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איך להמשיך לחנך באופן מקוון?

 בעיקר לבית הספר היסודי, אבל לא רק

 "מה נשמע"
  אתר ביה"ס או וואטסאפ, פאדלט, גוגל דוקס -לא משנה באיזו דרך מתנהלת התקשורת עם התלמידות/ים ,

כדאי לשלב בכל יום עדכון "מה נשמע" בו כל אחד/ת כותב/ת בכמה מילים מה שלומו/ה. כדאי לסייע  -זום 
ת \מה עשיתי היום? מה גיליתי שכיף לי לעשות בבית? למה אני מתגעגע -במתן שאלות מנחות ולגוון אותן

גם באופן הניסוח וגם  -לתלמידות/ים   בבית הספר? מה קשה לי? רצוי לפתוח בעצמנו ולתת דוגמה דוגמא
 ברמת השיתוף. כך תתאפשר שיחה אמיתית, קרובה יותר לחווית המפגש בכיתה. 

הטיפ היומי 
   כדאי לשלוח לתלמידות/ים טיפים יומיים על פי מה שמעסיק אותן/ם, לפי גילן/ם וההיכרות עמן/ם כמו: מה

אפשר לעשות כדי להנות בבית, איך לא להשתעמם, איך להתמודד עם מחשבות פחות נעימות,. בנוסף,  
ר לתלמידות/ים  אפשר ורצוי לשתף אותם בכיתבת הטיפים בעצמן/ם וביצירת מאגר טיפים כיתתי. כך נאפש

 הזדמנות לחשוב באופן חיובי, יצירתי ומקדם, ולתת להם לחוש בעלות/י כוח.

 "פגישה אישית"
  לקבוע מראש שעה בה המורה   -אם ניתן, כדאי לשלב בכל יום "פגישה אישית" עם מספר תלמידות/ים

זק את תחושת  פנויה ולתאם בה מספר מפגשי וידיאו של מספר דקות לתלמיד/ה. הפגישות עשויות לח
הביטחון והשייכות של התלמידות/ים, ולחזק את הקשר איתן/ם על אף המרחק. בעזרת הפגישות ניתן גם 

 לזהות קשיים אישיים שלא בהכרח יתבטאו בקבוצה.

 משימות
 ה לכיתה אודות חוויותיו/ה \לראיין חבר -למשל -כדאי לתת משימות הקשורות להוואי ולמרקם הכיתתי

כתוב מחמאות זה לזו, לכתוב על חוויה מהכיתה שזכורה לי לטוב (טיול שנתי, מסיבת חג, בשבוע האחרון, ל
 שיעור צ'ופר, משחק משותף…), לכתוב חידות טריוויה על הכיתה ועוד.

 ת \ות לבצע אותן באופן עצמאי. ללא תלות בנוכחות של מבוגר\ות יכולים\רצוי לשלוח משימות שהתלמידים
תרגול של ידע קיים, או חקר של ידע חדש שלא מצריך הקנייה. בנוסף, כדי לגוון   ה בבית: משימות של\פנוי

את הלמידה ולהפוך אותה למעניינת, מהנה יותר, ופונה לתלמידות/ים בעלות/י סגנונות למידה שונים,  וכדי 
עודדו שלא יווצר מצב בו כל שעות הלימוד הן בישיבה מול המחשב, כדאי שהמשימות יהיו לא מתוקשבות, שי

תנועה, שיח ועשייה בבית, וגם כתיבה בדף ועפרון. תוצרים של עשייה כזו ניתן לתעד ולשלוח מאוחר יותר 
 בפלטפורמה המקוונת בה העבודה מתבצעת.  
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   חשוב מאוד לתת משימות המאפשרות הבעה רגשית בנוגע למצב כמו כתיבת יומן, כתיבת שאלות אודות
המצב, ובכל מקרה להתייחס במפורש למצב הרוח ולקחת אותו בחשבון בהתאמת המשימה לתלמידות/ים.  

 דות  יחד עם זאת, חשוב לתת משימות מאתגרות, שיש בהן חקר והנאה ותחושת הישג, כדי שהילדים והיל
ירגישו וידעו שמדובר בלמידה לכל דבר, כדאי גם לנהל שיח, על כך שהמצב הנוכחי מאפשר לנו ללמוד  

אחרת, בסביבה הביתית שלנו, באמצעות המחשב ומשאבים שיש בבית ואין בבית הספר. המשימות יכולות 
 ן.ה בבית ובמה שקורה במטבח או בסלו\להתייחס גם למדף הספרים או המשחקים שיש לילד

 

 משימות שיתופיות
  כמו בימי שגרה, ניתן לתת גם כעת משימות קבוצתיות מקוונות, שמטרתן היא גם לימודית וגם חברתית. לבחור

ות  \נושא, לחלק את הכיתה לקבוצות עבודה, ולהנחות אותן/ם לעבודה על תוצר. באחד הכלים שהילדים
יהיו מותאמים לכלי. לאחר הגשת העבודה ניתן ות ונוח לעבוד בהם. חשוב כמובן שהמשימה והתוצר \מכירים

להציג את התוצרים לכל הכיתה. מטלה כזו יכולה לסייע בשמירה על קשרים חברתיים גם במצב בו נמנעים  
 ממפגשים פיזיים, וכלולים בה כל היתרונות של למידה שיתופית.
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