הכשרת מנטורים -מיהו מנטור
פעילות  -1חשיבה יצירתית
המטרה :להמחיש למנטורים איך זה להיות "מייקר" צעיר.
לפעמים לא יודעים וצריכים הנחייה.
מחברים למוטיבציה הפנימית (לא מספקים תשובות חותכות אלא מכוונים להמשיך להתאמץ
ולנסות לבד).
עידוד חשיבה איטרטיבית -ניסוי וטעיה ,שיפור תוך כדי התקדמות.
שלבי הפעילות:
 .1חלוקה לזוגות
 .2חשבו על בעיה שהייתם רוצים לפתור ,או משהו שיש לכם תשוקה אליו והייתם רוצים
לקדם – בעזרת דף הנחייה של אורן.
 .3הצגת הרעיונות ע"י  3/2ילדים שמעוניינים בכך – הרעיון הוא שישתפו גם במבוכה
שמרגישים כאשר לא יודעים איך להתקדם ,ובמבוכה של בקשת עזרה.
 .4הסבר למה עשינו את הפעילות -ע"מ להמחיש מה עובר על הילדים?:
 .1נכנסים
 .2מבולבלים
 .3מתעניינים במה שיש למקום להציע או עושים כאילו זה לא מעניין אותם כדי לא
לפתח ציפיות
 .4בוחרים בפרוייקט שמעניין אותם או לא מוצאים משהו שמתאים להם
 .5מתחילים ליצור
 .6נתקלים בקשיים
 .7מתוסכלים ,חוששים ,נלחצים
 .8ואז יש כמה אפשרויות:
• מנסים בעצמם
• מנסים בעצמם  >--קריאה למנטור
• קריאה למנטור

• לא רוצים להמשיך ועוזבים את המקום או רק הופכים לצופים פסיביים
 .9פתרון הבעיה
 .10מוצר מוכן

פעילות  -2תרחישים ומה המנטור יעשה?
נחלק לקבוצות של  ,2כל קבוצה תקבל  2תרחישים (בפיסת נייר) ותציג את הפתרון לפני כולם.
תרחישים:
 .1המבולבל-
ילד נכנס לראשונה ל"מייקטק" ,הוא לא מכיר את המקום ,לא יודע מה יש לו להציע
ואין לו כיוון לגבי פעילות שמעוניין בה.
מה תעשו?
הסנוב – ילד נכנס אבל עושה כאילו זה לא מעניין אותו ,צופה מהצד ,לא רוצה שידברו
איתו אבל מתעניין בצורה פסיבית .מה תעשו?
 .2העקשן-
ילד שרוצה לעשות פרוייקט בתלת-מימד אבל המדפסת עסוקה בלהדפיס לילד אחר.
מה תעשו?
 .3שת"פ-
כמה ילדים מגיעים ל"מייקטק" יחד ורוצים לעשות פרוייקט יחדיו.
מה תעשו?
 .4ילד והורה-
ילד שמגיע עם ההורה ל"מייקטק".
מה תעשו?
 .5ה"מייקטק" מלא בילדים-
 6ילדים בחדר ,יש רעש 2 ,ילדים מבקשים עזרה.
מה תעשו?
 .6תקלה
יש תקלה בתוכנה/במדפסת ,ותתוקן רק מחר.
מה תעשו?

 .7תעזור לי!
הילד רוצה שתעשו לו את כל העבודה.
מה תעשו?
 .8הביישן
ילד צריך עזרה אבל לא רוצה לקבל אותה.
מה תעשו?

 .9הגדלת ראש
ילד שואל איך משלבים בין  2פרוייקטים -למשל סקראץ' ומייקי מייקי.
מה תעשו?
 .10לא מרוצה
הילד הדפיס משהו במדפסת והוא לא יצא לו טוב.
מה תעשו?
 .11מתוסכל
ילד מביע תסכול ,זלזול עצמי ,חוסר אמונה בעצמו.
מה תעשו?

