
 

 

מה החשיבות שבלמידה מתוך התנסות, ואיך בוחרים ומדריכים 

 ׳(במשימת מסלול? )חלק 

משימת המסלול היא של החניכים ותפקידו של המדריך רק ללוות אותם בדרך מסר: 

 .ללמידה והצלחה

 

בקבוצות קטנות כאשר   בשיחת ווידאו בוואטסאפהפעילות תעבור  החלק הראשון של    הערה:

חניכים.ות. יש לקבוע עם כל קבוצה זמן של חצי שעה  3בכל פעם יהיו בפעולה מדריכ.ה ו

לחלק הראשון ובנוסף לקבוע מועד עם כל הקבוצה לקיים דיון על ההתנסות )לאחר החלק 

 הראשון בשיחות הוידאו(. 

קביל ואז להתחבר ** במידה ויש לקבוצה שני מדריכים.ות ניתן לקיים את השיחות במ

  לקבוצת וואטסאפ לטובת הדיון וסיכום הפעולה.  

 

חלוקה של הקבוצה לתתי קבוצות וקביעת מועדים לשיחות הקטנות ולדיון     הכנה מקדימה:

 הכללי של כל הקבוצה. 

 

 הדמיה משחק  ראשונה:מתודה 

 )חלק זה עובד בשיחת וידאו בקבוצה מצומצמת של שלושה חניכים.ות(

)רצוי לשלוח  שוב את "תפקידו של מדריך בליווי משימת מסלול"נקרא יחד עם החניכים.ות 

 .ות, ומוודאים כי כל המשתתפיםלהם את זה כדי שיוכלו לעקוב יחד עם המדריכ.ה(

 האותו.  .ותאת המסמך ומבינים .ותמכירים 

את  קבוצתהלבחור יחד עם  .תשעומד .הכמדריך נבחר נציג.ה מהקבוצה שמוכנה לתפקד

משימת המסלול שלהם. שני הנושאים העיקריים של המסלול, שמהם יכולים החניכים 

לאחר שנחליט מי המדריכ.ה ניתן לפתח את המשימה שלהם הם "משפחה" ו"קהילה". 

 לשחק' יתר החניכים.ות(:לקבוצה את אחת הקבוצות הבאות )אותם יצטרכו '

  'בנים בכיתה ד 12קבוצה של  – 1קבוצה  •

 ה'בנות בכיתה  9קבוצה של  – 2קבוצה  •

 'בנים ובנות בכיתה ו 18קבוצה של  – 3קבוצה  •

 



 

 

הדקות הראשונות יציג המדריך לקבוצה את שני  10במהלך ננחה את החניכים.ות כי 

וצתי לצמצום הנושא, להעלאת מספר הנושאים העיקריים של המסלול וינחה אותם בדיון קב

הדקות האחרונות  10רעיונות למשימות ולבחירה קבוצתית של משימת המסלול. את 

מקדישים לדיון שבו המדריך יפרוט את המשימה לתתי משימות וימנה חניכים לתפקידים 

 .השונים באופן נכון, מתאים ומתחשב

 המדריכ.ה צופה על מה שנעשה וכותב.ת הערות. הדק' של משחק ההדמיה    20** בכל מהלך  

על משחק התפקידים יהיו כלליות  .האפשר שההערות של המדריך :הערות למדריך

במסגרת משחק  .האת המדריך .הששיחק .הומקדמות ולא ביקורת ספציפית על החניך

לאפשרות של חלוקת קבוצת  .ההתפקידים. חשוב לכוון את מי שמדמה את המדריך

קבוצות או לקבוצות משימה. אפשר ואף רצוי, להציג בפני הקבוצה את -לתתיהחניכים 

והפקה" )נספח( ולאפשר להשתמש בו במשימות המסלול  העמקההמודל שנקרא "חיפוש, 

 .שלהם

+ מודל 'חיפוש, העמקה,   איך בוחרים ומדריכים משימת מסלול  -דף הנחיה  נספחים:  |  דק'  30  זמן:

   | ללא :ציוד |הפקה'

 

 דיון בשאלה מתודה שנייה: 

אפ של כל הקבוצה או לקיים גם את הדיון סלאחר משחק התפקידים ניתן לקיים שיחת וואט

 בשיחות הוידאו הקטנות: הזה 

 האם לאורך כל הדיון הורגש כי משימת המסלול היא של החניכים ולא של •

 ?המדריך

 ?המשימה שנבחרה טובה ומתאימההאם  •

האם ההחלטה על המשימה התקבלה באופן שמעודד את החניכים להוציא  •

 ?אל הפועל אותה

 ?האם התפקידים חולקו באופן נכון ומתאים •

חשוב כמובן לא להעלות במידה ומחליטים לקיים את הדיון בהתכתבות  למדריך.ה: ההער

את כל השאלות במקביל, כמו שאנחנו עושים בדיון בפעולה פרונטלית... בכל פעם נוסיף 

 עוד שאלה ונצלול לעומק הדיון. 

  | ללא  ציוד: | איך בוחרים ומדריכים משימת מסלול -דף הנחיה נספחים: | דק' 10  זמן:

  



 

 

 תפקידו של מדריך בליווי משימת מסלול: 

תפקידו של המדריך לעורר בחניכיו סקרנות ורצון לפעול ולאפשר לקבוצה לבחור את  .1

 המשימה באופן דמוקרטי. 

לכוון את חניכיו לבחירת משימת מסלול שקיימים בו מרחבי למידה תפקידו של המדריך   .2

 ואתגר עבור קבוצתו. 

תפקידו של המדריך לדאוג שהמשימה שנבחרה תאפשר לכל החניכים להשתתף בה  .3

 ושלכל אחד מהחניכים יהיה תפקיד עם אחריות. 

 תפקידו של המדריך לכוון את חניכיו לבחור משימת מסלול שיש לה סיכויי הצלחה .4

 גבוהים. 

תפקידו של המדריך לעזור לחניכים לעבור תהליך של הסקת מסקנות והגעה לתובנות  .5

 מתוך העשייה לקידום משימת המסלול. 

תפקידו של המדריך לייצר מרחבי מישוב לאורך משימת המסלול. במרחבים אלה, חשוב  .6

משוב שהמדריך ימשב את קבוצתו וחניכיו ושהחניכים ימשבו אחד את השני. חשוב שה

 יהיה משוב בונה המכוון ללמידה. 

 תפקידו של המדריך לתת לקבוצה ולחניכים כלים לטובת הצלחתם במשימה.  .7

 

  

 

 

 

  



 

 

 


