תכונות המועמד למועצת תלמידים
כל קבוצה מקבלת טבלה וחבילה של תכונות .על הקבוצה למיין את התכונות עפ"י הכרחי או לא
הכרחי .לאחר מכן יתקיים דיון במליאה – מהם התכונות החשובות למנהיג?
(ניתן לבצע את הפעילות בצורה יחידנית ולבסוף דיון במליאה)

המועמד שלי למועצת תלמידים חייב להיות בעל התכונות הבאות:
הכרחי לנציג מועצת תלמידים

לא הכרחי לנציג מועצת תלמידים



בעל יכולת שיפוט



מקובל על כולם



מכבד את הזולת













מייצג את מטרות הבוחרים

יפה תואר

בעל כושר חשיבה













אוהב את עצמו

מכיר את כולם

מסוגל ללמד תלמידים













אדיש

וותרן ומתפשר

בעל חוש הומור













מבין את הקבוצה

עצבני

רגוע ושלו













רשלן

מהווה דוגמא לכלל

גאוותן













תלמיד מצטיין בלימודים


מלא סבלנות וסובלנות


יוזם ופעיל


כיצד בוחרים תלמיד למועצה ועל פי מה?
כל תלמיד או קבוצה מקבלים קורות חיים של תלמיד .הקבוצה או התלמיד בנפרד צריכים
להחליט האם יבחר אותו תלמיד ,מדוע ,ואם לא ,מדוע (מצורפת טבלה) .לאחר מכן יתקיים דיון
במליאה.

גיא – מועמד לתפקיד מועצת התלמידים
תלמיד בינוני בהישגיו הלימודיים אך בעל כושר ביטוי בע"פ ובכתב .בכל פעם שישי אפשרות להביע דעה
הוא בין הדוברים .עושה זאת בחן וביושר ודעותיו בדרך כלל נשמעות בקרב התלמידים.
הוא חרותי ופעיל במסגרת החברתית ומשתף פעולה ואכפתי .יש לו ידע עולם ,בקיא באקטואליה
ומתעניין מאוד בתחומים אלה.

אורית – מועמדת לתפקיד מועצת התלמידים
תלמידה מצטיינת ,אהובה על המורים ומגיעה להישגים גבוהים בלימודים .היא דוגמא לתלמידה
הממלאת את חובותיה ,אך אינה מקובלת ביותר על חבריה לכיתה ולשכבה .אורית ממעטת לבוא
לפעילויות חברתיות שאינן במסגרת החובה הבית ספרית.

דן – מועמד לתפקיד מועצת התלמידים
מקובל על ידי חלק נכבד מתלמידי השכבה שלו .ספורטאי מצטיין שייצג בכבוד ,לא אחת ,את תלמידי
בית הספר .יפה תואר ,ובזכותו זכה בית הספר בגביעים רבים בתחרויות עירוניות ומחוזיות.

שמרית – מועמדת לתפקיד מועצת התלמידים
מקובלת מאוד על חבריה ,בעיקר בגלל רגישותה לאי צדק שנגרם לחברים ופגיעה בזכויותיהם .תמיד
מוכנה לצאת להפגנות ולארגן שביתות על מנת לתקן את המעוות .היא חברמנית אך אינה מהססת
להשתמט מהכנת שיעורים ומהיעדרויות בלתי מוצדקות מבית הספר.

המועמדים
השלם את הטבלה:
המועמד

גיא

אורית

דן

שמרית

האם היית בוחר בו למועצה
ומדוע?

אלו תכונות של המועמד לא
נחוצות לחבר במועצת
תלמידים?

