מצטיינים

פרס המורה המצטיין על שם
ד"ר ורה מנדלר ז"ל
כ’’ט בכסלו תש”ע  6בדצמבר2010 ,
הפרס לשנת תשע"א מוענק השנה
לגב' דבורה ברוט
נימוקי הוועדה
דבורה ברוט היא מורה ותיקה לכימיה,
מ
מרכזת מקצוע הכימיה בבית-הספר התיכון
נ
ד
ע"ש דוד בן גוריון שבנס ציונה ,ודמות
ל
מובילה בהוראת הכימיה במדינת ישראל.
ר
דבורה סיימה תואר ראשון ושני בכימיה
באוניברסיטת בר אילן ומשנת  1978מלמדת כימיה .מתחילת
שנות ה 2000-הייתה דבורה מעורבת בפעילויות רבות כמו ליווי
מקצועי בכתיבת הספר "הכימיה שבינינו" ,הדרכה וליווי של
מורים ותלמידים ופיתוח והפעלה של תכנית ייחודית לקידום
לימודי כימיה .משנת  2010דבורה חברה בצוות המוביל את
התכנית "יש לנו כימיה".

ורה

כישוריה בתחום הוראת הכימיה באים לידי ביטוי בעבודה
מסודרת ,מאורגנת ,תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית.
הידע המעמיק שלה בכימיה ,רצינותה וסבלנותה ,זוכים
להערכה רבה בקרב תלמידים ומורים .תלמידיה משתתפים
בתחרויות ארציות לתלמידי כימיה ,הדורשים ממנה עבודת
הכנה מאומצת ,נחישות ומעל לכל – מעידים על אהבתה
למקצוע .הרצאתה בכנסי מורים בנושא "תחרות הבלש
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הכימאי" ,חשפה את ציבור מורי הכימיה בפני פעילות חדשה
ומאתגרת ,התורמת לקידום הוראת מקצוע הכימיה .יש לכך
חשיבות רבה ,בעיקר בתקופה זו בה אנו עומדים בפני פתיחת
שנת הכימיה הבין-לאומית בינואר .2011
דבורה משתתפת שנים רבות בהשתלמויות מורים ,וניסיונה
העשיר בהוראת הכימיה מסייע רבות לקידום הוראת הכימיה
ולהקניית תחושת גאווה לכל העוסקים במקצוע זה .הישגי
תלמידיה (גם אלה שהתקשו בלימודיהם) ופעילותה צוינו מספר
פעמים בעיתונות המקומית .דוגמא לכך היה ארגון ביקורה
של כלת פרס הנובל לכימיה עדה יונת בבית ספרה בחודש
הקודם .מסירותה לתלמידים ולמורים הפכה לשם דבר ,והיא
זוכה להערכה רבה מכל הסובבים אותה .כאן המקום לציין
שמספר התלמידים הלומדים כימיה בבית ספרה הולך וגדל
וזאת בניגוד למגמת הירידה הכללית ,שרואים בארץ ,בבחירת
המקצוע בארץ.
על פועלה לאורך השנים בתחום הוראת הכימיה ומסירותה
יוצאת הדופן לתלמידים ולמורים כאחד ,החלטנו להעניק לה את
פרס המורה המצטיין לשנת תשע"א על שם דר' ורה מנדלר.
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