תקציר ממצאי הערכה – תשע"ד
ספריית פיג'מה
ספריית פיג'מה פעלה בשנת הלימודים תשע"ד ב  7100כיתות גן .במסגרת התכנית חולקו מדי חודש 8 ,פעמים
בשנה 218,000 ,ספרים לילדי הגנים ב 164 -רשויות מקומיות ברחבי ישראל .התכנית לוותה בתהליך הערכה
רצוף שכלל שאלונים אלקטרוניים שהופצו לכלל גננות התכנית באמצע השנה ובסופה ,עליהם ענו 57%
מהגננות .ממצאי ההערכה מראים שתכנית ספריית פיג'מה הפכה לחלק משמעותי בעבודת הגננות
בגני הילדים ומעידים על השפעה חיובית מצטברת של התכנית ,על הנחלת הרגלי קריאה ,אהבת
הספר ושיח ערכי.
עיקרי הנתונים העולים מן ההערכה:
• הערכת הגננות את הספרים :מרבית הגננות )מעל  (75%מביעות שביעות רצון רבה-רבה מאד מספרי
ספריית פיג'מה.
• קריאת הספרים בגן  100% :מהגננות מדווחות שקראו את כל ספרי ספריית פיג'מה בגן לפחות פעם אחת.
שני שלישים מהגננות ) (72%מדווחות כי הן מקריאות לילדים בגן  2-4פעמים כל אחד מספרי ספריית
פיג'מה.
• פעילות בעקבות קריאת הספר :מרבית הגננות ) (93%מדווחות שהן מקיימות פעילות עם ילדי
הגן סביב הספרים מעבר להקראת הספר 26% .מהגננות מדווחות כי הן מקיימות פעילות סביב חלק
מהספרים בשיתוף ההורים.
• עידוד קריאה בבית :כמעט כל הגננות מציינות שהן מעודדות את הילדים לקריאה בבית ,באמצעות
שיחה עם הילדים ) ,(54%באמצעות שיחה או תכתובת עם ההורים ) ,(46%באמצעות מתן חיזוק חיובי לילדים
שקראו בבית ) .(25%יותר ממחצית מהגננות ) (56%מדווחות שבמהלך השנה הן ביקשו מההורים לבצע עם
ילדיהם משימות משפחתיות בבית בעקבות ספר אחד או יותר.
• שימוש בספרי ספריית פיג'מה משנים קודמות :גננות ותיקות בתכנית )שנה שנייה ומעלה( מדווחות על
שימושים שונים בספרים שחולקו במסגרת ספריית פיג'מה בשנים הקודמות ושעותקיהם נמצאים בספריית
הגן .ספרים אלו משולבים בספריית ההשאלה של הגן ) (74%וזמינים לעיון עצמאי על ידי הילדים ).(91%
הגננות הוותיקות יותר )שנה שלישית ומעלה בתכנית( מדווחות יותר על קריאת ספרי פיג'מה משנים קודמות
עם ילדי הגן וכן מדווחות יותר על שילוב ספרי פיג'מה משנים קודמות בפעילות החינוכית בגן.
• הצעות לפעילות להורים ולגננות 91% :מהגננות מביעות שביעות רצון רבה-רבה מאוד מההצעות להורים
המופיעות בסוף כל ספר 79% .מהגננות מביעות שביעות רצון רבה-רבה מאוד מעלון המידע החודשי שנשלח
עם כל משלוח ספרים ,ובו הצעות לפעילות סביב הספרים בגן.
• השפעת התכנית 94% :מהגננות מדווחות כי ספריית פיג'מה חושפת את הילדים לספרים איכותיים88% .
מהגננות מדווחות על עליה בקריאת ספרים אצל הילדים ,ו 72%על עליה בעיסוק בערכים ומורשת בגן הודות
לתכנית 86% .מהגננות סבורות שההורים קוראים יותר ספרים עם ילדיהם בעקבות התכנית ומודעים יותר
לחשיבות הקריאה.

