אסיפת הורים מקוונת בגן
פתיחת שנת הלימודים
בגן הילדים

סביבה מקוונת

משרד החינוך
אגף לחינוך קדם יסודי

אפשר לקיים אספת הורים מקוונת במגוון סביבות סינכרוניות כגון Zoom, Webex :ועוד .במרחב הפדגוגי של
פורטל עובדי ההוראה בלשונית למידה מרחוק בגני ילדים ריכזנו עבורכם מידע רחב ואת הדגשים הפדגוגים של
הפעלה ושימוש בחדרים הווירטואליים.

דיון

פתיחה

הכנה

שלבים באסיפת הורים

חשוב לשלוח להורים מראש יחד עם ההזמנה את הנחיות הכניסה לכיתה וירטואלית ולוודא שהמשתתפים נכנסים
למפגש עם מצלמה פתוחה ומיקרופון תקין.
מומלץ לתאם מראש ולהיעזר באנשי צוות נוספים/הורה בגן שיתמכו בכם במהלך המפגש .התומכ/ת יכול/ה
להקריא לכם שאלות מהצ'ט ,לשלוט בהשתקת מיקרופונים או לתמוך במידה ויש נפילה של האינטרנט.
כבר בתכנון המפגש רצוי להתכונן לפעילות עד 50-דקות כדי לא להתיש את ההורים.
חשוב להכין מצגת למפגש שתכלול את כל הנושאים העיקריים .לפניכם דוגמא להורדה של מצגת בסביבה Power
 .Pointישנם פלטפורמות וסביבות נוספות להכנת המצגות Powtoon ,Canva ,Prezi ,Emaze :ועוד .בהכנת
המצגת חשוב לשים דגש על כללים לעיצוב המצגת ,כך שתעביר מסר ברור ולא תעמיס על הצופים.

כדאי לפתוח את המפגש בפעילות חווייתית להיכרות.
לפני המפגש מומלץ ליצור שאלון באמצעות כלי סקר כגון  Google Formאו  , Mentimeterאפשרות נוספת היא
ליצור לוח שיתופי ,ובפתיחת האספה לאפשר להורים המשתתפים לחלוק מידע ולהתחבר לנושא המפגש .שימו לב
שבשאלון ההורים יראו רק את מה שהם כתבו ,ובלוח השיתופי יראו גם את מה שכתבו כלל ההורים .באמצעות
השאלון תוכלו לחוש את הלך הרוח של ההורים בנוגע לנושא מסוים או לתת להם נקודות למחשבה לפני המפגש.
הנחיות לבניית שאלון בטופס גוגל.
ניתן לשלב בחלק הפתיחה של אספת ההורים בהצגת הנושא ,הרעיון או הבעיה שעל הפרק באמצעות שאילת שאלה
המעוררת מעורבות ,או באמצעות סרטון מעורר השראה ,תמונה מסקרנת וכד'.

במהלך האספה קדמו דיון באמצעות הצגת תוצאות הסקר ושימוש בלוח שיתופי כגון  Padletאו Google Form
שתפו את הלוח להורים דרך תיבת הצ'אט ובקשו מהם להוסיף את הרעיונות שלהם ללוח .בדיון זה ניתן להתחלק
לקבוצות באמצעות חלוקה לחדרים בסביבה הדיגיטלית .כדאי להגביל זמן הדיון ל 10 -דקות.
משימות משותפות וקבלת החלטות
במידה שתרצו ליצור ועד הורים או לרתום את ההורים למשימות משותפות כמו ליווי הילדים בסיורים מחוץ לגן או
כל תרומה אחרת לגן מומלץ להשתמש במצגת שיתופית ב Google Slides-ולבקש מההורים להירשם למה שהם
יכולים להתנדב במהלך המפגש.
סכמו את האספה במענה על שאלות שעלו והצעות להמשך שיתוף פעולה בערוצים נוספים או בהובלת יוזמות שעלו
בדיון.

סיכום

ועוד כלים חזותיים

כלים חזותיים כגון קריקטורות ,תמונות ,איורים או ציר זמן ,מומלצים מאוד לשימוש במהלך אספת הורים

המתקיימת באופן מקוון .ראו רעיונות וטיפים נוספים :להשתמש בכלים חזותיים גם להורים
קישורים להרחבה נוספת

מכתב להורים לפתיחת השנה ,כללי זהב לאסיפת הורים בגן,
"קפה גן" אסיפת הורים ראשונה בגן.

