
 

 בניית תוכנית עבודה- שלב ב' (שעה וחצי)

  
 שם הפעולה הקודמת בניית תוכנית עבודה- שלב ב'

 שם הפעולה הבאה פעולת העמקה בנושא הפרויקט הנבחר

  
 מטרות

 החניכיםות יקבלו כלים לעבודה על פרויקט כקבוצה ובצוות על מנת לקבל תחושת עצמאות לביצוע1.
 פרויקט

 החניכיםות ילמדו לעבוד במסגרת זמנים (גאנט) בעבודה על הפרויקט2.

 החניכיםות ילמדו לגזור משימות מיעדים- להפוך מטרה לפרקטיקה3.
 

 מהלך
 

 מה נשמע? (5-10 דק) סבב- האם עבדתי אי פעם עם יומן? למה כן למה לא?1.
 

  פירוק למשימות ובניית גאנט עבודה (30 דק')2.
 שלב ראשון (5 דק')- לאחר כתיבת שלושת המטרות הצוותיות, על החניכיםות לכתוב על פיתקיות כמה שיותר

  משימות שיש להם לעשות כדי לקדם את מטרות הצוות ומטרות הפרויקט ב5 דק'!
 ** משימה זו חשובה כדי להבין איך מפרקים יעדים למשימות יום יומיות.

 
 שלב שני (10 דק')- לאחר שיש לצוות כמות נכבדת של משימות, עליה להגדיר על כל משימה

  מה המשימה-
 איך מבצעים אותה (הולכים ל, פוגשים את)-
 מי אחראי לבצע (חלוקת אחריות צוותית לפי יכולות ופניות למשימה)-
 עד מתי מבצעים (אם יש חודשיים להקמת הפרויקט, מתי כדאי לבצע את המשימה?)-
 משאבים לביצוע (מספרי טלפון, פגישות עם גורמים)-
 מי יכול לסייע לנו? (אח של חבר עובד ב… ויכול לעזור ב…)-
 מדדים להצלחת המשימה (מתוך  10 השגנו 5)-

 *אם מתוך המשימה הצוות מבין שיש לו עוד משימות, זה חלק מהעניין, תנו להם לכתוב.
 

 שלב שלישי (15 דק')- כתיבת משימות בגאנט
 כל צוות מקבל גאנט - יומן חודשי מתאריך הפעולה ועד ביצוע הפרויקט.

  על הצוות למקם בגאנט שלהם את המשימות שכתבו על הפיתקיות.
שיהיה- דרייב בגוגל לקובץ הגאנט את להעביר מומלץ מכן (לאחר מודפס אחד גאנט מקבל צוות                 כל

 משותף עם כל הקבוצה). גאנט ציבורי מגוגל דרייב להעתקה
 

 הפסקה (10 דק')3.
 

 זמן עבודה (20 דק') - תחילת ביצוע משימות4.
על וי לסמן יתחילו שהם מנת -על עבודה זמן להם לתת מאוד חשוב - לעבודה מוטיבציה עם יצאו שהצוותים                     כדי

 המשימות שלהם - לכן 20 דקות זמן עבודה, זהו זמן חשוב בו הם פשוט מתחילים לבצע משימות.
ראשוני פרסום לבנות טלפונים, רשימת להכין לדוגמא - אותם שמקדמות במשימות מתרכזים שהם               תוודאו

  לרשת החברתית וכו'...
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 סיכום (15 דק')5.

  איך היה?-
 האם אתם מרגישים שאתם יודעים מה אתם צריכים לעשות כדי שהפרויקט יצליח?-
 מה החששות שצפות? (לגיטימי שיגידו שאין להם זמן והם בלחץ מהלימודים)-
 מה אתם צריכים כדי לעמוד במשימות שלכםן?-
 מה הציפיות שלכםן?-
- 

 המדריכיםות מסכמיםות- כדי שנצליח לעמוד בזמנים אנחנו כמובן נקדיש את הפעולות מעכשיו לעבודה על הפרויקט.
 עם זאת, חשוב שתקדמו משימות אישיות לבד. זה ברור שהלימודים קשים ואנחנו לא באים להעמיס עליכם סתם. אבל
 בגלל לחץ, אנחנו לא נוותר! זה הפרויקט שלנו שאנחנו כבר מדמיינים המון זמן. אנחנו מאמינים בכם שתצליחו. אפשר

 תמיד לשנות תאריך כדי שלא יתנגש במבחנים או בגרויות. מה שאי אפשר לשנות זה את המחוייבות שלכם. כולנו תלויים
 אחד בשניה, ככה עובדים בצווות.

 אנחנו מאמינים בכם שתצליחו! אתם מאמינים בעצמכם?
 

 פינה אישית- 15 דק'6.
 

 עזרים
 גאנט ציבורי מגוגל דרייב להעתקה-
 פיתקיות ועטים-
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 פברואר

 

 
  

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
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