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מוזיטק :מוזיקה בגן הילדים תכנית הדרכה והשתלמות באמצעות למידה מרחוק
ל .מרזל ,ז .וינטר
מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב ,ישראל
מוזיטק הינה תכנית הדרכה והשתלמות ייחודית הפועלת בשיתוף פעולה בין הגננות ובין
המורות למוזיקה .מטרת התכנית לקדם את מטרות החינוך המוזיקלי בהתאם למדיניות
משרד החינוך :לפתח את היכולת ליהנות ממוזיקה איכותית ,להקנות מושגים בסיסיים
של שפת המוזיקה ,להקנות נורמות התנהגות מקובלות באולם הקונצרטים ולפתח את
היכולת לשירה יפה ואיכותית .האינטרנט פותח האפשרות להגיע למספר רב של אנשים
ובכך להגדיל את שוויון ההזדמנויות להתפתחות מקצועית של הגננות והמורות למוזיקה
בשטח.
בשלב הראשון נבנה מודל אחיד של תכנון פעילויות מוזיקליות לגננת ולמורה למוזיקה.
המודל מחולק לחמישה חלקים .1 :פעילויות באחריות הגננת להכנה ,הרחבה והעמקת
נושא הלימוד .2 .פעילויות באחריות הגננת והמורה למוזיקה להטמעת הנושא הנלמד ,תוך
מתן דגש על פיתוח מיומנויות של קשב והאזנה .3 .פעילויות באחריות המורה למוזיקה
לפיתוח המיומנויות המוזיקליות :שירה יפה ,נגינה והאזנה אקטיבית )תוך מתן דגש על
פיתוח היכולת התנועתית( .4 .פעילויות ללמידה ולעבודה עצמאית של הילדים בפינת
המוזיקה בגן .5 .פעילויות ייחודיות והצעות למיני-קונצרטים ,למופעים ולמסיבות בגן,
כשיא חוויתי של הנושא.
בנוסף ליתרון של קבלת תכנית הדרכה ישירות הביתה למחשב האישי ועדכונה בכל שבוע,
מאפשרת הפלטפורמה האינטרנטית גם מתן מענה לשאלות אישיות ,השתתפות בקבוצות
דיון ולמידת עמיתים ,מתן סיוע כיצד להגיע להעשרה אישית ולהעמקת הנושא באמצעות
מקורות מידע )תוך ניצול מרבי וממוקד של קישורים לאתרי מידע רלוונטיים ברשת(,
ושמירה על קשר אישי עם השדה החינוכי – כל זה בהובלת הצוות המדריך.
התכנית פעלה כשמונה שנים במסגרת האגף לחינוך קדם יסודי והשתתפו בה יותר
מאלפיים גננות ומורות למוזיקה .במסגרת התכנית אושר לקבוצה בת  60מחנכות להשתתף
בהשתלמות בת שנתיים .התכנית פיתחה שיטת עבודה שמאפשרת להגדיל את מספר
המשתלמים במשאבים הקיימים .בין היתר גם זימנה מרחב פעולה למשתלמות ששואפות
להוביל ולהנהיג בתחום החינוך המוזיקלי בגן.
כתוצאה מהתגברות על קשיים טכנולוגיים ולקיחת אחריות אישית התכנית תרמה
להעלאת הגאווה והערך העצמי של הגננות והמורות .השיתוף בידע ובתכנים יצר קהילה
חברתית ובתוכה קהילות קטנות יותר )קבוצות עבודה( .בשנה"ל תשע"א תיושם התכנית
במכללת סמינר הקיבוצים.

