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 קשוב-טיפשהמומחה ה .1

אבל תפקידו הוא לעודד התשובות, ובידיו הידע של ה"מייקטק" הפנים והמנטור הוא 

 בעצמו. את ה"מייקסטר" להגיע אליהן

עונים תשובות קצרות שמשאירות מקום לילדים מקשיבים, מביעים סבלנות,  איך?

עונים מחזירים את לא אלה שחושבים על אילו שאלות לענות ועל להמשיך לבד, 

 .אני כאן לעזור אם אתה נתקעלהתקדם בוא תנסה  –גר תהשאלה לילד כא

 המעודד המאתגר .2

עודדו אותו , הניעו והעצימו את ה"מייקסטר" בתהליך היצירה. אל תיתנו לו לוותר

 עזרו לו להגיע לתוצאה מוחשית –, תדגישו לו שהוא מסוגל. במקביל להגיע לתוצאה

והדגישו לו את ההצלחות הקטנות , שלא יתעכב על דקויות מיותרות, בכמה שפחות זמן

 .התוצאה הסופיתשיש התהליך, עוד לפני 

מחזקים אותו על מנסים לזהות אצל כל מייקסטר את המוטיבציה לעשייה,  איך?

, ועוזרים לו התהליך ולא על התוצאה, מתמקדים איתו על ההצלחות ולא על הקשיים

 .לדמיין את ההצלחות שעוד יגיעו

הצורה את לשנות : "האם ניסית ברים חדשיםלנסות ד מייקסטראתגרו את ה -במקביל 

ידעת שאפשר לעשות זאת גם בדרך ", "האם  הזו? לשנות את הטקסט? את הצבע?

ננסה יחד, מתחילים , אבל בוא אני לא יודע את התשובהשאלה מצוינת, ?", "אחרת

 ...ככה

 שגם רוצה להנותהיוצר  .3

שתהיה אווירה . חשוב ל להינותה"מייקסטרים" באים ל"מייקטק" בשביגם אתם וגם 

לילדים להשתחרר ולהרגיש חופשיים כדי לאפשר , בלי קשר לפרוייקטים וליצירה טובה

 לי מטרה ברורה.גם בליצור 

. , בלי קשר לילדים ולמשימה שיש לכם להנחות אותםתדאגו שיהיה לכם כיף איך?

תביאו דברים שאתם  , סביב תחומי העניים שלכם תמציאו פרויקטים אישיים שלכם

ו ילדים ברעיונות שלכם ובאתגרים , תשתפשתרצו ךאוהבים, תשתמשו בחלל בכל דר

, אל תהססו להשפיע על הילדים עם תחומי ובתחומי העניין שלכם שלכם בפרויקטים

 הם ישמחו לקבל השראה. – שלכם ןהעניי

 המארח האמפטי .4

, חלק האורחים שלו לא משתלביםשמרגיש כאשר , מארח של קבוצת חבריםממש כמו 

או שחצן מי  ?מי נבוך או תקועלהתנהגות של המייקסטרים, לשים אתם צריכים 



 

דעתם של  מתנשא? מי לא מוצא את עצמו? מי עסוק בדברים אחרים ומסיח את

 אחרים?

התבונן סביב, להיות רגיש לדקויות בהתנהגות של כולם, לשים היות אמפטיים ולל איך?

לא להסס להתערב   -ר מזהים משהו שלדפוסי התנהגות. וכאלב לשפת גוף, לטון דיבור, 

להרחיק מי שיוצר בעיות אם צריך, ולחזק את , אם נוצרות בעיותלגשר ולתת דגשים, 

בצורה עדינה וחכמה.  "לעשות סדר"אתם הסמכות ומצפים ממכם מי שתומך באחרים. 

מהעדפה של "מייקסטר" אחד מאוד ולהזהר  להרגיש בנוח ו מייקסטרכל לתת ל -חשוב 

 על פני האחר.

 יע היוזם שיודע שהוא משפ .5

, ה"מייקטק"חזון ממהותי המנטור הוא חלק את/ה חשוב/ה, זה לא יקרה בלעדיך! 

 מההווה ומהעתיד של הפרויקט.

לנסות לשפר, ללמוד דברים חדשים לא להסס ליזום, להציע הצעות, לתת ביקורת,  איך?

 .!, לשמש דוגמא והשראה, להנות וליצורת נוכח פיזית ומנטאליתלהיוכל הזמן, 

 


