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חוברת
עזרים
הדרכה וליווי

מפגש  – 9סיכום שנה
מטרות:
 .1סיכום הפעילות השנתית
 .2עיבוד החוויה האישית של כל תלמיד
 .3יצירת תכנית המשך לשנה הבאה

פתיחה
לפני המפגש נעבור על הסיכום שהתלמידים כתבו על הפעילות השנתית.
סוף הוא הזדמנות לעצור ,לעבד ולסכם את השנה שהייתה .זוהי ההזדמנות עבור התלמידים להבין כמה
הם היו משמעותיים וכמה הפעילות שהעבירו הייתה חיונית .כל אחד מחברי הקבוצה עבר תהליך אישי
שפיתח אצלו יכולות חדשות .בשלב זה נרצה לבחון את רמת ההשפעה של הפעילות על הסביבה .חשוב
לעבור על הסיכום של הקבוצה בשביל לקבל תמונת מצב על תהליך עיבוד החוויה של התלמידים.
מומלץ להזמין את מנהל/ת בית הספר למפגש הסיכום בשביל להעצים את חווית התלמידים.

פעילות ראשונה – שוק זיכרונות
אחרי שנה של לימוד ,מחקר ופעילות אתם מומחים בבטיחות בדרכים .זהו הזמן לבדוק מה למדתם,
חוויתם ויצרתם.
ברחבי הכיתה נתלה שלטים הקשורים לפעילות השנתית (מצ”ב שלטים לחוברת זו) .נבקש מהתלמידים
להסתובב בכיתה ולכתוב על כל שלט את המחשבה הראשונה שעולה להם לראש .כאשר התלמידים
מסתובבים מומלץ להזכיר להם נקודות מהפעילות השנתית .השלטים:
• לוח בטיחות
• הפנינג זהב
• השכונה שלי
• בטיחות בדרכים
• מעשים טובים
• חופשה בטוחה
• הכרזה הבטוחה
• דוכן אופניים
• קבוצת מנהיגות
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פעילות שנייה – קרוסלה
נושיב את התלמידים בשני מעגלים ,פנימי וחיצוני עם הפנים אחד לשני .בפעילות זאת ,לכל זוג
תלמידים תהיה כרטיסיה עם שאלה ובמשך שתי דקות עליהם לשוחח על הנושא .לאחר שתי דקות
כל תלמיד יעבור לכיסא שנמצא מימנו .השאלות נשארות על הכיסא ולא עוברות.
 .1איך עברה עלייך השנה?
 .2איזה דבר חדש למדת השנה?
 .3מה הדבר הזכור לך מהשנה?
 .4מה הדבר המרגש ביותר שקרה לך השנה?
 .5מה תקח/י איתך להמשך החיים?
 .6מה חשוב לשפר/לשנות בתכנית לדעתך?
 .7ממה התאכזבת?

פעילות שלישית – רואים שינוי
נחלק לכל התלמידים את המפה אותה יצרו לאורך השנה .על המפה התלמידים יציירו את המקומות
עליהם השפיעו ויצרו שינוי במהלך השנה .ננהל שיחה קצרה על ההשפעה שהם יצרו בקהילה.
נבקש מהתלמידים למלא משוב על הפעילות בלינק ייעודי שיישלח אליהם.
בנוסף ,מומלץ להעביר סקר שביעות רצון מהפעילות למורי ותלמידי בית הספר.
כל תלמיד בקבוצת המנהיגות יקבל תעודת הוקרה ומכתב תודה על פועלו .יש לשקול לצרף העתק
של התעודה והמכתב לתעודת סוף השנה.

סיכום ותודה
לאחר שנה ארוכה מלאה בחוויות ולמידה ,הגיע הזמן להיפרד .הפעילות של כל אחד ואחת מחברי
הקבוצה הייתה משמעותית והעלתה את המודעות לחשיבות של הבטיחות בדרכים .ההשקעה ,נתינה
והיוזמה שלכם ראויה להערכה .כמתנת פרידה נעניק לכל אחד מהתלמידים תעודת הוקרה.

© כל הזכויות שמורות לעמותת "אור ירוק"

ע"ר 580333524

