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 מינהל החינוך

 תקצירים : -הגיל הרך 

 טל  קראוס– " הגישה האנתרופוסופית בגן הילדים"

ה החינוך האנתרופוסופי רואה את הילד כישות מתפתחת ואת הילדות כפרק זמן משמעותי. כתקופה של בשילה, של צמיח

ר ך. נכיית של כשרים, איכויות והבנות. המפגש יעסוק בתפיסה החינוכית האנתרופוסופית לגיל הרפנימית ושל לידה הדרגת

דוגמאות שונות למשחק המאפשרות לילד להביא את עולמו האישי באופן יצירתי, עשיר ופתוח. כמו כן נתנסה בכלי 

 להתבוננות רחבה ומעמיקה בילד, המאפשרת לגננת להכיר את הילד בצורה שלמה.

 

 מנחה עינב מאור מדריכה ארצית מהרשת הירוקה – מלאכות קדומות""

ת לימודי המלאכה, אשר מצד אחד מטפחים תהליכי לימוד פעילים ומלאי חיים, ומצד שני מחברים ילדים לעבודה מעשי

ד עות הקשורה לחיים הממשיים ולרכישת ביטחון במגע עם חומר ועם אתגרים פיזיים. בכך מתרגלים הילדים מלאכות שונ

דרגת מיומנות מסוימת שתאפשר להם להתקין דברים מוחשיים שמשרתים צרכים ממשיים בעולם. כדי להגיע לכך, על 

 התלמידים להתנסות בכל פעילות של מלאכה או עבודת יד על פי תוכנית לימודים התואמת לגילם. משמעות הדבר היא

לימוד ביסיות לטכנולוגיה ולעבודה מודרנית . במפגש נתנסה התקדמות ממשחק לעבודה, מתמונה לאידיאל, ודרך מלאכות בס

א באמצעות עשייה }סריגה , אריגה , נגרות{,שהיא  צורת לימוד שעולה מהגפיים לראש, כאשר מה שמתווך ביניהם הו

 גוף.ה המישור התחושתי של הרגשות, המתנסה מצד אחד במגע ובחוויה עם חומרים ותהליכים, וחיזוק פעולות מוטוריות של

 הדר קרן צבי– "למידה התנסותית" 

  21אה ה סדנה זו מיועדת לגננות בחינוך הקדם יסודי ומטרתה לחבר את הגננות לשפה וכלים שיאפשרו רכישת מיומנויות המ

 רפתקה.על ידי הכרות עם הפילוסופיה והמתודיקה של החינוך והלמידה ההתנסותית, ושימוש בכלים מעולם המשחק, אתגר וה

 תפתחותיתנסו  במשימות ומשחקים קבוצתיים לרכישת מיומנויות וחיבור בין הגן לחצר ולסביבה שמסביב כמעגלי ה הגננות

 משמעותיים לחינוך .

 צביה אפינג'ר  –הגננת כמנהיגה ""

 הרצאה מעוררת השראה, המזמינה אותך לעמוד מול עצמך בשקיפות ובאומץ, להתוודע לתהליכים האישיים שלך, להכיר

 מושגים כמו חירות, החופש לבחור והשלבים להגשמה פנימית אמיתית. מקרוב

 סיפורו של ד"ר מרדכי בן חמו – "קוסקוס, אוטיזם ורוקנרול "

 סיפורו של ד"ר מרדכי בן חמו  ד״ר במדעי הרוח, החברה וההתנהגות. אוטיסט.

: ות האלה, גם התמודדתי עם שונות"נולדתי לתוך משפחה אלימה שהיגרה ממקום למקום ותוך כדי התמודדות עם החווי

״  זייפתי״האוטיזם. בהרצאה אני מספר על חוויות ילדות, על הבריחה מבית הוריי אל הרחובות, על החיים כהומלס, על איך 

עם  נורמטיביות והתכחשתי לייחודיות שלי, ואיך פגשתי אנשים מדהימים שסללו עבורי את הדרך אל הכרות עמוקה יותר

 עצמי".

