מסלול הגיל הרך :לידה עד 6
ראש המסלול :ד"ר ענת בן שבת
שעות קבלה :יום ג' ( 13:00 - 11:00בתיאום מראש)
מיקום :דקל  423חדר 5
טלפון09-747-6414 :
דואר אלקטרוניanat.ben_shabat@beitberl.ac.il :
ִמנהל סטודנטים :נירית לביא
מיקום :דקל 425
טלפון09-747-6296 :
דואר אלקטרוניniritlav@beitberl.ac.il :
סגל המסלול :ד״ר שולמית ביסמנובסקי ,ד״ר ענת בן שבת ,ד״ר יעל קסנר ברוך ,מיכל ג'ראד,
מלי ליבוביץ ,ד״ר טליה קונסטנטין ,זהר סיטנר
תוכנית הלימודים להכשרת מחנכים להוראה בגיל הרך מקנה לסטודנטים ידע עיוני בתחום
החינוך לגיל הרך במגוון היבטים התפתחותיים ,פדגוגיים ומקצועיים .נוסף לכך הסטודנטים
מתנסים בפועל בגני ילדים ורוכשים מיומנויות הוראה מותאמות לעבודה עם ילדים בטווח
הגילים שמלידה ועד שש שנים .מטרת ההכשרה היא לפתח מחנכים בעלי תפיסת עולם
מגובשת המכירים מודלים שונים של חינוך ,של מחקר ושל הוראה; המבינים את עולמו
הקוגניטיבי ,הרגשי והחברתי של הילד הצעיר; והפועלים מתוך אחריות מקצועית המותאמת
לצרכיו.
הלימודים מורכבים מקורסים ומסדנאות במסגרת החוג לגיל הרך ,במסגרת לימודי הכשרה
להוראה ובמסגרת לימודים דיסציפלינריים (חטיבות  -מקצועות ההוראה) .ההכשרה
המעשית כוללת התנסות בהוראה במגוון מסגרות חינוכיות שבהן מתחנכים ילדים בטווח
הגילים שמלידה עד שש שנים.
הלימודים העיוניים נמשכים כארבע שנים ,ועם סיומם בהצלחה הם מקנים לבוגרי המסלול:
1 .תואר אקדמי ראשון  -בוגר בהוראה ()B.Ed.
2 .תעודת הוראה לגן
במהלך השנה הרביעית ללימודים ניתן להשלים את ההתמחות (סטאז') של משרד החינוך
שבסופה מקבלים רישיון הוראה.
בוגרי התוכנית משתלבים במגוון רחב של מסגרות חינוכיות ,כגון גני משרד החינוך ,משרד
התמ"ת והרשויות המקומיות ,וכן יכולים להיקלט וליזום במגזר הפרטי.

