טיפים להדרכה וירטואלית
לפני הפעולה:
 נתכונן לפעולה כמו פעולה רגילה  -נבנה או נלמד אותה ,נעשה התאמות ספציפיות לקבוצה שלנו ,נכין עזרים במידה
וצריך.
 נפרסם את מועד הפעולה  -גם פעולה וירטואלית דורשת נוכחות של כולם .נפרסם את השעה שבה כולנו נפגשים
בווטסאפ או בפלטפורמה אחרת לטובת הפעולה.
זאת ההזדמנות לייצר התרגשות לקראת הפעולה  -לשלוח טיזרים ,גיפים ,לינקים לסרטונים .כל מה שרק אפשר
ומתאים.
 נשאל מי מגיע  -חשוב לדעת לכמה חניכים נערכים כדי להתאים את הפלטפורמה (שיחת צ'אט עם הרבה או מעט
חניכים משפיעה על איכות הדיון למשל).
 נבקש מהחניכים להתכונן לפעולה  -כמו שאנחנו מתכוננים נשלח הצעות לחניכים איך "להגיע" לפעילות כך
שתעבור באופן הטוב ביותר .למשל ,להוריד את הפלטפורמה לנייד או מחשב לפני ,לחפש פינה שקטה בבית,
להצטייד באזניות (כך שלא נפריע לשאר הבית והן מעט מטשטשות רעשי רקע).
טיפים לתכנון פעולה וירטואלית מוצלחת
 תכננו פעילות קצרה יחסית  -פעולה וירטואלית תהיה לרוב קצרה יותר מפעולה פנים מול פנים.
אחרי בערך  45דקות כבר קצת קשה לשבת ולהקשיב .
 הווי ובידור  -בפעולה רגילה יש לנו זמן של דיבורים ,השתטות ועוד ,ופעולה אונליין לפעמים מרגישה מאוד רשמית ..אז
מה עושים? מכניסים רגעים של צחוק ושיתוף בתוך הפעילות .למשל  -לשלוח את כולם לחזור תוך  20שניות עם
הכובע הכי מקורי שיש להם ולהמשיך כך את הפעולה (מסננת וסיר זה נהדר)..
 פשוט זה שם המשחק  -לבנות פעילות פשוטה שמחולקת לשלושה ארבעה חלקים ,שחלקם עבודה עצמית וחלקם
דיון ושיחה.
 לתרגל הקשבה – כדאי להתחיל בתרגיל הקשבה כדי ללמוד את הפלטפורמה יחד ,למשל בסבב 'מה נשמע' .
טיפים לניהול הפעולה:
 נפתח את הפעולה בהסבר על כללי המסגרת וכללי הדיון:
 .1מי בפעולה  -לפני שמתחילים את הפעולה ,נשאל מי נוכח בה ומי זמין להיות לאורך כל הפעולה.
 .2תרבות דיון  -בו וטסאפ או בכל צ'אט כתוב ,אם רואים אחד מקליד ,נותנים לו לסיים ואז מקלידים או מקליטים
בעצמנו.
 .3מרחב בטוח  -גם בווטסאפ אנחנו שומרים על גבולות שיח ומרחב בטוח  -לא נאפשר שום אמירה אלימה או מפרה
מרחב בטוח (לא משנה אם בכתב ,הקלטה ,גיף ,סטיקר וכל דבר אחר).
 .4אם יש בקשה פרטית מהמדריך/ה  -כותבים למדריך/ה בפרטי (תקלות או בעיות טכניות למשל).


נשתתף במתודות ביחד ונגדיר להן זמן  -במידה והפעולה משלבת עוד לינקים לפלטפורמות נוספות  -כולם עוברים
ביחד ללינק ,עושים את המתודה וחוזרים למליאה  -הפלטפורמה בה מתרחשת הפעולה עצמה (לדוגמא  -כולם עונים
על שאלון הפלייבאזז ואז משתפים בקבוצת ווטסאפ בצילום מסך של מה שיצא להם).



נעזור לשמור על תרבות דיון  -במידה והדיון מתחיל להתבלגן  -מבקשים לעצור רגע ,מבקשים מכל החניכים שרוצים
להגיד משהו לשלוח אימוג'י של הצבעה ואז שולחים רשימה של סדר החניכים שמדברים בדיון.



נכריז על מעבר בין חלק לחלק בפעולה  -עוזר מאוד להכריז על דיון או על משחק ועל התחלה וסיום שלהם .בפעולה
רגילה לרוב המעברים בין חלקי הפעולה נעשים בצורה טבעית מבלי לדבר ,לעומת פעולה וירטואלית שצריכה מדריך
שיכריז על התחלה וסיום.



טיפ לשכבות הצעירות ולמי שיש לו בקבוצה חניכים שמתקשים להתבטא בפורמט של כתיבה  -חשוב להיות סבלניים
למקלידים לאט ולשים לב שגם מי שקשה לו להתבטא בכתב או בהקלטה מצליח להשתתף .אפשר לגוון את
המתודות ולבקש מהחניכים לשלוח תמונות או אימוג'ים שמביעים את דעתם ("האם אתם חושבים שנכון לבטל את
כל מערכת החינוך בגלל הקורונה? הגיבו באימוג'י")

