הגיל הרך
גרסה עדכנית תשפ"ב

תכנית לימודים לתואר ראשון ותעודת הוראה
ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים

ספטמבר 2021

הגיל הרך

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

*4

*4

סך ש"ש

 *1פטור לבוגרי מכינה קדם-אקדמית תשפ"א של האקדמית גורדון ,בתנאי ציון
 70ומעלה
 *2פטור לבוגרי מכינה קדם-אקדמית תשפ"א של האקדמית גורדון ,בתנאי ציון
 80ומעלה
 *3פטור למסלול מצטיינים
 *4לבוגרי מכינה קדם אקדמית של האקדמית גורדון (תשפ"א) וסטודנטים
במסלול מצטיינים קורסי שנה ד' משובצים בשנה ג' (בתנאי שהושלמו קורסי
קדם)

*****
חינוך והוראה ()12

הערות  /קורסי קדם

פסיכולוגיה
אוריינות ומידענות דיגיטלית
גישות שונות לילדות ומדיניות בחינוך  /השקפות מחוללות עשייה
מאפיינים ועקרונות לחינוך בשנות ינקות (א)
 *1תיהלוך חשיבה אקדמית-מחקרית

12ש"ש
חינוך והוראה

2
1
1
1
2

יינתן פטור (1ש"ש) על החלק של מחקר כמותי

אסטרטגיות בלמידה ובהוראה (א+ב)
טכנולוגיה לצרכי למידה והוראה
 *3חושבים מלידה
(התנדבות בקהילה) מחול"ה
לימודי העשרה ()4
הניקוד ניתן על הרמה הגבוהה ביותר
אנגלית לרמת פטור

2
1
1
1
2

(אנגלית מתקדמים  2בלבד).
חובה לסיים עד סוף שנת לימודים השנייה

 *1חג ומועד ומבט רב תרבותי
דוברי ערבית :השפה והתרבות הערבית  /מורשת דרוזית ומבט
רב תרבותי
השואה ומשמעותה

1

1

 4ש"ש
העשרה

קורסי קדם :התנסות שנתון א';
מאפיינים ועקרונות לחינוך בשנות ינקות (ב')
קורסי קדם :התנסות שנתון ב'; גן ועכשיו

*חלק מתוכנית הרחבת הסמכה לגן חנ"מ

מאפיינים ועקרונות לחינוך בשנות ינקות א'

*חלק מתוכנית הרחבת הסמכה לגן חנ"מ

הכשרה קלינית ()18
התנסות בהוראה
גן ועכשיו (סדנה יישומית מלוות התנסות ,שנתון ב')

2

4
2

חושבים עתיד ( סדנה יישומית מלוות התנסות ,שנתון ג')

דיסציפלינה ( )56
לשון ()8
קריאה לתיאטרון
הגייה תקינה בקריאה ובשיח
 *2היבטים בניסוח – תחביר ואוצר מילים
לשון חברה ושיח בגיל הרך
 *3רטוריקה של הטקסט והדיבור  /קורס סימולציות
הכלה והשתלבות ()4
ילדים עם צרכים מיוחדים  -מאפיינים ודרכי שילוב
הילד שונה הצרכים במשפחה ובקהילה
שילוב ילדים עם לקויות התפתחותיות-מוטוריות
תחומי ליבה ()44
מאפיינים ועקרונות לחינוך בשנות ינקות ב' (סדנה יישומית)
למידה חברתית-רגשית  /דיאלוג חברתי בגיל הרך
אוריינות בגיל הרך
התפתחות תקשורת שפה ודיבור מלידה
 *1מבוא לספרות ילדים
 *3תפיסות מגדריות בספרות ילדים  /קריאות חדשות
מוסיקה לפעוטות
תרבות חזותית
תוכניות לימודים :מהתכנון ועד למרחב הלמידה (בגן הילדים)
חינוך לבריאות גופנית
הכלה ,גבולות ומה שביניהם (יחסי ילדים  -הורים – מחנכים ,בגיל
הרך)

8
2

14ש"ש מעשי
4ש"ש
סדנאות יישום

8ש"ש
לשון

2
2
2
1
1
2
1
1

4ש"ש
הכלה
והשתלבות
44ש"ש
תחומי ליבה

1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2

*חלק מתוכנית הרחבת הסמכה לגן חנ"מ
*3

*חלק מתוכנית הרחבת הסמכה לגן חנ"מ

לדוברות עברית בלבד *3

ייצוגים של אחרות בתרבות

1

חינוך מוסיקלי בגיל הרך
מדע ,טכנולוגיה וסביבה
הבעה ויצירה בחומרים
משחוק המשחק
תקווה ישראלית " -קורס נודד"