ידיעון הפקולטה לחינוך תשפ״ב 53 | 2022-2021

מרכיבי תוכנית הלימודים במסלול
(פירוט המרכיבים יובא בטבלאות בעמודים הבאים).
 .1לימודי חינוך והוראה
תחום זה כולל לימודי תשתית עיוניים ויישומיים ,הנחוצים כבסיס לעבודת החינוך וההוראה
בכמה תחומים מרכזיים כגון מחשבות בחינוך ,נפש והתפתחות האדם ,תכנון וניהול ההוראה
והלמידה ,המורה כחוקר ועוד .לימודים אלה נלמדים במשותף עם תלמידי שאר המסלולים.
בשנה א ילמדו הסטודנטים ב-מרח"ב = מרחב רבגוני חינוכי בינתחומי .במסגרת מרח"ב
יתקיימו לימודים מרוכזים בקהילת המסלול ובקהילת החינוך .לימודי המרח”ב עוסקים
בסוגיות מרכזיות שבקשר בין חברה וחינוך ובבירור זהות מקצועית של הלומדים כאנשי
חינוך .המרח"ב כולל התנסויות בדרכי למידה חדשניות ,הרצאות ,סדנאות ,סיורים ופעילויות
מגוונות .לימודי מרח"ב יתקיימו בימי ג בין  16:00-8:30בשני הסמסטרים .שמות הקורסים
הכלולים במרח"ב מפורטים בטבלת ‘פירוט נושאי הלימוד וסדר הלימודים במסלול' שלהלן.
 .2דידקטיקה והכשרה מעשית
ההתנסות המודרכת בהוראה במסלול הגיל הרך :לידה עד  6מתבצעת במגוון מסגרות
חינוכיות ,ובמסגרתן הסטודנטים מכוונים להיכרות עם טווח הגילים הרחב שמגיל לידה ועד
לגיל שש:
שנה א  -סיורים קבוצתיים במגוון מסגרות חינוכיות לגיל הרך (גנים פרטיים ,ממלכתיים,
חינוך מיוחד ועוד) והשתתפות במיזם פדגוגי ייחודי במעונות היום המפוקחים של רשת
'ילדות בכפר' בכפר סבא ,במסגרת פרויקט 'מעורבות חברתית'.
שנה ב  -הסטודנטים משובצים בגני ילדים שבפיקוח משרד החינוך (סטודנט אחד או שניים
בכל גן ,יום אחד בשבוע) ,מתוודעים לתפקידי הגננת ופועלים במגוון מצבי הוראה פורמליים
ובלתי פורמליים ,תוך יצירת קשר בינאישי וחווייתי עם הילדים.
שנה ג  -הסטודנטים משובצים בגני ילדים שבפיקוח משרד החינוך (סטודנט אחד או שניים
בכל גן ,יום אחד בשבוע); עוסקים בתכנון תוכנית הוראה ובהפעלתה ,בהערכת לומדים
ובהערכה עצמית; כמו גם בפעילויות הקשורות בניהול הגן .ההתנסות בשנה ג כוללת עריכת
מחקר עצמי של הסטודנטים במטרה לשפר ולהשביח את עשייתם החינוכית.
נוסף לכך הסטודנטים בשנה ג נדרשים להשתתף בהכנות לקראת פתיחת שנת
הלימודים ובימים הראשונים בגן בסוף אוגוסט ובתחילת ספטמבר .תאריכים מדויקים
יימסרו על ידי המדריכה הפדגוגית .ציון עובר בקורסי ההתנסות המודרכת הוא .70
שבוע עבודה מעשית  -שנה ב ושנה ג:
בשנה ב ו-ג מתקיים שבוע עבודה מעשית מרוכז .ההשתתפות בשבוע העבודה המעשית,
לכל אורכו ,היא חובה ,ועל הסטודנטים מוטל לפנות את לוח הזמנים שלהם מכל מחויבות
אחרת במהלך שעות הפעילות בגן.
בשנת הלימודים תשפ"ב יתקיים שבוע ההתנסות המרוכז בין התאריכים .06-11.03.2022
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	.3לימודים דיסציפלינריים
הלימודים הדיסציפלינריים הם לימודי תוכן הנדרש למחנכי הגיל הרך ,והם כוללים שילוב
חוגים :החוג לגיל הרך בשילוב עם חטיבות מקצועות ההוראה הנלמדים בגן (אומנות ,מדעים
ושפה).
	.4לימודי יסוד
עברית בהוראה ,אנגלית
	.5לימודי חובה
עזרה ראשונה ,בטחון ,בטיחות ושעת חרום וזהירות בדרכים ,נגישות ואורח חיים בריא
*התמחות בהוראה (סטאז’) וחניכה מקצועית במסגרות החינוכיות
כל בוגר המסלול מחויב בשנת סטאז’ על מנת לקבל רישיון הוראה ממשרד החינוך .לפרטים
ראו‘ :פורשים כנף' ,עמ' .225

