
 

 על הקורס

  -או  –

 ?שטוב להםלילדים , ים יותרמאושר הוריםאיך בעזרת למידת השיטה המונטסורית תהיו 

 

 .הםמאוד בחינוך ילדי יםמעורבבעידן הנוכחי מרבית ההורים 

אשר יאפשרו להם לגדול ולהתפתח בהתאמה  ,םכילהעניק כלים ומיומנויות לילד יםודאי מעוניינ םאת

 םאתת ולעשות זאת מתוך סקרנות, עניין, אהבת הלמידה והנאה... אבל לא תמיד לנטיותיהם הטבעיו

 .לעשות זאת כיצד יםיודע םשאת יםמרגיש

כבר מונטסורי עושה זאת בהצלחה החינוך השיטת יש דרך לעשות זאת, ו –ספר לכן סוד קטן אאז בואו 

 !שנהלמעלה ממאה 

איך להמשיך  יםונטסורי, וגם אם כן, לא יודעמבית ספר  לגן או הילדיםלשלוח את  יםיכול םכמכיוון שלא כול

על פי שיטת , הקורס "לגדל ילד שטוב לואת  םלבנות עבורכ תיהחלטבבית,  םוליישם את השיטה אצלכ

 וליישמה השיטהמאפייני  להכיר לעומק את םשיאפשר לכהינו קורס ייחודי ברמה גבוהה , ש"מונטסורי

 בסביבה הביתית.

להסתפק בספרים על השיטה, ולמזלנו יש לא  יםיכול םעוד קורס תיאורטי, הרי לשם כך הייתולא, לא מדובר ב

בבית. )עוד מעט  ם. הקורס משלב תיאוריה לצד פרקטיקה אותה תוכלו ליישם אצלכ)באנגלית( מעט כאלה

 תוכלו לקרוא את הסילבוס המלא של הקורס...(

 ?ימי אנ

ניסיון רב הן בתחום המעשי והן בתחום ההדרכה  בעלתי מוסמכת, מיכל גבאי, מדריכת מונטסורנעים מאוד, 

 של שיטת מונטסורי.

  מיכל גבאי

 באוניברסיטת ת"א. -בעלת תואר ראשון במדעי החיים •

 .3-6מדריכת מונטסורי מוסמכת לגילאי  •

 .2009-2012בין השנים  , הפועל בשיטת מונטסורי,מנהל של ביה"ס "דרך הילד"הוועד ב חברה •

 בכתיבת תכניות לימוד, הכנת עזרי לימוד ואמצעי הוראה בשיטת מונטסורי. לקחה חלק •

 .2015מדריכת קורסי מונטסורי למורים ולמדריכי הגיל הרך משנת  •

 6-2בהרצליה לגילאי , 2016-2013בשנים שבילי ילדות", הילדים המונטסורי "גן מנהלת ובעלת  •

 



 

 כל מה שחשוב לדעת

 משך הקורס : .1

 שעות.   2.5פגישות כאשר משך כל פגישה  4קורס תהיינה ב

 : יםכמות המשתתפ .2

 .יםמשתתפ 25עד 

 מיקום :  .3

 , תל אביבבית אמא מאמנת, צהלההקורס מתקיים 

 

 תשלומים : .4

 המנהלים בית משותף זוג מכל סוגבני ל₪  1150דם או לא ₪ 850לות הקורס הינה ע

 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית 3ניתן לשלם עד 

  

 תכנית הלימודים

 פילוסופיה.  1

 הבנה עמוקה של "חשיבה מונטסורית". ויטת מונטסורי הפילוסופיה שמאחורי ש

 ומאפייניו.חינוך מונטסורי  .1.1

 חייה ופועלה.– מריה מונטסורי .1.2

 .מונטסורי )נטיות טבעיות של הילד(פסיכולוגיה והתפתחות הילד על פי מריה  .1.3

 שיעורים מעשיים : .2

 איך בונים סביבה מונטסורית בבית? •

 בה, שמירה עליה וטיפוחה?איך מנחים את הילדים לשימוש נכון בסבי •

 תנהגות מונטסוריים בשיח עם ילדים, כדי להניע לעשייה )בניית "משמעת חיובית"(.תרגול כלי ה •

 פתרון קונפליקטים עם ילדים: איך נמנעים מראש מליפול לבור ואיך לצאת ממנו אם כבר נפלנו...  •

 :  המחשות .3

 מונטסורי בארץ ובעולם.תמונות של בתים, בתי ספר וכיתות איך זה נראה בעולם?  •

 התומכים בתוכנית הלימודים.פועלים בסביבה מונטסורית השל ילדים ידאו סרטי ו •

 ישר ולעניין

את העולם המרתק של שיטת מונטסורי  םלהשתתף בקורס ייחודי אשר יפתח בפניכ םמאוד להזמין אתכ השמח יאנ

 על אופן חינוך ילדים.היום  יםחושב םמה שאתוישנה את 

ת הקורס עשירה, מגוונת, מרתקת ופוקחת עיניים. ולא פחות חשוב, נותנת כלים מעשיים לחינוך ילדים עפ"י תכני

עם  םוקשריה םחוויה אשר השפיעה בצורה חיובית ומיוחדת על חייה יםאשר עברו את הקורס מתאר הורים השיטה.

