שלב קבוצתי

תחרותיות או שיתוף
פעולה?

גיבוש הקבוצה

החניכים יתמודדו עם משימה הדורשת שיתוף פעולה בין תתי
קבוצות בקבוצה הגדולה .הפעילות מתאימה לשלב מתקדם ולא
ראשוני ,אחרי בניית קבוצה ראשונית.

•
•
•



התלמיד יפתח את כישורי
החשיבה והאסטרטגיה שבו
התלמיד יבחן התנהגויות בעת
תחרות בין קבוצות.
התלמיד ישווה התנהגויות של
שיתוף פעולה מול התנהגויות של
תחרותיות.

•
•
•
•

דגלים בצבעים כחול,
אדום ,צהוב לכל קבוצה.
כסף לכל קבוצה.
לוח תוצאות עם כל
האופציות האפשריות.
)ראה נספח(

שיתוף פעולה
אסטרטגיה ,תכנון
וגיבוש
מנהיגות
אחריות קבוצתית

הערכות לפעילות:

מחלקים את הקבוצה ל 3-צוותים .כל צוות מקבל  3דגלים בצבעים
שונים :אדום ,כחול וצהוב ו 1000-שקלים .על הלוח תולים את לוח
האופציות וטבלת ניקוד לפי קבוצות.



 40-50דק'

הנחיות לקבוצה:

מטרת המשחק" :להרוויח כסף רב ככל האפשר".
כל צוות צריך להחליט איזה דגל הוא מרים עם הנתן האות :כחול ,צהוב,
אדום והוא יזכה או ישלם על פי לוח התוצאות .משחקים שישה סבבים.
מבקשים מכל צוות לשלוח חניך אחד ל"שיחת ועידה" של שלושת
הקבוצות .השיחה יכולה להיות מחוץ לחדר רק בין שלושתם או בתוך
הכיתה -שיחה פתוחה בין כולם 5 .דקות לניהול השיחה .כך או כך ניתן
להגיע להסכמים משותפים של כלל הצוותים ואנו לא נתערב בשיחה.
חוזרים לשחק במשחק במשך שישה סבבים נוספים.
גם אם הגיעו להסכם ולא עמדו בו אנחנו לא נתערב.

• דגשים נוספים:
לשים לב שכל חברי הקבוצות משתתפים ולא רקמישהו אחד בכל קבוצה מחליט.
-לא לתת יותר מידי זמן לבחור איזה צבע להרים.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

כמה כסף הרוויחו?
האם הצלחתם במשימה שניתנה לכם?
מה הייתה מטרת המשחק? כיצד הגדרנו את המשימה בו?
מדוע בכל זאת השתלטה תחרות על המשחק?
אילו יתרונות יש בתחרות?
אילו חסרונות יש לתחרות בקבוצה?
מה היתרון בשיתוף פעולה?
באילו סיטואציות בחיי היום יום אנו צריכים להתפשר ולבוא לקראת צד אחר ,כך
שכולם מרוויחים? )בית ,בית ספר ,חברים(
מדוע כדאי לנו לעיתים לשתף פעולה אפילו אם נראה לנו שנפסיד מכך?

לוח תוצאות
 50צהוב

 50צהוב

) ( 20צהוב

) ( 20צהוב

) ( 20צהוב

) ( 20צהוב

) ( 50אדו

) ( 50אדו

 20אדו

 20אדו

) ( 20כחול

 20אדו

 20אדו

) ( 20צהוב

 10כחול

 10כחול

) ( 10כחול

) ( 10כחול

 40אדו

) ( 10כחול

) ( 10כחול

 20צהוב

) ( 20אדו

 10צהוב

 50כחול

 50צהוב
 120אדו
 20כחול
) ( 50אדו

 10כחול
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