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בכנסיוזמות הצגתתובנות בעקבות 

נהנינוהקשבה והגננות התרגשתי שהייתה •

פרותומודרכת הניב בין מדריכה שיתוף פעולה •

אבל ראיתי שהבנות ממש היו נלהבות. חששתי קצתשבהתחלה •

.ובהחלט עושה חשק ליזוםומעניין מעשיר , חשובהשיתוף •

.דרך הייתה משמעותית עבורי וקידמה אותי ואת ילדי הגן בכל תחומי הידע•

בתחילה לא  .שקצת לא היה ברטר לבנות שנרשמו איך מגיעים לכיתה חהל.ממליצה בחום לגננות בעתיד ...מרגש .היוזמה להציג את נהניתי •

להבא לשים דגש על כך.השתתפות מלאה של כל הבנות שנרשמו הייתה 

... קיבלתי השראה והענקתי השראה הרגשתי שרואים אותי לא רק לילדים חשוב שיפרגנו להם גם לגננות•

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בגני הפעם אימצנו את כל ילדי הגן שמונה במספר•

.  להיות יזמית של משחק זה דווקא מאתגר•

לא להתרגש ולהאמין בעצמי ובדרכי•

.הבנתי מהצגת הנושא שהמודעות לאוכלוסיית המהגרים קצת ירודה באשדוד ובנוסף הייתה לי חוויה מאוד נעימה לשתף את הבנות•

.מפרה ונוצר שיתוף פעולה ביני לבין הגן השמי, תהליך מייגע מעניין ומהנה מאוד עברתי •



בכנסהשתתפות תובנות בעקבות 

היה ברמה שלקחתי רעיונות לגןהכל•

אפשר להעשיר את הסביבה הלימודית בגן באמצעות משחקים פשוטים ומאתגרים•

תמיד אפשר להוסיף והבנות פתחו אפיקים חדשים למחשבה. אין סוף ללמידה•

משוררים בארץ ישראל והציפוריםאירמהמוזיקה ופיוט אצל מיטל •

מעשיר ונותן רעיונותזה , מאוד לראות עשייה של גננות אחרותנהניתי •

.היה מעניין וחשוב לראות דרכים מגוונות לעשייה בגן•

מעורר השראה למידת עמיתים היא הלמידה הטובה ביותר•

חשיפה כל כך חשובה כל גננת עובדת בגנה ואנחנו לא יודעות מה כל גננת עושה מעבר ופה זו הזדמנות לראות מה נעשה בגני הילדים וזה  •

מרחיב את הלב מה גם שזה נעשה בצורה כל כך חגיגי שזה הופך ליום חג ממש

!מאוד אוהבת את מפגשי האשכול והעשרה. הלבדהחיבור בין הגננות מוציא אותנו מתחושת ! הוא הכרחי ונחוץ וכל כך מעשירהשיתוף •

הייתי מוותרת על ההצגה ומאפשרת  . ארבע יוזמות בחדר אחד ולא שתייםריכוז . אפשרויות לטעימותיותר . הייתי שמחה להיחשף ליותר יוזמות•

.  טעימות נוספות בזמן הזה

והערכה לתהליך היוזמההפירגוןמאוד אהבתי את ההתעניינות של הגננות את •

יש מקום לשקול שינויים קטנים ואפשרות לחשיפה יותר  . הכנס היה מכבד מרשים וייצג את העיר והמערכת החינוכית בגני הילדים בכבוד•

.אליהםלהיחשף מעוד תצוגות שלא הספקנו ליהנות ואולי לפרוס את הכנס ליומיים ואז נוכל . מוגברת לאור ההערות הקודמות שהצגתי

הייתה  אם לא . נחשפתי לעוד שתיים שהציגו בחדר אחרי הכלבסך . חביבה אך הייתי מעדיפה לראות עוד יוזמות בזמן הזההייתה ההצגה •

