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שלום רב,
כיתות  של  רחבה  בקשת  מורה  אני 
בתיכון.  מעט  מלמדת  וגם  היסודי 
להוראה  בכיתה  מהוראה  המעבר 
לי  ואין  מאחר  מאד  לי  קשה  טלפונית 

שום שליטה במרחב הקולי!

שהתלמידות  לדעת  יכולה  אני  איך 
אפשר  ואיך  איתי?  שהן  מקשיבות? 
אומרת  שאני  מה  עושות  שהן  לוודא 

ומבצעות את המטלות הלימודיות?

אני ממש מתוסכלת ואשמח לעזרה.

אתי מ.

         שלום לך אתי היקרה.
   

אני מניחה שמורות רבות מזדהות עם השאלה שלך, כולנו חשות את העדר תחושת השליטה במעבר 
מהוראה פרונטאלית להוראה מרחוק, אז מה עושים?

התשובה שלי תתחלק לשנים:

1. להתיידד עם חוסר השליטה  

2. כמה טקטיקות שבכל זאת יעזרו להגביר את תחושת השליטה...

את  בידיים  ולהרגיש  בעיניים  לראות  התרגלנו  כרגע,  מוגבלת  אכן  בכיתה  לשלוט  שלנו  היכולת 
תהליכי הלמידה. המעבר להוראה מרחוק מחייב אותנו לשחרר את ההרגל הזה ולהבין שמה שהיה 
ולהפוך  מהאחריות  חלק  אליהן  להעביר  התלמידות,  על  יותר  לסמוך  עלינו  שעכשיו.  מה  לא  הוא 

להיות מורות-מלוות, מנחות ומדריכות כשעיקר המשימה מונחת על התלמידות.
כמה טקטיקות שיכולות לעזור:

ובו הן מתבקשות לתת פידבק על  )בפורמט קבוע(  דף משוב קבוע  לשלוח לתלמידות  א. 
כל יחידה קולית. במטרה לסייע לך לבנות את השיעורים באופן שמתחשב בהעדפותיהן. 
מהלך כזה יוביל לתחושת אחריות וחשיבות של הבנות. את הדפים יהיה ניתן לשלוח בפקס, בתא 

הקולי, לנהל שיחת ועידה ייעודית למשוב וכו'.

ב. לפזר לאורך המפגשים 'מלכודות קשב ומוטיבציה' שיגרמו לתלמידות לרצות להיות נוכחות. )הן 
כבר תשמענה מהחברות...( כגון: שילוב סיפורים אישיים/ראיונות עם סופרות או דמויות אהובות )הן 
מתנדבות בשמחה. תנסו( /הזמנת אחיות /אימהות להשתתף בשיעור / שיחה 'אחת על אחת' עם 
תלמידה כאשר הכיתה מקשיבה )הן מחכות לזה כמו שילדות מחכות להיות 'אמא של שבת'. בדוק!( 

/ סיפור בהמשכים )אל תגלו מתי אתן ממשיכות את הסיפור( ועוד.

ג. להקפיד לשוחח באופן אישי עם מספר תלמידות בכל שבוע. אין כמו גיוס אישי כדי להשפיע על 
התלמידות ועל מעגלי החברות שלהן. השתמשי במהלך השיעורים בפרטים מתוך השיחות האישיות 

)ברשות, כמובן( וכך תעלי את תחושת הקשר האישי והביחד.

                והכי חשוב- לא לשכוח להתפלל! על הצלחת התלמידות, הצלחתנו ועל שגרה בריאה מהר ובקרוב!

בהצלחה רבה!

פינת
המומחה

.1

למידה מרחוק   

בהצלחה,  מיישמת  שאת  רעיון  בכל  אותנו  גם  ולשתף  להמציא  לחשוב,  שלך  המקום 
וגם תלמידות כדי להעשיר את  וזוהי בעצם המלצה להתייעץ עם חברות, קולגות, מורות 

הרעיונות. לכל אחת יש משהו אחד שעובד. ריבוי מוחות=ריבוי רעיונות.

?!


