
 השתלמות חינוך בחיק הטבע )גן יער( שנה ב' 

 מרכזת השתלמות: ד"ר נירית אסף

 

 

 מטרות התכנית:

 לחזק תחושת מסוגלות עצמית של הגננת בשהות בטבע.  .1

לבסס את תשתית הידע )מושגים, עקרונות ותהליכים( בבנייה והובלה של תכנית חינוכית בחיק  .2

 הטבע כמרחב המקדם פדגוגיה איכותית. 

 להכיר דרכים וכלים שונים להובלת תכנית לחינוך בחיק הטבע. .3

 למידה משמעותיות חוץ כיתתיות.-להכיר ולהתנסות באסטרטגיות הוראה .4

 לעבור חוויה אישית וקבוצתית של שהייה בטבע. .5

  

 נושאי התכנית:

 תהליך וחוויה אישית/קבוצתית  -השהות בטבע   .1

 עקרונות פדגוגים לחינוך בחיק הטבע.  .2

 בבניית והובלת תכנית חינוכית בחיק הטבע.ידע  .3

 חינוך לקיימות בחיק הטבע.  .4

 ללמוד מאחרים: "חינוך גן יער" בארץ ובעולם. .5

 

  

 יעדי התכנית: 

 חיזוק תחושת המסוגלות של המשתתפים בשהייה בטבע.  .1

 חיזוק תחושת המסוגלות של המשתתפים בהובלת תכנית חינוכית בחיק הטבע.  .2

 גן יער ומתן כלים מעשייםחיזוק תאורטי לגישת גן  .3

 ליווי אישי ופרטני לגננות ליישום גן יער ובניית תכנית חינוכית בחיק הטבע. .4

 

 

 

 

 מטלה: **ישלח מחוון מסודר. 

 רפלקציה אישית לכל מפגש השתלמות.  .1

 תיעוד יציאות גן היער + רפלקציה אישית.  .2

 תיעוד מפגש הליווי + רפלקציה  .3

 ליום. תיעוד+רפלקציה  אופציה: הצטרפות לגננת בגן יער   .4

 

 

 

 מפגשי ההשתלמות יערכו בגני היער השונים במרחב.  

 

 



 תוכנית המפגשים: 

 

 שעות מקום  נושא  - מרצה  תאריך 

 אוקטובר  .1

21/10 

 מרצה: חן רכטמן 

 נושא: פתיחה. 
 יצירה בהשראת מלאכות עתיקות

 
 סטודיו יער בנימינה 

15:00-18:00 

 נובמבר  .2

11/11 
 

 נווה מרצה: ד"ר דני  
 נושא:  האדם בטבע 

 גננת מארחת: מיטל ועקנין 

 מקום: גן יער בית אורן 

 

15:00-18:00 

 נובמבר  .3

25/11 
 מרצה: עדו קרן 

 פעילות בנושא: אש 

 גננת מארחת: אפרת הילדסהיים 

 מקום: גן יער חיפה 

 

15:00-18:00 

 דצמבר  .4

16/12 
 מרצה: יונתן חכם

 
 פעילות עבודה עם חבלים 

 מירב לייזרגננת מארחת :  

 אשכול גנים יקנעם
15:00-18:00 

 דצמבר  .5

6/1 
 מרצה:  חמוטל )טוואה(

 פעילות בנושא : ניהול קבוצה ביער

 גננת מארחת: איריס בצלאל 

 מיקום: גן יער קיבוץ החותרים 
15:00-18:00 

 ינואר  .6

27/1 

 
 מרצה: עדו קרן 

 נושא שפת הצמחים 
 

 15:00-18:00 טרם נקבע 

 מרץ   .7

3/3 

 בתחן נחוםמרצה:  
 

 פעילות בנושא: משחקים בחוץ 
 

 15:00-18:00 רמת הנדיב 

 15:00-17:00  מפגש סכום  מרץ   .8

 

  

 


