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  :פרשיות לימודים
  
חינוך ופסיכולוגיה. מבוא לקורס. הצגת תוכנית הקורס ודיון בהנחות יסוד ביחס לחינוך בגיל הרך,  .1

  מהן ביחס  להוראה ולמידה. בתיאוריות התפתחותיות ובהשתמעויות הנובעות

עיצוב גישה חינוכית בגיל הרך. נדון בתיאוריות התפתחותיות (פיאז'ה, ויגוצקי) וחינוכיות (דיואי)  .2

  כבסיס לעיצוב גישה חינוכית בגיל הרך.

פעילות כלמידה,  :בגיל הרךע ודרכי הוראה ולמידה נעסוק בתיאוריות התפתחות יד. התפתחות ידע .3

או כתוצר מתפתח ודינאמי של הבניה קונסטרוקטיביסטית ולרכישה הניתן ללימוד כאובייקט קיים  ידע

  משותפת.

נבחן כיצד פעילויות הנטועות בהקשרים  מן המוחשי אל המופשט. -צרכים ייחודיים לגיל הרך  .4

  מוחשיים משמשות להתפתחות יכולות המשגה והפשטה.

, כזו המתייחסת לכלל המרכיבים . חינוך בגיל הרך כעבודה טיפולית הוליסטיתהילד כמכלול .5

  המשפיעים על עיצוב אישיותו ופעולתו של הילד.

  החברתי.והרגשי , הקוגניטיבי ,בתחום המוטוריהכרת מאפייני התפתחות  .6

. נכיר את עקרונות ההוראה המתווכת בגן ואת האופן בו הם מעצבים את עבודת הצוות החינוכי בגן .7

  עבודת ההוראה בגיל הרך.

  ..חצר הגרוטאות והטיול, דרמטי, עבודה בחומרים, פעילות מוטורית-משחק סוציו -פעילות הילד  .8

תיאוריות התפתחות ודרכים למימוש של  ןבחינוך בגיל הרך לאורודרכי פעולה הקורס יציג מטרות שונות 
עשייה חינוכית בגיל הרך. צרכי הילד ודרכי הפעולה והלמידה שלו ישמשו כבסיס להבנת המאפיינים 

חלקו הראשון של הקורס  .סיס לדיון בקשר שבין הוראה, למידה וידעוכב הייחודיים של החינוך בגיל הרך
ייבחנו נושאים כעיצוב סביבה חינוכית, דרכי למידה בחלקו השני של הקורס  יבסס רקע תיאורטי לדיון.

  הורים.- והוראה, משחק מסמל, שימוש בחומרי אמנות, יחסי מורים



 . זרימת הפעילות, רג'יו אמיליה, חינוך קיבוצי, משה"ח.גישות ושיטות חינוכיות .9
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  יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים.  *

  אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.  **
  על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.  ***


