
!!!דור האלפא כבר כאן

לתוךנולדזהדור.2010משנתהחלנולדו,"האלפאדור"מכונים,הנוכחיבעידןבגניםהנמצאיםהילדים

עולםמכירשאינוטכנולוגידורזהו.זמןובכלמקוםבכללכולםנגישהידעבועולם,ודינמימורכבעולם

מגישתםכתוצאהויזמיםמשכילים,עצמאייםיותרזהבדורהילדים.חברתיותורשתותמסכיםללא

.צעירמגילכברומשאביםאנשים,ומידעלידע

:זהדורבאפיוןמרכזייםמרכיביםמספרמצייןהרךלגילבחינוךמגמותבדוחפ"מואגף

טכנולוגיה

האגודהשלהשנהמילתהייתה"אפליקציה"והאינסטגרם,האייפדהושקבהבשנהנולדוהאלפאדורבני

האוריינותלהגברתומביאההילדיםחייאתמעצבתהטכנולוגיהנוכחות.לדיאלקטיםהאמריקאית

לאהאלפאדור.חברויותביצירתולפגיעההקשבטווחלקיצורגםאך,הלמידהולגמישותהדיגיטלית

דור"גםומכונההדיגיטליתבסביבהבטבעיותומתנהלחיהוא,חברתיותרשתותללאעולםמכיר

מולשלהםהמרכזיתהגישהדרךיהיומסכים.מתקשריםהםדרכםהזכוכיתמסכיבזכות"הזכוכית
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.אתגרים והמלצות, מגמות. דוח מגמות בחינוך לגיל הרך(. 2020)משרד החינוך 
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תרבותיותרב
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עיליתיקנעם, גן ניצן

דנגוררותם : מנהלת גן

פליןאפקט

דור זה עתיד להיות בעל רמת משכל גבוהה יותר מאשר

.  זו של כלל הדורות הקודמים

מנת המשכל של ילדים  , אפקט פלין מראה כי בממוצע

נקודות מזאת של הוריהם ובסוף10-תהיה גבוהה בכ

תהיה מנת משכל הממוצעת גבוהה, המאה הזאת

.נקודות מזו הקיימת כיום30-בכ
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הוריםמעורבות

.Y-הדורשלילדיהםהםהאלפאדור

הם מעורבים באופן קבוע  . כזה ששווה להשתתף בו, רואים בחינוך היבט חשוב בחייםY-דור ה

ממצאי דוח המילניום מראים כי  . והכניסה שלהם נתפסת כתוספת חיובית לילדים, בפעילויות בגן

לקבל עליו  , כזה שיש להתאמן בו כל הזמן, אימהות צעירות רואות את ההורות כספורט קבוצתי

המסמל אופטימיות  , חרד-סגנון ההורות שלהם הוא שאפתני. משובים ולשאוף להגיע בו להישגים

ההורים זקוקים  . חדשה לגבי היכולת להשיג קריירה מגשימה בצד חיי משפחה עשירים ומספקים

ומנסים  , כתשובה" לא"הם לא מוכנים לקבל , למשוב ורוצים כל הזמן לעשות יותר כדי להשתפר

יחסיהם עם . הזמינות והנגישות הרבה, להשיג את מטרותיהם ושאיפותיהם על בסיס הטכנולוגיה

,  לעיתים קרובות, רצון ההורים להיות מעורבים גולש. הילדים הרבה יותר קרובים ואינטימיים

.  למעורבות יתר

ההורים חווים דאגות וחרדות בלתי פוסקות לבטיחות ושלומות ילדיהם ומפגינים רצון ליצור עולם 

לחץ זה  . קושי או אכזבה, אי נוחות, מושלם עבור ילדיהם שבו הם אינם צריכים להתמודד עם מאבק

כתוצאה  . מוביל הורים רבים להביע דעתם לגבי הטוב ביותר עבור ילדיהם בפני דמויות סמכות בגן

הגננת וצוות הגן צריכים להתמודד עם הצורך לחנך את הילדים בכיוון הנכון תוך כדי עבודה  , מכך

.  נכונה עם ההורים הדעתניים

המגמה של מעורבות הורים בחינוך ילדיהם יכולה לגרום לתחושות לחץ ואשמה בקרב הורים חסרי  

בפני צוות הגן , שאינם רוצים להצטייר באופן שלילי בפני הורים אחרים או גרוע מזה, זמן ומשאבים

.של ילדיהם
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לומדים עצמאיים

,  פורמלי-בני דור האלפא יהיו לומדים עצמאיים היודעים לרכוש את ספקי הלמידה שלהם באופן אי

:  זה דור מוצף שיש לו פחות פניות לדברים כגון, מאידך. והמודעים לעצמם ליכולות ולרצונות שלהם

היכולת של הדורות לתקשר עם העולם הולכת ומצטמצמת בגלל . למידה מסורתית וישיבה בכיתה, שיחות

לא נראה אותם  -אבל באופן שונה מזה שאנחנו מכירים , הם מתעניינים ומסתקרנים. ההצפה מהרשת

הם יעדיפו לחקור דרך מידע שקיים ברשת  , הם גם לא יקראו עיתון, יושבים ליד רדיו ומקשיבים לתוכנית

.  מיידיים וויזואליים, מהירים, אלו מתאימים לדרישותיהם כי הם  קצרים-ובעיקר דרך סרטונים 

:להרחבה מומלץ

דור האלפא-סקופ

הקמת שביל תחושות בגינה הקהילתית–משותף בקהילה פרוייקט

הסי'גגלית : נהלל מנהלת גן, גן תמר

https://online.fliphtml5.com/azhcr/zbuw/#p=4
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?שלוהסביבהאתמאפייןמה

הזמןוכלמקוםבכלדיגיטלייםלאמצעיםמחובר−

גירוייםמרובתסביבתו−

הווירטואליבעולםמתרחשהחברתייםמחייוגדולחלק−

וציבורייםפרטייםרביםמגורמיםנאסףהמידע,חשוףעליוהמידעכל−

מטרותיואתמשרתאואמיןתמידלאאך,ורחברבלמידענגישותבעל−

וקליטחזותי,קצרחשוףהואאליוהמידע−

נוכחיםתמידלאאםגם,עליוומגונניםמעורביםהוריו−

?מרגישהואאיך

מנטליעומסעםמתמודד−

זמןלאורךקשבעללשמורמתקשה−

ופגיעותבדידותיותרחש−
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?יכולאומסוגלהואמה

עולההממוצעIQ-הרמת−

דבריםוליצורליזוםואמצעיםיכולתבעל−

שפותבמגווןלהתבטאיכולתבעל−

ותמציתיוויזואליבאופןמתקשר−

ישירותבינאישיותאינטראקציותפחות,הווירטואליבעולםהזדמנויותיותרלויש−

?מצפההואלמה

החייםתחומיבמרביתמאפשרתשהטכנולוגיהלנוחותמורגל−

מהיריםלריגושיםמצפה−

שלוהפוטנציאלולמיצוי,עצמילפיתוח,האינדיבידואלייםצרכיולמילוירבמשקלמייחס−

דברבכללפרסונליזציהוציפייהדגש−

.גיבוש אתגרי המערכת, פיתוח תפישה אסטרטגית, 2030מערכת החינוך (. 2019)משרד החינוך 
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"מגמות המציאות המשתנה"חזרה לפרק 

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/shvilimmegamot.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/shvilimmegamot.pdf

