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       .הווה סביבה לפיתוח מקצועי לקהילת הגננות בדרך שונה מההשתלמות המסורתיתמאתר ה

  .שניתן ללמוד מהם באופן בלתי אמצעי, זמן לגננת תכנים אותנטיים בעלי ערך לעבודתהמ net-גֶנ
   :מצעות באהתכנים מוצגים

  )תחילה באנימציות בהמשך בצילומי וידיאו(אפיזודות משמעותיות מחיי הגן  −
  תיאורי מקרה  −

, סיפור הצלחה(סיפורים אישיים של גננות  −
   )'קשיים וכו

, הרצאה דיגיטאלית(מידע מקצועי נגיש  −
  ). 'שיח מומחים על סוגיה חשובה וכו

באמצעות  net- גֶנ באתר יםעשנתהליכי הלמידה 
  . נגישות וידידותיות, ות לימוד קצרותיחיד

  : מרכיבים4 בה , בפני עצמהתמדוכל יחידה ע

 או גננת םפורו) 4 הערכה ) 3 מעשה ) 2 התיאורי) 1
   מארחת

 

, תוך שילוב נושא ההערכה, המדעיםתמקד בתחום ה  net- גֶנ ,בשלב הראשון
  . יםכאב טיפוס להמשך פיתוח האתר והרחבתו לתחומי דעת ונושאים נוספ

מודעים ;  מחזוריות; לוחות שנה:ןהבמדעים ומתמטיקה שפותחו ות חידי
  . מתחת פני השטח;מי עבר כאן; על פלגי מים; בכל צבעי הקשת; למדעים

  

, לתזונה, הכולל חינוך לבריאות, כישורי חיים נכנס לתחום net-גנבשלב שני 
  .מיומנויות חברתיותחינוך סביבתי ו ,בטיחות בדרכים, חינוך גופני

 

; אוכלים בריא ונהנים; קיץ באוויר:  יחידותיש שלוש בריאותב
  .ר בריאות"פיתוח בשיתוף מפמה ,ניקיון

 
לילדים אין  ; הליכה בטוחה- ותיחיד  יש שלושבטיחות בדרכיםב    

 .ב"הפיתוח בשיתוף אגף זה.  בטוחים בשעות הפנאי;בלמים

  .ת מארחת המספרת מניסיונהיש גננ, ביחידה לילדים אין בלמים

  

בכל יחידה . תכנון סביבת הגן;  משחק- שתי יחידותיש חינוך גופניב
הובילה  תמי אילון .משתפת בדרכה הייחודיתה" גננת מארחת"יש 

  .פיתוחאת ה

  

  
 מיכל -כיום; המשיך משה ליבה; אביטל דרורי ח התחילה"מטב הפיתוח את, ח"האתר מפותח במט

  רונית אמיר , ענת סלע' דר, שריתה ספוקויני כולל את הקדם יסודי צוות הפיתוח. שושני

http://ganenet.cet.ac.il

