פלטפורמות אינטרנטיות לפעולות מרחוק
האתרים שתוכלו לעשות באמצעותן ודרכן פעולות במידה ואי אפשר להפגש
ווטסאפ וטלגרם:
יתרונות :כולם כבר שם ,לרובנו יש קבוצות עם החניכים
חסרונות :פחות מתאים לפעולה עם זמן מוגדר ,עובד פחות טוב בשיחות וידאו קבוצתיות
מה אפשר לעשות איתו :חידות ,שאלוני באזזפיד (הסבר בהמשך הקובץ) ,משחקים עם הסטיקרים של הווטסאפ (הכנת סטיקרים
לפי הנחיות המדריך),
/https://zoom.us
יתרונות :וידאו צ'ט ברמה גבוהה שמאפשר כמה וכמה נוכחים ביחד
חסרונות :מתאים לקבוצות קטנות יחסית
מה אפשר לעשות איתו :פעולות שכוללות דיונים ,כתיבת פתקים וחשיפה שלהם או שיתוף בציורים ותוצרים ,משחקים שמערבים
בעיקר ויזואליה (טאבו או תפוס את הקו לדוגמא)
/https://whereby.com
יתרונות :אתר חינמי לשיחות וידאו שלא דורש הורדת אפליקציה.
חסרונות :מתאים לקבוצות קטנות
מה אפשר לעשות איתו :פעולות שכוללות דיונים ,כתיבת פתקים וחשיפה שלהם או שיתוף בציורים ותוצרים ,משחקים שמערבים
בעיקר ויזואליה (טאבו או תפוס את הקו לדוגמא)
צ'אט פייסבוק
יתרונות :קל וזמין לשימוש ,מאפשר גם העברת קבצים (נספחים למשל)
חסרונות :דורש פתיחת פרופיל בפייסבוק (לא לכל החניכים יש ,בייחוד בשכבות הצעירות)
מה אפשר לעשות איתו :פעולות שלמות עם דיונים ,טקסטים ,סרטונים שצופים בהם יחד ואז חוזרים לצ'אט

אתרים שמאפשרים לנו לייצר מתודות ופעילויות מגניבות
https://www.playbuzz.com/quizzes
מה :אתר חינמי וקל שאפשר לבנות בו שאלוני טריוויה ,סקרים ,שאלוני אישיות (איזה מאכל /מדריך /מושב /מועצה אתם) ועוד
ועוד
איך משלבים בתוך פעולה :פעולה על הקורונה שמתבססת על סקרים בפלייבאז ועל שאלון טריוויה בנושא לדוגמא ,פעולת
העמקת ההיכרות בין חברי הקבוצה שמתבססת על שאלון טריוויה עם שאלות על חברות וחברי הקבוצה.
/https://kahoot.com
מה :האתר הותיק והפשוט שמאפשר לנו גם דרכו ליצור חידונים ,סקרים ועוד ועוד
איך משלבים בתוך פעולה :למשל  -שאלון אישיות שדרכו לומדים על אישים ודמויות ציבוריות (לדוגמא  -שאלון מהפכנים צעירים
 איזה מהפכן צעיר אתה? גרטה טורנברג ,מלאלה יוספזי ועוד)./https://www.powtoon.com

מה :פלטפורמה שמאפשר ליצור סרטוני וידאו מגניבים וחינמים בצורה פשוטה ומהירה
איך משלבים בתוך פעולה :בוחרים נושא לפעולה ,מחלקים את החניכים לזוגות או לקבוצות (במקרה של בידוד אפשר כמובן גם
ליחידים) ומבקשים מכל צוות להכין סרטון בנושא.

https://www.mentimeter.com/app
מה :אתר שמאפשר לייצר מפות מילים בשיתוף של כל החברים שמחוברים אליו.
איך משלבים בתוך פעולה :נכנסים לאתר ,פותחים דף חדש ,מזמינים אליו את כל מי שרוצים ומבקשים מהם לכתוב את המילים
שעולות להם ביחד לנושא מסויים ,קורונה נניח .כל המילים שיכתבו יעלו מיד על הדף בצורה מעוצבת ומילים שיחזרו על עצמן
יגדלו ביחס למילים אחרות .כך ניתן למשל לדעת מה חברי הקבוצה מרגישים לגבי נגיף הקורונה ומה התחושה שמשותפת להכי
הרבה חניכים.

