קשה זה אומר אפשרי!
פעילות לצוות המקצועי
מטרות הפעילות:




לאפשר לחברי הצוות להעלות קשיים ואתגרים איתם הם מתמודדים בעבודה
לנהל דיון פתוח באשר לכל הסוגיות שהציפו המשתתפים
לאפשר לחברי הצוות לתת טיפים ועצות שונות להתמודדות עם הקשיים שעלו

חומרים:






נייר רצף
כלי כתיבה
מדבקות ב –  3צבעים שונים (לחלוקה לקבוצות)
לוח מחיק  /דף גדול  +טושים
 3דפי הנחייה

מהלך הפעילות:
א.

פורסים את נייר הרצף ע"ג  2-3שולחנות כך שהמשתתפים יוכלו לכתוב עליו באופן חופשי.
ההנחיה למשתתפים היא להציף על הדף את כל הקשיים ,הדילמות ,השאלות עימן הם
מתמודדים בעבודתם בפנימייה :מול הצוות ,מול ההנהלה וכו'.
לאחר שסיימו ,נעמדים סביב הנייר ומנסים למצוא  3נושאים מרכזיים שחוזרים ועולים מכל
מה שנכתב.

ב.

מחלקים את הקבוצה לשלוש תת קבוצות ,כל קבוצה תדון בנושא אחר.
הצעה לחלוקה לקבוצות:
לפני הפעילות ,מדביקים לכל משתתף על החולצה מדבקה באחד משלושת הצבעים,
מתחלקים לקבוצות עפ"י הצבעים .כל קבוצה מקבלת נושא אחד מבין שלושת הנושאים
לדון עליו .הדיון יתנהל באמצעות דף משימה (נספח)
אפשרות נוספת ,במקום דף המשימה ,מנחה הפעילות ינהל את תהליך הדיון :יכריז בכל
פעם על משימת הדיון והזמן המוקצב לה .המנחה יקפיד על תזמון הדיון והמעברים בין
שלושת חלקי המשימה.
ג .במליאה:
כל קבוצה תציג את הסוגיה עליה ערכה את הדיון ,את הקשיים שהעלו המשתתפים ולצידם
הרעיונות והטיפים שעשויים לסייע בהתמודדות עם סוגיה זו.
חשוב לסכם ולתעד את הנאמר ,ניתן להשתמש בנייר הרצף ,להפוך אותו ולרשום על צידו
השני את הנקודות המרכזיות שהעלתה כל קבוצה.
ד .מומלץ לסיים את המפגש עם משחק משעשע המייצר תחושה של שותפות ולכידות
לדוגמה" :ציור משותף"  -לוקחים טוש ארטליין גדול ,קושרים לו חוטים כמספר המשתתפים.
כל החוטים באותו האורך .המשתתפים אוחזים בחוטים ומותחים כך שהטוש באמצע ,אחוז
ע"י כולם .המשימה המשותפת ,לצייר יחד צורה של שבלול.

להורדת המשחק לחצו כאן
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דף המשימה  -נספח



בחרו נציג שתפקידו לתעד את הדיון
הקבוצתי ולהציג אותו בהמשך במליאה.



הקדישו  7דקות בכדי להציף את
כל הקשיים העולים מהסוגיה
שקיבלתם ,מתוך הניסיון והחוויות
שצברתם.



הקדישו  7דקות בכדי להעלות את
כל הדרכים בהן ניתן להתמודד עם
הסוגיה.



בחרו נציג שתפקידו לתעד את הדיון
הקבוצתי ולהציג אותו בהמשך במליאה.



הקדישו  7דקות בכדי להציף את
כל הקשיים העולים מהסוגיה
שקיבלתם ,מתוך הניסיון והחוויות
שצברתם.



הקדישו  7דקות בכדי להעלות את
כל הדרכים בהן ניתן להתמודד עם
הסוגיה.
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