נתיבי הלימוד
1 .נתיב הגיל הרך (לידה עד שש)  -מקנה תעודת הוראה לגן.
2 .נתיב הגיל הרך (לידה עד שש) והרחבת הסמכה להוראה בכיתות א-ב  -מקנה תעודת
הוראה לגן ואישור על סיום לימודי הסמכה להוראה בכיתות א-ב.
3 .נתיב החינוך המיוחד בגיל הרך (לידה עד שש)  -נתיב דו-חוגי המקנה תעודת הוראה לגילי
הגן ,הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגיל (ראו פירוט של תוכנית הלימודים ,עמ' .)60
שימו לב:
 .אהלימודים בנתיב  #2ובנתיב  #3כרוכים בתוספת שעות לימוד ובתוספת שעות התנסות
כמפורט בהמשך.
 .בהלימודים בנתיב  #2כרוכים גם בתוספת תשלום.

ידיעון הפקולטה לחינוך תשפ״ב 55 | 2022-2021

מבנה תוכנית הלימודים (נתיב )#1
פירוט נושאי הלימוד
תחום

שעות שנתיות

1

לימודי חינוך והוראה

13

2

דידקטיקה והכשרה מעשית

17

3

לימודים דיסציפלינריים
חוג הגיל הרך
מקצועות ההוראה בגיל הרך

56
()26
()30

4

לימודי יסוד

4

5

לימודי חובה

ללא קרדיט

סה"כ

90

מבנה תוכנית לימודים (נתיב )#2
מסלול הגיל הרך :לידה עד  + 6הרחבה לכיתות א-ב
סטודנטים במסלול הגיל הרך :לידה עד  6יכולים להרחיב את הכשרתם גם להוראה בכיתות
א-ב .אנו מעודדים אתכם להירשם לתוכנית זו שתאפשר לכם לעבוד במגוון רחב יותר של
מסגרות חינוכיות .הרחבת ההכשרה כרוכה בתוספת של  12ש"ש שיילמדו בשנים ג-ד.
שעות אלה כוללות לימודים עיוניים ויום התנסות בהוראה בבית הספר.
ההתנסות המעשית בהוראה בבית הספר מתקיימת בשנה ד וכוללת יום אחד בשבוע
לאורך השנה ,שבוע מרוכז במהלך שנת הלימודים וכן התנסות בהכנות לקראת פתיחת
שנת הלימודים ובימים הראשונים בבית הספר.
לימודים להרחבת ההסמכה להוראה בכיתות א-ב כרוכים בתוספת תשלום (ראו פירוט
בחוברת שכר לימוד).
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מבנה תוכנית הלימודים (נתיב )#2
פירוט נושאי הלימוד
תחום

שעות שנתיות

1

לימודי חינוך והוראה

13

2

דידקטיקה והכשרה מעשית

17

3

לימודים דיסציפלינריים
חוג הגיל הרך
מקצועות ההוראה בגיל הרך

56
()26
()30

4

לימודי יסוד

4

5

לימודי חובה

ללא קרדיט

6

הרחבת הסמכה לכיתות א-ב

12

סה"כ

102
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פירוט נושאי הלימוד וסדר הלימודים (נתיב  + #1נתיב )#2
נושאי הלימוד

