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חינוך מלידה

על ילדים ,גננות וקבוצות קטנות
אורה גולדהירש,

מוניקה וינוקור | מדריכות ארציות באגף לחינוך קדם-יסודי ,משרד החינוך

חוברת שהוציא לאור האגף
לחינוך קדם-יסודי (תש"ע)
מציגה קווים מנחים לצוות
החינוכי בגן הילדים למיקוד,
להרחבה ולחיזוק תהליכים
מרכזיים להתפתחותם
התקינה של ילדים בגיל הרך.

ה

אגף לחינוך קדם-יסודי הטרים את כניסת רפורמת “אופק
חדש״ בכתיבת החוברת עשייה חינוכית בגן הילדים,
קווים מנחים לצוות החינוכי (משרד החינוך ,האגף
לחינוך קדם-יסודי ,תש״ע) .חוברת העוסקת במיקוד ,בהרחבה
ובחיזוקם של תהליכים פדגוגיים בגן; תהליכים שתאורטיקנים
ואנשי מעשה בעבר ובהווה רואים כמרכזיים להתפתחות תקינה
של ילדים בגיל הרך.
הקווים המנחים היוו מצע פדגוגי מקצועי לכניסת הרפורמה
לגני הילדים .האינטראקציה האיכותית של הצוות החינוכי עם
הילדים עוברת כחוט השני בפרקים השונים ומודגשת חשיבותם
של תהליכים רגשיים וחברתיים וקיומו של אקלים חינוכי מיטבי
לקידום התפתחות ולמידה בגיל הרך.
משחק ,למידה ,עבודה בקבוצות קטנות ,חום ואהבה היו שם
לאורך השנים של העבודה בגני הילדים .מהו החידוש הנדרש
בגני הילדים ,שהרי לא השתנתה התפיסה החינוכית שבבסיס
העשייה?
החידוש העיקרי הוא בהגברת המודעות של צוותי החינוך לקיומם
של תהליכים חינוכיים כוללים המתרחשים בגן הילדים; בהבניית
מסגרות מוגדרות לתהליכים אלה; ובמעקב אחריהם לצורך
עריכת שינויים כאשר הם מתבקשים.
מאמר זה יתמקד בחשיבות האינטראקציות האיכותיות המתקיימות
בגן הילדים ובמסגרות המבנות אותן :עבודה בקבוצה קטנה
ומפגש פרטני גננת–ילד .יוצגו מקורות תאורטיים ,המדגישים את
חשיבות ההתקשרות הבטוחה והאינטראקציות המשמעותיות
שבין הילד והמבוגרים בסביבתו ,נוסף על דמויות ההורים.
המאמר יצביע על הזדמנויות ,על אתגרים ועל תהליכי עבודה
הטמונים בעבודה בקבוצה קטנה ובמפגש הפרטני בין הגננת
והילד .יודגשו ההיבטים הרגשיים והחברתיים השזורים בתהליכי
התפתחות קוגניטיבית.

חשיבות האינטראקציה האיכותית בין הגננת
והילדים
בולבי ( )Bowlby , 1951היה הראשון שהדגיש ,כי ביטחון
בהתקשרות התינוק והילד ( )attachmentבגיל הרך עם דמויות

|8

ביטאון מכון מופ"ת  8מרס  8 2012גיליון 47

ההורים הוא הבסיס לבריאותו הנפשית של הילד .ממשיכיו ייחסו
חשיבות רבה לטיפול של מבוגר ,שמלווה את הילד לאורך זמן,
ובאמצעותו מתגבש אצל הילד סגנון ההתקשרות (Ainsworth,
.)Blehar, Waters & Wall, 1978
בעשורים האחרונים הדגש הוסב להתבוננות באינטראקציות
ממשיות בין ההורה או המטפל העיקרי לבין הילד ובחינת השפעתן
על התפתחות הילד ועל יכולתו לרכוש ידע עולם.
נוסף על התקשרות עם ההורים ,מחקרים מלמדים כי כבר בגיל
הרך ילדים מפתחים יחסי התקשרות גם עם מטפלים מחוץ
למשפחה ,וקיימות ביניהם אינטראקציות מתמשכות מסוגים
שונים (.)Pianta, 1999

