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שיעור אחר  -חדשנות בחינוך דרך התנדבות
ש .לנדא ,ד .דור
עמותת שיעור אחר ,תל אביב ,ישראל
"שיעור אחר" פועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך ולעידוד מעורבות משמעותית של
הציבור במערכת החינוך על ידי יצירת גשר בין אזרחים בעלי תחומי עיסוק שונים לבין
תלמידים בבתי"ס מאוכלוסיות מוחלשות .העמותה מכשירה ,מפעילה ומלווה מאות
מתנדבים ממגוון מקצועות ותחומי עיסוק המלמדים קורסי העשרה בתחום עיסוקם בבתי
ספר המשרתים אוכלוסיות מחוסרות הזדמנויות ברחבי הארץ .בין המתנדבים המשתפים
את התלמידים בניסיונם המעשי ניתן למצוא עורכי דין ,שופטים ,רופאים ,רואי חשבון
אנשי הי טק ,אנשי תקשורת ,מהנדסים ורבים אחרים.
המפגש עם מתנדבים בעלי רקע שונה המעורים בעשייה האזרחית ,מאפשר לתלמידים
להכיר דמויות לחיקוי ,להיחשף לתחומי עניין ולחלומות חדשים ,ולהתוודע לערך
ההתנדבות והמעורבות החברתית.
עבור המתנדבים המפגש עם התלמידים ועם מערכת החינוך הינו מקור לסיפוק ולאתגרים.
ניתנת להם ההזדמנות להכיר אוכלוסיות מרקע שונה ,לחוות את ההנאה הטמונה בהוראה
ובהעשרה של האחר ולהיחשף לעשייה החינוכית .הארגון שמטעמו מלמדים המתנדבים
נוטל חלק פעיל למען שינוי חברתי ,מחזק את קשריו עם הקהילה ומקיים פעילות לגיבוש
עובדיו.
במסגרת "השיעורים האחרים" הללו מתחזקים קשרי עמיתות משמעותיים בין החברה
האזרחית וארגונים עסקיים לבין בתי הספר .מעבר לתכנים הנלמדים ,מדגישה הפעילות
את ערך המעורבות החברתית.
עבור המורים ,נוצרת הזדמנות לפגוש בשיטות הוראה חוויותיות חדשות ,לשתף פעולה
עםדמויות שונות הבאות מעולמות אחרים ולייצר יחד סינרגיה של ידע ומתודות הוראה
המחוברות לעולם העבודה הדינאמי ולמקצועות העתיד .המורים הינם שותפים
משמעותיים בתהליך ונוכחים בכל מפגש ומפגש .הם אלו המקשרים בין שיעורי הקורס
שבוע אחר שבוע ומתווכים בין עולמו של הילד לעולם הידע והתוכן החדש אליו הוא
נחשף.
ממחקרי הערכה שנערכו לבחינת השפעת הפעילות של שיעור אחר על התלמידים ניתן
ללמוד
כי:
הילדים רוכשים ידע ותוכן משמעותיים (במבחני ידע 64% ,מהילדים ענו בהצטיינות ו83%-
בהצלחה )91%העידו שהשתתפו באופן פעיל במפגשים  93%מרגישים שביכולתם
להצליח בכל תחום שיבחרו  88%העידו שיכולים להסביר למישהו אחר תכנים ומושגים
שנלמדו  97%העידו שהמפגשים והתכנים היו מעניינים.
*נתונים אלו הנם מדגם קטן בלבד מתוך נתוני מחקרי הערכה שבוצעו לבחינת הפעילות.
נוכל לשתף בנתונים מעניינים נוספים המשקפים גם את ההשפעות על המורים
והמתנדבים.

