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Abstract
Parental participation in children's schooling has been extensively
investigated over the past two decades. Parental involvement has contributed
to children's achievements and to their social and emotional development. In
recent years, information technologies, especially websites and blogs, have
been used to increase parental participation in their children's school
activities. We collaborated with a Canadian first grade teacher in order to
study the impact of a classroom blog on parents' involvement. The parents of
22 first grade students responded to questionnaires developed here in Israel.
Parents reported that the blog enabled them to view their children's work, to
view them in the classroom by video, and to communicate with the teacher.
Keywords: School websites, Classroom blog, Parental involvement in
schooling, Parent-child relations.

מבוא
, ישנן עדויות רבות המראות.מעורבות ההורים בלמידת ילדיהם נחקרת רבות בעשורים האחרונים
כי מעורבותם של ההורים בלמידה תורמת הן להישגיו הלימודיים של התלמיד והן להתפתחותו
Bryan & Sullivan-Burnstein, 1998; Callahan, Rademacher & Hildreth,) הרגשית והחברתית
.(1998; Jonson, 1999; Lunts, 2003; Pomerantz, 2007; Portes, Zady & Dunham 1998

 כי חינוך ברמה גבוהה לא,( ציינוNational Center for Educational Statistics, 1998) ממצאי מחקר
( מבדיל בין שני סוגים של2007) Pomerantz.יכול להיות מושג ללא מעורבות אקטיבית של ההורים
, שיחות עם המורים, השתתפות באסיפות הורים:( מעורבות מבוססת בי"ס כגון1) :מעורבות הורים
:( מעורבות הורים מבוססת בית כגון2)- מתן הרצאות לתלמידים וכדומה ו,חברות בוועד ההורים
. קריאת ספרים יחדיו וכדומה, שיחה עם הילד אודות הנעשה בביה"ס,עזרה בהכנת שעורי בית
 ההורים אינם חשים בנוח:הורים רבים מתקשים להיות מעורבים בחינוך ילדיהם מסיבות שונות
, טרודים מאוד בעבודה שלהם, אינם סבורים שיקשיבו ויגיבו לדאגות שהם מעלים,לדבר עם מורים
;Lunts, 2003)  נמצא כי אתר כיתתי הוא טכנולוגיה מומלצת, בכדי להתגבר על קשיים אלו.'וכו

.(Center for the Study of Education Policy College of Education, 2004

 הכולל גם את עבודות ותוצרי,במחקר זה נבדקה תרומת השימוש בבלוג כיתתי פעיל ומעודכן
 של המורה, לשם כך אותר בלוג כיתתי פעיל ומעודכן. על מעורבות ההורים בחינוך,התלמידים
 תוצרי עבודות, דיווחים, שידורי פודקסט ישירים, וידאו, הכולל תמונות,Mrs. Kathy Cassidy

 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:2009 ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים, נ' גרי, ס' עדן, א' כספי,אלקלעי-י' עשת
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: האתר נמצא בכתובת. קישורים ועוד,ורשומות של כל תלמיד ותלמיד מסודר לפי שמו
http://classblogmeister.com/blog.php?blogger_id=1337

כלים
 שאלות על אופן השימוש בבלוג ושאלות בנושא עמדות בעקבות17 חובר שאלון להורים שכלל
 שאלונים לכל2 , התלמידים בכיתה א' אחת בבי"ס בקנדה22  השאלונים חולקו לכל.השימוש בו
 הילדים." בית הספר ממוקם באזור של אוכלוסיית "צווארון כחול.תלמיד עבור כל אחד מההורים
 חלק מההורים נתמכי סעד המתגוררים בדיור של,אקונומיות נמוכות-מגיעים משכבות סוציו
.סבתא/ חלק מהילדים גדלים אצל סבא, חלקם גרושים,המדינה
ממצאים
 ממצאי המחקר. מהשאלונים הוחזרו84% .הייתה הענות גדולה של ההורים להשתתפות במחקר
, על הפעילות שהם מעדיפים שתהיה בבלוג,הראו את העדפות ההורים לגבי השימוש בבלוג הכיתתי
 הפעילות. ההורים תופסים את הבלוג כמשמעותי.על האופן בו הם משתמשים בבלוג ועל עמדותיהם
:המועדפת על ההורים בכניסתם לבלוג היא לפי הסדר הבא
 צפייה בעבודות הבן.1
 צפייה בתמונות ובסרטים.2
 קריאת דיווחי המורה.3
בת/ כניסה משותפת לבלוג עם הבן.4
בת על הנעשה בבלוג/ שיחה עם הבן.5
 הוספת תגובה של ההורה בבלוג.6
בת/ צפייה בעבודות החברים של הבן.7
. ( שימוש בחומרים המופיעים באתר המורה )אליו יש קישור מהבלוג.8
מסקנות
.הבלוג הכיתתי יכול להגביר את הקשר בין הורים לבית הספר ובין הורים לילדיהם
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