אופן
הלימוד

שנה א שנה ב שנה ג

סה"כ
שנה ד
בש"ש

 .1לימודי חינוך והכשרה
להוראה

13

א .מרח"ב  -מרחב רבגוני
חינוכי בינתחומי

4

לבחור בחינוך בחברה
הישראלית

חובה
במרח"ב

2

דמוקרטיה וצדק חברתי
ומגדרי

חובה
במרח"ב

1

הומניזם ואכפתיות בחינוך

חובה
במרח"ב

1
1

ב .נפש והתפתחות האדם
פיתוח זהות אישית ומקצועית סדנה
חובה
של המחנך

1

ג .תכנון וניהול ההוראה
והלמידה

3

יסודות בתכנון והערכת
הלמידה

קורס
חובה

ארגון וניהול מוסדות חינוך
בגיל הרך

סדנה
חובה

הוראה מכוונת לפרט

מודולה
חובה

0.5

למידה דיגיטלית במנות
קטנות

מודולה
חובה

0.5

1
1

ד .הגננת כחוקרת
אוריינות מחקרית

3
קורס
חובה

1
2

סמינריון חקר ההוראה בגן

2

ה .שונות ,שותפות ושוויון
2

מעורבות חברתית
 .2דידקטיקה והכשרה
מעשית
הכרת מסגרות חינוכיות בגן

17
יילמד
במסגרת
מרח”ב

1

נושאי הלימוד

אופן
הלימוד

שנה א שנה ב שנה ג

התנסות בגני טרום חובה

6

תפיסת תפקיד הגננת

2

התנסות בגני חובה ובגנים
מיוחדים

6

הגננת כמנהלת גן

2

סה"כ
שנה ד
בש"ש

 .3לימודים דיסציפלינריים

56

החוג לגיל הרך

26

חטיבות הוראה בגן  30ש"ש
(:)3X10
1 .אומנויות
2 .מדעים (מתמטיקה ,טבע,
סביבה וחקלאות)
3 .שפה ,ספרות ותרבות
ישראל

30

 .4לימודי יסוד

4

עברית בהוראה
עברית בהוראה לגיל הרך
ולבי"ס היסודי

2

אנגלית (עד רמת פטור)

2

 .5לימודי חובה (ללא
קרדיט)
הדרכה בספרייה

v

עזרה ראשונה

v

בטחון ,בטיחות ושעת חרום

v

זהירות ובטיחות בדרכים

v

סה"כ

90

 .6הרחבת הסמכה לכיתות
א+ב (לנתיב  2בלבד)

12

סה"כ נתיב 2#

102
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תוכנית הלימודים להרחבת הסמכה להוראה בכיתות א-ב:
נושאי הלימוד

היקף ש"ש

רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א-ב

2

הוראת חשבון בכיתות א-ב :מבוא

1

אוריינות בשפת אם

1

היבטים התפתחותיים ברכישת שפה כתובה

1

מעשה ההוראה והלמידה בכיתות א-ב

1

התנסות (יום הוראה) בכיתות א-ב

6

סה"כ

12

נתיב החינוך המיוחד בגיל הרך :לידה עד גיל שש (נתיב )#3
תוכנית הלימודים של מסלול החינוך המיוחד בגיל הרך (גן משלב  /מיוחד) ,כוללת לימודים
משני תחומי הדעת :החינוך לגיל הרך והחינוך המיוחד .תוכנית הלימודים המשולבת של שני
החוגים ושל לימודי ההכשרה להוראה מפורטת בחלק נפרד בעמ' .76

פירוט מסגרות הלימודים הדיסציפלינריים
א .החוג לגיל הרך
ראש החוג :ד"ר ענת בן שבת
סגל החוג :סיגלית אבירם-בריל ,רונית אטינגר ,ד"ר אורן ארגז ,ד"ר שולמית ביסמנובסקי,
ד"ר אפרת בנג'ו ,ד"ר ענת בן שבת ,מיכל ג'ראד ,רותי הלביץ כהן ,מלי ליבוביץ ,ד"ר שגית
מור ,ד"ר שי מנשה ,זהר סיטנר ,ד"ר שירה סלור פוטרמן ,ד"ר אנה סנדבנק ,אורה צימרמן,
רינת קוטלר ,ד"ר טליה קונסטנטין ,ד"ר ירדן קדר ,ד"ר יעל קסנר ברוך ,ד"ר אילאיל קרן,
ד"ר נטע רבהון-דמתי ,ד"ר ענבל שמיר
לשנים הראשונות בחיי הפרט יש השפעה מכרעת על מסלול חייו .לפיכך הכשרתו של איש
החינוך לגיל הרך צריכה להקיף ידע ,מיומנויות וכישורים עבור הצרכים המורכבים של הילד,
כפרט בפני עצמו וכחלק מקבוצה .תוכנית הלימודים בחוג לגיל הרך מקיפה את תחומי
ההתפתחות החשובים ,נותנת בסיס רחב לאחריות הגדולה המוטלת על איש החינוך בגיל
הרך ומטפחת גמישות במיומנויות שלו ובתכנים שהוא מנחיל .נוסף לכך נדרשת מהמחנך
בגילים הצעירים גם רגישות רבה .הצורך ברגישות ובידע התפתחותי רחב מתחדד לנוכח
המגמה של שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכות החינוך השונות.
| 60

