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"יש לנו תזמורת"  -חינוך מוסיקאלי במסגרת שותפות מכללה שדה
1
ב .בשן ,1,2ע .שור ,1מ .שרייבר-דיבון
1מכללת תלפיות; 2מכון מופ"ת ישראל
במסגרת שותפות מכללה שדה בין מכללת תלפיות למחלקת החינוך והפיקוח על הגנים
בגבעת שמואל פותחה בשיתוף תכנית ייחודית בתחום החינוך המוסיקלי .התוכנית
מבוססת על שילוב המוסיקה כחלק אינטגראלי הוליסטי בחיי גן הילדים ,באמצעות
פעילויות מוסיקליות של הסטודנטיות בתוך הגן ,למידה משותפת של צוות הגן
והסטודנטיות בהנחיית המדריכה הפדגוגית .מטרת התכנית הינה יצירת קהילה לומדת
במסגרת שותפות מכללה שדה כשהמוסיקה נבחרה כמוקד ליצירת שיח ולקידום
הלמידה של השותפים בכלל ושל ילדי הגן בפרט .שיתוף פעולה מכללה שדה מהווה
רכיב חשוב בהכשרת המורים )אריאב וסמית .( 2006,עקב הפיזור של גני הילדים
מצריכות שותפויות מעין אלו במסלול הגיל הרך ,התארגנות לוגיסטית מורכבת זאת
לעומת שותפויות במסגרות בתי הספר .התהליך מלווה במחקר איכותני שמטרתו
הערכת התכנית.
המוסיקה משפיעה על האדם .היא מרחיבה ומעשירה את החשיבה וחיי
הרגש .(Durrant & (Welch, 1995.נמצא מתאם בין לימודי מוסיקה ושיפור
בתחומים כמו :התמצאות במרחב ,קריאה ,כישורים במוטוריקה עדינה וגסה,
כישורים חברתיים וכישורים קוגניטיביים,
). ( Costa- Giormi, 1999; Hetland, 2000; ,Bilhartz, Bruhn & Olson, 2000
דרכי הפעולה במוסיקה הן מגוונות ומאפשרות לילדים התנסויות המעודדות אותם
להשתתפות פעילה
); .(Sims, 2001; Rossberg- Gempton et al., 1999פעילויות בהתאמת תנועות
למוסיקה ,בתרשימי הסמלה ,נגינה בכלי הקשה ,שירה והבעה מילולית מעשירות את
דרכי ההבעה העצמית של הילד ומאפשרות למורה טווח רחב של אופציות בהן יוכל
להעריך את תהליכי החשיבה של הילד.
נושאי התוכנית מגוונים .השנה ,תשע"ב התמקדנו במוסיקאית דתיה בן דור שהמאפיין
את יצירתה היא תבנית הדיאלוג קטלוג וההלימה בין הטקסט ללחן המעשירים את
עולמו של הילד בגיל הרך .במפגש ההכנה נבחרו יצירות משותפות לכל הגנים ויצירות
ייחודיות לכל גן וגן .כל יצירה נלמדת במגוון אופנים המפתחים כישורי אוריינות,
מוטוריקה,שפה ורגש .תוצרי הלמידה יוצגו בפעילות משותפת של כל הגנים בנוכחותה
של היוצרת וכל שאר השותפים.
מממצאים ראשוניים של המחקר המלווה עולה כי רמת שביעות הרצון של כל
השותפים בתכנית הינה גבוהה מאוד וכי מודל עבודה ייחודי זה יוכל לשמש כמנוף
לקידום תוכניות שותפות מכללה שדה בגיל הרך.
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