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Abstract 
This study deals with the question of how teachers cope with parents' attitudes 
towards the use of technology in religious schools. 

The desire to advance the school technologically and be relevant to the 21st 
century is of great concern to the education system in general and the teachers 
in particular. Teachers want to use new teaching methods that are compatible 
with the current generation (Tounder, Van Braak, Ertmer & Ottenbreit-
Leftwich, 2016) and therefore want to adopt the technology. However, during 
their work they encounter various difficulties. One of them is the parents' 
attitudes about the use of technology during classroom learning, the afternoon 
assignments for students, and the use of various digital tools on connection 
with parents. This study presents the parents attitudes as expressed in the face 
of the teachers, as well as the manner in which the teachers cope with these 
attitudes.It was found that most of the teachers who use the technology did 
encounter parental opposition to using technology at school.Additionally, 
teachers chose to continue promote the technology at school. However, in 
matters of significant progress or participation in advanced technological 
projects, teachers hesitate to advance technologically for fear of significant 
parental opposition. 

Keywords: Innovative teaching, technology in education, parent involvement, 
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 תקציר
 שימוש כלפי הורים עמדות עם מורים מתמודדים כיצד, בשאלה עוסק זה מחקר

 הספר בית את לקדם הרצון .דתי הממלכתי מהחינוך ספר בבתי בטכנולוגיה
 החינוך מערכת את הרבה מעסיק, 21-ה למאה רלוונטי ולהיות טכנולוגית מבחינה

 חדשניות הוראה בשיטות להשתמש מעוניינים מורים. בפרט המורים ואת בכלל
 ,Tounder, Van Braak, Ertmer & Ottenbreit-Leftwich( הנוכחי לדור ומתאימות

 הם עבודתם במהלך אולם. בטכנולוגיה השימוש את לאמץ ירצו ולפיכך), 2016
 בטכנולוגיה שימוש לגבי ההורים עמדות הוא מהם אחד. שונים בקשיים נתקלים
 ובשימוש לתלמידים הצהריים אחר הניתנות במשימות, בכיתה הלמידה במהלך
 ההורים עמדות את מביא זה מחקר. ההורים עם בקשר שונים םידיגיטלי בכלים
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 )פוסטר( במגזר הדתי הספר בבית בטכנולוגיה לשימוש הורים התערבות עם מורים של התמודדות ע334

 עם המורים של התמודדותם אופן את וכן המורים מול ביטוי לידי שבאו כפי
 בעמדות נתקלו אכן בטכנולוגיה המשתמשים המורים רוב כי נמצא .אלו עמדות

 בחרו המורים רוב כי, נמצא כן כמו .בה השימוש כלפי הורים של התנגדות
 משמעותית להתקדמות הנוגעים בנושאים אולם. בטכנולוגיה להשתמש להמשיך

 להתקדם מהססים המורים, מתקדמים טכנולוגים בפרויקטים להשתתפות או
 .ההורים של משמעותית להתנגדות מחשש טכנולוגית

 ילידים, הורים מעורבות, בחינוך טכנולוגיה, חדשנית הוראה: מפתח מילות
 .םידיגיטלי מהגרים, םידיגיטלי
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