הכשרת אקדמאים להוראה בגן (גן לידה )6 -
תוכנית זו מקנה תעודת הוראה לגני הילדים מגיל  3עד  ,6ומאפשרת להשתלב במגוון
רחב של מסגרות חינוך :גני משרד החינוך ,משרד התמ"ת והרשויות המקומיות ,וכן
להיקלט במסגרות בסקטור הפרטי ולהקים מסגרות כאלה.
תוכנית הלימודים מכוונת לרכישת ידע עיוני ומעשי בהיבטים התפתחותיים ופדגוגיים
הנוגעים לחינוך לגיל הרך .במהלך ההכשרה מקשרים הסטודנטים בין התיאוריה לבין
המעשה ,מפתחים מיומנויות תקשורת ,הקשבה והתבוננות ,מיומנויות תיווך ,הנחיה ותיעוד
וכן יכולות הוראה תואמת התפתחות.
אנו שמים דגש על תפקידן החשוב של גננות העתיד כמתווכות בעלות גישה יוזמת ואקטיבית
בין השדה החינוכי לבין עולם המחקר האקדמי ומקבלי ההחלטות בתחום החינוך .בהתאם
לכך ,מוענקים לסטודנטים היסודות הפדגוגיים והתאורטיים הדרושים להם על מנת ליזום,
לבנות ולהעריך שיטות הוראה חדשניות ,ללא חשש משילוב טכנולוגיה ויישומים הנגזרים
מהמחקר ההתפתחותי בסביבה החינוכית.
על כל סטודנט בתוכנית הכשרת אקדמאים להוראה להשתתף בהתנסות המודרכת
בהוראה בגן במשך יומיים בשבוע לאורך שנה.
החל משנת הלימודים תשע"ח ,המכללה האקדמית בית ברל הצטרפה לתוכנית הדגל
בהכשרת סטודנטים להוראה מטעם משרד החינוך" :אקדמיה-גן" .התוכנית מהווה
הזדמנות של ממש להכיר את מערכת גני הילדים לעומק ולהתפתח כגננים/ות לעתיד
במודל חדשני שבמהלכו עובדים כ"גננת שנייה" בגן הילדים ,בחניכה אישית של גננת
מומחית .השתתפות בתוכנית "אקדמיה-גן" תהפוך את הסטודנטים לחלק אינטגרלי
מצוות הגן עם קשר ישיר ובלתי אמצעי עם הילדים ,עם הגננת ,עם הצוות ועם ההורים;
ההשתתפות תכין את הסטודנטים בצורה מיטבית לעבודה כמנהלי גן; ותיתן קדימות
בשיבוץ להתמחות (סטאז׳).
* סטודנטים אשר מטעמים שונים אינם יכולים להתחייב ליומיים התנסות בשבוע ,יוכלו לפצל
את היומיים האלה לשנתיים :יום אחד בכל שנה (ואולם פיצול זה אינו מאפשר השתתפות
בתוכנית "אקדמיה-גן").
תוכנית בוקר ותוכנית ערב
במטרה לאפשר לכל סטודנט לשלב באופן מיטבי בין עבודה ,משפחה ולימודים ,אנו מציעים
מסלול לימודי ערב נוסף למסלול הרגיל בבוקר (ניתן ללמוד קורסים גם מהתוכנית שאליה
לא נרשם הסטודנט).
שבוע עבודה מעשית
במהלך סמסטר ב מתקיים שבוע עבודה מעשית שבו מגיע הסטודנט לגן במשך שבוע רצוף
ולוקח על עצמו (על סמך תכנון מוקדם ובתיאום עם המדריכה והגננת) את יישומן של מגוון
מטלות הקשורות בניהול הגן ,כמו גם העברת מערכי פעילות סביב נושא מוגדר שנבחר
עבור שבוע זה.
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בשנת הלימודים תשפ"ב יתקיים שבוע ההתנסות המרוכז בין התאריכים .06-11.03.2022
ההשתתפות בשבוע העבודה המעשית היא חובה ,ועל הסטודנטים מוטל לפנות מראש את
לוח הזמנים שלהם מכל מחויבות אחרת במהלך שעות הפעילות בגן.

