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׳התמודדות עם הורים׳ הינה מרכיב פדגוגי המציב אתגר מורכב עבור מורים וגננות – אתגר ההולך ומתעצם משנה 
לשנה וזאת לאור הנורמות המשתנות בחברה ובמערכת החינוך בישראל. 

מתמחים  ועם  המעשית,  הכשרתם  במהלך  שונים  בשלבים  סטודנטים  עם  הפדגוגי,  ההדרכה  צוות  עם  בשיחותיי 
ובוגרים של המסלול שלנו, ניכרים הקשיים והחששות שיוצרת ההתנהלות מול הורי הילדים בגן. קשיים אלה הביאו 
אותנו להוסיף קורס חדש ללימודי החוג אשר יתמקד בנושא החל משנת הלימודים תשע״ח, ולהקדיש את יום העיון 

המסלולי לידע תיאורטי וכלים מעשיים הרלבנטיים לגן בתחום זה. 

• מה אעשה אם הורה יתפרץ לעברי בנוכחות הצוות והילדים?

• האם אצליח לשתף ולערב הורים במציאת פתרונות לקשיים עימם מתמודד ילדם?

• כיצד אצור תקשורת טובה עם ההורים כקבוצה, ועם כל הורה בנפרד?

• מהם הכללים מבחינת השתתפות והתנהלות בקבוצות וירטואליות )ווטסאפ, רשימות תפוצה, וכדומה( של ההורים בגן?

• כיצד אפריד בין תחושותיי כלפי הורה ׳בעייתי׳ לבין המחויבות שלי כגננת כלפי ילדו?

על שאלות אלה ונושאים נוספים נשמע במהלך יום עיון חשוב זה.

בברכה,

ד״ר ירדן קדר

בתכנית: 

10:30 – 11:00 התכנסות וכיבוד

11:00 – 11:30 ברכות ודברי פתיחה

פרופ׳ ברכה אלפרט, דקאנית הפקולטה לחינוך

ד״ר ירדן קדר, ראש החוג והמסלול לחינוך בגיל הרך

קשר או קצר? תפיסות הורים את יחסיהם עם גננות  12:15 – 11:30

סיגלית אבירם בריל, חוקרת ומרצה בחוג לחינוך בגיל הרך

׳הילד  בקורס  סטודנטיות  מראיונות שערכו  ראשוניים  כאן ממצאים  אציג  גננות?  עם  להורים בקשר  מה חשוב 
הגן,  גן, אשר התמקדו בתפיסת ההורים את הקשר שביניהם לבין  במעגל החיים המשפחתי׳ עם הורים לילדי 

ובעיקר את הקשר שביניהם לבין הגננת. 

12:15 – 12:45 הורים: השותפים הטבעיים שלנו להצלחה

עמיחי סטרולוביץ, גנן בגן סיגל בקריית אונו, וסטודנט בהסבת אקדמאים להוראה – הגיל הרך

מערכת היחסים שבין הגננת לבין ההורים מהווה גורם מכריע בהצלחתו של גן הילדים. אחלוק מנסיוני מספר דרכי 
פעולה המסייעות לעבוד יחד עם הורים ביחסי כבוד ושיתוף פעולה.

12:45 – 13:30 הפסקה

יחסי הורים ומחנכים
מסלול הגיל הרך מזמין אותך ליום עיון מסלולי 



שותפות חינוכית: המקום בו דרכינו מצטלבות  14:30 – 13:30

המינים,  בין  ביחידה לשוויון  רך, מדריכה  גיל  יועצת  רך מחוז מרכז,  גיל  יועצות  רכזת  צילה פתאל, 
מדריכת הורים.

מה מטריד אותנו בסוגיה של הורים ומערכת החינוך בגיל הרך? כיצד מקיימים קשר על בסיס עקבי ואמפתי עם 

הורים? כיצד מעצבים השינויים הדינמיים במערכת החינוכית ובמערכת המשפחתית את פני השותפות?

14:30 – 16:00 מסלול הגיל הרך – סיכום שנה

•   פעילויות בצילום לגיל הרך 

מציגות: מיטל אספינדולה ומלי ג’ערני, מתוך הקורס ״אור, חומר, מבט: צילום בגיל הרך״   

בהנחייתה של רינת קוטלר.  

•   “זה לא אתה - זו אני” 

מציגות: לילך חזון ואלה דודקה, מחקר פעולה בשיתוף הגננת והסייע בגן   

בהנחייתה של ד״ר טליה קונסטנטין, שנה ג׳.  

•   “חינוך בקצה האצבע: שילוב האייפד בגן” 

מציגה: נטע ראובני, בשם כל הסטודנטיות בכיתתה של ד״ר חנה צימרמן, שנה ג׳.  

 Break the silence – Create your own voice   •

מציגה: נטלי מתוק, על ההבניה המגדרית שמתחילה כבר בגיל הגן, ודרכים לצמצומה   

הסבת אקדמאים, בהנחייתה של נטע פרי.  

•   פרידה מהמדריכות הפדגוגיות הפורשות מעבודתן בסוף שנה זו.

•   חלוקת תעודות הוקרה לסטודנטיות על הצטיינות אקדמית ומעורבות חברתית במסלול ובקהילה.


