 3.

(חוקים

יוצרים תוצאה אפקטיבית  4.

ומכבדת על הפרת הגבולות



אימון לאחריות  

למעשים שגויים יש תוצאות  

רעות  

קשר מעשה לתוצאה

 =

למידה



תוצאות טבעיות  

מה שקורה באופן טבעי 

כתוצאה ממעשי הילד  

(או המבוגר)

https://unsplash.com/@miracletwentyone



תוצאות הגיוניות  

תגובת ההורים להתנהגות הילד 

שבניגוד לעונש היא 

מכבדת וסבירה , הגיונית

Related 

Respectful

Reasonable
https://unsplash.com/@anniespratt



אנחנו פוגשים את האתגר עם המפה והכלים  

המוכרים ש

גיבשנו

תרגלנו

הוכחנו  

הצדקנו



לגדול מהאתגר

גיבשנו

תרגלנו

בדקנו

תיקנו



דגשים לקורונה טיים

סדר יום

ישיבת צוות יומית

פרויקטים

התרחקות מהחדשות
https://unsplash.com/@cdc



סיכום

מטרת החינוך היא להכין ילדים להתמודדות  

למענם ולמען  , מיטבית עם משימות החיים

:  האנושות

מימוש עצמי עם אחריות חברתית

חינוך דמוקרטי היא דרך אפקטיבית ומכבדת  

להשיג את מטרת החינוך

שלושת המשימות של ההורים הדמוקרטיים 

לטפח תחושה  , לטפח תחושת שייכות: הן

חברתית ולאמן את הילדים לשיתוף פעולה

יותם ואחרים פיתחו שיטות  , דרייקורס, אדלר

חינוך על מנת למלא משימות אלה 





לקפוץ למים: הספר של אנאבלה

הצטרפו לקהילה שלי

www.anabella.co.il



כל רצועות השמע מאת אנאבלה שקד



טיפול אדלריאני
ר אנאבלה שקד"עם הצוות של ד

09-7659241, מירב: לתיאום פגישה



הרצאות לארגונים

יום האישה, יום המשפחה, פתיחת שנה, סוף שנה, ימי חברה•

אפקט התקשורת•

כלים אימוניים למנהלים•

התפתחות אישית והעשרה•

השילוב בין הורות וקריירה•

09-7659241, מירב: להזמנת הרצאה



הרצאות לנשות ואנשי חינוך

משמעת ללא עצבים•

אקלים כיתתי•

הכלה למעשה•

טיפח הביטחון העצמי של ילדים•
09-7659241, מירב: להזמנת הרצאה



שנה טובה




