
  3לידה עד וותי החינוך צדגשים ל -פרידה והסתגלות למסגרת חינוכית 

תקשרות היצור קשר עם כמה דמויות לפעוטות הפרידה היומיומית מההורים והמצב שבו על ה 

במסגרת החדשה, עלולים להוות גורם למתח וללחץ בקרב הילדים והוריהם, בעיקר אם זו המסגרת 

הגנה,  ותולפעוט ותבמערכת ההתקשרות הוא להבטיח לתינוק תפקיד המבוגרהחינוכית הראשונה. 

 לצאת ולחקור את הסביבה.  ולספק את הצרכים הפיזיולוגיים וכן לשמש "בסיס בטוח" שממנו יוכל

מש שת.שי ת.מחנכ .תווהפעוט תובמסגרת החינוכית מהווה דמות התקשרות עבור התינוק ת.ם מחנכג 

 ובפחד ובחרדה מתמשכים ויפתחלפעוטות, הם לא יגיבו בחיוב  גיבת.יה, .היה זמינת.י–"בסיס בטוח" 

 . ת.אחר ת.יחסים חיוביים עם מטפל

הליך תחד האתגרים המרכזיים העומדים בבסיסם של תהליכי פרידה והסתגלות מיטביים הוא א 

. מידת האמון והביטחון שההורים יםות.היכרות ובניית אמון בין הצוות החינוכי לבין ההורים והילד

ים בעת הפרידה ות.שים מול הצוות החינוכי, משפיעות על תחושת האמון והביטחון של הילדח

 וההסתגלות למסגרת. 

 שוב שיתקיימו שני תהליכים: ח 

o שמטרתה .הפגישה אישית עם ההורים והילד תיאום – היכרות ויצירת קשר טרם הכניסה למסגרת ,

שינה של וה אודות הרגלי האכילהלקבל מידע מההורים חשוב והמשפחה.  .האת מאפייני הילד הכירל

למשפחה  להעבירלהירגע, שיר או סיפור אהובים. בנוסף חשוב  .ה, חפץ מעבר המסייע לו.ההילד

 מידע אודות נהלים, תפיסה חינוכית ו"אני מאמין" של המסגרת החינוכית. 

o רגתית עם הסביבה חשובה להיכרות הד ימים הראשוניםשלושת הב .השהות מדורגת של הילד

לגבי שעות השהות ללא ההורה.  .הופעוט .תנדרשת התאמה אישית לכל תינוקבנוסף, החדשה. 

ובהתבסס על תצפית  צוות החינוכיההחלטה על משך השהות תתקבל בשיתוף פעולה בין ההורים ל

 . .העל תהליך הפרידה וההסתגלות של הילד

יום אסיפת הורים בתחילת השנה, עדכון יומי בנוגע להתנהגות ק :רוצי תקשורת קבועיםעיצור לומלץ מ 

שליחת הודעה כללית בתדירות קבועה עם , בתקופת ההסתגלות ולאחר הפרידה מההורה .ההילד

 הילדים.תיאור החוויות המרכזיות והמשמעותיות של 

גלות איטית ם עם הסתית.ולדי– הסתגלות לשינוייםב יימים הבדלים אינדיבידואליים בין הפעוטותק 

 יותר ויותר זמן להסתגלות למסגרת החדשה.  יזדקקו להכנה ממושכת, לשינויים

משפיעה על המטפלים )ההורים והמחנכות( ועל אופן ההתמודדות  תותגובה של הפעוטהוצמת ע 

תגובה חזקה של פעוטות לפני הפרידה מלמדת על הבנתם את הסיטואציה . התגובהשלהם עם 

ולבנות  הם, להכיל את הקושי שלותהבנה זו עשויה לסייע לכם לתמוך בפעוט שהם עומדים מולה.

 את האפשרות להסתגל לסביבה החדשה.  םעבור

 

 סטרטגיות התמודדות עם קשיים בתקופת המעבר וההסתגלות למסגרת א 

o חשוב ליידע את ההורים שהבכי והמחאה צפויים וטבעיים בתהליך המעבר קבלת הבכי והמחאה :

והעברת  .הבשעת הפרידה בהתאמה אליו, תוך שיקוף וקבלת רגשותיו .תםולסייע להם להגיב לילדם

 נות הצפויות בהמשך היום. מסר אופטימי לגבי החוויות החיוביות והמה

o ים של השגרה הטעונים רגשית או המהווים : קיום טקס עשוי להקל על היבטים מסוימטקס פרידה

  , לפתח תחושת בטחון והקלה על תהליך הפרידה.מקור לחץ

o תחושת ביטחון  .הבעת הפרידה מעניקה לפעוט .ה: הימצאות חברחבר כמסייע בתהליך הפרידה

 המבוססת על קשר רגשי הקיים בין שני הילדים. 

o אותם לשחק ולפעול תעודד  המותאם לצרכי הילדים ארגון סביבה חינוכית באופן מעורר ענין ואתגר

 עם מצוקת הפרידה. םתמודדותהעל  תקלאת תשומת ליבם לחקירה וללמידה, ובכך  תמקד בה,

 

 ריה. ות מהירה ושנת לימודים משותפת ופובברכת הסתגל

   


