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   ניהול זמן: ת"סדנת פלאו
  ) 10-12 ' עמ,  1994, ח"מט' הוצ, נאמן ר, "ללמוד לתכנן": לקוח מתוך(  

  ?איזה מין מתכננים אתם -  שאלון .1
 ?ת לתכנן את מעשיך/ה נוהג/כמה זמן מראש את  .א

  .י דוגמה מניסיונך/את המשפט המתאים לך ביותר וכתוב' /בחר     

ה /זמן קצר לפני שאני מתחיל. מה אעשה ת לתכנן הרבה זמן מראש/אני לא נוהג •

 .ת על מה שאעשה/אני חושב, )שעות/דקות(במשימה 

  ________________________________________________: לדוגמה

______________________________________________________ 

 ).או ערב לפני(ת כל יום את הפעולות שלי לאותו יום /אני מתכנן •

  ________________________________________________: הלדוגמ

______________________________________________________ 

 .ת בתחילת השבוע את התכניות שלי לשבוע הקרוב/אני מתכנן •

  ________________________________________________: לדוגמה

______________________________________________________ 

 ...).החיים תא, שנה, סמסטר, חודש(ת גם ליותר משבוע /אני מתכנן •

  ________________________________________________: לדוגמה

______________________________________________________ 

  ?ת לפרטי פרטים או באופן כללי/ה מתכנן/האם את  .ב
  .י דוגמה מניסיונך/ים לך ביותר וכתובאת המשפט המתא' /בחר     

  בנוגע להמשך אני כבר   , ת רק איך אתחיל/ת מטרות כלליות וחושב/אני קובע •

  .ה בשעת מעשה/מחליט           

  ________________________________________________: לדוגמה

______________________________________________________ 

 .ת לפרטי פרטים/אך לא יורד, ת את כל שלבי הפעולה/אני מתכנן •

  ________________________________________________: לדוגמה

______________________________________________________ 

   אם זה . צעד אחר צעד, ת בדיוק איך אפעל/ת לפרטי פרטים וחושב/אני מתכנן •

  .ה/חילאני לא מת, ברור לי לא     

  ________________________________________________: לדוגמה

______________________________________________________ 

  ?ה בנוגע למה שתכננת/ה גמיש/עד כמה את  .ג
  .י דוגמה מניסיונך/את המשפט המתאים לך ביותר וכתוב' /בחר     
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ת לפי /ה לביצוע אני פועל/כשאני מגיע. ת כפי שתכננתי/בצעאני לא מ, בדרך כלל •

 .ת מה שתכננתי/מה שנראה לי באותו הרגע ושוכח

  ________________________________________________: לדוגמה

______________________________________________________ 

אני , שלא חזיתי מראש אבל אם נוצרים מצבים, אני מנסה לפעול כפי שתכננתי •

 .ת על פי מה שקורה/ת את התכנון המקורי ופועל/זונח

  ________________________________________________: לדוגמה

______________________________________________________ 

, אם נוצר מצב חדש שלא צפיתי מראש. ת לפעול בדיוק כפי שתכננתי/אני חייב •

אאבד את העשתונות ולא אדע מה , יך בכל זאת לפי התכנון המקוריאני אמש

 . לעשות הלאה

  ________________________________________________: לדוגמה

______________________________________________________ 

  

  ).כדאי לרשום במילים את סיכום האבחון העצמי(, סיכום

  :ת כך/י פועלעל פי התכנון למדתי שאנ

  

  

  

  
  

  .ושוחחו בניכם על ההבדלים בתשובותיכם, השוו את סיכום האבחון עם חבריכם .2
 ?אם ההבדלים מפתיעים אתכםה

 ?האם הם מתאימים להבדלים כלליים יותר בניכם

  ?האם יש משהו שהייתם יכולים ללמוד איש מרעהו

  

  _______________________________________הייתי רוצה לאמץ לעצמי מ .  3
  _____________________________________________את הדברים האלה      
    _____________________________ה ללמוד ממני /היא יכול/הוא, לעומת זאת     

     __________________________________________________________  
     __________________________________________________________ 