 .םילדיה

 נתראה בקורס,

 מיכל גבאי.

 



 

 לדעת יותר...( יםה לאוהב)הרחב חינוך מונטסוריעוד על 

 שיטת מונטסורי הינה שיטת חינוך ייחודית אשר פועלת בעולם מעל למאה שנים בהצלחה רבה.

פסיכולוגית, פילוסופית  ,על ידי ד"ר מריה מונטסורי, שהייתה רופאה 19-שיטת החינוך נוסדה במאה ה

לזיהוי הנטיות הטבעיות של ילדים ואנתרופולוגית. השיטה פותחה והתבססה על סמך שנים רבות של תצפיות 

מתרבויות שונות ומקומות רבים בעולם, ולפיכך העקרונות שעליהם מושתתת שיטת מונטסורי הם למעשה 

 ללא הגבלה של מדינה, תרבות או דת. -עקרונות אוניברסאליים להתנהגות אנושית של ילדים 

ת לו לחתור להגשמה עצמית, ותפקידנו, מריה מונטסורי האמינה שכל ילד נולד עם יכולת מיוחדת המאפשר

 כהורים ואנשי חינוך, לעזור לו למצוא את דרכו ולהגיע למיצוי פוטנציאל.

 מריה מונטסורי. "על החינוך לעשות שימוש בכוחותיו הפנימיים של הילד בכדי שהוא יוכל להדריך את עצמו".

שלו: התפתחות פיזית, התפתחות  בחינוך מונטסורי אנו צופים בילד ומתבוננים בכל קווי ההתפתחות

דידקטית והתפתחות רגשית וחברתית. בשנותיו הראשונות הילד בונה את אישיותו ושואף להגיע לרמה 

 את הילד אשרהולכת וגדלה של שליטה פיזית, רגשית ומנטאלית, בעצמו ובסביבה. מטרה זו היא המניעה 

עובר את שלבי ההתפתחות השונים בצורה ספונטאנית ובהתאם לנטיות הטבעיות הקיימות בו, כגון: סקרנות, 

 יצירתיות, רצון לעצמאות, רצון לשיפור, צורך במיצוי פוטנציאל, צורך בשינוי ותנועה ועוד.

ודדות עם , תוך התמהנעה פנימיתמתוך נטיות טבעיות אלו הן המאפשרות לילד לבצע למידה משמעותית 

 .האישי שלו פוטנציאלהלמיצוי העומדים בדרך מכשולים 

 חינוך מונטסורי.פיתוח הנטיות הטבעיות של הילד עומד במרכז שיטת 

שיטת חינוך מונטסורי מעניקה לילד סביבה חמה ותומכת, אשר מאפשרת לו לפעול מתוך חוויה, מעוררת את עניינו, 

אנו מאמינים שתפקידנו הוא מידה ונטיות טבעיות אחרות הקיימות בו. מאתגרת אותו, ומפתחת בו סקרנות, אהבת ל

לאפשר לילד לגלות את עצמו ולהגיע למימוש הפוטנציאל שלו על מנת שיגדל להיות אדם עצמאי, שמח ומאושר, בעל 

 בטחון עצמי, הערכה עצמית וכבוד לעצמו ולעולם שמסביבו. 

, פיתוח שיטת חינוך מונטסורי, בנייה של בתי ספר, מתן מריה מונטסורי הקדישה את חייה לצפייה בילדים

מונטסורי. בשנותיה  אנשי חינוךהרצאות ברחבי העולם, פיתוח עזרי לימוד ייחודיים וחינוך דורות של 

 המאוחרות פעלה מונטסורי לקידום החינוך לשלום ועל כך הייתה מועמדת פעמיים לפרס נובל לשלום.

 

מדינות בעולם, ומספרם הולך וגדל כל  62 -רבים בשיטת מונטסורי ביותר מכיום פועלים גנים ובתי ספר 

 הזמן.

