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Abstract
The work of the school principal is characterized on one hand by stress, due
to tremendous responsibilities and on the other hand, by working alone. In
response to these difficulties, and in accordance with the theory of socioconstructivism (Bielazcyc & Collins, 1999) the state religious education
director in cooperation with Institute of Principal Training "Avnei Rosha"
created "Dialogue Circles": learning communities where school principals
could meet. There is still a need to support and strengthen the community
between meetings. For the community in which I was a member/advisor, I
initiated the use of a social network – using of Google+ Communities as a
platform. Each principal received training and a routine of participation was
established. This study examined whether principals perceived the social
network as a contributing factor to their sense of community and whether
there was a change in their attitude towards social networks in general.
Research tools included pre/post interviews, a content analysis of the posts
and frequency of participation. The findings of this study indicate that
participants perceived themselves as part of a community and the social
network as a significant tool supporting the community. In addition, there
was a positive change in attitudes towards social networks.
Keywords: school principal, socio-constructivism, learning communities,
social network.
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