
 

 

מה החשיבות שבלמידה מתוך התנסות, ואיך בוחרים ומדריכים 

 משימת מסלול? )חלק א׳(

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

 .ללמידה והצלחה

 

קבוצתית שתיפתח לקראת הפעילות. בנוסף  הפעילות תעבור בקבוצת וואטסאפ הערה:

, משהו קבוצות נוספות בהן יחולקו החניכים.ותמספר תתי  לקבוצה של הפעילות יש לפתוח  

הקבוצות כדי לבדוק מה  בכל תתי)כך שהמדריך.ה נוכח.ת  חניכים.ות בקבוצה 3-4כמו 

 קצת כמו שנסתובב בין קבוצות כשניתן משימות בקבוצות קטנות(.  -קורה שם

ניתן להעביר את הפעולה גם בשיחת וידאו של וואטסאפ ואז נעביר כל פעם את הפעולה 

 לשלוש.ה חניכים.ות )כפי שהיינו מחלקים את תתי הקבוצות(.  

 

 להגיע לפעולה עם העניבה שלהם.  נבקש מכל חניכ.ה הכנה מקדימה:

 

 משחק תחרות ראשונה:מתודה 

? )ננחה העומדים בפני אדם עיוורמה אתם חושבים שהקשיים  נקליט הודעה: -שלב ראשון

 את החניכים.ות לענות במשפט קצר בהודעה כתובה(.

לאחר שקיבלנו את התשובות וגיבשנו כקבוצה את הקשיים  משחק תחרות: -שלב שני

שאנחנו חושבים, נקיים תחרות. כל חניכ.ה תקשור את העיניים עם העניבה )אותה אחת 

תקבל משימה להביא משהו לחדר   כל חניכ.ה  בהודעה בפרטישהם הכינה לפני הפעולה(.  

בו היא נמצאת ולהצטלם איתו כשהעיניים מכוסות בעניבה. החניכ.ה הראשונה ששולחת 

 את התמונה לקבוצה מנצח.ת )ניתן לעשות המשחק מספר פעמים כמובן(. 

רשימת דברים שניתן לבקש: גליל נייר טואלט, מזלג, מברשת שיניים, מברשת שיער, כרית,  

  קופסא של קפה, סבון, שלט של הטלויזיה, מפתח וכו'.    ירקן מהמקרר, 

בתום המשחק נרכז לחניכים.ות את הדברים שהקבוצה ציינה קודם   ריכוז ודיון:  -שלב שלישי  

לכן שהם הקשיים בעומדים בפני אדם עיוור ונשאל האם יש משהו שהיו רוצים לשנות? )רצוי 

מונה ואז לעדכן ולשלוח תמונה עדכנית. לכתוב את הדברים שעולים בצורה מסודרת לצלם ת

 אפשר גם לרכז בהודעה אחת שעולה בקבוצה(. 

  



 

 

 נקליט  את הפסקה המתוקנת שיצאה, ונשאל: 

 ?האם יש הבדל בין הפסקאות •

 ?מדוע יש הבדל •

 ?כיצד השפיעה החוויה במסלול על הבנת הקשיים העומדים בפני אדם עיוור •

 ?מה היתרונות של למידה בהתנסות •

 

חשוב כמובן לא להעלות את כל השאלות במקביל, כמו שאנחנו עושים  למדריך.ה: ההער

 בדיון בפעולה פרונטלית... בכל פעם נוסיף עוד שאלה ונצלול לעומק הדיון. 

ללמוד לעומק את תפקידו של המדריך בליווי משימת  :נקודות חשובות להצלחת הפעילות

 .המסלול

 

  | ללא  :ציוד |בוחרים ומדריכים משימת מסלולאיך  -דף הנחיה נספחים: | דק' 30  זמן:

 

 ף שיתומתודה שנייה: 

לעשות: גלגלון, אפיית עוגה, הכנת צמידים,   .הלהיזכר במיומנות שלמד  .תמתבקש  כ.הכל חני

על הודעה קולית בה מספר.ת  מקליט.ה כ.ההדלקת מדורה, פתרון תשחץ וכו'. כל חני

 ?אותה? האם מישהו ליווה את הלמידה שלי? אם כן, מה היה תפקידו  .ההמיומנות ואיך למד

)ניתן לכתוב לקבוצה את ההוראה ואז לבקש מכולם להקליט וכמדריכ.ה להתייחס לדברים 

 המוקלטים(

מהו לדעתכם התפקיד של מדריך בלמידת מהתנסות של   אחרי שכולם.ן מסיימים.ות נשאל:

 ?חניכים

הדיון יש לעבור עם החניכים על הנספח, לאפשר להם להגיב עליו בתום  : הערות למדריך

ולשאול שאלות שלא ברורות להן. כמו כן חשוב לומר לחניכים להביא את הנספח לפעולה 

 .הבאה

 

  | ללא  ציוד: | איך בוחרים ומדריכים משימת מסלול -דף הנחיה נספחים: | דק' 20  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

 

  

 

 

 