 ד"ר אפרת מור – פדגוגיות בגן הילדים העתידי" גישות"

ומדים לבמפגש נראה כיצד תפיסת עולם פדגוגית נשענת על שלושה בסיסים: פילוסופי )מה ראוי?( פסיכולוגי )איך ילדים 

שהיא  ומפתחים?(, וסוציולוגי )איפה? בתוך איזה הקשר אנחנו מחנכים?(, נציג את תפיסת העולם של החינוך ההומניסטי

 בסיסו של הגן העתידי, ונשווה בין שתי דרכים בתוכו.ב

 יפעת וינרב – " קוסמטיקה ירוקה "

mailto:pisgashdod@barak.net.il


 
 

     
 

 
 

 
 

 

_______________________________________________________ 
 77100 28ת"ד  08-8653094פקס. 08-8552279, אשדוד, טל. 2דרך ארץ 

pisgashdod@barak.net.il    ashdod.org.il-www.pisga/https:// 

 מינהל החינוך

 שלהם. בסדנת הקוסמטיקה נלמד על חומרי גלם טבעיים וכיצד לרקוח בעצמנו מוצרים המפחיתים את טביעת הרגל האקולוגית

 ד"ר דיאנה פינוס– " רנות בגן הילדים "יצ

ת הייצור מלאכותיות הכוונה היא להחזיר את כוחו –צור ולפעול בסביבות טכנולוגיות יצרנות מוגדרת כיכולת להבין, לי

נת והיצירה לאדם ולקהילה באמצעות שילוב חדשנות, כלי ייצור נגישים ותרבות של עבודה שיתופית. הגן העתידי כסד

ם ממציאים  י והילדים יצרנים, ההוא מרחב המעודד יצרנות ברוח "עשה זאת בעצמך". בגן כזה, הצוות החינוכ –"מייקרים" 

 ומפתחים יוזמות, תכנים, סביבות, משחקים ועוד.

 מיכל בכר מדריכת תנועה לגיל הרך במכון וינגייט.– " "מודל תנועתי תחושתי בגן הילדים

ה שילוב תנועה בשגרת הגן הינה משימה חשובה מדרגה ראשונה המתחשבת במאפייני וצרכי ילדים בגיל הרך. מתוך הנח

סיסית שהתנועה, בדומה לשאר החושים, לא ניתנת להפרדה ממקום שהותם ופעילותם של הילדים. תכנון הסביבה ב

יום סדר ה התנועתית, ארגונה ועידוד הפעילות בה הם באחריותה של הגננת וצריכים להיות חלק בלתי נפרד משיקוליה בניהול

חשות עי והרלוונטי למתרחש ולנלמד בגן וללא הפרדה מההתרשל הגן ובארגון הסביבות שלו. הסדנא תעסוק  בשילוב  הטב

, גמישותהכללית וכן בעיסוק בתנועה  גם בזמן ייחודי משלה, לשם ביסוס ההרגלים והמודעות לפעילות גופנית יומיומית )

 בעלי ערך בפני עצמם לאיכות חיים לאורך החיים.כ -הרפייה, חיזוק ונשימה(

 

 ז'אנה גרצבלט, אתי שפטוצלוב – כלים מתוקשבים לעבודת הגננת""

 סדנא בכיתת מחשב ,שתעסוק בשימוש באפליקציה להכנת סרטונים בגן.

 

 עינב מאור– " "למידה חוץ כיתתית

הגן ומחוצה לו( מתרחשת מחוץ לגבולות חדר הכיתה בסביבה המזמנת תהליך למידה טבעי מתוך  כיתתית )בתוך-למידה חוץ

ה הוא ייקט או תופעה. סביבה זו היא חלק אינטגרלי מרצף תהליך הלמידה. הייחוד שלהתנסות ישירה של הלומדים עם אוב

 באופי ההתנסות שהיא מזמנת לילדים ובמושגים שניתן להמחיש באמצעותה.

 

 רון מלצר – "גן יער"

וף ער, חו, יגן יער במהותו נמצא מחוץ לכותלי הגן ומאפשר לילדים להיות במרחבים פתוחים טבעיים ומגוונים: חורשה, אח

של  ים. בהרצאה זו, רון מלצר, מנהל גן קשת, מציג את תפיסתו על מהות גן יער. ההרצאה מתייחסת לערכים המהותיים

 הפעילות בגן יער, ליתרונות החינוכיים ולהזדמנויות להתפתחות הילד בהיבטיה השונים.

 

 יפעת ויינרב – "תזונה ירוקה ומקיימת"

קיימא -תר הסביבתי, החברתי והבריאותי שבתזונה לקויה. הבנת היתרונות הקיימים בתזונה בבסדנא נפתח את המודעות למחי

פשרות אלסביבה ולצמצום בזבוז המזון, זאת מתוך חקירה ופעילות להבנת הפער בין הרצוי לבין המצוי. לנו כצרכנים יש 

 ל בצורהיותר את המזון שאותו קנינו ולנהמכרעת לייעל את צורת הקנייה שלנו, אך חשוב לא פחות, לדעת כיצד לנצל טוב 

ריכה כון וצנטובה יותר את הדרך בה אנו זורקים את פסולת המזון כדי לצמצם את בזבוז המזון בדרך של קנייה מודעת, אחסון 

 מושכלת.
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