
   
 

 אסטרטגיות לעידוד תלמידים לפתיחת מצלמות בשיעורים מקוונים

ודדים שאלת פתיחת המצלמות על ידי התלמידים בשיעורי זום מהווה שאלה מורכבת עמה אנו מתמ

מאז תחילת הלמידה המקוונת ומלווה בשיקולים פדגוגיים, רגשיים ואתיים. בהתבסס על הספרות 

מציעים מספר אסטרטגיות לעידוד תלמידים  Edutopia( SELבנושא למידה רגשית חברתית )

 לפתיחת מצלמות בשיעורים מקוונים:

הנחת היסוד היא שהתקשורת עם תלמידים צריכה להיות מבוססת על תחושה של קהילה  .1

 ולא על ציות. 

התמקדו באמון, בין המורה לתלמידים.ות ובין התלמידים.ות לבין  –בנו מערכות יחסים  .2

 טוחים בתוך קהילתם יחשו בנוח לפתוח מצלמות. עצמם.ן. תלמידים שחשים ב

לפתוח מצלמה ומה יעזור  .ן: שאלו אותם מה מונע מבעדםות.התלמידיםבצעו סקר בין  .3

 להם לחוש בנוח. 

 השתמשו בפעילויות שוברות קרח שמעודדות שימוש במצלמה. .4

 יש מגוון של משחקים שניתן לשחק בפלטפורמה מקוונת.  –שחקו במשחקים  .5

 .ןהםבאופן חזותי. למשל, בקשו מ או לשתף בתובנות להצביע .ותיםבקשו מהתלמיד .6

 . .ןלהצביע באמצעות שימוש באגודליהם

 שמהווים מודל לחבריהם לפתוח מצלמות.  .ותעודדו תלמידים .7

שלא בנוח לפתוח  .ןמצבים שבהם אתם חשתם .ןשתפו עם תלמידיכם – .יותהיו אמפטיים .8

בעניין.  .ןשאינכםלפתיחת מצלמה גם כ .ןאת עצמכם .ותמצלמה. ספרו איך אתם מכינים

 לידי ביטוי.  .ןוהביאו את אנושיותכם .ןשתפו בתחושותיכם

. ברכו .תאחד .תלכיתה אחד .ותהגיעו לכיתה חמש דקות לפני הזמן והכניסו את התלמידים .9

לגביי שימוש במצלמה. ייתכן ובסופו של  .ןובדקו אתם מה תחושותיהם .ןמהם .תכל אחד

ירוויחו דקות של אינטימיות  דבר תצטרכו להכניס קבוצה גדולה, אך אלו שיגיעו במוקדם

 בקבוצה קטנה בנוסף, אלו שיגיעו מאוחר יותר כבר ימצאו קבוצה עם מצלמות דלוקות. 

השתמשו בפונקציה של "בקש להפעיל מצלמה" באמצעות לחיצה על המסך השחור של  .10

 . .ותהמשתתפים

 לפתוח .ןשלחו הודעה פרטית בצ'ט. ברכו את התלמיד.ה בדקו מה שלומם.ן ועודדו אותם .11

 מצלמה. 

לחשוף את הסביבה בנוח  .ותאינם חשים .ותעודדו שימוש ברקעים. ייתכן ותלמידים .12

 הביתית שלהם. שימוש ברקעים יכול לסייע. 

בזמנים בהם ניתן לכבות מצלמה ובזמנים שכדאי שהיא תהיה  .ותדונו עם התלמידים .13

 ות. דלוקה. צרו בהקשר זה מדיניות פתיחת מצלמות ובאמצעות כך אפשרו אוטונומיה וודא

 להיראות על המסך באופן חלקי.  .ותאפשרו לתלמידים .14

שלבו את פתיחת המצלמה בהוראות למשימה מסוימות או כקריטריון להצלחה במידה  .15

יהיו מודעים מראש לקריטריון זה,  .ותוהדבר רלוונטי להשגת המטרות. במידה ותלמידים



   
להציע  .ותדיםיתרצו ויפתחו מצלמה. על מנת למנוע מצב של כפייה, אפשרו לתלמי .ותרבים

 חלופות לקריטריון זה. 

מטרה במקום להציג בפני כיתה לשלוח סרטון המדגים מיומנות או  .ותבקשו מהתלמידים .16

 ניתן להעריך את הלמידה ולבנות בהדרגה את תחושת הנוחות מול המצלמה. כך  –שלמה 

 להציע חלופות ולשתף בתובנות לגביי פתיחת מצלמות. .ותבקשו מהתלמידים .17

 


