סיכום פעילות הפורום בשנת הלימודים תש"ף
שם הפורום :הגיל הרך
שם המרכזות :ד"ר ניקול בן-נון ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; ד"ר אורית דרור ,אורנים -
המכללה האקדמית לחינוך

מבוא
הפעילות השנה התמקדה בקשר עם משרד החינוך והגננות בשטח ,במטרה להתאים את תוכני ההוראה במכללה
למציאות שעימה תיפגשנה הסטודנטיות לכשתגענה להיות גננות.

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.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תש"ף
הגן העתידי
האגף הקדם-יסודי מקדם בשנים האחרונות את מיזם הגן העתידי ,המעודד גננות לפתח את תפיסתן ועשייתן החינוכית
ומכיר בפיתוח מלמטה כלפי מעלה .גננות מוזמנות להגיש בקשה לתקצוב היישום של רעיונותיהן בגן הילדים .ד"ר
מירב תורג'מן ,הממונה על הפעלת היחידה הפדגוגית באגף ,הגיעה למפגש עם צוותה ותיארה לנו את מטרות המיזם
ואת דרכי יישומו .למדנו כי ניתן לגזור מתוך דרכי עבודתן את דרכי העבודה בהדרכה הפדגוגית במכללות .בהמשך
ביקרנו בגנים במודיעין .הכרנו את המרכז המדעי-אומנותי ,המנכיח דרכי עבודה מגוונות וחדשניות עבור הצוות
והילדים .עוד ביקרנו בשני גנים של גננות יזמיות ,והתוודענו למעטפת העירונית המרשימה שהן נהנות ממנה.

מפגש עם אורנה פז ,מנהלת האגף הקדם-יסודי
במפגש למדנו על המטרות והאתגרים של האגף ,והצפנו בעיות קיימות שאנחנו רואות .בין היתר העלתה אורנה את
הסוגיות הללו :הצורך בעדכון התכנים של לימודי הליבה; הבחינה של עבודת הגננות סביב הגן העתידי והמפגש של
עשייתן עם ערכים שהאגף מוביל מלמעלה; יישום השילוב וההכלה; השינוי התפיסתי שצריך להתחולל בעבודת
הפיקוח; המאפיינים השונים של גננות צעירות לעומת המבוגרות .עוד ציינה אורנה את המהפך הדיגיטלי שהאגף מוביל
עבור האדמיניסטרציה הנדרשת מהגננות .כולנו העלינו את המחסור הקיים בגננות ובפרחי הוראה ,ואת המחיר
שמחסור זה גובה באיכותן של המגיעות לתחום .כולנו הסכמנו שבשלו התנאים להעברה של גילאי לידה-שלוש למשרד
החינוך .עלה הקושי במציאת עבודה במגזר הערבי.

ימי קורונה
קיימנו בנקודות זמן שונות כמה מפגשים כדי לדון בבעיות שנוצרו בעקבות משבר הקורונה.

מפגש מחקר
ראשות חוגים הציגו מחקרים שערכו.
נוסף על כך ,הפורום היה שותף בכינון כנס בנושא הכלה והשתלבות.

מסמכים ותוצרים שפותחו בפורום

• מכתב על התנסות בשנתון א' )מצורף(
• נושאים שעלו לדיון בעקבות משבר הקורונה )מצורף(

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

• נמשיך לעסוק באתגרי הקורונה ,ובכללם ה Well being-של הצוותים ושל הסטודנטיות.
• אם יאושר מתווה ודמני ענבר נדון ביישומו.
• נעסוק בהכלה ובהשתלבות.
• נפתח את העיסוק במחקרים הקשורים לגיל הרך.

בסימן אישי
הבנו את ההזדמנויות שמייצר המפגש בזום .לצד זאת ,המפגש פנים אל פנים עם הגננות והלמידה החוץ-כיתתית היו
לנו לעונג.

