
  גמישות מובנית - שינויים גדולים ועבודה אונליין

  ולא רק את המכשולים.  המשמעות של גמישות מובנית היא לראות את ההזדמנויות  מאיה:
  ייתכן  בה.  ממוקדים  והישארו  שלכם  המרכזית  המטרה  מה  עצמכם  את  תשאלו  זה?  את  עושים  איך

  לא  שפשוט  בתוכנית  חשוב  חינוכי  מרכיב  על  אפילו  אולי  שתכננתם,  משהו  על  לוותר  ותאלצו

  לפעמים  לעשות-  צריכים  שאתם  האלה,  והשינויים  קשה.  להיות  עלול  זה  יודעת,  אני  כרגע.  מתאפשר

  נובעים מבעיה פשוטה ולפעמים מאתגר מורכב יותר, כמו מגיפה עולמית.

  ייתכן  האתגר.  על  להתגבר  לכם  יעזרו  ליצירתיות  הזדמנות  כאן  טמונה  כי  וההבנה  מובנית  גמישות

  לבחינה  אתכם  להוביל  עלול  במיוחד  מורכב  מכשול  שמצאתם.  לפתרונות  להסתגל  זמן  וייקח

  שלכם  למשתתפים  להגיע  חדשות  דרכים  למצוא  תצטרכו  אחת.  מפעם  יותר  הפתרונות  של  מחודשת

  ולהבין את הצרכים המשתנים של חברי הצוות, שעשויים להיות מוצפים מכל השינויים.

  והמשתתפים נמצאים פנים מול  אנחנו רגילים להתמודד עם אתגרים כשאנחנו  אביטל המדריכה:

  פנים. הם מגיעים עם מגוון של צרכים התפתחותיים ושיטות למידה שונות והמעבר למפגשים

  מרחוק, והצורך להגיב לצרכים המשתנים של המשתתפים, דרש תוכנית התמודדות חדשה. חשבנו

  על פעילויות קבוצתיות שקשורות לנושאים חודשיים, שכוללות אתגרים כיפיים לזמן הפנוי. חילקנו

  את המשתתפתים לקבוצות קטנות, שבראש כל אחת מהן היה מדריך או מדריכה והן נפגשו מדי

  שבוע בזום.  בנוסף, כל קבוצה קבעה שיחת וידאו שבועית לעדכונים ויצרה קבוצת וואטסאפ

  להתכתבות חברית. המדריך או המדריכה תיווכו וסייעו בקבוצת הוואטסאפ. וכמובן, גם הציעו

  תמיכה ועידוד לכל המשתתפים. בכל חודש הרכב הקבוצות הוגדר מחדש כדי שחברי הקבוצה יוכלו

  להכיר עוד ועוד משתתפים. עבור המשתתפים שהיו צריכים ליווי יותר צמוד, עבדנו עם ההורים כדי

  להנגיש את הפעילויות השבועיות.

  שאפיינה את התוכנית  נשמע שממש חשבתם איך לתמוך במשתתפים שלכם ושהאווירה  מאיה:

  והמפגשים הצליחה לעבור לאונליין. שפה מכבדת ואווירה מכילה יכולות לאפשר אינטימיות ותחושת

  שייכות, אפילו מרחוק. אתם רוצים לגרום למשתתפים שלכם להרגיש שהם חשובים לכם,

  משמעותיים. שהם יכולים להיות עצמם.
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  שלהם  ההעדפות  על  עוד  לשמוע  שלהם,  לאתגרים  גם  להקשיב  תשכחו  אל  שלכם?  הצוות  לגבי  ומה

  ועל הצרכים המתעוררים בעקבות המעבר מעבודה פנים מול פנים לעבודה מרחוק.

  להוביל פעילות אונליין, בזמן שצריך לדאוג להמון פרטים קטנים עלול להיות מסובך.

  בצורה  מדברים  שכולם  ולוודא  הצ'אט  תיבת  את  לבדוק  זוכרים  אתם  עובד?  שלכם  האינטרנט  איך

  עם  ומה  המיקרופון?  את  או  המצלמה  את  לפתוח  רוצים  שלא  משתתפים  לגבי  מה  לשני?  אחד  נעימה

  שתוכלו  כדי  מספיק  רם  בקול  לדבר  אותם  לעודד  תצליחו  איך  בשקט,  לדבר  שנוטים  המשתתפים

  כלב  דעת:  הסחות  אינספור  יש  אלה  לכל  ובמקביל  מהפעילות?  חלק  להיות  יוכלו  והם  אותם  לשמוע

  קורה  הרבה  אונליין  במפגשים  גם  כן,  הודעה.  צלצול  לרגע,  שמפריעים  צעירים  אחות  או  אח  נובח,

  מסביב.

  אישיות.  ובעיות  טכניות  בעיות  עבור  פתרונות  על  לחשוב  מאפשרות  הצוות  חברי  עם  קבועות  פגישות

  אפשר  ואי  מאתגרת,  מאוד  תקופה  שזו  להם  תזכירו  חווים,  שהם  התסכולים  את  לבטא  לצוות  אפשרו

  לצפות שהכל ילך חלק. עזרו להם להישאר ממוקדים במטרה שהצבתם יחד.

  החודשיים ודאגנו שאנחנו נהיה  יצרנו סדרה של סרטונים קצרים בנושאים  אביטל המדריכה:

  המצולמים כי ידענו שהמשתתפים ישמחו לראות פנים מוכרות. אבל אחרי כמה חודשים קשים, כולנו

  היינו מותשים מהצילומים וחיפשנו דרכים חדשות לייצר תוכן שיהיה כיף לצפות בו. בחודש בנושא

  "חברות", למשל, ביקשנו מחברים שלנו לשלוח סרטון קצר בו הם מספרים על החברים והחברות

  שלהם, והשתמשנו בזה כסרטון כיפי. עבור סרטון אחר שהתמקד בכתיבת הודעות דרך אימוג'י

  השתמשנו באנימציה וקולות מוקלטים.

  למכשולים בדרך. בתקופה של חוסר  מצוין! ניצלתם את ההזדמנות להיות יצירתיים והגבתם  מאיה:

  יציבות ואי ודאות, התמודדות עם אתגרים עוזרת להרגיש ביטחון ויציבות. זו דוגמה לשימוש בשפה

  מתחשבת ומשלבת- דוגמא לבניית אמון עם הצוות והמשתתפים, ודוגמא ליצירת סביבה מקבלת

  ומזמינה, בין אם היא באונליין או פנים מול פנים. אם כך, זה כבר ברור: בזכות קשר, תמיכה וגמישות

  הכל אפשרי.

  גמישות מובנית? יש לנו עוד תוכן בנושא. מוזמנים להציץ בלינקים למטה.
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