סיכום פעילות הפורום לשנת הלימודים תשע"ט
שם הפורום  -פורום ראשות מסלולים ותוכניות הגיל הרך
מרכזות הפורום -
ד"ר אורית דרור /אורנים-המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר ניקול בן נון /המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
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 .את הנושא מציג מקצוע מומחה בתחום המוזמן לפגישת הפורום ,ובעקבות הרצאתו
מתקיים דיון בנושא .לעיתים המומחות הן חברות הפורום עצמן.
מטרות הפורום


עדכון ידע :למידה הדדית מתוך העשייה של ראשות התוכניות ,הזמנת מרצים אורחים מתחומים שונים
גיבוש עמדות בנושאים הקשורים בגיל הרך



תמיכה בניהול התוכניות
הידוק הקשר עם משרד החינוך





תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ
בשנה זו אנו רוצות לחזק את הקשר עם האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך .המפגש הפותח את השנה יתקיים
במשרד החינוך ובו נפגוש את מנהלת האגף ובעלות תפקיד באגף לשם עדכון הנעשה במשרד ובמכללות .במפגשים
הבאים נקיים צוותי חשיבה שיפתחו ויבססו את התפיסה של "הגן העתידי" המתגבשת במשרד לצורך שילובה
בהכשרה של גננות לעתיד .כמו כן יתקיימו סיורים בגנים ומפגשים עם גננות מהשטח שבהם נלמד במשותף על
מודלים שונים של גישות חינוכיות.

סיכום פעילות לשנת הלימודים תשע"ט
יעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשע"ט


מפגש אחד בשטח לצורך חיבור חווייתי יותר לשינויים שמתווה משרד החינוך .מוקד חשוב בשנת הלימודים
הבאה יהיה חיבור לאגף החינוך הקדם-יסודי ולגף כניסה להוראה.
מפגש עם פרופ' דורית ארם ופרופ' 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 פעילות
• קיימנו מפגש עם פרופ' דורית ארם מאוניברסיטת תל אביב ,שעמדה בראש הוועדה להערכת איכות בתחום
הכשרת עו"ה לגיל הרך ,לגבי סיכום הערכת האיכות של המל"ג את התוכניות לגיל הרך במכללות בארץ.
• יצאנו לסיור בגנים בפתח תקוה בליווי צוות הפסג"ה ושתי המפקחות ,שרונה בן שושן וברכה יושע .ביקרנו
בשני גנים המיישמים את החזון של גננות האם של שני הגנים ובגן נוסף של גננת מתחילה .אחד הגנים שילב
את החורשה שמולו ומרבית הפעילות עם הילדים מתקיימת בחורשה ,והגן השני נבנה עם דגש על התחום
המוטורי .לאחר מכן התקיים דיון במרכז פסג"ה עם צוות הגיל הרך של העיר ,שבו הוצג מודל העבודה
ושיתופי הפעולה בין הגורמים השונים )פסג"ה ,רשות ,פיקוח ,גננות(.
• נציגות הפורום היו חלק מועדת כנס הגיל הרך ע"ש גדעון לוין ,המתקיים פעם בשנתיים .הכנס התקיים
בפברואר והיה בנושא "לחיות ביחד בשלום :זה מתחיל בגיל הרך".
• הזמנו את ד"ר מירב תורג'מן ,מנהלת היחידה לפיתוח פדגוגי באגף לחינוך קדם יסודי ,והיא הציגה בפנינו את
תפיסת "הגן העתידי" המתגבשת במשרד החינוך.
• הזמנו את ד"ר קלודי טל שהציגה את נושא ניהול הגן בעקבות הוצאת ספרה בנושא.

בסימן אישי
המפגשים של הפורום מאפשרים לנו לפגוש עמיתות ממכללות אחרות ולקיים שיח מקצועי רלוונטי בענייני ניהול
התוכניות ,הכשרה ,תקנות ונהלים וכמובן הגישה החינוכית שלנו .המפגשים תורמים מאוד ,ונוטעים תחושה של
שייכות ושיתוף .קיומו של פורום כזה חשוב ביותר .הנוכחות במפגשים אינה מלאה ,וזו בעיה שאנו ,כרכזות הפורום,
מנסות להתמודד איתה ללא הצלחה יתרה.

