בס"ד

משובים מסטודנטיות – קורס זרחין תשע"ט
.1
משוב כללי
קורס ברור מאוד .המרצה נותן לגיטימציה ללמידה פעילה,
לשאול ולהבין ,משלב דרכי למידה שונות ,ומשתמש
בהמחשות.
נהניתי במיוחד מ:
הסבלנות והיסודיות ,לצד הבהירות של הקורס והיצירתיות.

.2
משוב כללי
קורס מצוין ,מקצועי ,מומחש וכולל סרטונים .יחס טוב מאת
המרצה ,מקשיב ועונה על שאלות.

.3
משוב כללי
הקורס נמסר באופן מאוד רגוע ,מכבד ,מאפשר שיחה ונותן
מענה ברור לכל שאלה .ניכרת תחושת שליחות של המרצה
בהכשרתנו כדי לסייע לילדי ישראל להתקדם.
נהניתי במיוחד מ:
נהניתי מכל רגע .היה חשוב לי מאוד שלא להפסיד שום
שיעור ,כי כל רגע מאוד חשוב ותורם.

.4
משוב כללי
הקורס פרקטי מאוד ,מאוד לעניין ופשוט .התרגילים נראים
ככלים פשוטים ,אולם בפועל הם עוזרים.

.5
משוב כללי
קורס מקצועי וייחודי .נותן מענה אמיתי לילדים לקויי
למידה .מקיף הרבה תחומים.
נהניתי במיוחד מ:
מהיחס והמקצועיות וכן מההסרטות שהמחישו.

.6
משוב כללי
קורס מדהים ,מעלף ,מרתק ,מעורר מחשבה ומוטיבציה
לעבודה .שינה את כל התפיסה שלי בנוגע ללקויות למידה.
אני ממליצה ומספרת עליו לכל מי שאני פוגשת (בתחום
ההוראה) .קורס חובה לכל איש חינוך ,בטח בגיל היסודי.
הקורס מעשי מאוד .נותן כלים לעבודה וגם נותן הסבר לכל
הקשיים שאני פוגשת בדרכי בהוראה( .מחנכת א-ב ,ובעבר ג-
ד) .המרצה מיכאל מעורר השראה .האמונה שלו בילד ,בשיטה,
בהצלחה ובפתרון ,מדהימה בעיניי.
נהניתי במיוחד מ:
הכל .המפגשים ,הכלים ,המרצה ,נהניתי מכל רגע .תודה
רבה!

.7
משוב כללי
הקורס מקצועי ,תרם לי מאוד בתור מורה והורה.

.8
משוב כללי
קורס תועלתי מאוד ,המקנה כיצד לעבוד בשטח .הצלחות
רבות לעובדים בשיטת זרחין.
נהניתי במיוחד מ:
סבלנות ונעימות במרצה.

.9
משוב כללי
אני מאוד נהנית מההשתלמות .יסודית ,מעשית ,מקצועית.
אשמח לעוד מפגשים בהמשך כדי להתעדכן ולשאול שאלות.
נהניתי במיוחד מ:
אישיות של המרצה .הסבלנות ,הקצב ,מוכנות לענות על
שאלות בשטח ואהבה שלו את התחום.

.10
משוב כללי
החומר מאוד מעניין ומתאים לנושא .תודה רבה למרצה על
מאור פנים ומענה לכל אחת על שאלותיה.

.11
משוב כללי
קורס מקצועי מבחינת התיאוריה המעמיקה וחדשנית
מבחינת ,ובכלל מבחינת יכולת יישום בשטח .שיטה המקדמת
תלמידים באופן משמעותי .למידה דרך סרטונים מאוד
מסיייעת להפנמה .השיטה מסייעת לי לקדם יותר תלמידים
באופן משמעותי .בקורס גם נלמדו עקרונות רבים ליישום
להצלחת התלמיד ולהפנמת השיטה.
נהניתי במיוחד מ:
נהניתי מהכל .אישיות המרצה ,מתן כבוד לכל לומד ומענה
לכל שאלה בכובד ראש ובמקצועיות.

.12
משוב כללי
הקורס מביא שיטה פשוטה ויעילה מאוד לעזרה בקשיי למידה.
מאוד מומלץ למורות לכיתות א/ב/ג וגננות ,ובמיוחד
למורות להוראה מתקנת! הקורס מועבר בצורה ברורה
ובאווירה נעימה.
נהניתי במיוחד מ:
האפשרות לשאלות ולשמוע שאלות של חברות מהעבודה
בשטח ומהתשובות של המרצה.

