
 

 2202-1202 ב"פשנה"ל תש - שרת אקדמאים לגיל הרךתכנית להכ
 

 מוסד לימודים ___________ תאריך _________ת.ז______________      :_________שם

 

שנת  נ"ז שם הקורס התחום
 לימוד

  פטור/הערות

 

  א  זהירות בדרכים, ביטחון ובטיחות, עזרה ראשונה

  ב  סדנת התייחסות לשואה בגן הילדים

     מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית 

לימודי 
הכשרה 
לתעודת 
הוראה 
גילאי 

   6-לידה
  

                  

  א 2 ()הדרכה מיהו ילד הגן

  א 4 ()הדרכההיבטים פרקטיים רפלקטיביים  –מהמעשה לתיאוריה 

  א 2 הדרכה(הילד )להתפתחות  המשחק ותרומתו

  ב 2 ( )הדרכה ארגון סביבה חינוכית

  ב 2  (בשטח) 3-6 תות חינוכיוניהול מסגר

  ב 2 (בשטחקידום אקלים מיטבי בגן הילדים )

  ב 2 המעורבות החינוכית ככלי ללימוד מאפייני הילד בגיל הרך )הדרכה(

  ב 4 תכנון פיתוח והערכת תכניות לימודים בילדות המוקדמת )הדרכה(

  א 8 הלכה ומעשה -ש לידה עד שלוחינוכיות מסגרות 

התנסות 
 מעשית

 

 א 10 יום בשבוע )כולל חופשת סמסטר / שבוע מרוכז( –שנה א'  –אימוני הוראה 
גני ההתנסות נבחרים על 

 ידי המכללה
 ב 8 יום בשבוע )כולל חופשת סמסטר / שבוע מרוכז( -שנה ב'  –אימוני הוראה 

 ב 2 שבוע מרוכז בתחילת שנת הלימודים בגנים

ג החו
לחינוך 
בגיל 
 הרך

  א 2 שית ומקצועיתיזהות א

  ב 2 ילדים ומסכים )מקוון(

  א 2 )מקוון(חג ומועד 

  א 2 ילד-מחנך גומלין יחסי

  א 2 (מקוון)התפתחות שפה 

  א 2 (מקוון) ליקויים בהתפתחות שפה

  א 2 )מקוון( מוכנות לקריאה וכתיבה בגן ההטרוגני

  ב 2 )מקוון( יתהתפתחות מוטורית חוש

  ב 2 תקשורת הורים מחנכים

  ב 2 )מקוון( הגיאומטרית והמתמטיתהתפתחות ההמשגה 

  ב 2 טקסים בגן

  ב 2 וחשיבה בגיל הרך פסיכולוגיה של למידה

לימודים 
מתוך 

תחומי 
 : הדעת
חינוך 

מיוחד, 
אמנויות

טבע 
ומדעים, 

 מקרא

  א 2 ה בגיל הרךייוביטותנועה 

  ב 2 מכלול החיים של הילדמוסיקה ב

  ב 4 ספרות ילדיםמבוא ל

  ב 2 מקרא בגן הילדיםההוראת 

  ב 2 הגשת חומרי אמנות בגן הילדים

קריאה מודרכת +  -מאפיינים ואיתור מוקדם של עיכובים התפתחותיים 
 מפגשים )מקוון(

  ב 2

  א 4 ה סיוריםבשילוב שלוש טבע ועונות השנה בסביבה החינוכית של גן הילדים

  ב 2 )מקוון(מפגשים  קריאה מודרכת + –שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

  ב 2 מדע בחיי היומיום 

  ב 6 ניתן לקבל פטור בגין לימודים אקדמיים קודמים - קורסי בחירה מתחומי הדעת 

 

    100 50סה"כ ש"ש =                                                                                

    :סה"כ פטורים                                                                               

    :סה"כ ללמוד                                                                               

 חייו של האדם. על כן, לאורךמדובר בגילאים הקריטיים ביותר ובשינויים המהירים ביותר  .לחינוך לגיל הרך ולגן הילדים יש מאפיינים ייחודיים