מן המחקרים עולה ,כי בדומה להשפעה של יחסי הורים-ילדים
על ההתפתחות ,כך גם תמיכת המחנכים יוצרת אצל תלמידים
עמידות וחוסן טובים יותר – בקרב ילדים בכלל ובקרב ילדים
בסיכון בפרט (שגיא וג'יני.)2008 ,
פיאנטה ( )Pianta, 1999מתאר אפיונים מרכזיים של אינטראקציה
איכותית בין המחנכים והילדים :יכולתו של המבוגר לקרוא את
הסימנים והרמזים של הילד ,לענות ולהגיב בזמן אמת ,להכיל
רגשות מסוגים שונים ,תוך סיפוק אווירה ורגשות חמים ,להיות
זמין לילד בהגשת עזרה ,לווסת את התנהגותו ולהציב לו גבולות
על פי הנדרש .פיאנטה מדגיש את חשיבותו המרכזית של קשר
אישי ,רגשי וחם בין הגננת לכל ילד ומציין שיש בכוחו לשמש

שי5.5 ,
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כגורם מגן לילדים בסיכון .קשר זה מבטיח התפתחות קוגניטיבית
ולמידה מיטבית נוסף על המטען הרגשי והחברתי שהוא נושא.
ברוח זו הובאו גם המלצות הוועדה לבחינת דרכי החינוך לגיל
הרך “ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך״ (קליין ויבלון:)2008 ,
“ראוי כי היחסים בין המורה והצוות החינוכי לבין הילד
יבטאו רגישות והבנה של צרכיו .יחסים המאופיינים
ברגישות ובהיענות מסייעים לילד לתפוס את המורים
כבסיס רגשי בטוח ומאפשרים לו להפנות את משאביו
האינטלקטואליים לחקירה וללמידה .לשם כך על הצות
החינוכי להכיר ולהבין תכונות אישיות של ילדים
ולהיענות לצרכים לימודיים ורגשיים ייחודיים של כל
ילד וילד״( .עמ' )7

