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מטרת הקורס לעודד סטודנטים לשלב את לימודיהם בעשייה חברתית הכוללת
התנדבות וסיוע לקבוצות מוחלשות באוכלוסייה .אוכלוסיית הילדים של הקהילה
הזרה בדרום תל-אביב גדלה בתוך מסגרות פיראטיות המכונות "בייביסיטרים".
תינוקות ופעוטות נאלצים לשהות שעות ארוכות מידי יום במסגרות אלה
המאופיינות בתנאים שאינם מספקים את הצרכים והגירויים הרגשיים והפיזיים
הנדרשים להתפתחות תקינה .סטודנטים שיתנדבו במסגרות אלה ,ישתלבו
במסגרת מסיל"ה (מרכז סיוע לקהילה הזרה של עיריית תל-אביב) ,המעניק
למסגרות אלו שירותים של הדרכה ותמיכה .הסטודנטים יקבלו הדרכה ,תמיכה,
והקניית ידע תיאורטי ואמפירי הרלוונטי להתפתחות בסיכון בקונטקסט זה.

דרישות קדם

פסיכולוגיה התפתחותית א'  +ב' .סטודנטים הלומדים בשנה ב' או ג' יוכלו
להירשם לקורס .תהליך הקבלה יכלול מפגש מקדים בו יוסבר על מהות וחשיבות
העבודה עם הילדים ,ותתבצע הערכה על מידת הנכונות של כל מועמד/ת
להתחייב לעבודה ההתנדבותית לאורך שנת לימודים רצופה.
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מטרות/יעדי הקורס

הקורס נועד לעודד סטודנטים לתרום מזמנם ומכישוריהם בעבודה איכותית עם
תינוקות ופעוטות של מבקשי מקלט ומהגרי עבודה השוהים במעונות יום בדרום
תל-אביב ,תוך שימת דגש על הצרכים ההתפתחותיים הרלוונטיים לתינוקות
ופעוטות בגילאי  .0-3עיקר העבודה תתמקד בהענקת גירויים ומענה רגשי
לתינוקות ,והקניית מיומנויות שפה ומשחק חברתי ורגשי לפעוטות ,והכנתם
למסגרות גן חינוכיות בהמשך.

תאור תמציתי של
הקורס

הקורס יתקיים במתכונת שנתית (סמסטר א'  +ב') ,במהלכה הסטודנטים יתנדבו
באחד מהגנים אחת לשבוע ,ויפגשו במסגרת כיתתית אחת לשבועיים .במהלך
הקורס יערכו מפגשים עם נציגים מהקהילה הזרה על-מנת ללמוד ולהכיר
אספקטים שונים בתרבות (כגון ,מאפיינים של דפוסי אינטראקציה משפחתיים,
ומסורת) ,ויעשה מאמץ לערב ולעדכן את הורי הילדים בפעילות השוטפת של
הסטודנטים .הסטודנטים יקבלו הדרכה וליווי הן בשטח ע"י הגורמים
המקצועיים (פסיכולוגית התפתחותית ומדריכה פדגוגית) ,והן במסגרת המפגשים
הכיתתיים .המפגשים הכיתתיים ייוחדו להקניית ידע בתחום ההתפתחות
בסיכון ,תוך שימת דגש על גדילה בתנאי דחק האופייניים למשפחות מהגרים
חסרי מעמד ,וכוללים מצוקה כלכלית ,היעדר נגישות לשירותי בריאות ורווחה,
דחק משפחתי מתמשך ,הזנחה ,וחוסר הלימה תרבותית .כמו כן ,המפגשים
הכיתתיים ייוחדו לדיונים וניתוחים המבוססים על התנסויות הסטודנטים
בגנים.

שיטת ההוראה

הקורס יערך במתכונת של פגישות כיתה אחת לשבועיים (מקסימום 12
סטודנטים בקבוצה) והתנסות התנדבותית אחת לשבוע למשך  3שעות באחד
מהמעונות.

דרישות
הקורס/מטלות

 .1התחייבות מראש להתנדבות אחת לשבוע לאורך כל שנת הלימודים
האקדמית .העבודה במעונות תתבצע בזוגות (סטודנט שיעדר יותר מ3-
פעמים ,תופסק השתתפותו בקורס).
 .2כתיבת יומן פגישות אישי ,שיהווה תיעוד וניתוח של ההתנסות במעון.
 .3כתיבת עבודה מסכמת ,שתכלול ניתוח המתבסס על מעקב אחר שני
ילדים או תינוקות במהלך השנה ,תיאור השינויים ההתפתחותיים שחלו,
וניתוח התהליכים בהם צפו על-פי אחת התיאוריות שילמדו בקורס.

הרכב הציון

הציון הסופי בקורס הוא שקלול של הנוכחות ( ,)10%הערכת העבודה
בשטח ( ,)25%הגשת היומן ( )20%וציון העבודה המסכמת (45%

נוכחות

חובה.
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