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 שיעור ניסיון -תרחישים ופתרונות

 ילדים ומעלה 10ילדים, בשבוע השני כבר היו רשומים לי  30הגיעו לשיעור ניסיון בשבוע הראשון כ : 1תרחיש 

 לאחר ביצוע שיעור הניסיון, מכיוון והילדים בקבוצה כבר רשומים )ומשולמים(: פתרון

 בוטיםאפשר כבר בשיעור השני להתחיל את המערך הסדיר של הרו

 מחברים מחדש את המכונית, עם המנוע ועושים תחרויות -עידן הרובוטיםפארק היורה ו -

 )נוהל תן וקח(ילדים שעדיין לא רשומים 

 

 , מה עושים?ואני לבדי ילדים 70הגיעו לשיעור ניסיון  :2תרחיש 

 אין צורך לדבוק במערך השיעור הסטנדרטי!במקרה כזה, : פתרון

 ללא הורים!כיתה, מכניסים את כל הילדים ל

 מסבירים על התוכנית ונותנים תצוגת תכלית של מה הולך להיות השנה

 בכמויות כאלו לא נותנים לילדים חומרים ולכן שיטת "תן וקח" לא אפקטיבית

אך יש לשים דגש ולהבהיר לילדים, שנשאר מס' מקומות מצומצם בחוג וכפי שהם יכולים לראות סביבם יש 

 ים להרשםהרבה ילדים המעוניינ

 ילדים ולכן מי שלא ירשם היום ייתכן ולא יישאר לו מקום  כלל השנה בחוג 15הקבוצה נסגרת ב 

 מקסימום.דק'  30עד אורך שיעור ניסיון במקרה זה: 

כיתות נפרדות ומנהלים שיעור  2מדריכים או מדריך ורכז, בודקים אפשרות לפצל את הילדים ל 2במידה ויש 

 ניסיון רגיל.

 

 והגיעו עוד ילדים והם מחכים בחוץ ילדים / אין יותר מקום בכיתה 30 -החלטתי לסגור כיתה ב :3תרחיש 

 מבקשים מכל מי שהגיע ולא יכול להכנס לשיעור להמתין מס' דק' בחוץ,: פתרון

יש לנסות ולרכז את כל הילדים והורים שבחוץ, להתנצל על כך שאין יותר מקום בכיתה, להסביר בקצרה על 

)ניתן להציג להם מס' דגמים(, לתת להם פליירים ולציין שנותרו עדיין מס' מקומות ושהם יכולים  התוכנית

 יכול להיות שהקבוצה תסגר כבר(חשוב לציין להורים ש)להרשם, או להגיע לשיעור ניסיון בשבוע הבא 

 הדק' הדרושות לביצוע ההסבר בחוץ יש לפעול כך: 5על מנת לפנות את 

 ם לרשום את פרטיהם בדף הנוכחות ושיעבירו את הדף ביניהם )ניתן להריץ מס' דפים במקביל(ו': לתת לילדי-ד'

 , אם יש הורים בכיתה לתת להם לעזור ברישום הילדיםצל ולבקש מהילדים להמתין מס' דק'ג': להתנ-א

 

 עשיתי שיעור ניסיון, אך לא נרשמו לחוג עדיין ילדים ואני כבר בשבוע השני: 4תרחיש 

 תרחיש זה מדליק נורה אדומה:: פתרון

 ור הניסיון לא העברנו כהלכה, או שהייתה בעייה בשיווקיכול להיות שאת שיע

להשתדל לעשות שיווק נוסף על מנת להביא ילדים חדשים לשיעור הניסיון ולקיים בשבוע השני שיעור ניסיון כמו 

 בשבוע הראשון

 להפעיל את שיטת תן וקח

 

ילדים( ונוכחים בחוג  7ם )עד עשיתי שיעור ניסיון, אך בשבוע השני נרשמו לחוג מס' מועט של ילדי: 5תרחיש 

 ילדים שבאו לשיעור ניסיון

הרשומים עושים שוב שיעור ניסיון ראשון לילדים החדשים שהגיעו, אך לילדים  ,4כמו בתרחיש מס' : פתרון

כונית עם המנוע ולאלו שלא רשומים "תן וקח". במידה והילדים כבר קיבלו את המכונית הבייתה, נותנים את המ

 ם להיות עוזרים ולעזור לילדים שבאו לשיעור ניסיון, תמורת צ'ופר שיקבלו בהמשך השנה.אפשר לתת לה


