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 הכשרת אקדמאים להוראה

 9201/  8201 טשנה"ל תשע" -תכנית להכשרת אקדמאים לגיל הרך

 

 

שנת  ז"נ שם הקורס התחום
 לימוד

 הערות 

 

  ב  סדנה  בהוראת השואה
  ב 2 טקסים בגן

  א 2 מקווןקורס  -חג ומועד  
    ה ראשונהזהירות בדרכים, ביטחון ובטיחות , עזר

לימודי 
הכשרה 
לתעודת 
הוראה 
גילאי 

   6-לידה
  

                  

  א 2 בניית סביבה חינוכית  (הדרכה שנה א')
  א 4 המחנך בגיל הרך (הדרכה שנה א') –מהמעשה לתיאוריה 

  א 2 הפעילות ותרומתה להתפתחות בילדות המוקדמת( הדרכה א').
  א 2 גיאומטרית בגיל הרךהתפתחות ההמשגה המתמטית וה

  ב 2 מקוון (בהתייחסות לגיל הרך) –מחשבת החינוך 
  ב 2 גן הילדים כסביבה פעילה ומתווכת (הדרכה) –עקרונות התיווך 

  ב 2 המעורבות החינוכית ככלי ללימוד מאפייני הילד בגיל הרך (הדרכה)
  ב 4 דרכה)תכנון פיתוח והערכת תכניות לימודים בילדות המוקדמת (ה

התנסות 
 מעשית

  א 10 שנה א' כולל ימי התנסות לאורך  חופשת הסמסטר/ שבוע מרוכז –אימוני הוראה 
  ב 10 שנה ב' כולל שבוע מרוכז בתחילת שנת הלימודים בגנים –אימוני הוראה 

  א/ב 10 יום בכל קיץ) 12שלוש התנסות קיץ ( -אימוני הוראה לידה

החוג 
לחינוך 
בגיל 
 הרך

  א 4 זהות אשית ומקצועית
  ב 2 תקשורת הורים מחנכים
  א 2 שלוש -החינוך והטיפול האיכותי לידה

  א 2 מקווןקורס -התפתחות שפה 
  א 2 מקווןקורס  -ליקויים בהתפתחות שפה
  א 2 מקווןקורס -אוריינות וניצני אוריינות

  ב 2 התפתחות מוטורית חושית
  א 4 הרך פסיכולוגיה של הגיל

  ב 2 מקווןקורס – ילדים ומסכים
  ב 2 3-6ניהול מסגרות חינוכיות 

  ב 2 מבוא לניתוח וניווט התנהגות
  ב 2 קוגניציה למידה וויסות (פסיכולוגיה של הלמידה)

לימודים 
מתוך 

תחומי 
 : הדעת
חינוך 

מיוחד, 
אמנויות, 

טבע 
ומדעים, 

 מקרא

  ב 2 הוראת מקרא בגן הילדים
  א 4 היבטים חינוכיים והתפתחותיים בספרות ילדים בילדות המוקדמת

  ב 2 מוסיקה במכלול החיים של הילד
  א 2 תנועה ופעילות גופנית בילדות המוקדמת

  ב 2 תנועה ופעילות גופנית בילדות המוקדמת ב'

  ב 2 הגשת חומרי אמנות בגן הילדים
  ב 2 מקוון –התפתחותיים מאפיינים ואיתור מוקדם של עיכובים  

  ב 4 טבע ועונות השנה בסביבה החינוכית של גן הילדים
  ב 2 שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים + מפגשים אישיים

  ב 2 מקוון –מדע בחיי היומיום 
  ב 4 ניתן לקבל פטור בגין לימודים אקדמיים קודמים -קורסי בחירה מתחומי הדעת 
   110 סה"כ 
    פטורים  סה"כ 

 סה"כ  
   

 ____________  ת.ז __________תאריך _________ :שם

            

 

 

 

מדובר בגילאים הקריטיים ביותר ובשינויים המהירים ביותר לארוך חייו של האדם. על כן, עבודת  -לחינוך לגיל הרך ולגן הילדים יש מאפיינים ייחודיים
לחינוך לגיל הרך. על כן, התכניות של מעמיק רואים חשיבות רבה בהכשרת אקדמאים באופן חינוכי ייחודי . אנו  –הגננת בגן הילדים מהווה תחום מקצועי 

 שלוש.-מכללת אורנים דורשות שנתיים של התנסות מעשית והתנסות קצרת מועד בגילאי לידה



 

 

 תכנית הלימודים:מבנה 

 -ימי לימוד

 יום שלישי. -יום לימודים במכללה + חצי יום התנסות. יום הלימודים -שנה א'

יום וחצי במכללה+ חצי יום התנסות. ימי הלימוד: שלישי (מלא)  + שני לאחר ההתנסות  -שנה ב'
 ). 14.00המעשית (החל מהשעה 

ימים. במקרה הצורך ניתן יהיה לחלק על פני שני קייצים ובתנאי  24בסוף שנה א  -התנסות בקיץ
שבקיץ הראשון ימומשו לפחות חצי מהימים. תאריכי התנסות הקיץ יקבעו על ידי המכללה. 

בתנאי  לקבל  הדרכה במסגרת זו במהלך הקיץ תוכל שלוש -סטודנטית העובדת בגילאי לידה
 לכניסת המדריכה הפדגוגית של הסטודנטית למסגרת.  שהמערכת בה היא עובדת תסכים

 

 -התנסות מעשית
 ההתנסות המעשית תתקיים בימי שני, במסגרות אשר יקבעו ע"י המכללה. 

 
 
 

 ימים מיוחדים מעבר לימי הלימודים השוטפים
 

לאורך השנה הראשונה יתקיימו שלושה סיורי טבע שאינם בימי לימודים. הודעה על  סיורי טבע:
 תאריכים תשלח מראש. ה

 
 

טרום תחילת שנת הלימודים ובמהלך חופשת הסמסטר יתקיים יום במכללה   קורסים מקוונים:
לפתיחת הקורס המקוון. במהלך הסמסטר יוחלט מראש על יום שלישי מרוכז באמצע הסמסטר בו לא 

 המקוון. פרונטאליים הקשורים לקורס  –ילמדו הקורסים הרגילים וינתנו שיעורים מרוכזים 

 
•  
 

 
 

 
 

 
  –התכנית להכשרת אקדמאים להוראה  –שכר לימוד  •

 .שכר הלימוד נקבע בהתאם למספר הנקודות בתכנית הלימודים
הסכומים ₪ ,   13,700שכר לימוד, 100%נ"ז) התשלום יהיה בגובה   72ש"ש ( 36עד 

 571נוספת עלות כל שעה  -נ"ז) ומעלה 74ש"ש ( 37-צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם, מ
שכר לימוד. לכל שנת לימוד יתווספו אגרות ותשלומים נלווים בסך  200% -אך לא יותר מ₪, 

 לשנה. ₪  900-של כ
 
 

  . מסמך זה אינו מהווה מכתב קבלה. ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים 
 חט.ל.

 מסמך זה אינו מהווה מכתב קבלה. התוכנית הינה ראשונית ע"ס גיליונות הציונים ששלחת.

   קודמים.ייקבעו בהתאם ללימודים  ה"ס ה דיסציפלינריים במקצועות ההוראה בביהיקף לימודי ההשלמ*
 ., ובתכנית הלימודים, בסיורים שינויים בימים ובשעות* ייתכנו 
 *ט.ל.ח . 

 


