
 4-0לגיל הרך בגילאי   וליווי התפתחותי קורס הדרכה 

 למי מיועד הקורס:

 . מעוניינים להקים גן ילדים ל בפועל או  גננות ומטפלות , גני ילדים  לעוסקות בניהול 

 מטרת הקורס:

. 0-4הקורס מיועד לתת העשרה חינוכית מקיפה, תוך מתן ארגז כלים למחנכת העובדת עם הילדים בגילאי 

במהלך הקורס תכרנה המחנכות את תחומי ההתפתחות השונים, את הצרכים המיוחדים, החומרים הנגישים 

ועוד.   בקורס זה תילמד המחנכת לשזור את העבודה הכוללת: ניהול צוות, תקשורת עם הורים וכן העבודה 

שעות  4של  מפגשים 17 -היקף הקורס : כ החשובה עם הילדים לשרשרת אחת המחברת את כל החוליות.

 שעות אקדמאיות אשר בסופן תינתן תעודה. 68, סך הכל   אקדמאיות

 

 ה למקצועית , פוריה ומהנה.תקורס זה יכשיר את המחנכת ויהפוך את עבוד

 תוכן נושא השיעור 
 כיצד בונים חזון מצוין ומה החשיבות והתרומה שלו בגן הילדים: בניית חזון חינוכי 1

? ואיך מעניק משמעות לעשייה? כיצד הוא כיוון, דרךמגדיר מטרה , כיצד הוא 
יוצר דינאמיקה של שינוי   ? נלמד כי החזוןגורם למחויבות לאורך זמןהוא 

 והתחדשות.
 דוחף לשיפור מתמיד.מציב בסיס של יציבות והמשכיות.

 ול תאפשרומ ת עבור הילד החינוכי סביבהההמרחב תורם לארגון ארגון יעיל של  ארגון סביבה חינוכית 2
 להביא לידי ביטוי את יכולותיו בתחומי ההתפתחות השונים. 

 איך בונים סביבה חינוכית תומכת התפתחות?
קביעת סדר היום מסייעת לגננת לארגן את זמן הפעוטות במסגרת החינוכית כדי   בגן הילדיםסדר יום  3

 להבטיח טיפול נאות בהם, זימון של התנסויות למידה  אקטיביות ומאתגרות
מספק לילדים מסגרת צפויה וידועה מתוכנן יום והתנסויות רגשיות חיוביות. סדר 

העצמי ואת תפיסת  םביטחונשמקלה עליהם להבין את הכללים ומגבירה את 
 העצמי החיובית.

נלמד לבנות סדר יום בהתאם לגישתינו החינוכית ובהתאם להתפתחות וגיל 
 הילדים.

, נכיר את היכולות , הצרכים, 4ועד גיל  0החל מגיל  נלמד להכיר את השנתונים , 0-4שלבי התפתחות  4
והסטטיסטיקות בכל אחד מהגילאים. נכיר את התקנים לעבודה, חלוקה 

 לקבוצות ומתן מענה לכל ילד.
, מייצגת היבט אחד בהתפתחותם של פעוטות. ההתפתחות המוטורית התפתחות מוטורית 5

התנועה של הפעוט ורכישת ההתפתחות המוטורית היא תהליך שיפור יכולת 
ההתפתחות: המוטוריקה העדינה  נכיר את שני סוגי שליטה בתנועות גופו.

 והמוטוריקה הגסה, ונלמד פעילויות שונות לשכלול יכולות אלו.
המשחק מוגדר כפעולה המרחיקה את האדם מהמציאות לשם עשייה משהו  המשחק אצל ילדים  6

. המשחק הינו מרכיב מרכזי בסדר היוםאצל ילדים , שגורם  סיפוק, שעשוע. 
נלמד צורות משחק שונות, נכין משחקים, ותיבות פעילות שונות. ונבדיל בין 

 משחק בחלל סגור לבין משחק בחצר.
בגן הילדים להקטין את המרחק החברתי  המטרה העיקרית של מעורבות הורים תקשורת מול הורים  7

בית ההורים ומוסד החינוך ". לעתיםשההורים מרגישים  ולהתגבר על ההגנתיות
מהי תקשורת יעילה עם הורים  ."ים השפעה מכרעת בחינוך הילד הם בעלי

החל משלב  ההתרשמות וכיצד היא נבנית? הכרת התהליך של עבודה מול הורים 
והרישום וכלה בפתרון בעיות והתמודדות עם קשיים. שימור לקוחות להמשך 

 ובניית תשתית לשיווק עתידי.
תחום ניהול צוות זהו למעשה תפקיד העוסק בניהול עובדים במהלך עבודתם. יש  ניהול צוות 8

צורך בליווי, תכנון ופיקוח מן השלבים הראשוניים ועד לשלבים האחרונים של 
ליווי והכשרה של , וכן כולל מיון וגיוס של כח אדםניהול צוות הליך העבודה. 

נלמד להגדיר מה דרוש לנו? איך אנחנו מעצבים את הצוות לטובת העובדים. 
 תפקוד אופטימלי? וכיצד אנו שומרים על מורל גבוה לאורך זמן.



