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 "מי אני הסייעת החינוכית? סדרת מפגשים ללמידה משותפת"

 שנה"ל תשע"ח
 
 

 :)חברות בוועדת היגוי לגיל הרך(ותכנון  צוות היגוי
 .משרד החינוך -יועצת חינוכית -מירב כהן

 .רכזת הגיל הרך, שפ"ח קדימה צורן -סימוני כהן
 .מנהלת מדור גנ"י -אתי מזוז

 
 
 

 הקדמה:

סייעות תחת הניהול והפיקוח המקצועי של מחלקת  50 -ני הפזורה בלבד( עובדות כצורן )ג -בגני קדימה 

 החינוך ברשות המקומית.

 

 קדימה צורן מהוות עמוד תווך מרכזי בעבודת הגן. ב והסייעות בגני החנ"מ הסייעות הפדגוגיות

 

חינוכי הואפשר את מיצוי הפוטנציאל התפקודי לו ילדי הגןקדם את לבשיתוף עם הגננת  ,תפקידן

 הקיים בכל ילד וילדה.

 

רש ידע מקצועי רחב ומעמיק, תובנה, רגישות ואמונה נחושה דלמימוש המטרות החינוכיות בגן נ

 במסוגלותו של כל פרט ליטול חלק במארג החברתי ובפעילויות המגוונות המוצעות.

 

זיקה  םיש ביניהצוות הגן, על פי הגדרת הגישה המערכתית, הוא מערך מאורגן של אנשי מקצוע ש

 הדדית והם שואפים להגיע יחד ליעדים משותפים ופועלים כאחד להשגתם. 

יפית,  -הדרך המובילה לתוצאה , רצופה פעילות המאופיינת בקשרי גומלין ובהשפעה הדדית )חדד מה

 ס'. האתר הקדם יסודי(.

 

 :ת הקורסמטר

גיבוש וקידום תחושת השייכות והמסוגלות של הסייעות הפדגוגיות תוך העצמה אישית והרחבת הידע 

 והכלים המקצועיים.
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 סילבוס הקורס:
 

 17:00-19:00בין השעות  17.9.17מפגש ראשון חגיגי יתקיים בתאריך  -גיבוש והשתייכות .1

 בהנחיית מירב, סימוני ואתי.

 18.10.17 בתאריך יית אתי מזוזנחי בהמפגש שנ – הגדרת תפקידים .2

 8.11.17  בתאריך מפגש שלישי בהנחיית רחל זהבי -חומרים ופעילויות לילדים בגן .3

 22.11.17 בתאריך מפגש רביעי בהנחיית רחל זהבי - חומרים ופעילויות לילדים בגן .4

 6.12.17 בתאריך מיכל צוקר מנתחת התנהגותמפגש חמישי בהנחיית  -ילדים מאתגרים .5

  27.12.17 בתאריך מפגש שישי בהנחיית מיכל צוקר מנתחת התנהגות –רים גלדים מאתי .6

 בהנחיית מירב כהן, סימוני כהן ואתי מזוזמפגש שביעי  –? הילד בגיל הרךצריך מה סיכום: אז  .7

  17.1.18בתאריך 

 

 
 
 
 

 


