
  הערכה- גמישות מובנית

  יציבות ויצירתיות לתוכנית ולתהליך  אז דיברנו על גמישות- מובנית. מדובר בכלי לבניית  מאיה:
  תכנון הפעילויות.

  גמישות- מובנית מאפשרת לנו להתמקד במטרות, ובו זמנית להתכונן לשינויים בלתי צפויים שתמיד
  יכולים לקרות.

  איך תוכלו להעריך את הצלחת השימוש בגמישות- מובנית ככלי תכנון?
  באמצעות חשיבה משלבת על כלל המשתתפים וצרכיהם, לצד ההתאמות הנדרשות לתכנית

  בעקבות כך.

  ועכשיו, השאלה הנשאלת היא איזה מידע יעזור לכם להבין את זה ומהי הדרך הטובה ביותר לאסוף
  אותו?

  עדכון על כל אחד מהם, מדי  אנחנו לומדים לצפות במשתתפים שלנו וכותבים  אביטל המדריכה:
  יום. כך אנחנו יכולים לערוך התאמות שיענו על הצרכים שלהם בצורה הטובה ביותר. אנחנו לומדים
  לחשוב בצורה יצירתית, גמישה, ומשלבת. עם חלק מהמשתתפים (תלוי מאיזו קבוצת גיל הם) אנחנו
  מנהלים שיחה על החוויות שלהם ולאחריה, חולקים את תכני השיחה עם שאר חברי הצוות במטרה

  לדייק את התגובות שלנו ואת היכולת שלנו לפתור בעיות.

  ומנסים להעריך עד כמה  אספתם הרבה מידע. מה השלב הבא? כשאתם מפיקים לקחים  מאיה:
  הצלחתם כשהשתמשתם בגמישות מובנית ועד כמה הצליחו המשתתפים, שימו לב האם הגעתם

  למטרות האישיות והקבוצתיות שקבעתם? האם הצוות הצליח לענות על הצרכים הייחודיים של
  המשתתפים? אילו התאמות נעשו לטובת משתתף עם קושי מוטורי מסוים, או אתגר פיזי או קוגנטיבי

  אחר על מנת להפוך את הפעילות למדויקת יותר עבורו?
  והאם הצוות זכה לתמיכה המקיפה שנדרשה לו על מנת להגיב בצורה יעילה?

  אם אתם רוצים להעריך את התכנית בצורה מעמיקה, הסתכלו על שינויים שנעשו ברגע מסוים, לצד
  התאמות ארוכות טווח.

  מקבלים מההורים דרך טפסים  אנחנו לוקחים בחשבון גם את התגובות שאנחנו  אביטל המדריכה:
  וראיונות רשמיים, לצד שיחות והודעות טלפון לא רשמיות. המידע עוזר לנו להבין איך גמישות

  מובנית מאפשרת למשתתפים להצליח בתוכנית. כשאנחנו שומעים על משתתף שמגיע בשמחה
  ל״שותף״, אבל מתקשה מאוד להשתתף בתוכניות אחרות או בבית הספר (לדוגמא, הוא בורח, לא

  רוצה להתארגן בבוקר או מתפרץ לעתים קרובות), אנחנו יודעים שזה בזכות הגישה הייחודית שלנו
  שדוגלת בגמישות- מובנית. ככה, אנחנו מצליחים להציב מטרות ולהגשים אותן.
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  ומה באשר לאותן פעמים בהן אתם חווים שינויים גדולים. שינויים הדורשים תכנון מחודש,  מאיה:
  דורשים לגייס משתתפים ולהציג את התכנית? גם כאן, יש להעריך באיזה אופן השימוש בגמישות-

  מובנית משפיע על קביעת המטרות ואיך אתם מגיבים לשינויים?

  לדוגמה, כשאנחנו בוחנים את תוכניות האונליין, אנחנו מבינים שההצלחה נמדדת דרך מגוון
  משתנים. למשל, כמה משתתפים לקחו חלק בתוכנית על בסיס קבוע, דרך מפגשי האונליין או

  בדרכים אחרות?  איזה עידוד או תמיכה נוספת הענקנו למשתתפים כשהם הזדקקו לה? איך עזרנו
  להם להצטרף למפגשים ולהנות מהפעילויות? האם המטרה המרכזית הושגה? האם ההורים היו

  מרוצים מהתכנים שהוצעו לילדיהם ואיך זה סייע לחיים שלהם בבית?

  זכרו, אתם אלה אשר מעריכים את היכולת שלכם להסתגל לשינויים.
  זאת התוכנית שלכם, עם המשתתפים שלכם ועם המטרות שלכם.

  אם כך, במה עליכם להתמקד? ביכולת לעבוד בצורה גמישה, משלבת ויצירתית.

  סקרנים ורוצים לדעת איך להעריך תחומים נוספים בתוכנית שלכם?

  הסתכלו על הלינקים למטה כדי לקבל מידע נוסף בנושא.
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