!לשם כך באנו לכנס. יוזמות2-3הצגה אזי יכולתי לראות לפחות עוד 



המשך-השתתפות בכנס תובנות בעקבות 

,  שתהיה אפשרות ללמידת עמיתים, כנסים כאלושיהיו חשוב •

לתת הזדמנות לחשיפה לעוד חדרים ולא רק אחדצריך •

למידת עמיתים היא מאוד משמעותית העצמה אישית בעקבות הצגה בכנס הצטרפות לחממת מעוף בשנה הבאה•

להמשיך ליזום עוד ועוד•

שילוב אורח חיים בריא בגן שילוב נושא הפרחים בנושאים המלמדים בגןהחוויתיתשילוב המשחק והלמידה •

למידה משמעותית באמצעות המחשות•

מעורר השראה השמיים הם הגבול ומעבר להם גננות יצירתיות מאוד•

עבודה והשקעה רבה מצד הבנות מניבה פירות•

עושר של רעיונות ללמידה והתנסות בגן•

נראה כי התהליך נמשך זמן רב ולכל היה מוצלח•

שצריך להעז ולנסות וגם להתנסות•

.לילדיםחויתי, מעצים, מעניין•

גאוות יחידהישנה . מאד מעשיר וחשובביניננוהשיתוף •

מאוד מהמופע בסוף שהיה כל  נהנתי. הבנתי שממעט או מרעיון קטן אפשר לעשות עולם. הבנתי שאני חייבת לתעד את כל הנעשה בגן שלי והחשיבות של התיעוד•

.כך זורם מלהיב ומסכם

כל רעיון קטן יכול להפוך ליוזמה מיוחדת•

.  להעז זה לא בשמיים לחשוב על רעיון יצירתי נוסף ולקדם אותו בפסגה ברעיון יזמות•

.ולהתפתחלחוות,לשתף,ליזום•

מכל הלבתודה . מקצועי,מלמד, מעשירהייה•

השמיים הם הגבול והגן הוא מקום אידיאלי למחשבה יצירתית ולקיחת יוזמה ועשייה•



המשך-השתתפות בכנס תובנות בעקבות 

לנסות פרויקטים חדשים אפילו שהם לפעמים נראים שלא מתאימים לגיל לשטף את ההורים•

.אני עושה הרבה בגן שלי ולא צריכה לחשוש להתנסות בחשיפה מול גננות עמיתות.צריך לנסות ולהעז •

וראיתי כל כך הרבה דברים שפתחו לי את החשיבה  נהנתיבשנה שעברה העברתי סדנא ולא נחשפתי לכל מה שהוצג בכנס והשנה כל כך •

והראו לי שישנן דרכים נוספות מעניינות וטובות לגשת לאותו הנושא בדיוק

!ה"כל הכבוד למרכז פסג. של הכנס ראוי להערכה רבההאירגון. המשחקים שזכו לעיצוב מקצועי ראויים להערכה•

יש המון רעיונות הניתנות ליישום בגן. אפשר ליזום מבלי לחשוש•

.אהבתי שהכיתה בה הייתי בהרצאה לא הייתה עמוסה.. המון יוזמות•

.כפי שציינתי בסעיפים הקודמים•

. זאת בעיני הלמידה, שמציעות את העשייה הגנן ומשתפות עם גננות אחרות, גננות מעוררות השראה•

!!!יש המון גננות מוכשרות באשדוד ! השמיים הם הגבול •

.דקות30כל יוזמה תוצג ב , חשיפה ליותר יוזמות , אין צורך בהצגה •

בגני הילדים חשובה ומעודדת מאוד לפתח עוד יוזמותהעשיה•

למידת עמיתים וחיזוק הנעשה בגן•

.מעשיר ומגוון, מפרה•

.חבל מאד שגננות לחינוך מיוחד לא הוזמנו לכנס ולא זכו להשתתף באירוע כל כך איכותי ומשמעותי למערכת החינוך בעיר•

...(אוריינות, חשבון)המשחק בפינות מהווה גם למידה אינטגרטיבית •


