סיכום פעילות הפורום לשנת הלימודים תשע"ח
שם הפורום :הגיל הרך
מרכזות :ד"ר ניקול בן-נון ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; ד"ר אורית דרור ,אורנים –
המכללה האקדמית לחינוך
מבוא
מפגשי הפורום מזמנים מקום לשיח ולדיון בבעיות משותפות המעסיקות את ראשות התוכניות לגיל הרך במכללות ,וכן
ללימוד נושאים חדשים בתחומי עניין שונים )הכשרה ,חינוך ,מחקר ,מדיניות( .רכזות הפורום בוחרות לדון בנושא
רלוונטי המעניין את המשתתפות .הנושא מוצג על ידי איש מקצוע מומחה בתחום המוזמן לפגישת הפורום ,ובעקבות
הרצאתו מתקיים דיון בנושא .לעיתים המומחות הן חברות הפורום.

מטרות הפורום
 עדכון ידע :למידה מתוך הצלחות של מסלולים שונים ,הזמנת מרצים אורחים בתחומים שיש רצון לדעת עליהם
יותר.
 גיבוש עמדות בנושאים הקשורים בגיל הרך.
 תמיכה בניהול החוגים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט
 החלטנו כי בשנת הלימודים הבאה נקיים מפגש אחד בשטח ,כדי להתחבר באופן חווייתי יותר לשינויים שמתווה
משרד החינוך .מוקד חשוב בשנת הלימודים הבאה יהיה חיבור לאגף החינוך הקדם-יסודי ולגף כניסה להוראה.
 מפגש עם פרופסור דורית ארם ופרופסור קובי יבלון :בקרה על איכות החוגים והמלצות ועדת המתווים.
 ביקור בגני פתח תקוה כדוגמה לקידום יוזמות ואוטונומיה של גננות.
 ביקור בגני רמת גן – הגן העתידי ,בליווי של רן כהן אהרונוב.
 כנס גדעון לוין.
 הזמנה של ד"ר שרה זילברשטרום – דיון על הסטאז' ועל תהליך הכניסה להוראה.
 ניהול צוותים בחוג לגיל הרך :מאפיינים ארגוניים ודרכי עבודה.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשע"ח
להלן רשימת הנושאים שעסקנו בהם השנה:
 המתרחש בעולם סביב הגיל הרך :המשתתפות סיפרו על כנס הגיל הרך בבולוניה ,ביקור ברג'יו-אמיליה ובפינלנד.
דגש הושם על ההכשרה המקצועית השונה מהנהוג בארץ ,על בחירת כוח האדם ועל האוטונומיה של המחנכים.
 דיון במצב ההרשמה לתוכניות הגיל הרך :המשתתפות העלו סיבות שונות למצב .הוחלט על פנייה למשרד החינוך
ולהסתדרות המורים ,אך אלו גם אלו לא גילו עניין בנתונים החדשים.

 הילדוּת כתרבות :מפגש אחד יוחד לצאת ספרה של עמיתתנו ד"ר אפרת מור ממכללת סמינר הקיבוצים – "גן
הילדות".
 חינוך בגילאי לידה עד שלוש :כדי להכיר את הנושא נפגשנו עם כמה אורחים :פרופסור מנואל טרכטנברג; יאיר
אלברטו ,מנכ"ל עמותת "בקהילה" המפעילה מעונות; מיכל כרמל ,אחראית הכשרה במשרד העבודה והרווחה ,אגף
מעונות היום; ד"ר שרה כרמון ,מפקחת ארצית על הכשרה בגיל הרך של אגף מעונות היום; פנינה הירש ,מפמ"רית
משרד החינוך ללימודי חינוך )= לימודי מטפלות בתיכונים( .המטרה הכללית שלנו הייתה לגייס את ראשות
המסלולים לעניין זה .במילים אחרות ,לבחון שוב את הקורסים הקשורים בגילאים הללו ואת ההתנסות המעשית,
וכן להבין את האפשרויות הגלומות )לצד הקשיים( בהכשרה לגילאים הללו .כתוצאה מהמפגשים הללו עלה שיתוף
פעולה בין מכללת אחוה למרכז גיל רך המוקם בדרום )ביוזמתו של פרופסור טרכטנברג(; מכללות ערביות בודקות
שותפויות עם עמותת "קהילה" ,בהינתן העובדה שגילאי לידה הם פוטנציאל תעסוקתי כמעט בלעדי עבור הבוגרות
הערביות; בחלק מהמכללות חלו שינויים בקורסים ובהתנסות המעשית .נייר עמדה ייכתב במהלך הקיץ.
 תוכנית חות"ם :נפגשנו עם שלומית עמיחי וצוות חותם ,כדי להכיר את התוכנית ולדון באפשרות שבעתיד ילמדו
בה גם סטודנטיות של הגיל הרך.
 ארגון סביבה חינוכית :נפגשנו עם ד"ר יעל שוסטל )מכללת לוינסקי( ,מומחית לבניית סביבות חינוכיות.
 ניהול צוותים :נפגשנו עם ענאן סרור ,פסיכולוג ארגוני ,מנה"ל שפ"י במזרח ירושלים ומרצה במסגרות שונות.
שוחחנו על התרבות הניהולית שלנו ,על הנחות עבודה והנחות סמויות של קבוצות שאנו מנהלות.
 דוח מל"ג בעקבות הערכת התוכניות לגיל הרך במכללות :גיבשנו נקודות מספר שנרצה להגיב עליהן .מסמך יצא
במהלך הקיץ .בתחילת שנת הפעילות נבקש להיפגש עם פרופסור דורית ארם כדי לשמוע ממנה על הנקודות
העיקריות לשיפור.

