תכנית הכשרת אקדמאים לחינוך וולדורף )חינוך אנתרופוסופי(
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התוכנית להכשרת מורים בתחומי חינוך וולדורף באורנים משלבת בין לימודי אנתרופוסופיה וחינוך וולדורף לבין
הכשרה אקדמית ודיסציפלינרית לקראת תעודת הוראה לבית ספר יסודי .הכשרת חינוך וולדורף מתמקדת
בארבעה תחומים עיקריים:
 .1העמקה בתכנים רוחניים-אנתרופוסופיים :לימודים אלו כוללים קריאה ,עיון והעמקה בטקסטים של רודולף
שטיינר וממשיכיו ומהווים חלק חשוב מדרך הלימוד וההתנסות.
 .2התנסות אינטנסיבית בתחומי אמנות שונים :מוזיקה ,שירה ,פיסול ,ציור ,אוריתמיה )אמנות תנועה( ,רישום
ודרמה .תחומי האמנות תופסים מקום רב בהכשרה ,זאת משום שיש בהם כדי לפתח את היצירתיות,
הגמישות והפעילות הפנימית הנדרשת למורה ומחנך בבית ספר ולדורף.
 .3עבודה קבוצתית :הסטודנטים נמצאים עם אותה קבוצה חברתית לכל אורך ההכשרה ובמסגרתה עוברים
תהליכים קבוצתיים אינטנסיביים ,תהליכים שמכינים את הסטודנטים לעבודה במסגרת צוות המורים בבתי
ספר ולדורף.
 .4התנסות מעשית ותצפיות בילדים ובאירועים חינוכיים בבתי ספר רגילים ובבתי ספר ולדורף לכל אורך
ההכשרה.
הדגש בהכשרה אינו על צבירת אינפורמציה ולימוד אקדמי אלא בראש ובראשונה על התנסות אישית חווייתית,
התפתחות פנימית והעצמת האישיות של כל המעורבים במלאכה.
הפן האקדמי בא לידי ביטוי בעיקר בלימוד תחום מקצועי הנתון לבחירה בתחילת ההכשרה )התמחות
דיסציפלינרית( .בתחום זה מחויבים הסטודנטים להעמקה אקדמית ולהתמחות מקצועית.
היקף הלימודים הוא  3שנים.

תכנית לימודים הכשרת מורים לבי"ס היסודי ,העל יסודי והכשרת אקדמאים
בחינוך וולדורף – תש"פ
שם הקורס

שנה א

יסודות השקפת העולם האנתרו' א'

√

פסיכולוגיה התפתחותית

√

יסודות חינוך וולדורף א

√

סיפורת ומעשיות עם )התפתחות הילד

√

שנה ב

שנה ג

שנה ד'

ושאלות מתודיות(
פיסול א'

√

ציור ורישום

√

יסודות השקפת העולם האנתרו' ב'

√

דידקטיקה של תחומי ידע – א-

√

יסודות חינוך וולדורף ב

√

סוגיות רעיוניות וחברתיות בחינוך וולדורף א'

√

פיסול ב

√

ציור ורישום ב

√

יסודות השקפת העולם האנתרו' ג'

√

דידקטיקה של תחומי ידע – ב

√

סוגיות רעיוניות וחברתיות בחינוך וולדורף ב

√

פיסול ג

√

ציור ורישום ג

√
√

 4שש לסדירים במסגרת החוג לחינוך שנים
ד )לסדירים בלבד(

√
אימוני הוראה  -שנה א
אימוני הוראה – שנה ב
אימוני הוראה – שנה ג'

√
√
√

לימודי חוץ הנדרשים במסגרת התכנית:

שם הקורס
אוריתמיה  -א
שנה א' –  5ש"ש

שירה ומוזיקה  -א
עיצוב דיבור ודרמה  -א
אוריתמיה  -ב

שנה ב' –  5שש

שירה ומוזיקה  -ב
עיצוב דיבור ודרמה  -ב
אוריתמיה  -ג

שנה ג' –  5ש"ש

שירה ומוזיקה  -ג
עיצוב דיבור ודרמה  -ג

