תחילת שנה בהוראה :בחזרה לעבר? דינה יעקוביאן
במשך שנה ד' מדברים הרבה על חיפוש סטאז' ,פגישות אצל מפקחים ,כאב ראש וכו'..
אצלי עבר בראש :ללמד או לא ללמד...לא דחוף לי ,אולי אחכה עם זה..
בקיץ האחרון ,פנתה אליי מנהלת בית הספר התיכון שבו למדתי ,לאחר ששמעה שאני
מסיימת את התואר ,והציעה לי ללמד בבית ספר חנ"ג בשליש מישרה כסטאז' .זה הביא
לתפנית אחרי שכבר הייתי שלימה ונינוחה עם ההחלטה שכנראה לא אלמד השנה .לכן,
כשהציעו לי ללמד עמדה בפניי התלבטות אם ללכת על זה ולסיים עם הסטאז' השנה או
לדחות את ההצעה..
בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה עם חשש קטן לחזור לאותו בית ספר ,שבו חווית
הלימודים לא הייתה חיובית ושברחתי משם בתום מבחן הבגרות האחרון.
הדבר שגרם לי להיענות להצעה בחיוב היתה העובדה שהמורה שלימדה אותי חינוך גופני,
איתה היה לי קשר טוב גם אחרי התיכון ,והיא זאת שלימדה אותי במגמה לחנ"ג ושהייתה
מהיחידים שאהבתי והערכתי מבין המורים שלימדו אותי ,תהיה הקולגה שלי ,ושנהיה צוות
(יחיד) לחנ"ג .לולא היא ,כנראה הייתי מסרבת להצעה.
ידעתי שמעבר לכך שאהיה בידיים טובות של מורה מנוסה משכילה ורצינית ,אהיה בחברתה
של אישיות מקסימה שאוכל רק להנות בחברתה וללמוד מניסיונה.
ביום הראשון להוראה הגעתי לבית ספר ונתקלתי בפנים מוכרות של מורות שלימדו אותי,
שמתי לב לשינויים קטנים בבניין שמתי לב למורות שכבר לא נמצאות מסיבות שונות ,ושרוב
הצוות התחלף מאז .היה נחמד לראות שעוד זוכרים אותי ואפילו בשם ,המזכירה קראה
בשמי מסוף המסדרון ונתנה לי הרגשה טובה וחמה .ראיתי שלא השתנה הרבה מאז
שעזבתי ,האנשים נשארו אותו דבר ,הכל נראה דומה .לא ביקרתי הרבה בבית ספר מאז
שסיימתי ונראה שלא הרבה השתנה מאז .ניסיתי לשנן לעצמי כל הזמן שאני לא אותה ילדה
מתבגרת שהייתי לפני  8שנים .אני במקום אחר בחיי ,אחת מהצוות ,באה לעבוד ובהתאם
לכך גם ראויה ליחס מתאים.
מוזר ..הבנות קראו לי המורה ...רשמתי נוכחות ואתן ציונים...
התחלתי ללמד את הבנות ,יש מה לשפר ,לשימחתי הן לא חוצפניות או מתייחסות בזלזול,
כך שאני אופטימית שהשיעורים לא יהיו סיוט.
אני מקווה שאצליח לבנות שיעורים מעניינים ומהנים ,שישנו את תדמית החנ"ג כדבר מיותר,
שהבנות בעיקר יהנו ויבינו את חשיבות השיעור .ידוע לי שלא תמיד ילך חלק ,אך אני
אפטימית שאצליח לשנות לטובה ולו רק משהו קטן.
כל שניתן לאחל הוא בהצלחה.

