מישוב ומשוב
נושא הפעולה:
כמות משתתפים:
משך הפעילות:
מטרות הפעולה:

פלטפורמה :וואטסאפ
מתן משוב
כיתות ח' )קורס הדרכה(
גיל:
15
תאריך:
 60דקות
הסבר על מתן משוב בצורה נכונה
העברת משחקים בצורה מקוונת

מתודת פתיחה
זמן:

ממה נהניתי

 10דקות

כל חניך ישלח סרטון קצר שיראה מה הדבר שהוא הכי נהנה ממנו עד עכשיו בהסגר הביתי.
החניך שיעשה את הסרטון הכי מושקע יזכה בנקודות בתחרות הסניפית.

גוף הפעולה
 30דקות
זמן:
משוב-בורגר
כל אחד יציג איך הוא אוהב לאכול את ההמבורגר שלו )תוספות ,צמחוני ,רטבים ,לחתוך באמצע וכו'(
המטרה שבסופו של יום כמו שכולם אוהבים המבורגר כולם יאהבו שממשבים אותם במודל ההמבורגר.
הצגת מודל המישוב "משובורגר" באמצעות תמונה בוואטסאפ.
על המדריכים לצייר על דף המבורגר ,כל חלק בהמבורגר יהווה חלק משמעותי בתהליך מישוב שכל אחד
צריך לעבור.
הלחמנייה העליונה מייצגת דבר טוב שבו יש להתחיל במישוב )הערה חיובית( ,הירקות מעל ההמבורגר
)הערות קטנות על הפעולה במידה ויש( ,הקציצה עצמה  -דבר שפחות אהבת בדרך העברת התוכן
והלחמניה התחתונה דבר טוב לסיום.
חשוב להציג לכלל החניכים את חשיבות ההתחלה והסיום החיובי של המישוב על מנת לסגל מישוב בונה ולא
פוגע ,להציג בצורה חיובית את הדברים הטובים ובצורה בוגרת את הדברים לשיפור.
התכנים יועברו באמצעות סרטונים קצרים שכל פעם המדריך חושף מה המטרה של כל חלק בהמבורגר.
*חשוב שהמדריכים ידגישו שהמישובים נעשים תוך שמירה על דיבור מכבד ,ללא הערות פוגעניות.

 30דקות
זמן:
התנסות בהדרכה ומתן משוב
המדריך ישלח מאגר משחקים מוכרים ועל כל חניך לבחור משחק שאותו הוא ירצה להעביר )במידה והוא
רוצה משחק שלא נמצא ברשימה אין בעיה ,מצורפת רשימת משחקים בנספחים(.
לאחר שכל חניך בחר משחק עליו לצלם את עצמו מסביר את חוקי המשחק מא' ועד ת' כאילו אף אחד לא
מכיר את המשחק.
כל חניך שמסיים שולח את הסרטון למדריך ,
בשלב הזה אחד המדריכים שולח סרטון של עצמו מסביר את חוקי המשחק של אחת הפעילויות שבחר עם
כשלים מכוונים מראש ומציין זאת בפני החניכים )יושב בזמן ההסבר ,שם יד על הפה ,מסביר לא ברור ,קול
מונוטוני וכו'(.
לאחר מכן בוחרים מספר מתנדבים שינסו למשב את המדריך בשיטה שלמדו במתודה הקודמת.

לאחר שכולם שלחו סרטונים של עצמם מעבירים המדריך שולח כל פעם סרטון של אחד
החניכים שמסביר את חוקי המשחק וכל חניך בתורו צריך לנסות למשב בשיטת
"המשובורגר".
מישוב :שימור  -שיפור  -שימור.
סיום הפעילות
 5דקות
זמן:
מתודת סיום
בסופה של הפעילות על המדריכים לסכם ולהרים לחניכים שההתנסות הייתה מצוינת.
על המדריכים לסכם את שיטת ה"משובורגר" וחשיבות מישוב בוגר ,בונה ולא פוגע.
שליחת תמונות מצב לסיום ואיחולים להמשך הסגר ביתי קל ומהנה (:

לשימוש המדריך:

הכנות מראש
מתודה
משובורגר
סרטון של העברת
המשחק עם כשלים

מה לעשות?
הכנת איור של המבורגר עם הסברים )פתקים דביקים למטה או סקוצים( שכל פעם המדריך יחשוף חלק.
צילום סרטון מראש של אחד המדריכים שמעביר את הסרטונים עם כשל מכוון.

נספחים
רשימת משחקים:
 תופסת
 השעון
 מלך השבויים
 מחבואים
 תפסוני
 משחק הכיסאות
 פרה עיוורת
 נר לבקבוק
 קלאס
 משחק הזיכרון
 באולינג
 לימבו
 נשיקה סטירה
 נחש בא
 טאקי
 קוואקוה דה לאומה
 טלפון שבור
 הרוח נושבת
 7 בום
 הרוצח
 שיפ מה
 ארנבת שחורה
 מולקולות

