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ז"נ 110,ש "ש 55מבנה תכנית הלימודים 
'אשנה 

יום שני  
 התנסות בלבד 

באורנים   לימודים  - יום שלישי 

סמסטר בסמסטר א  
התנסות  08:00-14:00

מעשית בגן הילדים  
הדרכה שנה  (בניית סביבה חינוכית 8:15-9:45

)'א
החינוך  מחשבת 

המחנך בגיל –מהמעשה לתיאוריה 10:00-11:30 
)'הדרכה שנה א(הרך 

התפתחות מוטורית חושית

הפעילות ותרומתה להתפתחות  12:00-13:30 
).'הדרכה א( בילדות המוקדמת

תנועה ופעילות גופנית בילדות המוקדמת

זהות אשית ומקצועית14:00-15:30 

פסיכולוגיה של הגיל הרך15:45-17:15 

היבטים חינוכיים והתפתחותיים בספרות ילדים בילדות המוקדמת17:30-19:00 

ליקויים בהתפתחות  . התפתחות שפה, התפתחות ההמשגה המתמטית והגיאומטרית בגיל הרך : קורסים מקוונים -
  .פיתוח חשיבה עתירת טכנולוגיה,  אוריינות וניצני אוריינות, שפה

שבוע מרוכז של התנסות מעשית: חופשת סמסטר 

'  לשנה ב' חופשת קיץ בין שנה א

)ייקבעו בהמשך(ימים  12  3–התנסות בגילאי לידה 

'שנה ב
יום שני

לימודים באורנים  +התנסות 
לימודים באורנים   יום  - יום שלישי 

סמסטר בסמסטר א סמסטר ב  סמסטר א 

קוגניציה למידה וויסות  8:15-9:45הילדיםבגן  מעשית התנסות 08:00-13:00
)פסיכולוגיה של הלמידה(

3-6ניהול מסגרות חינוכיות 

הגשת חומרי אמנות בגן  הוראת מקרא בגן הילדים10:00-11:30
הילדים

מוכנות לחשבון בגן  12:00-13:30לאורניםנסיעה 14:00-13:00
ההטרוגני

מאפיינים ואיתור מוקדם של  
עיכובים  התפתחותיים

מוכנות לקריאה וכתיבה 14:00-15:30
בגן ההטרוגני

שילוב ילדים בעלי צרכים  
מפגשים+מיוחדים מקוון 

הילדים   גן–התיווך עקרונות   14:00-15:30
כסביבה פעילה ומתווכת  

מוסיקה במכלול החיים של  15:45-17:15טקסים בגן  
הילד

תקשורת הורים מחנכים

15:45-17:15
המעורבות החינוכית ככלי 

מאפייני הילד בגיל הרך ללימוד

מדע בחיי 
היומיום

טבע ועונות השנה בסביבה החינוכית של גן הילדים17:30-19:00

בילדות המוקדמת ל"תכתכנון פיתוח והערכת 17:30-19:00

'  חופשת קיץ בסיום שנה ב

)ייקבעו בהמשך(ימים  12  3–התנסות בגילאי לידה 

'  לשנה ב' חופשת קיץ בין שנה א

)ייקבעו בהמשך(ימים  12  3–התנסות בגילאי לידה 



-מעשיתהתנסות *   
יש גננת שבגן יוכל הגן להיחשב כגן התנסות בשנת הלימודים הראשונה בתנאי    ,  6-3סטודנטית העובדת בגן לגילאי   

.  שתסכים לאמן ובתנאי שקיימת הסכמה של הפיקוח
.  תוכל לקבל  הדרכה במסגרת זו במהלך הקיץ שלוש -העובדת בגילאי לידהסטודנטית   

התכנית להכשרת אקדמאים להוראה–לימודשכר * 
.  שכר לימוד  100%)  ז"נ 74(שש  37עד   

ל מעודכן  "שכ.ח"ש-820אגרות ותשלומים נלווים בסך של כ +ח"ש 13,900ז היה"ל תשע"ל לשנה"שכ100%, שימו לב
.  יתעדכן בהמשך ח"לתשע

. שכר לימוד 200%-אך לא יותר מ  שח 571עלות  שעה נוספת , ומעלה) ז"נ 76(ש "ש  38מ 
.הסכומים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם

.תשלח אליך תכנית אישית, הרשמתך ושליחת גיליונות הציונים שלךלאחר 

.ס גיליונות הציונים ששלחת"התוכנית הינה ראשונית ע .זה אינו מהווה מכתב קבלהמסמך 
ס ייקבעו בהתאם ללימודים קודמים ויילמדו יום אחד  "בביההיקף שעות ההשלמה במקצועות ההוראה *
.  בשנה הראשונה או השנייהבשבוע   
.בסיורים ובתכנית הלימודים ,בשעות, ייתכנו שינויים בימים *

.ח.ל.ט *

מדובר בגילאים הקריטיים ביותר ובשינויים  . לחינוך לגיל הרך ולגן הילדים יש מאפיינים ייחודיים
.  המהירים ביותר המתרחשים בחייו של האדם

אנו רואים חשיבות רבה . חינוכי ייחודי -עבודת הגננת בגן הילדים מהווה תחום מקצועי, על כן
.  בהכשרת אקדמאים באופן מעמיק לחינוך לגיל הרך

התכניות של מכללת אורנים דורשות שנתיים של התנסות מעשית והתנסות קצרת מועד  , על כן
.שלוש-בגילאי לידה