הקבוצה הקטנה בגן :הזדמנויות ,אתגרים
ותהליכי עבודה
“הילד בגיל הרך הוא אדם שלם ,הנמצא בראשיתו של תהליך
התפתחות ולמידה .התהליך החינוכי מסייע להתפתחותו
ולהשתלבותו בסביבת החיים הפיזית ,החברתית והתרבותית
שבה הוא חי״ (פלוטניק ואשל .)2007 ,קורסרו ואדר (Corsaro
 )& Eder,1990מדגישים ,כי כאשר ילדים צעירים נמצאים ביחד
בגן ,הם יוצרים מבנים חברתיים טיפוסיים ומתהווה תרבות של
בני הגיל ,המושפעת מהאפיונים הבין-אישיים שלהם.
בגן הילדים קיימים מבנים שונים של התארגנות קבוצתית .נתמקד
בשני סוגים של קבוצות קטנות :קבוצה ביוזמת הילדים וקבוצה
ביוזמת הגננת .בשני סוגי הקבוצות ניתן להבחין בהזדמנויות
ובאתגרים ,המזומנים הן לגננת והן לילדים :לגננת יש הזדמנות
להתבוננות בילדים ,להיכרות עמם ,להבנת תהליכים חברתיים -
וכל זאת כבסיס ליצירת אקלים חינוכי מיטבי .לילדים יש הזדמנות
להתנסויות ולרכישת מיומנויות רגשיות וחברתיות מורכבות
ומרחב ללמידה ולהנאה.
לקבוצה קטנה ביוזמת הילדים מספר אפיונים :נתונה בידם
הבחירה החופשית להשתייך לקבוצה; הסביבה שהם נפגשים בה
היא מקרית או שהם בוחרים בה; ותוכן הפעילות תלוי ברצונם או
בהקשר שבו נוצרה הקבוצה .בחירה חופשית להשתייך לקבוצה
דורשת מן הילדים מיומנויות הצטרפות ,קבלה ושיתוף ,פתרון
בעיות ,תכנון ,חלוקת תפקידים ועוד.
לעתים מתנהל שם שיח (צימרמן ,בלום-קולקה ;2002 ,בלום-
קולקה ,הוק–טגליכט ,)2002 ,לעתים מתוכנן משחק .יש
מצבים שבהם מתגלעים חילוקי דעות ,קונפליקט ומריבה.
כל עוד ההתרחשות החברתית הספונטנית בקבוצה מאפשרת
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אינטראקציות חברתיות חיוביות ,הזדמנויות ללמידה ,תרומה
הדדית וזרימה של הפעילות ,הגננת תאפשר התנהלות עצמאית
ללא תיווך .כאמור ,זוהי הזדמנות עבורה להתבוננות בילדים
ובתהליכים הקבוצתיים .טל ( )2005רואה במשחק החופשי
בסיס לגיבוש ולתרגול קשרים שוויוניים וחברויות בתחום
החברתי וללמידה דרך חקר והתנסות בתחום השכלי .לדעתה,
ה״התרחשויות״ בערוץ זה עשויות לשמש את המחנכות גם
כבקרה על מה שהילד למד בערוצי הלמידה המכוונים יותר
ועשויות לספק מוקדי התערבות לפעילות המכוונת .קורסרו
ואדר ( )Corsaro & Eder, 1990מכנים התבוננות זו של הגננת:
“יד מכוונת בלתי-נראית״.
ואכן ,עצם נוכחותה של הגננת וקיומו של מעין “חוט״ הקושר בינה
לבין הילדים במרחב הגן ללא התערבות אקטיבית ,יש בהם כדי
להוביל את הילדים ליצור קבוצה בעלת תפקוד חברתי מותאם
לציפיות ולנורמות של הגן .נוכחותה מאפשרת לילדים התפתחות
עצמאית ובו–בזמן תורמת למניעת דפוסי התנהגות הרסניים.
תובל (תשס״ג) מזהה ,כי “יש (לפחות) שתי תגובות אצל
המבוגרים כאשר רוצים לפנות לילדים כשהם משחקים‘ :עכשיו
הם עסוקים  -הם משחקים' או‘ :לא נורא ,אפשר לקרוא להם,
הם סתם משחקים'״ .כדבריה“ :ברור שלא רק שיש לאפשר את
משחקם הסוציו-דרמטי של הילדים ,אלא שיש לטפח ולעודד
אותו במיוחד״.
הגננת אם כן ,תחליט להיכנס באופן אקטיבי בזמן זה או אחר
לקבוצה לצורך תיווך ,כאשר נראה לה חשוב להסביר ,ללמד או
להוביל מהלך כלשהו .יש מצבים שבהם היא נדרשת להתערב
על מנת לקדם אינטראקציות ,לעזור לילדים להיחלץ ממצבי
תקיעות ,כאשר משחקיהם אינם מתפתחים ,או במצבי קונפליקט
שהילדים אינם מצליחים לפתור בעצמם .במצבים אלה הגננת
יכולה לקדם תהליכים קבוצתיים גם בעקיפין באמצעות נטילת
תפקיד כשותפה לפעילות הקבוצה (גולדהירש ווגנר.)2004 ,
לעתים הילדים הם אלה היוזמים את מעורבותה של הגננת
בפעילותם ,כאשר היא נענית לבקשתם להצטרף אליהם.

פעילות בקבוצה קטנה ביוזמת הגננת
מסגרת נוספת של השתייכות ילדים לקבוצה קטנה בגן הילדים
ביוזמת הגננת היא בתכנון תכנית העבודה .במסגרת זו נקבעות
נקודות הזמן בסדר היום להתארגנות קבוצה קטנה ,נקבע הרכב
הקבוצה ,מיקומה ,תוכן הפעילות ועוד.
בעבודה בקבוצה קטנה ,המתוכננת ומכוונת בידי הגננת ,מותאמות
דרכי ההוראה לילדים השונים המשתתפים בקבוצה .מטרתה

נועה5 ,

היא לקדם את ההתפתחות והלמידה של כל ילד וילדה ,תוך מתן
כבוד לשונוּ ת ולטיפוח הכישורים והמאפיינים של כל אחד מהם.
גאלגר ועמיתיו (& Gallagher, Dadisman, Farmer, Huss
 )Hutchins, 2007מציינים ,כי למחנכים יש השפעה משמעותית
על האמונות החברתיות של ילדים ועל הדינמיקה של הקבוצה
שאליה הם משתייכים .בידי המחנכים הכוח לקדם כשירות
והסתגלות על ידי יצירת תנאים והקשרים ,הנותנים מענה לצרכים
החברתיים וההתנהגותיים של הילדים .הם מעודדים את הילדים
ליטול תפקידים חברתיים ובה-בעת ,מונעים התנהגות חברתית
בלתי-רצויה .לדעתם ,תפקיד המחנכים הוא לגשר בין הנורמות
החברתיות שהילדים רוכשים ומביאים מהבית ומהקהילה לבין
המבנה החברתי והנורמות שהם בונים במסגרת החינוכית.
בקבוצה הקטנה שיוזמת הגננת היא מפנה מקום ייחודי לכל
אחד מהילדים .זוהי דרך נוספת עבורה להכיר באופן מעמיק את
ילדי הגן ,ועבור הילד – זוהי הזדמנות לחוות התייחסות אישית
של הגננת ולבסס את הקשר הרגשי ההדדי איתה.