תוכנית הלימודים להכשרת אקדמאים להוראה – לידה עד  6שנים
תוכנית הלימודים תותאם אישית לכל אקדמאי בהתאם ללימודיו הקודמים.
הכרה בקורסים מלימודים קודמים תיעשה על פי כללי האקרדיטציה שנקבעו על ידי המל”ג.
תחום

היקף
בש”ש

קורסים

אופן
הלימוד

 .1לימודי חינוך והוראה

א .תכנון וניהול
ההוראה
והלמידה בגן

ב .הגננת כחוקרת
ג .מחשבות בחינוך

יסודות בתכנון ובהערכת הלמידה בגן

1

חובה

ארגון וניהול מוסדות חינוך בגיל הרך

1

חובה

0.5

חובה

1

חובה

0.5

חובה

הוראה מכוונת לפרט
למידה והסתגלות חברתית
למידה דיגיטלית במנות קטנות
דרכים לקידום למידה משמעותית:
1 .למידה דיאלוגית ושיתופית
2 .למידה פעילה ובלתי פורמלית

1

בחירה
בקורס אחד

סמינריון חקר ההוראה

2

חובה

1 .הומניזם ואכפתיות בחינוך
2 .חינוך הומניסטי בעבר ובהווה
3 .אתגרי החינוך בעידן
הפוסטמודרני  -מוק
.

ד .שונות ,שותפות
ושוויון

.
.
.

1החברה הישראלית כחברה
מרובת תרבויות
2קידום חברה משותפת
3לימודי השואה בחברה הישראלית
4הזהות הערבית והחברה
הישראלית

1

1

בחירה
בקורס אחד

בחירה
בקורס אחד

 .2דידקטיקה והכשרה מעשית
התנסות בהוראה בגן

12

מעשה ההוראה בגן

2
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תחום

קורסים

היקף
בש”ש

אופן
הלימוד

 .3לימודי יסוד
עברית בהוראה לאקדמאים

2

 .4לימודי חובה (ללא קרדיט)
עזרה ראשונה

v

ביטחון ,בטיחות ושעת חירום

v

זהירות ובטיחות בדרכים

v

סה"כ לימודי חינוך,
פדגוגיה והכשרה
להוראה

25

החוג לגיל הרך סה"כ 12 :ש"ש
קורסי חובה 10 :ש"ש

היקף
בש"ש

התפתחות פיזיולוגית בינקות ובילדות או אתגרים בהתפתחות מוטורית
ותחושתית

1

התפתחות רגשית וחברתית

1

התפתחות קוגניטיבית

1

התפתחות המשחק והתנועה בגיל הרך

1

רכישת שפה בגיל הרך

2

ניצני אוריינות ורכישת השפה הכתובה

1

מוסיקה והתפתחות הילד

1

יחסי הורים-גננות

1

ילדים עם לקויות התפתחותיות ,קוגנטיביות וחושיות

1

| 70

היקף
בש"ש

קורסי חובה 10 :ש"ש
שיעורי בחירה 2 :ש"ש
התפתחות המוח :סוגיות חינוכיות

1

רב-תרבותיות ורב-לשוניות בגיל הרך

1

שפה וחשיבה

1

מוסיקה בחיי היומיום :פתיחת מרכז מוסיקה בגן

1

איתור וקידום ילדים בסיכון

1

עיצוב הסביבה החינוכית בגן

1

הרובוטי והאנושי :ילדים לומדים תכנות ורובוטיקה

1

ילדים עם לקויות לומדים מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה

1

הילד המאתגר :מניעה וטיפול במקרי אלימות וסיכון בגן

1

חשיבה חישובית

1

מיינדפולנס בחינוך לגיל הרך :היבטים קשביים ,רגשיים ויישומיים

1

חשיבה טכנולוגית ורובוטיקה

1

המשחק החברתי

1
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מקצועות הוראה
קורסי חובה 10 :ש"ש

היקף
בש"ש

שיעורים מתחום לימודי הטבע והסביבה:
טיפוח חשיבה מדעית בגיל הרך  +קורס נוסף

2

שיעורים מתחום מתמטיקה:
חשיבה מתמטית בגיל הרך  +קורס נוסף

2

שיעורים מתחום ספרות הילדים:
היבטים התפתחותיים וחינוכיים בספרות ילדים  +קורס נוסף

2

שיעורים מתחום המקרא ותרבות ישראל:
מועדים בתרבות הילד  +קורס נוסף

2

שיעורים מתחום לימודי האומנות:
ציורי ילדים :חוויה ויצירה  +קורס נוסף

2
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