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מטרות  /תוצרי
למידה:

 .1הגננת תכיר את רצף הגילאים מ  0ועד  3בפועל בהתנסות בטיפול משחק ויצירת קשר עם הפעוטות.
 .2הגננת תכיר את מעורבות מקומה של המסגרת החינוכית הראשונה בחיי הילד ובחיי המשפחה

תיאור הקורס:

הקורס פותח בפני הגננת את מסגרת החינוכית המעון כחלק שייך ומשמעותי בחייו של הילד ,בקורס הגננת נחשפת למצופה
מהילד בשלבי התפתחותו הראשונים פיזית ,קוגניטיבית חברתית ורגשית,
הגננת נחשפת אל ארגון העבודה ושיתוף הפעולה בעבודת הצוות במעון.
הקורס מרחיב את הסתכלותה של הגננת ברצף התפתחותו של הילד ומאפשר לה לגלות את ההשלכות העתידיות
בהתפתחותו ,
הגננת מצטרפת אל הילד בשלב בין המעבר מהמסגרת החינוכית המעון אל הגן העירוני בכך שהיא מכירה ומודעת להשוואה
בין שתי המסגרות ויכולה להבין את הצורך של הילד בקליטה ובהסתגלות בשלבי המעבר.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

היריון  ,התפתחות העובר ולידה .פגישה עם מיילדת ,הגרעין הראשוני הורים וילד דפוסי התקשרות

2

המעון סביבה טיפולית –חינוכית ,ארגון הסביבה החינוכית ,צוות העובדים ,תנאים להעסקת מטפלות

3

דמותה של המחנכת בגיל הרך בעיני הילד וההורה ,קשרי גומלין ושותפות בין ההורים והילד.

4

הדמיות בקהילה המעורבים בהתפתחות הילד ,טיפת חלב ,רופא הילדים ,איתור הילד מעוכב התפתחות לבין התפתחות
נורמטיבית עד גיל .3

5

היגיינה ובריאות )נורמות גדילה ,תזונה נכונה רגישות לאלרגניים סביבה סטרילית (

6

תהליך הגמילה מחיתול ,בשלות לעומת ביצוע

7

מעקב התפתחותי של התלמיד במעון ,הסתכלות על ילד ותיאור עבודת הצוות שנעשית בתמיכה אליו – תיאור מקרה ,אתיקה
מקצועית מהי?

8

• בטיחות ועזרה ראשונה.

9

התפתחות הילד גילאי  , 03רגשית ,חברתית וקוגניטיבית

חובות הסטודנט
בקורס:

תצפית משתתפת בת ארבע שעות הסוקרת דילמה במעון ,התלמידה תחפש רקע תיאורטי המאשר או מאשש את התצפית
ותעמיק במציאת פתרונות על מנת להבין תהליכים חינוכיים שצפתה או להביא לשינוי בתהליכים שעדין לא נצפו ואנו רוצים
להביא אותם לידי שינוי.
התלמידה תנסה בפועל להסביר את תוכנית ההתערבות שבנתה ולאחר התנסות התלמידה תסקור את התהליך בכתב
בעבודה מפורטת,

בקורס:

ותעמיק במציאת פתרונות על מנת להבין תהליכים חינוכיים שצפתה או להביא לשינוי בתהליכים שעדין לא נצפו ואנו רוצים
להביא אותם לידי שינוי.
התלמידה תנסה בפועל להסביר את תוכנית ההתערבות שבנתה ולאחר התנסות התלמידה תסקור את התהליך בכתב
בעבודה מפורטת,
שלב סיכום הצגת רפרנט – התלמידה תביא את התהליך בשלמותו לפני חברותיה בכיתה

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

עבודה

50%

תצפיות במעון

50%
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