המטרות של תוכנית הלימודים
•יצירת תשתית ידע רחבה על אודות הילד ומאפייני התפתחותו ,על אודות סביבתו
החברתית-תרבותית ,על אודות המשפחה והקהילה שבהן הוא גדל ועל אודות יחסי
הגומלין בין כל אלה.
•פיתוח הבנה מקיפה של התפתחות תקינה ובלתי תקינה של הילד .לצורך זה משולבים
בחוג תכנים מתחומי הוראה ,פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,לשון ואוריינות ,אומנויות וחינוך
מיוחד.
•הקניה של מגוון מיומנויות וגופי ידע ,שיאפשרו לגננת לעתיד לסייע בהתפתחותם של
הילדים לקראת הישגים רגשיים ,לימודיים וחברתיים ,אשר יהוו תשתית להמשך חייהם.
היקף הלימודים בחוג לגיל הרך הוא  26ש"ש על פי החלוקה:
• 18ש"ש שיעורי חובה

• 6ש"ש שיעורי בחירה
• 2ש"ש סמינריון

קורסי החובה לפי אשכולות
א

ב

ג

ד

אשכול התפתחות הילד 5 :ש"ש חובה
בצעדי ענק :הדרמה של הילד המתפתח  -חובה
במרח"ב

2

התפתחות קוגניטיבית

1
1

התפתחות המשחק והתנועה בגיל הרך

1

התפתחות המוח :סוגיות חינוכיות
אשכול התפתחות השפה 3 :ש"ש חובה
2

רכישת השפה בגיל הרך

1

ניצני אוריינות ורכישת השפה הכתובה
אשכול ספרות ,תרבות ואומנות 4 :ש"ש חובה
היבטים התפתחותיים וחינוכיים בספרות ילדים
ציורי ילדים :חוויה ויצירה

1
1
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ב

א
מוסיקה והתפתחות הילד
מועדים בתרבות הילד

ג

ד

1
1

אשכול ילד וחברה 2 :ש"ש חובה
הילד ומעגל החיים המשפחתי

1
1

יחסי הורים-גננות
אשכול טבע ,סביבה ומדעים 2 :ש"ש חובה
חשיבה מתמטית בגיל הרך

1

טיפוח חשיבה מדעית בגיל הרך

1

אשכול חינוך מיוחד 2 :ש"ש חובה
ילדים עם לקויות התפתחותיות ,מוטוריות
ותחושתיות

1

סוגיות בחינוך משלב בגן

1

סמינריון  2ש"ש
התפתחות סנסומוטורית בגיל הרך
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2

קורסי הבחירה לפי אשכולות
א

ב

ד

ג

קורסי בחירה באשכול התפתחות השפה
1

רב-תרבותיות ורב-לשוניות בגיל הרך

1

שפה וחשיבה
קורסי בחירה באשכול ספרות ,תרבות ואומנות

1

מוסיקה בתכנון לימודים בגן
קורסי בחירה באשכול ילד וחברה
1

איתור וקידום ילדים בסיכון
קורסי בחירה באשכול טבע ,סביבה ומדעים:
1

עיצוב הסביבה החינוכית בגן
הרובוטי והאנושי :ילדים לומדים תכנות ורובוטיקה

1

הילד הסקרן :חוויה ,חקר וגילוי בגן

1

מיינדפולנס בחינוך לגיל הרך :היבטים קשביים,
רגשיים ויישומיים

1

חשיבה חישובית

1

חשיבה טכנולוגית ורובוטיקה

1

קורסי בחירה באשכול חינוך מיוחד:
ילדים עם לקויות לומדים מתמטיקה ,מדע
וטכנולוגיה (ממ״ט)