 השיטה.בישראל פועלים גני ילדים רבים בשיטת מונטסורי, וכיום קיימים שבעה בתי ספר המשלבים את 

 

בקרב הורים, אשר בקרב אנשי חינוך ואף  רמת המודעות לשיטת החינוך המונטסורית הולכת וגוברת

 תית. בסביבה הבישל מונטסורי לב את עקרונות החינוך מבקשים לש

 

 

 

 



 

 

 בשיטת מונטסורי לימודהתחומי 

 

 : תחומים עיקריים לשבעהמחולקת קלאסית סביבת מונטסורי 

 

 : כישורי חיים

ריכוז, סדר וארגון בשיטת חינוך מונטסורי המאפשר לילד לפתח כישורים מוטוריים, ומרתק תחום מרכזי 

ואת הביטחון העצמי  ת הילד לחיים ומאפשר לו שליטה מוטורית שמחזקת את העצמאות שלומכין או ועצמאות

, תוך התנסות בפעילויות חיים יומיומיות. דרך משחק מרתק הילד משפר את יכולת הריכוז שלו, את שלו

ת זהו התחום הראשון אליו נחשפים הילדים בשיטהמוטוריקה העדינה שלו ומפתח יכולות של סדר וארגון. 

חינוך מונטסורי ודרך העבודה בתחום זה, הם רוכשים את המיומנויות הדרושות להם כדי להצליח ביתר 

 התחומים. 

 

 : חושים

מריה מונטסורי ביצעה תצפיות רבות על ילדים בגיל הרך והחליטה לשלב עזרים תחושתיים בכיתת מונטסורי 

תכונות השונות של חפצים. ההתנסות על מנת לאפשר לילדים להשתמש בחושים שלהם ולפתח מודעות ל

בחושים מפתחת את יכולות החקר של הילד, דבר המשפיע כמובן על תחומים אחרים כגון: חשבון, 

תפיסה של הבדלי גודל, צורה וצבע, פיתוח חוש ד מפתח להיבתחום החושים  גיאומטריה, שפה וכדומה.

 ד...הטעם ועו ,המישוש, אומדן משקל, תפיסה של חוש השמע, הריח

 

 : מתמטיקה

המאפשרים לילד ללמוד את תחומי המתמטיקה וחווייתיים מריה מונטסורי פיתחה עזרי לימוד מוחשיים 

 .עולם המספרים המרתקהשונים בקלות, מתוך הבנה בסיסית מלאה של 

 מלבד זאת תחום המתמטיקה מאפשר לילדים לפתח יכולת פתרון בעיות וכישורי חשיבה ברמה גבוהה.

התאמת , זיהוי מספריםהשיטה העשרונית ): , כגוןהשונים במתמטיקהתחומי הלמידה תייחסים להעזרים מ

 ברים ונושאים אחרים.ש, חיבור, כפל, חיסור וחילוק, כמויות, קריאה וכתיבה של מספרים ועוד(

את להבין באופן עמוק ובאמצעות כך ילדים אשר לומדים בסביבות חינוך שונות, יוכלו לשחק בהנאה בביתם 

 החומר הנלמד בכיתה וללמוד ליהנות ממקצוע שיכול להיחוות על ידם כנהדר.

 

 : שפה

פה, קריאה, כתיבה -הבעה בעלהאזנה, בחנה חזותית, השל שורים בתחום כי הילד מפתחבתחום השפה 

 ., באופן חווייתי ומהנהוהבעה בכתב בעזרת עזרי הלימוד השונים של מונטסורי

בעברית של מונטסורי תכנית לימוד הקריאה מיומנויות הקריאה והכתיבה בעזרת רוכש הילד את  5סביב גיל 

 . תכנית זו פותחה במשך שנים רבות על ידי ענבר אופק בעזרת אנשי מקצוע בתחום הלשוןושהינה ייחודית 

 ובתי ספר מונטסוריים ברחבי הארץ וניתנת ליישום בסביבה הביתית.  מיושמת בהצלחה בגנים

 

 : מדעים



 

גיאוגרפיה, ת המדעים השנתית בשיטת מונטסורי משלבת את תחומי הידע השונים של מדעים: תכני

 והינה עשירה ומגוונת מאוד. ותרבויות עולם , ביולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה,היסטוריה

 אנחנו נלמד כיצד לשלב תחומים הקרובים לליבכם וללב ילדיכם בסביבה הביתית מתוך "חשיבה מונטסורית".

 

 : נויותאומ

וניתן לבלות שעות רבות ביצירה והנאה, תוך למידה  אמנותתחום האומנויות כולל דרמה, מוסיקה ו

 משמעותית של מיומנויות שונות.

 

 

 

 

 לסיכום:

 העולם המונטסורי פותח עבורנו חלון נפלא לעולמו של הילד.

 ,םכיובילד םלהסתכל איתנו דרך החלון ולגלות אותו בכ םאנחנו מזמינות אתכ

 וזו רק התחלת המסע...

 

 נתראה בקורס,

 מיכל