 למה הצבת גבולות חשובה לילד? הצבת גבולות 9
המילה "גבול" נתפסת לא פעם כדבר שלילי, שכן גבול הוא איסור, מגבלה, מציב 

ואולם, גבולות הם גם האמצעי העיקרי שעוזר בפנינו את מה שלא נוכל לעשות. 
הגבול יוצר סדר ומונע אנרכיה ומאפשר לחיות עם . לבני אדם לנהל את חייהם

איך מלמדים ילדים גבולות? איך מלמדים מחד לעמוד על שלך  אנשים אחרים.
 ומאידך להיתפשר?

אומנויות ,מה יתרונותיו השיעור בא להסביר להעשיר ולפרט מהו בעצם שילוב  שילוב אומנויות 10
וכיצד זה יכול לתרום להתפתחות של האדם היוצר, החל מגיל הינקות ועד לגיל 

 הבגרות.
המפגישות עולמות  אומנויות שונות שילוב אומנויות כשמו כן הוא משלב בין

מוסיקה ,  שונים כגון: ציור ופיסול האחד עוסק בדו מימד והשני בתלת מימד.
 התנסות השוני,לימוד טכניקות רבותדגש הוא על המגוון ,ההתנועה , דרמה ועוד. 

 וחוויה.

איתור ילדים בעלי צרכים  11
 מיוחדים

אנו בהתפתחותו של האדם.  חשיבות קריטיתשנות החיים הראשונות הן בעלות 
של התערבות מוקדמת בקרב ילדים בעלי קשיים חשיבות מכירים ב

. המחנכים הנפגשים עם המוקדםהמעקב והאיתור הוא  1-השלב ה התפתחותיים.
לקשיים המתעוררים התפתחותם, להיות מודעים  צריכים לעקוב אחרהילדים 

במהלך ההתפתחות ובמידת הצורך להפנותם להערכה ולטיפול.איתור מוקדם של 
ילדים עם קשיים מאפשר התערבות מוקדמת ככל הניתן ובכך מאפשר לילד 

את עקומת "הנורמה" ונדע לזהות . נלמד להכיר לצמצם פערים התפתחותיים 
 ולאתר , קשיים מיוחדים.

בגן  בעלי חיים  שילוב  12
 הילדים

שילוב בעל חיים בגן, או באמצעות חוג , או לחלופין יצירת פינת חי , יתרמו רבות 
 יחסים עם בעלי החיים מאופיינים בקביעותלילדים בגיל הרך בשל העובדה כי 

, מערכת אובייקט, ביציבות, באהבה שאינה תלויה בדבר, ובקבלה ללא תנאי
לחוש אוהב ונאהב, להפיג את בדידותו, ילד היחסים עם בעל החיים מאפשרת ל

בשיעור זה נלמד על  דורשת לקחת אחריות ובכך עוזרת להעלאת ערכו העצמי.
 ת שילוב זה.שילוב בעל חיים במערכת וכן על התוצרים הנלווים שמגיעים בזכו

 -בניית תוכנית לימודית 13
 שבועית , חודשית ושנתית

כשם שאנו בונים סדר יום לילדים, דרושה לנו תוכנית מסגרת שתוכל לסייע לנו 
לצלוח את השנה בהצלחה. בניית תוכנית לימודים תאפשר למחנכת להרוויח יותר 

. בשיעור זה מהזמן שלה, לתת לילדים את הידע והחוויה וכן לנהל עסק מצליח
 נלמד לבנות תוכנית לימודים , שבועית עד שנתית כולל חלוקה נושאית של השנה.

ימי הולדת ומסיבות , הן פעילויות הדורשות מחשבה והכנה רבה. יחד עם זאת  יום הולדת ומסיבה 14
הגישות השונות :  ך לגבי פעילויות מהסוג הזה. נלמד אתרבות הגישות בחינו

"מלך ליום אחד", "ילדי החודש", עם הורים / בלי הורים.... נרקוד , נשיר ונטעם. 
 בשיעור זה נלמד איך מעבירים חוויה בכל החושים.

 מטרות, תוך הצבת פריסת נושא והכנת תכנים  פיתוח נושא ,ברצאה העוסקת ה פיתוח נושא 15
החל מהכרתו ברמת המבוגר ועד להפשטתו לרמת הילדים, הכרת אמצעי עזר 
ושילוב הכלים שלמדנו עד כה לתכנון ועשייה. בשיעור זה נפתח שני נושאים 

 לדוגמא.
תוך קביעת מטרות נושא תלמד את המחנכת למידה אינטגרטיבית של  הרצאה זו 

תוכן הלוחות כנת , החומרי עזר, בחירת תכנים ואמצעים דידקטיים להוראה ,
 בהרצאה זו תקבלו חוברת עם מערכי שיעור לדוגמא. ובניית  סביבות למידה.

 
תחילת השנה מאופיינת בתהליכי הסתגלות רבים: למנהלת הגן, לצוות , להורים  תחילת השנה וחגי תשרי 16

והכי חשוב לילדים. יחד עם זאת עומדים בפתח חגי תשרי שמבשרים מנהגים 
התחדשות ועוד. כדי להיערך לתקופה מורכבת זאת , צריך לתכנן , ומסורת , 

ולהכיר את הדרך. בשיעור זה נלמד כיצד פותחים שנה בצורה טובה, שמאפשרת 
 "נחיתה רכה לילדי הגן " וכן משלבת תוכן וחוויה של חגי תשרי.

הגן. סימולציות של שיעור מסכם , בנית תרשים זרימה לניהול וארגון  סיכום -ניהול וארגון הגן  17
 התלמידות לנושאים שונים , ושיחות אישיות.

 

 !!!בהצלחה


