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 שיעור ניסיוןודגשים מערך 
 

דגמים פעילים ומתפקדים של רובוטים  2חומרים לשיעור ניסיון: שלט, לפחות 
של לדוגמא, דפי הרשמה שמיים, עטים וטושים, פלטת עץ, מחשב )אם ניתן לשיעור 

 הגדולים(, טפסי חומרים להורים

 
ון שיתקיים כהלכה מבטיח שיעור ניסיון, הוא בעיטת הפתיחה להצלחתו של החוג, שיעור ניסי

אחוז גבוה של נרשמים כבר בסיום השיעור, שיעור ניסיון שלא יתקיים כהלכה עלול לפגוע 
 .בהרשמה מיידית לחוג

 
 שיעור הניסיון יכול להיות קצר יותר

 
 דגשים חשובים:

 
ילד, ללא הורים! כל ילד מעל כמות זו יהפוך את  30יש להקפיד לסגור את הכיתה עד . 1

ר להמוני וזה יפגע בהרשמה, הורים ירצו להשאר בכיתה, אפשר לאמר להם שזו השיעו
ההורים יכולים להשאר לדקות הראשונות על מנת לשמוע הסבר על החוג מדיניות החברה, 

 !יוצאים החוצההורים ואז כל ה
 
לכתוב בצורה מסודרת על "דף פרטים" את שמות הילדים, כיתה, שם ההורה ומס' . 2

 הפלאפון של ההורה, לצורך מעקב נוכחות של הילדים בשיעור ניסיון
 שלא כולם רשומים!!! לא מתחילים שיעור עד

 
הצגת מס' דגמי רובוטים והסבר על מה הולך להיות לנו השנה, שוב חשוב לציין כי כל ילד . 3

 עובד על דגם משלו, וסיום ההרכבה לוקח אותו הבייתה!
 
 והתחלת העבודה דגם לשיעור ניסיוןחלוקת . 4
 
לי יוצא מן הכלל אל וכל הדגמים הוחזרו ב אף אחד לא יוצא מהכיתה עד שהשיעור נגמר. 5

 !!!המדריך
 

על מנת שהילדים ירצו להרשם לחוג בצורה מיידית, ולא ישאירו להורים ברירה אלא לרשום 
 שלבים קריטיים שהמדריך חייב לבצע: 2אותם כבר בסיום שיעור הניסיון, יש 

 
דק' לפני סיום השיעור יש לאסוף את כל האביזרים שחולקו  10כ  -נוהל "קח ותחזיר" .6

"מכיוון והערכה היא חלק מעלות החוג, רק מי שיירשם יוכל לילדים. ולהסביר: 
 לקבל אותה הבייתה!!!!"

 
מדריך שיתן ערכה לילד שטרם נרשם, והילד לא ירשם כלל, סכום הערכה ינוכה 

 משכרו! 
 
ילדים וכעת יש כבר מס' ילדים  15להדגיש בפני הילדים, שהחוג נסגר במקסימום של  .7

 שנרשמו, ילד שלא ירשם בזמן לא יוכל להרשם כלל לחוג השנה
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 בעיות פוטנציאליות:
 

 הורה שמבטיח לרשום את ילדו בשבוע הבא .1
 א שכח את הארנקהורה שממש רוצה לרשום את הילד עכשיו אבל במקרה הו .2
 הורה שמאיים לא לרשום את הילד כי הוא בוכה שלא קיבל כלום .3
 רכז שחושב שיש לחלק לילדים את הערכה .4
 המזכירות סגורה והורים שרצו לרשום את ילדיהם לא יכולים .5

 
 

 הוראת מנכ"ל:
 

 ילד שלא רשום לחוג, עם אישור הרשמה מהמזכירות לא רשאי לקבל את הערכה!!!
 תם נותנים לכל גורם שקשור לחוג, יש לכם גיבוי מלא מהחברה!זו התשובה שא

ילד שרוצה להרשם והמזכירות סגורה/ההורה שכח את הכסף/ או כל סיבה כזו או אחרת, 
 יכול להרשם ביום למחרת ובשיעור הבא לקבל את הערכה שלו!!!

 לציין להורים שאתם שומרים לו את הערכה בצד לשבוע הבא!
 


