
 המורים מספרים:

תהליך הלמידה הצוותי הוא תהליך משמעותי. התלמידים רכשו מיומנות לעבודת צוות, לשיח מכבד ולהובלה 

 שיתופית. לא התקיימה ביניהם תחרות אלא הם עבדו בשיתוף פעולה.

ללמידה ועבודה עצמאית, לסמוך עליהם הדבר המשמעותי ביותר עבורי היה ללמוד לשחרר את התלמידים 

 .ולאפשר להם להוביל

נבחרו לצוות תלמידים שאינם מובילים ביומיום בעשייה הבית ספרית. ההשתתפות בתכנית העצימה אותם וזה 

 .היה משמעותי מאוד עבורי

 למדתי כמה מקום אפשר לתת לתלמידים מבחינת הובלת הפרוייקט...

ההדרכה/ הובלה מול ההוראה ובסופו של דבר שכשמדריכים את התלמידים בנוסף לכך הבנתי כמה הבדל עושה 

 ולא מלמדים אותם הם לומדים הרבה יותר ואף מקבלים מכך סיפוק גדול. 

 זכיתי בכל שלב בלמידה משמעותית -מורה טוב לומד מתלמידיו

 פזל מדהים ומשמעותי  הרכיב-...היה הכי כיף ללמוד ולהסתדר למען מטרה חשובה ושכל אחד באמת נתן מכשרונו

הדבר המשמעותי ביותר בשבילי בתכנית היה הנחיית הקבוצה והעצמתם של התלמידים דבר שהקרין גם על "

 התנהגותם ותחושת הביטחון והשייכות שלהם לכיתה ולביה"ס "

"הדבר המשמעותי ביותר בשבילי בתכנית היה ההכלה של התלמידים לכבד אותי בתור מורה ועם זאת לשתף 

 לעבוד יחד כ"אחד מהם" הרגשה נהדרת לא להיות כאילו מעליהם."ו

 "כל התהליך היה משמעותי עבורי. למדתי להכיר את התלמידים לעומק ולראות את נקודות החוזק שלהם."

 * נושא היזמות אף פעם לא היה הצד החזק שלי ואף פעם לא לימדו אותנו ליזום, לחשוב מחוץ לקופסה 

 זה עלו לי עוד מלא רעיונות לדברים שאוכל לעשות ברמה האישית וברמת הכיתה."כשניגשתי לפרוייקט ה

 "גיליתי כוח פנימי שלי בהובלת צוות תלמידים עד לפרוייקט מוגמר, עם כל הקשיים הכרוכים בתהליך, והיה לא קל.

ני וקסם לי מאוד. הרעיון המבורך של בניית אתר חינמי לגוף ללא מטרת רווח שיפעל למען תושבי אשדוד ערכי בעי

 שמחה שלקחתי בו חלק :( "

 "מה היה משמעותי עבורי בתכנית? 

 ראשית, הידיעה שאני מסוגלת להוביל צוות בדרך או בתחום שאינם מוכרים לי, לחקור ולגלות איתם.



 שרית, צוות תפוח והמנטורים, הייתה מעשירה -שנית, ההזדמנות לעבוד עם גורמים מקצועיים מחוץ לבית הספר 

 ומעניינת. "

 "פשוט נהניתי!!!

התכנית אפשרה לי זמן איכות עם קבוצת תלמידים מיוחדים אשר תרמו מזמנם ולקחו ברצינות את המשימה 

לאורך כל השנה, כמו כן לעבוד עם מורה עמיתה מדהימה שלימדה אותי כמה קל לתת מבלי לקבל תמורה ושכל 

 משימה היא חשובה.

 למועדון ולתחזק את האתר כדי שבאי המועדון יהנו!!" בתקווה שנצליח להמשיך ולעזור

"נהניתי מאוד, ושמחתי לקחת חלק בפרוייקט המגשר בין כישורים אישיים  למסרים ערכיים וכל זאת למען תושבי 

 העיר"

 "בהחלט פרויקט מוצלח שמלווה בהמון מחשבה וליווי איכותי, 

 מי ביה"ס"אחד מתהליכי הלמידה שאני בטוחה שהתלמידים יזכרו מי

 


