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גנים ירוקים במוצקין 

 

. צוותים חינוכיים בגני הילדים בקרית מוצקין סיימו השבוע השתלמות ייחודית בנושא חינוך לקיימות

 גננות מקרית מוצקין 32השתתפו השנה , 2013במהלך חינוכי רשותי רחב במסגרת קול קורא של שנת 

כגון טיפול מושכל , בה הן נחשפות למגוון נושאים סביבתיים, בהשתלמות ייחודית שהגיע לסיומה השבוע

חצר , צרכנות נבונה ואחראית, מגוון מינים בחצר הגן, גינה מקיימת ומזמינה, חיסכון במשאבים, בפסולת

 .בגן ועוד" ירוק"אורח חיים , פעילה ומקיימת

הועברה על ידי הרשת הירוקה , ההשתלמות התאפשרה הודות למשרד להגנת הסביבה ועיריית קריית מוצקין

. ה קריית מוצקין ואיגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה"פסג, ושותפים לה משרד החינוך

שינוי הרגלי התנהגות בתחום הטיפול , קידום גני ילדים המנהלים אורח חיים מקיים, בין מטרות ההשתלמות

.  בפסולת והקמת גינות על פי עקרונות הקיימות

 

כל מה שאני צריך 'בהשראת אמירתו של רוברט פולגום : "הרשת הירוקה, מנחה ההשתלמות, רועי בירן

בילדים ובהורים כמובילי השינוי , בסייעות, אנחנו ברשת הירוקה רואים בגננות', כבר למדתי בגן- לדעת

הקיימות תופסת חלק בלתי נפרד ממיומנויות החיים ולכן הקניית כלים ותפישות מקיימות מתאימים . הסביבתי

 .מאוד לגני הילדים

הכלים התיאורטיים והמעשיים . לאחר שעות הפעילות של הילדים, ההשתלמות התנהלה בכל פעם בגן אחר

חשים בהקטנת הצריכה , פינות מיון פסולת מתרוממות, גינות מקיימות צצות: באים במהרה לידי ביטוי בגנים

 לדשן –מיכלי קומפוסט נכנסים לשימוש בגנים והילדים לומדים להפוך את הפסולת שלהם . והחיסכון בגנים

אוגרים מים , הילדים חוקרים התכלות של חומרים, במהלך הפעילות. איכותי במקום זיהום ובזבוז אנרגיה

".   ומייצרים לעצמם מציאות ירוקה יותר

 

-איגוד ערים מלווה לאורך כל השנה פעילות חינוכית ":מרכז חינוך סביבתי וקיימות באיגוד ערים, דן גוטליב

ד ניתן דגש מיוחד להשתלמות גננות בנושאי קיימות על מנת ליצר כבר "בשנת תשע. סביבתית במוסדות חינוך

ההשתלמות בקריית מוצקין צפוייה להמשיך בשנת .  בגיל הגן תשתית ערכית ומעשית לאורח חיים מקיים

." הלימודים הבאה ולהתקיים ברשויות  מקומיות נוספות החברות באיגוד ערים

 

על מנת שהגננות תוכלנה ליישם הלכה למעשה , לקראת סוף שנת הלימודים, ההשתלמות הסתיימה השבוע

. עקרונות  של אורח חיים מקיים בגנים כבר בשנת הלימודים הקרובה

_____________________________________________________________________________________________________ 
 