1

הילד המאתגר :מניעה וטיפול במקרי אלימות וסיכון
בגן

1
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ב .מקצועות ההוראה
סטודנטים במסלול הגיל הרך :לידה עד  ,6נדרשים ללמוד  3חטיבות של תחומי דעת שונים
הנלמדים בגן:
1 .חטיבה בלשון ,ספרות ותרבות ישראל.
2 .חטיבה רב-תחומית במדעים (כוללת לימודים מתחומי טבע ,לימודי סביבה וחקלאות,
מתמטיקה).
3 .חטיבת אומנויות (כוללת לימודים עיוניים ומעשיים בתחומי האומנויות).
הבחירה בחטיבות תהיה בזיקה לנתיב הלימודים:
הלומדים בנתיב  1ובנתיב  2ילמדו שלוש חטיבות בהיקף של  10ש"ש כל אחת (בהיקף כולל
של  30ש"ש).
הלומדים בנתיב ( 3גן  +חינוך מיוחד) :פירוט היקף החטיבות בעמ' .76
תוכנית הלימודים בחטיבה ללשון ,ספרות ותרבות ישראל
החוג ללשון
פענוח הטקסט בגיל הרך וביסודי :היבטים לשוניים ,מבניים
וסגנוניים

 1ש"ש

שנים א-ב

לימודי יסוד
הבנה ,הבעה וכתיבה אקדמית

 2ש"ש

שנים א-ב

החוג למקרא ותרבות ישראל
קריאה יחפה בנביאים ראשונים

 1ש"ש

שנים א-ד

דיאלוג מחודש עם המקרא

 1ש"ש

שנים ב-ד

החוג לספרות
מבוא לספרות ילדים :המצאת הילדו ּת בראי המעשייה

 1ש"ש

שנה א-ב

יסודות בספרות ילדים :סוגות ,נראטיבים ,גישות פרשניות

 1ש"ש

שנה א-ב

איך לאהוב ילד? ספרות הילדים והפדגוגיה של יאנוש
קורצ’אק

 1ש"ש

שנים ב-ד

צבעי יסוד :יסודות להבנת איורים בספרות ילדים לגיל הרך
(מתוקשב)

 1ש"ש

שנים ב-ד

כל ילד הוא פלא :היחס לחריגים ולחריגויות בתרבות
ובספרות ילדים ונוער

 1ש"ש

שנים א-ד

*היצע השיעורים מדי שנה עשוי להשתנות .ניתן לבחור שיעורים אחרים מתוך שני החוגים באישור ראש החוג.
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החטיבה הרב-תחומית במדעים למסלול הגן
החטיבה הרב-תחומית במדעים מיועדת לסטודנטים במסלול הגן ומורכבת משלושה חוגים:
טבע ,מתמטיקה ולימודי סביבה וחקלאות – סה"כ  10ש"ש ,מתוכן  8קורסי חובה ועוד 2
לבחירה מבין קורסי הבחירה המוצעים בחוגים השונים ,כמפורט להלן.
תוכנית הלימודים בחטיבה הרב-תחומית במדעים
היקף ש”ש שנים

קורס
קורסים מהחוג למדעי הטבע
קורסי חובה מהחוג למדעי הטבע
מדע בגיל הילדות

 1ש"ש

שנים א-ד

החי והצומח בעונתו :חורף

 1ש"ש

שנים א-ד

החי והצומח בעונתו :קיץ

 1ש"ש

שנים א-ד

קורסי בחירה מהחוג למדעי הטבע
מבוא למדעי החיים

 1ש"ש

שנים א-ד

מזון ותזונה

 1ש"ש

שנים א-ד

התנהגות בעלי חיים

 1ש"ש

שנים א-ד

צבע וטבע

 1ש"ש

שנים א-ד

הריון ולידה

 1ש"ש

שנים ב-ד

קורסים מהחוג למדעי הסביבה וחקלאות
קורסי חובה מהחוג למדעי הסביבה והחקלאות
חגים וסביבה