הקווים המנחים לעשייה חינוכית בגן הילדים (משרד החינוך,
האגף לחינוך קדם-יסודי ,תש״ע) מדגישים את היתרונות ואת
התרומה של העבודה בקבוצה קטנה מעבר לתוכן ולידע הנרכש;
העבודה בקבוצה הקטנה מזמנת מפגש קרוב ואינטימי יותר
בהשוואה למסגרת המליאה:
“הגברת תחושת ההשתייכות ותמיכה רגשית .חיזוק
האמון ההדדי ,תחושת הביטחון ,המסוגלות האישית
והעצמאות .זימון לחוויה פעילה .פיתוח הסקרנות,
המוטיבציה ללמידה ,גמישות ,יצירתיות ופתיחות...
הרחבת תחומי העניין של הילדים ...עידוד להבעה
עצמית ופיתוח יכולת ההקשבה ,פיתוח האמפתיה,
שיתוף הפעולה ,העזרה ההדדית והסולידריות בין ילדי
הקבוצה .זימון לאינטראקציות חברתיות ,תוך הפנמה
ושיפור נורמות התנהגות מקובלות .עידוד לחברות בין
ילדים מרקע תרבותי שונה .עידוד ילד מתבודד ליצור
אינטראקציות.״ (עמ' )45
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מספר עקרונות מנחים את הגננת בתכנון העבודה בקבוצה קטנה
בהובלת התהליכים החינוכיים–חברתיים במסגרת הפעלת הקבוצה
ובתיעודם .היערכות מודעת ותשומת לב לחשיבות התכנון הן
הבסיס למתכונת עבודה זו .עם זאת ,מטבעם של תהליכים
קבוצתיים שיש להם דינמיקה משל עצמם והתפתחות הנובעת
מההתרחשות בעת קיומה .משום כך ,אין דומה מפגש קבוצתי
אחד למשנהו ,גם כאשר הוא מתוכנן באופן דומה והמטרות זהות.
ערנות הגננת להתרחשות הקבוצתית ,התבוננות מעמיקה בכל
אחד מחברי הקבוצה ,רגישות לצרכים רגשיים של ילדים ,היענות
ותיווך ברגעים הקריטיים ,הם מרכזיים להובלת תהליכים איכותיים
בקבוצה קטנה שיוזמות גננות.

ומה באופק?
בשנים האחרונות הורחבו המחקר העדכני והתאוריות וכן
הגישות ודרכי העבודה במסגרות החינוכיות .כל המחקרים
כאחד מייחסים מרכזיות לצרכים רגשיים וחברתיים של ילדים
צעירים ,והם בעלי תרומה לקידום העבודה בגני הילדים בארץ.
הקווים המנחים לעשייה חינוכית בגני הילדים יוצאים מתוך
הידע המצטבר באשר למקומה המשמעותי ולהשפעתה של
המחנכת בגיל הרך על התפתחותם הרגשית והחברתית של
הילדים ,ומתוך מודעות לכך ,שאיכות האינטראקציה היא בעלת
השפעה על למידה ועל רכישת מיומנויות .היכרות מעמיקה
של הגננת עם כל אחד מילדי הגן ,תוך זיהוי צרכיו ואפיוניו
האישיים של כל פרט ,מובילה את הגננת לתכנון קשר פרטני
וליצירת קבוצות קטנות ,שבהן יינתן מענה לצרכים תוך ביסוס
ביטחונו האישי של הילד ותחושת שייכותו .האגף לחינוך קדם-
יסודי שוקד על הטמעת הקווים המנחים לעשייה חינוכית בגן
ומעגן את הידע האקדמי המצטבר בעקרונות מעשיים הבאים
לידי ביטוי במבנים ארגוניים של העבודה בגן ובהדרכה מלווה
של צוותים חינוכיים8 .
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