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שיעור אחר. פשוט לעורר השראה

חזון העמותה
לכל ילד הזכות לחלום, להאמין בעצמו, ולקבל השראה דרך מפגש מעשיר ומשמעותי עם מודל אפשרי לחיקוי. 
שיעור אחרמעודדת מעורבות חברתית וממנפת משאבי ידע, יכולת ונסיון של עובדים וארגונים לטובת הרחבת 

מנעד החלומות של תלמידים, והשפעה על תמונת עתידה של החברה הישראלית.

קצת עלינו
עמותת שיעור אחר פועלת משנת 2002 לקידום שוויון הזדמנויות ולעידוד מעורבות משמעותית של הציבור 
במערכת החינוך. פעילות העמותה מזמנת מפגש בין מתנדבים ממגוון תחומי עיסוק לבין תלמידים בבתי ספר. 
התלמידים זוכים להכיר דמויות לחיקוי ולהיחשף למגוון פניה של החברה הישראלית. פעילות העמותה מאפשרת 
קידום, העצמה והרחבת  אופקיהם של תלמידים ממגוון אוכלוסיות, ובפרט מחוסרות הזדמנויות, מעשירה את 
ומקצועות  לחיקוי  דמויות  להכיר  לתלמידים  ומאפשרת  הביקורתית  חשיבתם  מפתחת  הלימודיות,  חוויותיהם 
ארגונים  ממאות  המגיעים  מתנדבים  אלפי  של  מפעילותם  תלמידים  אלפי  עשרות  נהנים  שנה  מדי  חדשים. 
המציעים לעובדיהם להשתתף בעשיה החינוכית. הפעילות נערכת בפריסה ארצית רחבה בבתי ספר יסודיים, 

חט"ב, תיכונים וכפרי נוער (ממלכתי, ממ"ד, חרדי, ערבי, חינוך מיוחד ופנימיות). 

התכניות שלנו
שיעור אחר: קורסי העשרה - התנדבות קבוצתית, לרוב דרך מקום העבודה, בהוראת קורס העשרה חווייתי בבתי 
מקצועות,  התעסוקה,  עולם  את  להכיר  לומדים  התלמידים  הזדמנויות.  מעוטות  אוכלוסיות  המשרתים  ספר 
רופאים,  כלכלנים,  דין,  עורכי  מהנדסים,  כגון  מקצועות  בעלי  עם  מפגש  דרך  לחיקוי,  ודמויות  תחומים 

אדריכלים, אנשי תקשורת ואחרים.
המתנדבים מלמדים קורס העשרה בתחום עיסוקם, הנמשך 12 מפגשים אחת לשבוע במסגרת שעות הלימודים 
ובנוכחות מורה בכיתה. כל מתנדב מעביר שיעור אחד או יותר, בליווי מלא של צוות העמותה והיצע של תכניות 

העשרה מקצועיות.
שיעור ביחד: שיעור ביחד מהווה חלק ממארג של מאמצים להניע שיפור בהישגי החינוך בישראל והיא מופעלת 
ובעידודו. התכנית מאפשרת מודל  במסגרת תכנית תומכי ההוראה בתכנית הלאומית, לבקשת משרד החינוך 
לבחור  להתעניין,  תלמידים  ולעודד  לקדם  במטרה  ומופעל  חברתית,  מעורבות  על  המתבסס  ולמידה  הוראה 
ולהצליח בלימודים מוגברים במקצועות המתמטיקה והמדעים ובלימודי העברית והאנגלית. המתנדבים, תומכי 
ההוראה, מגיעים מהתעשייה הרלבנטית ומביאים ערך מוסף למערכת החינוך. תומך ההוראה משולב יחד עם 
המורה בכיתה, ומסייע בשיפור ההוראה והלמידה של מקצועות אלו. תומכי ההוראה מחויבים לשעתיים בשבוע, 
עוברים הכשרה ייעודית בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים, משולבים בבתי ספר שמתאימים להם ומקבלים ליווי 

צמוד של צוות העמותה לאורך ההתנדבות.

שיעור לדרך - מערכי שיעור למורים
תכנית  המציעה מערכי שיעור מובנים ומפורטים בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי, אירועים ומועדים, 
וכוללים הפעלות והתנסויות. מטרת התכנית להעשיר את התלמידים בתכנים בעלי ערך חינוכי, תרבותי וערכי, 
ובלתי  פורמאלי  בחינוך  ההוראה  לצוותי  מיועדת  התכנית  לעומקו.  נושא  ולמידת  ביקורתית  חשיבה  לעודד 

פורמאלי ונשלחת מדי מחודש ללא תשלום לאלפי אנשי חינוך שנרשמו לקבלה. 
  shiuracher.org.il/laderech :להצטרפות
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