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

 ת.התכניות של מכללת אורנים דורשות שנתיים של התנסות מעשי לפיכך,

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .תתקיים בימי שני, בגנים אשר יקבעו ע"י המכללהההתנסות המעשית  - התנסות מעשית

 .יום לימודים במכללה –יום התנסות מעשית, יום שלישי  –יום שני  – שנה א'

 .יום לימודים במכללה –שלישי, יום התנסות מעשיתיום  – שנייום  – שנה ב'

 הערות כלליות

 :לפיכך .בהתנסות המעשית המודרכתאנו רואים חשיבות עליונה  (א

 .אנו מקפידים לבחור את גני ההתנסות בהם אנו משבצים את הסטודנטים 

 במכללת אורנים אורכת שנתיים בשני גני  ההתנסות המעשית )אימוני הוראה( בחוג לגיל הרך

 ילדים שונים )גן התנסות בכל שנה(.

  יש חשיבות רבה בהבנת הרצף ההתפתחותי ובהכרות עם שלוש השנים הראשונות לחיים

 חינוכיותמסגרות  קורס ישנו על כןוראה לגיל הרך כוללת גם את הגילאים הללו(, )תעודת הה

  נ"ז. 8עם אקרדיטציה של  הלכה ומעשה - שלידה עד שלו

בחלק מהקורסים המקוונים יתקיימו שיעורים פרונטאליים. האחד בפתיחת  - קורסים מקוונים (ב

יים גם לפני תחילת שנת הלימודים יכולים להתק והקורס והשני באמצעו או בסיומו. שיעורים אל

 או בחופשת הסמסטר. הודעות על כך תשלחנה מראש. 

 
  

 הכשרת אקדמאים להוראה - שכר לימוד

בכפוף לחוזר  2021חודש ספטמבר לקראת  התעריפים המעודכנים לשנה"ל תשפ"ב יעודכנו

 משרד החינוך.

 .שכר הלימוד נקבע בהתאם למספר הנקודות בתכנית הלימודים

)נכון לשנה"ל תשפ"א(, ₪  13,780שכר לימוד  100%נ"ז( התשלום יהיה בגובה  72ש"ש ) 36ד ע

 הסכומים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם. 

אך סך כל שכ"ל ללימודי תעודת ₪,  575עלות כל שעה נוספת  - נ"ז( ומעלה 74ש"ש ) 37-החל מ

-אגרות ותשלומים נלווים בסך של כ שכר לימוד. לכל שנת לימוד יתווספו 200%הוראה לא יעלה על 

 לשנה. ₪  900

 סטאז' ורישיון הוראה 

של משרד החינוך, כל בוגר חייב בתעודת הוראה וברישיון הוראה. ובגנים  כדי ללמד בבתי ספר

ניתן  הוראההרישיון ניתנת ע"י המכללה בסיום החובות האקדמיים לתעודת הוראה.  תעודת ההוראה

שנת הסטאז' ובסיום סדנת סטאז' שמתקיימת באורנים. תעודת ההוראה ע"י משרד החינוך בסיום 

אין קשר בין קבלת תעודת ההוראה לבין סיום סטאז' תינתן גם אם הסטודנט לא עשה שנת סטאז'. 

מהחובות האקדמיים של תעודת ההוראה,  80%את הסטאז' ניתן לעשות לאחר סיום וסדנת סטאז'. 

סות המעשית וסדנאות חובה )עזרה ראשונה, זהירות בדרכים, וסיום כל חובות הדידקטיקה, ההתנ

 על פי בגןבטחון ובטיחות, אותן ניתן ללמוד במהלך שנת הלימודים(. הסטאז' ייעשה ע"י הבוגר 

 משרה.    1/3הוראה בהיקף של התעודת 

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


