לקט משובים מהסמכה בינלאומית היברידית  ICFשל משחוק ערכים /
גמיפיקיישן והמחשתו בעזרת "מה שחשוב...משחק ערכים" -מאי 2021
"אבישי ושגאו היקרים,
תודה רבה על קורס משחוק ערכים .הקורס הועבר במקצועיות ,ניתן לראות את
כמות הידע של אבישי המנחה ואת הרצון לחלוק את הידע הרחב לאורך הקורס,
את האדיבות והחיוך וההקשרים לחיים שנתן לנו שגאו.
הקורס הינו מקוון ,אך עדיין הצלחתם לשמר על השיח האינטימי בין חברי
הקבוצה .השיח על ערכים כה חשוב בימינו ,והשעות הללו היו פינה שפויה ביום
לשוחח על הערכים ולא רק לחיות אותם .לפתע היה לנו זמן לראות את הרצוי
והמצוי ,את המשולש ערכים של כל אחד מאיתנו.
אפרת ומורן
ציידתם אותנו בכלים לשיח עם תלמידים ,הורים ובני זוג"...
--------------------------------------------

"הייתי בהסמכה אצל אבישי ונהניתי מכל רגע.
הייתה לי למידה מאוד משמעותית על חשיבות הערכים והמצפן שהם יכולים
לאפשר לנו בנסיבות חיים שונות.
בנוסף ,אבישי לאורך כל דרך היה נעים ,מחבק ,אותנטי ומחובר לצרכים שלנו.
היה לי כיף ומעשיר ואני ממליצה לכל אחד להעניק לעצמו את המתנה הזו"...
עדי
---------------------------------------------

"אבישי שלום .ברצוני להודות לך על קורס קצר וממוקד על הערכים .הסדנאות
היו מעניינות ומשמעותיות ,וכבר התחלנו שותפתי סוהא ואני ,לארגן סדנאות
לתלמיד בה"ס ובמיוחד שהקלפים כוללים את המושגים בשפה הערבית ,זאת
אומרת שאין צורך לתרגם .החומר שהעברתם היה מאוד רלוונטי והתרגילים
ופא
מעוררים דיאלוג פנימי וגם בין אישי בו זמנית .ותודה רבה לכם"...
---------------------------------"אבישי היקר,
היה חשוב לי לעצור ולכתוב לך מילים אלו על ההכשרה הנפלאה של משחק
הערכים...הקורס שעברנו ,בהסתמך על משחק הערכים ,דייק היטב את נושא
הערכים  ,נושא משמעותי ביותר בכל תהליך אימוני .ההדרכה הנפלאה של איך
להשתמש בערכת הקלפים עשתה סדר ומיקוד .כמו כן ההסבר על שלושת
הצירים של הערכים וחשיבות האימוץ של שלושתם בסט הערכים שלנו ,לימד
אותי כיוון חדש בהנחיית תחום הערכים .ההנחיה שלך נעימה ומקצועית.
תודה על הנדיבות שלך הן בידע והן על עלות הקורס.
בטוחה שאשתמש בכלי הן בתהליכים אישיים והן בקבוצתיים.
אורית
תודה רבה רבה"...
----------------------------------

"ההסמכה בשבילי הייתה מאוד מעניינת מושקעת ,חווייתית ומעשירה.
נהניתי ללמוד ולהעמיק את הידע שלי בעולם הערכים ,הוספתי כלי משמעותי
וחשוב לארגז הכלים שלי .החשיפה הגדולה לכל ערך ואחר נותן לך לחשוב לעומק
איזה ערך יותר\ פחות חשוב? לשאול את עצמך למה זה חשוב? ואיזה ערך הייתי
מוסיפה על מנת להשיג את המטרה שלי? זמן הלמידה היה מאוד יעיל ופרקטי
ובמיוחד שהתרגול נעשה בשפת האם -השפה הערבית -דבר שאינו אפשרי בכל
השתלמות ,כי מאוד חשוב לנו כמנחים לתרגל ולהתנסות בשפת האם ,להבין
ולהפנים את החומר והמשחקים על מנת להעביר אותם הלאה ,גם להביע את
הרגשות והמחשבות בשפה שלנו בלי להיתקע עם "מחסום השפה" .בנוסף לכך
הערכים בקלפים כתובים בשפה הערבית ,וזה מאוד חיוני בעבודתנו עם ילדים
ומבוגרים שאינם דוברי השפה העברית ,כי לראות את המילים בערבית מקל
עליהם להבין את המושגים בלי להתאמץ להסביר אותם הרבה ,נותן להם להיות
בשליטה בשפה ורגועים יותר ,במקביל יהיה לנו יותר בריא לתקשר איתם
ולהעביר את המסר בצורה טובה ויעילה יותר .לבסוף ,ברצוני להודות לך על
ההעמקה בנושאים כה חשובים ..על העברת החומר באופן מסודר ולפי לוח זמנים
שתוכנן מראש ..מאוד נעזרתי בחומר שנשלח במייל ,הבהיר לי דברים ועזר לי
להתנסות בכלים שרכשתי בהסמכה .תודה אישית לכם על הסמכה משמעותית
מלמדת ומעשירה .על הסבלנות ואנושות שלכם .תודה ענקית לכם".

סוהא

---------------------------------ערב טוב אבישי ,אחרי סיום ההסמכה ברצוני למשב את תהליך הלמידה .כל
מפגש נפתח בהצגת הנושא בדרך יצירתית ,מעניינת ומסקרנת .המפגש חולק
פדגוגית כך שטווח הקשב של המשתתף היה ממוקד תוך שיתוף פעולה בנושא
הנלמד .חומרי הלמידה ניתנו לפני השיעורים כך שתרמו להבנת הנושא הנלמד
ותוך התבוננות במצגות השיעור .המרצים היו מקצועיים ,ענייניים ,ממוקדי למידה
והשתמשו באסטרטגיות למידה כך שייענו למגוון צרכי הלומדים .העונג היה כולו
שלי"..
----------------------------------

זהבה

"היה נפלא ,מחכים ומעשיר מאוד"...
-----------------------------------------

סיגל

