נקודות מרכזיות שעלו בהערכת מכתבת אלפאנוס  -ינואר-יוני 4102
מכתבת אלפאנוס (ספריית העששית) החלה לפעול בינואר  4102ב 00811-גני חובה בקהילות ערביות בישראל וכללה
 010111ילדים ומשפחותיהם .במהלך שישה חדשים קיבלו הילדים ארבעה ספרים שהופצו לגנים .אחרי שהגננת הציגה
לילדים את הספר וקיימה פעילויות בזיקה לספר 0כל הילדים קיבלו עותק אישי שלקחו הביתה כמתנה להם ולמשפחתם.
שאלון הערכה נשלח לכל הגננות שהשתתפו בתכנית בחודש מאי  4102באמצעות דואר אלקטרוני 668 .גננות מילאו
את השאלון ( 33%מכלל הגננות).
להלן הממצאים העיקריים:
 הגננות אהבו את הספרים .כ 81%-מהגננות דירגו שלושה או ארבעה ספרים כטובים במידה רבה מאוד  /במידה
רבה .הספר הרביעי דורג כטוב במידה רבה מאוד או במידה רבה על-ידי  01%מהגננות.
 כל הגננות קראו את כל ארבעת הספרים בגן לפחות פעם אחת .רוב הגננות (כ )61%-קראו כל סיפור בגן חמש
פעמים ויותר 0ו 38%-מהן קראו את הסיפור בגן  2-4פעמים .רק  4%מהגננות קראו את הספרים פעם אחת.
 99% מהגננות דיווחו שקיימו פעילויות בזיקה לספר אחד לפחות .רוב הגננות ( )69%קיימו פעילויות על 2-3
ספרים ו 42%-קיימו פעילויות על שני ספרים .רק  6%מהגננות קיימו פעילות על ספר אחד בלבד.
 58% מהגננות הזמינו הורים לגן לפחות פעם אחת לפעילויות משפחתיות הקשורות לספרים 34% .מהגננות
הזמינו את ההורים לגן פעם אחת 33% 0הזמינו את ההורים פעמיים 02% 0הזמינו את ההורים שלוש פעמים ו6%-
מהגננות קיימו פעילויות עם ההורים על כל ארבעת הספרים.
 הפעילויות עם הילדים או עם הורים וילדים ביחד כללו המחזה של הסיפור 0פעילויות יצירה 0כגון :הכנת מסכות של
דמויות הסיפור וציור קבוצתי 0משחקים דידקטיים 0כגון :סידור תמונות הסיפור ברצף ומשחק זיכרון 0שיחות בקבוצות
קטנות על הספר והזמנת סבים וסבתות לקרוא את הספר בגן.
 השפעת התכנית על הגננות :גננות דיווחו שבעקבות הפעלת התכנית חלו השינויים הבאים בעבודתן במידה רבה
או רבה מאוד 80% :דיווחו שקראו לילדים יותר סיפורים 84% 0דיווחו שהן קיימו יותר שיחות עם הילדים על ערכים0
 88%דיווחו שהן עבדו יותר עם ילדים בקבוצות קטנות 0ו 84%-דיווחו שהתכנית שיפרה את הקשר גננת-הורים.
 השפעת התכנית על ילדים :מרבית הגננות דיווחו שלתכנית היתה השפעה חיובית במידה רבה או רבה מאוד
בתחומים הבאים 86% :מהגננות דיווחו שילדים התעניינו יותר בספרים 84% 0דיווחו שלתכנית היתה השפעה
חיובית על ההתנהגות של הילדים בגן 0ו 86%-ציינו שילדים השתמשו באוצר מלים מהסיפורים.
 השפעת התכנית על הורים :גננות דיווחו על השפעה רבה או רבה מאוד של התכנית על ההורים בתחומים הבאים:
 64%ציינו שהורים דיווחו שהם קוראים יותר לילדיהם 0ו 24%-ציינו שהורים דיווחו שאבות קוראים יותר לילדיהם.
 67% מגננות דיווחו שהשתמשו בהצעות להורים שהופיעו הדף האחרון בספר לתכנון פעילויות בגן 0תמיד או
לעתים קרובות ,ו 20%-דיווחו שהשתמשו תמיד/לעתים קרובות בהצעות לגננות שהופיעו באתר התכנית36% .
מהגננות דיווחו שנעזרו תמיד/לעתים קרובות בהדרכה של מדריכות משרד החינוך ו 30%-דיווחו שנעזרו
תמיד/לעתים קרובות בהדרכה ממפקחות.
 20% מהגננות השתתפו בקורס התפתחות מקצועית בזיקה לתכנית –  31%מהן השתתפו בקורס בנושא של עידוד
קריאה עם ילדים ו 00%-השתתפו בקורס בנושא שיתוף הורים בקריאת ספרים עם ילדים 51% .מהגננות ציינו
שהן מעוניינות בקורס התפתחות מקצועית בזיקה לתכנית ,בעיקר על פעילויות יצירתיות בגן ועידוד מעורבות
הורים 0מתוכן  48%שהשתתפו בקורס קודם ומעוניינות בקורס נוסף.