 1ש"ש

שנים ב-ד

חקר בגן הירק והחצר

 1ש"ש

שנים ב-ד

המשבר הסביבתי וקיימות

 1ש"ש

שנים א-ד
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קורס

היקף ש”ש שנים

קורס בחירה מהחוג למדעי הסביבה והחקלאות
הצמח בסביבתו

 1ש"ש

קורסים מהחוג למתמטיקה

 1ש"ש

שנים א-ד

קורסי חובה מהחוג למתמטיקה
מתמטיקה בחיי היומיום
מתמטיקה קדם יסודית לגיל הרך –
גיאומטריה /גישות ושיטות להוראת המתמטיקה

 1ש"ש

שנים א-ד

 1ש"ש

שנים ב-ד

קורס בחירה מהחוג למתמטיקה
פיתוח חשיבה מתמטית בעזרת משחקי חשבון

 1ש"ש

שנים ב-ד

ללמוד אומנות מאומנים – חטיבה באומנות
במסגרת מקצועות ההוראה לגן פותחה תוכנית לימודים ייחודית לגיל הרך בתחום
האומנות בהיקף של  10ש"ש .התוכנית מופעלת בשיתוף המדרשה  -הפקולטה לאומנויות,
והקורסים ניתנים על ידי מרצים ואומנים מקצועיים מסגל המדרשה .הקורסים משלבים
לימודי אומנות עיוניים ,סדנאות אומנות וביקור מודרך בתערוכות ,וכלים מעשיים להוראת
האומנות בגן הילדים.
הערה :חומרים שיידרשו לסדנאות יירכשו על ידי הסטודנטים.
פירוט הקורסים והסדנאות בחטיבת האומנויות:
שם הקורס

היקף ש"ש שנים

תיאוריות באומנות (חובה)

1

א

טכניקות באומנות (חובה)

1

א

אומנות בגן הילדים

2

ב-ד

סדנת ציור מעשי (מתקיים במדרשה)

1

א-ד

 - Bookartהספר כיצירת אומנות

1

ב-ד

תרבות חזותית

1

ב-ד
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היקף ש"ש שנים

שם הקורס
הדימוי הנע :קולנוע ,וידאו ארט ,ומה שביניהם

1

ב-ד

תיאטרון בובות ככלי לתקשורת בגן

2

ב-ד

אור ,חומר ,מבט – צילום בגיל הרך

1

ב-ד

סדנת פיסול בחומר (מתקיים במדרשה)

1

א-ד

הקמת גן ירוק באמצעות אומנות

1

ב-ד

*ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים מדי שנה .יש להגיע ל 10-ש"ש סה"כ.

	.3לימודי יסוד והעשרה
בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה ,נלמדים הנושאים הבאים :עברית בהוראה,
לימודי אנגלית לצרכים אקדמיים .פרטים נוספים בפרק לימודי יסוד והעשרה.
מעורבות סטודנטים בפעילות בקהילה – שנה א
המעורבות החברתית של הגיל הרך מתבצעת במעונות היום של "ילדות בכפר" בכפר סבא,
בימי שלישי .חובות המעורבות החברתית לסטודנט מסתכמות ב 2-ש"ש ( 2ש"ש קרדיט
בתחום החינוך) אשר באות לידי ביטוי ב 60-שעות במהלך השנה .במהלכן מתנסה הסטודנט
בעבודה עם פעוטות בגילי  3-1שנים ,ועליו לעמוד גם בדרישות קורס מלווה התומך בפעילות
החברתית.
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