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 בעבודה שוטפת -תרחישים ופתרונות

 

אחד התלמידים בכיתה מפריע באופן קבוע לפעילות. הוא לא מקשיב, מרעיש, לפעמים כמעט והולך  :1תרחיש 

  מכות עם הילדים האחרים. את/ה מנסה להרגיע אותו ללא הצלחה.

 ם ההפרעה נובעת ממנו.יש לנסות ולאתר את סיבת ההפרעה, האם הילד מושפע מהילדים שסביבו או הא פתרון:

 מס' פתרונות פוטנציאלים: לאחר איתור הבעייה יש 

אם ההפרעה נובעת מחיבור של מס' ילדים יש לעשות "הפרד ומשול" ולפזר את הילדים ברחבי  •

 הכיתה

אם ההפרעה נובעת מהילד, ושיטות ההשתלטות הרגילות אינן עובדות, יש לקרוא לו ולתת לו לקחת  •

 )חלוקת אביזרים, אסיפתם ועוד(חלק סמכותי בשיעור 

אם ההפרעה היא לא חד פעמית, יש לקרוא לילד לשיחה בסוף השיעור ולהבהיר לו שאם ימשיך  •

 להפריע הוא יאלץ לצאת מהחוג

במידה וזה לא משפיע על ההתנהגות יש לקיים שיחה עם ההורה ולהבהיר את המצב ושהמשך  •

 השתתפותו של ילדם בחוג נמצא בספק

 אין לצאת עם הילד מהכיתהואת הילד מהכיתה אין להוציא 

 

  מדריך מאחר לשיעור :2תרחיש 

 הסיבה היחידה שבה מדריך עלול להתמודד עם איחור, היא סיבה שלא בשליטתו. פתרון:

ברגע ההבנה שהולכים לאחר, יש להתקשר מיידית לרכז/ת ולהודיע על איחור וצפי הגעה לשיעור, יש  .1

 לבקש להודיע לילדים

 קשר לגורם אחראי בחברה ולעדכן על האיחוריש להת .2

 אם האיחור מינימלי, יש לנסות ולהחזירו בסוף השיעור )בתנאי שאין שיעור לאחר מכן והוא יפגע( .3

אם האיחור הוא משמעותי, יש לבקש מהרכז לוודא כי הילדים נמצאים במקום בטוח/בכיתה, ולהחזיר  .4

 אים.את הזמן האבוד בחלקים לילדים במהל השיעורים הב

 

 ילד שלא הגיע חודש והמדריך לא התקשר לראות למה לא הגיע :3תרחיש 

 מכיוון ומצב כזה לא אמור לקרות עקב בדיקה קבועה של רשימת נוכחות. פתרון:

 במידה וילד אינו נוכח שבועיים ויותר:

 לדווח מיידית למזכירות ולרכז שהילד אינו נוכח שבועיים, אולי בידיהם מידע חיוני .1

 רה, מרימים טלפון להורים )המס' נמצא בדף נוכחות( ומבררים מה שלום הילדבכל מק .2

 במקרה ונבצר מהילד להגיע באופן זמני לחוג, יש להראות נכונות להשלים לו את מה שהפסיד .3

 ילד הבייתה ואין לפגוש אותו מחוץ למסגרת החוגה לאאין להגיע 

 

 המדריך חייב לבטל פעילות ברגע האחרון  :4תרחיש 

 מדובר במצב שלא תלוי במדריך וכמוצא אחרון יש לבטל את הפעילות. רון:פת

 לדווח מיידית לגורם אחראי על ביטול הפעילות והסיבה .1

במידה והביטול ידוע לפני תחילת השיעור ואין מחליף יש ליצור קשר עם הרכז והמזכירות שיודיעו  .2

 לילדים לא להגיע.

 שהתבטלה, ולהודיע להורים, לתלמידים והמזכירות/רכזלהשתדל למצוא תאריך להחזיר את הפעילות  .3
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  הורה שמתלונן על ההתקדמות של הילד בחוג: 5תרחיש 

 בהתמודדות  מול הורים יש להחמיא על השתתפות ילדם בחוג, על מנת לפרק כל מתח שנמצא אצל ההורה. פתרון:

פני תחילת השיעור על מנת במידה והילד לא מתקדם, יש לבקש מההורה להביא את הילד מס' דק' ל .1

 שנוכל לברר מה פשר הבעייה

 אם יש צורך, על המדריך להרכיב את הדגם על מנת ליישר קו עם כל הקבוצה .2

 גם אם הילד לא מצליח, יש לדאוג שהילד יצא בהרגשה שהוא כן מצליח .3

 ו'אתה טועה, את לא מבינה, זו אשמת הילד וכ  בשיחה מול הורה, יש להמנע משימוש במושגים:

 

  ילד מתקדם מאוד יחסית לאחרים ומרגיש שמשעמם לו :6תרחיש 

 במקרה שילד מסיים את הפעילות של אותה שיעור יש מס' פתרונות על מנת לנצל מצב זה: פתרון:

 לשלוח את הילד לעזור לילדים מתקשים .1

 לתת לילד להמשיך את הפרוייקט בצורה מבוקרת )כדי שלא יגדל הפער( .2

 מדריך להרכיב דגמים של ילדים שהחסירו בשיעורלבקש מהילד לעזור ל .3

 לתת לו להרכיב חלקים )כמו צירים וכו'( שהילדים יוכלו להשתמש בהם אח"כ .4

 

 ילד שמתקשה מאוד ומרגיש שמפגר אחרי כולם, נפגע ובוכה :7תרחיש 

 פתרון:

 יש לבודד את הילד מהקבוצה )בעדיפות שישב ליד המדריך( .1

 חזור לשיעורלשלוח את הילד לשטוף פנים ול .2

 לבדוק מה לא הבין ולנסות להסביר לו שוב .3

 להשלים לו כל חלק בתהליך שלא הצליח בעצמו .4

 לצ'פר אותו על הצלחות שלו בפרוייקט .5

 

 מדריך איבד את רשימת הנוכחות של הקבוצה  :8תרחיש 

 פתרון:

 רשימות נוכחות 2מראש יש לשמור  .1

 זבנוסף יש לוודא שיש רשימת נוכחות עדכנית אצל הרכ .2

 רשימה נוספת יש לדווח חודשית לגורם אחראי בחברה .3

 במקרה של אובדן, יש לפנות למזכירות להנפקת רשימה עדכנית .4

 


