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 הקורס: מטרות

בסדנה נדבר על התפתחות של ויסות עצמי בילדות, במיוחד בגיל הגן, ובדרכים למדוד 

ולעודד התפתחות של יכולת זו אצל הילד. כמו כן, נתנסה בחונכות אישית של ילדים בגיל זה. 

החונכות תעשה בשני מעונים רב תכליתיים בסביבת האוניברסיטה: במרכז לגיל הרך ובמעון 

 אמונה. 

 :הקורס מבנה
נאי שההנחיות יאשפרו הכוונה היא לקיים את המפגשים באופן פרונטלי בקמפוס, כמובן בת

א' יוקדש ללמידה בכיתה של חומר תיאורטי ואמפירי בנושא ויסות עצמי, כולל ר זאת.  סמסט

שיעורי מבוא של המרצה ופרזנטציות של  מאמרים על ידי סטודנטים. סמסטר ב' יוקדש 

במעונות. כל סטודנט יצוות לילד ויפגוש אותו באופן שבועי. יתקיימו לחונכות של הילדים 

מספר הדרכות קבוצתיות עם העובדת הסוציאלית ועם פסיכולוגית המעון. המפגשים 

 השבועיים הנ"ל ילוו עם מפגשים בכיתה.

 

 -הציון השנתי הסופי יורכב מ :והרכב הציון בקורס אופן ההערכה

  הסטודנט בשיעוריםנוכחות והשתתפותו של  25%

 ההערכה על העבודה המעשית כחונך 25%

 פרזנטציה 25%

 עבודה 25%  

 



במידה ובגלל הקורונה לא נצליח לקיים את החונכות, אזי הסטודנטים ינסו את המשחקים שלהם  •

על ילד בגיל מתאים שהם מכירים )משפחה, מכר, שכן, וכ'( ויציגו בכיתה את המשחק ואת 

 כך ציון שיחליף את ההערכה על עבודתם כחונכים.ההתנסות ויקבלו על 

 :מטלות

 כל סטודנט יכין משחק, ישחק איתו עם הילד שהוא חונך ויציג אותו בכיתה .1

 סטודנטים יציגו פרזנטציה לכיתה בזוגות .2

באתר המודל  כל סטודנטים יכין הצעת מחקר המבוססת על הפרזנטציה. רשימת המאמרים תיתפרסם .3
 של הקורס בתחילת הסמסטר

 

 דרישות הקורס:

הסדנה הינה שנתית. הנוכחות הינה חובה הן בביקור השבועי במעון והן בשיעורים. כל סטודנט 

 יכין תיקיה אשר תשמר במעון ובה ירשום מעכב שבועי אחר הפעילות שלו עם הילד שבאחריותו.

 להתנהל בזום, הנוכחות כוללת פתיחת מצלמות. במידה והשיעורים יאלצו 

 

  :נושאי הלימוד

 מה זה ויסות עצמי -

 כיצד הוא מתפתח -

 מה משפיע על התפתחותו -

 המשך מהלך החיים של הילד מה ההשלכות של יכולת זו בגיל הגן על  -

 כיצד ניתן לחזק ולפחת ויסות עצמי אצל ילדים -

  ויסות עצמי באוכלוסיות מיוחדות -
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