
 איגרת לגננת

 מחקר בגן

בגיל בשנים האחרונות חוקרים, מחנכים וקובעי מדיניות מראים עניין מוגבר בהוראה ולמידה מדעית  

על כך ה התפתחותית המצביע גן נתמכת על ידי תיאוריהבמדעי הלחינוך  הלב הנתנתתשומת . הרך

חינוך קיימת הסכמה כי ל .אותםשילדים בגיל הרך מוכנים ומונעים לחקור וללמוד על העולם הסובב 

, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, סקרנות והתעניינות יש את הפוטנציאל לפתחמדעי בגיל הרך 

דע מרוב הגננות מסכימות שיש ללמד  (.1,2גישה חיובית למדע ) ולהקנות ם,מיומניות ורעיונות מדעיי

חקר לעתים רחוקות יותר בהשוואה לשפה ות ללמד מדע ולבצע (, אך נמצא כי גננות נוט3בגיל הרך )

(, הפער הזה עשוי 4ואוריינות, לימודי חברה ואמנות )

לנבוע, בין היתר, מהעמדות והרגשות של הגננות ביחס 

(, 3) ירביב  ודרובישבסק. המחקר של להוראת המדעים

הזמן המוקדש ללימוד שרוב הגננות מסכימות מלמד כי 

דברי הגננות מעולה הית והטענה העיקר, מדעים אינו מספיק

. נטען כי ההכנה לקראת הוראת  היא החוסר במשאב הזמן

המדעים גוזלת זמן רב יותר מאשר ההכנות לקראת תחומים 

  (.  3) אחרים

האקדמית לחינוך חמדת הדרום" מגישות לגננות הצעות  הפרחי ההוראה בחוג לגיל הרך ב"מכלל

לדים בגן. בשל ההבנה כי משאב הזמן קר עם הימחקר מונגשות שמטרתן עידוד הגננות לבצע מח

ההצעות מכילות את כל הדרוש לביצוע המחקר בגן החל מרקע ומבוא מדעי  ,הוא החוליה החלשה

הצעות  , ועדהצעות לאיסוף התוצאות ועיבודן ,לביצוע המחקר בהירות והוראות תבניתדרך לגננת, 

 לדיון והסקת מסקנות. 

את הילדים מעניין ההסטודנטיות מציעות לגננת נושאי מחקר מגוונים והגננת יכולה לבחור את הנושא 

לחשוב בקופסאות "מגוון הרעיונות למחקר מאפשר לילדים ולגננת "לצאת מהקופסא",  .בגן שלה

יר מעודד את הסקרנות ומבה . מגוון הנושאים(5)להטיל ספק בכל, ולצאת ולחקור את העולם  ,חדשות"

 כי כל שאלה היא ברת מחקר. 

על שיתוף מלא של הילדים בפעילות המחקרית ומתאימות לגישת  קר הללו מתבססותחהצעות המ

על פי  .(6) לחקורועל האמונה ביכולתם של הילדים ליזום להוביל, ללמוד  המתבסס"הגן העתידי" 

יעבדו אותן ויגיעו  ,תוצאותהאת יאספו  .יםניסוי אותצפיות, יבצעו הצעות המחקר שלנו הילדים 

  .גננתהבתיווכה של  תלמסקנו

מחקר מונגשות אלו שנכתבו במקצועיות ובהתרגשות ע"י פרחי ההוראה לגיל אנו מקוות שהצעות 

, וידיגשו את ההנאה המלווה את יעודדו מחקר בגן, לחינוך חמדת הדרום"האקדמית הרך ב"מכללה 

 .תהליך החקר

 

 סביבות למידה בלתי פורמאליות בהוראת המדעים"ה בקורס "ד"ר עדנה נהון קריסטל מרצ

 המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום
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