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מטרות  /תוצרי
למידה:

נתבונן במושגי יסוד בהגות היהודית ובמיוחד בערכים ראשוניים בתחום המוסר ,המכוונים כל יהודי לאורך חייו – טבע האדם
וחובותיו כלפי עצמו ,כלפי הזולת ולפני בוראו .מנקודה כללית זו ,נראה את מקומם של מושגים אלה בעולמו של הילד בהתאם
לכליו הקוגניטיביים ,ונפתח דרכים להחדרת ערכי בסיס במסגרת הגן.

תיאור הקורס:

הסטודנטיות מרחיבות את רמת הידע בנושאים תורניים ומושגי דת חיוניים לחינוך ילדים.
הסטודנטיות לומדות דרכי הוראת מושגים אלו לגיל הרך.
הסטודנטיות מתנסות בחקר נושאי דת ,כתיבת שאלון ונייר עמדה ,כתיבת מערכי שיעור ,והעברתם בכיתה.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה
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פיתוח ערכים אצל ילדים

2

בין אדם למקום

3

בין אדם לחברו

4

בין אדם לעצמו

5

פרוט כל הסעיפים הנ"ל בסיליבוס שבמזכירות החוג
תרגילי כיתה בהכנת הוראת מושגי דת ,ערכים יהודיים לילדי גן .הכנת תלקיט שכוללת:
פירוש ערכים ודרך הוראתם משך שנת הלימודים .התלקיט תכלול:
שיעור שהכינו בקבוצה
שיעור שהכינו בזוגות,
שאלון
נייר עמדה בנושא שבחרו ,על הוראת ערכים
שיעור שתייצגנה בעקבות הלמידות שלהן בעבודה על נייר העמדה

חובות הסטודנט
בקורס:

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

תרגילים

20%

עבודה

80%

רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית

עבודה

80%

רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית
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