1
3
1
1
2

*חלק מתוכנית הרחבת הסמכה לגן חנ"מ
סיכון ,סיכוי וחוסן בגיל הרך
חלומות מתגשמים  -יזמות בגן הילדים
זהותה המקצועית של הגננת כמנהלת וכמנהיגה חינוכית
לדוברות ערבית בלבד  *3גיבורי על במקרא
(הקורס יילמד בשפה האנגלית; מיועד גם לדוברות השפה
הערבית)
ממושגי יסוד לסיפור וחרוז מתמטי
למידה במרחבי-חוץ בגן
*כחלק מתוכנית הרחבת הסמכה לגן חנ"מ
תקשוב מתקדם בגיל הרך (בחירה)

1
1
2
2

2
1
1

קורס ייעודי

קורסי קדם:
תיהלוך חשיבה אקדמית-מחקרית; אנגלית ברמת פטור

*חלק מתוכנית הרחבת הסמכה לגן חנ"מ

בחירה  -מגמת הרחבה :אומנות  /מדעים  /ספרות  /טכנולוגיה
סמינריון חינוך
סמינריון חינוך מיוחד (בגיל הרך)

2
3.5
3.5
סך א':
26ש"ש

חובות נוספים (הדרכה  /למידה א-סינכרונית עצמאית ומבדק)
הדרכה ביבליוגרפית (א)
מבדק ( APAא')
מבדק מיומנויות כתיב (א')
מבדק בריאות ותזונה (ב')
מבדק אזרחות דיגיטלית ברשת (ב')
מבדק ביטחון ובטיחות (ב')

סך ב':
30ש"ש

סך ג':
22ש"ש

סך ד':
 7ש"ש

כללי:
 2אנגלית
 1מחולה
 2תקווה

מותנה במספר הנרשמים
*מגמת הרחבה חובה  -כחלק מתוכנית הרחבת
הסמכה לגן חנ"מ

הקורס "אזרחות דיגיטלית ברשת" מקנה 1ש"ש למי
שתבחר באשכול זה

סדנה ומבדק עזרה ראשונה (ג')
בחירה במגמת הרחבה
בחירה  -מגמת הרחבה באמנות ()2/3
1מסיפור לתיאטרון בובות
1יצירה לילדים עם צרכים מיוחדים
1הבנת הילד עפ"י ציוריו
בחירה  -מגמת הרחבה בטכנולוגיה ()2
 2שני קורסי בחירה בתקשוב מתקדם בגיל הרך
בחירה  -מגמת הרחבה בספרות ()2
 1קורס מאושר לבחירה מהחוג לספרות
 1מסיפור לתיאטרון בובות

מדע ,טכנולוגיה וסביבה (3ש"ש)
למידה במרחבי-חוץ (1ש"ש)

בחירה  -מגמת הרחבה במדעים ()2
1הבסיס התורשתי של הליקויים
1קורס מאושר לבחירה מהחוג למדעים

לימודי רשות לשם קבלת תעודה רשמית
מטעם משרד העבודה

תעודה נוספת :ניהול מעונות יום

הרחבת הסמכה לגן חנ"מ
סה"כ 107ש"ש

הרחבת הסמכה ,תעודת הוראה לגן חינוך מיוחד
קורסים הנלמדים כחלק מהתוכנית הבסיסית ()15
הכשרה קלינית  -ההתנסות בהוראה בגני חנ"מ
סדנת הוראה מלוות התנסות גני חנ"מ
קורסי חנ"מ ()7
בשביל הגן המיוחד
הפרעות קשב וריכוז בגיל הרך
מושג המספר  -הערכה וטיפול; קריאה מוכנות וטיפול
הפרעות בתקשורת  /מוגבלות שכלית-התפתחותית
הבסיס התורשתי של הליקויים  /מוח ,למידה ולקויות למידה

4ש"ש

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

6
2
1
1
2
1
1

סך ש"ש
15
8

7

ליקויי שפה
בחירה  -שני כלים טיפוליים ()2
שפת הסימנים
תקשורת מעצימה
נפש-חיה ,בעלי חיים לשירות האדם
אומנות ככלי טיפולי
פסיכולוגיה חיובית
שיח רגשי

1
2

