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 4102ינואר עלון        

 

 

 ,ה/מורה יקר

 , והמטרה היא ללמד את הילדים לקבל את השונה מהם, "האחר הוא אני"השנה מוגדרת כשנת 

, תרבותית, דריתמג, פיזית)קבלה של ילדים שהם שונים ממני . ואולי גם ללמוד לקבל את עצמם

וכולם מרגישים בה בעלי ערך , שוויון היא צעד ראשון בדרך לחברה שבה יש( לימודית ועוד, מעמדית

 . ומסוגלות

 

. קודם כל עבודה שלנו המורות עם עצמנו. והיא דורשת עבודה רבה, הקבלה הזו אינה מובנת מאליה

, כשווים, כבעלי ערך, ודרכם על החברה כולה, גם אנחנו צריכות ללמוד להסתכל על התלמידים שלנו

 . הם מגיעיםללא קשר לרקע שממנו , ראויים ומסוגלים

 ולבחון , נוכל לחשוף גם את התלמידים לשונים מהם, אם אנחנו נעשה עבודה טובה עם עצמנו

 . יחד את היחסים שלהם איתם

 

שמתמודדים עם תסמונות שונות שמשפיעות על  בילדים אנחנו בחרנו להתמקד בהפעלה הבאה

 . תסמונת טורט -במקרה הספציפי שלנו. התנהגותם ותפיסתם החברתית

 

  .גןברמת  "המתמיד"בית הספר ב' מחנכת כיתה ד, לפניכם הפעלה שביצעה אתי בידנר

 (. ניתן לעשות בכיתות גבוהות יותרההפעלה הזו את )

 והרגישה שנפתח דיון שאפשר דרכו לבחון את  ,היא הייתה נרגשת כל כך מתגובות התלמידים

 . כות לוואת היחס שהן זו ,של קבוצות שונות בחברה הישראלית מקומן

  . לא יכולנו שלא לשתף

 
 

 , עשו זאת עכשיו, חודשיאם טרם נרשמתם לקבלת העלון ה
 . להרשמה. חומרים חינם לתיבת הדואר שלכם חודשותקבלו כל 

 

 , שלכם בברכה

 . סלי ארקדש

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-school.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D
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 צפייה בסרט ודיון –" בחזית הכיתה"

 . הדיון כחצי שעה, הסרט הינו באורך של כשעה וחצי. יש להקצות לפעילות זו כשעתיים

 

 הקדמה : 'שלב א

 ". בחזית הכיתה"בסרט שנקרא  בקרוב יצפומציינת בפני התלמידים שהמורה 

 ? "בחזית הכיתה"לדעתם מי נמצא ? היא מבקשת מהם לנסות ולנחש במה לדעתם עוסק הסרט

 

 צפייה בסרט: שלב ב

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : קישור לסרט 

U2dEAhttp://www.youtube.com/watch?v=p12AiV 

 

 דיון בכיתה : שלב ג

 עם איזו דמות אתם הכי מזדהים? איזו דמות בסרט הכי דומה לכם בהתנהגות שלה לדעתכם? 

 אתכם היה משתףהוא מה הייתם אומרים לו אם ? למה לדעתכם הגיבור רצה להיות מורה ,

 ? להיות מורה ברצון שלו, לפני שהוא נהיה מורה

 האם יש לכם רעיון לשם אחר שהייתם ? "הכיתהבחזית : "מה דעתכם על השם של הסרט

 ? נותנים לו

 בסביבה שלנו או שזה סיפור שיכול לקרות רק  ,לדעתכם ,האם סיפור כזה יכול להתרחש

 ? בסרטים

 עלו לכם במהלך הצפייהמחשבות , תחושות, רגשות ילוא ? 

, .....ש עיצבן אותי, .....הרגשתי ש: אפשר להכין מראש כרטיסיות עם התחלה של משפטים

 . וכדומה...... סיקרן אותי, ....אהבתי ש, ......למדתי ש,  .....חשבתי על הגיבור ש

 . כל תלמיד יכול לבחור כרטיסיה ולהשלים את המשפט

 

המבוסס על סיפורו האמיתי  טסרהוא " בחזית הכיתה

בחור הסובל מאז ילדותו מתסמונת  -של בראד כהן

טורט הגורמת לו להתנהג בצורה מוזרה ללא יכולת 

הדבר גורם לו לחוסר נעימות וחיכוכים . לשלוט על זה

קשים בבית הספר כשרוב המורים כלל אינם מבינים 

  .אותו ורק כועסים עליו ומאשימים אותו

ומוכיח , ים הוא הופך למורה מוערךכנגד כל הסיכוי

לעצמו ולאחרים שהמגבלה שלו אינה מגבילה אותו 

  .מלעשות את מה שהוא יודע ואוהב

 

http://www.youtube.com/watch?v=p12AiVU2dEA

