
חזרה למסגרות החינוך בשגרת קורונה
את  לכדי מציאות חדשה. בתקופה האחרונה מצאנו  אותנו  רבים המביאים  חווים שינויים  אנו  אלו  בימים 
עצמנו שוהים בבית זמן רב מהרגיל יחד עם שאר בני המשפחה, ונראה כי בזמן הקרוב ילדינו צפויים לחזור 
למוסדות החינוך. זהו שינוי נוסף, והוא עשוי לעורר בנו ובילדנו מגוון רגשות. חלק מהילדים ירגישו שמחה 
והקלה, אחרים עלולים לחוש חששות ודאגות, ואולי אף להפגין חוסר רצון לחזור ללימודים, וישנם כאלה 
שיכולים לחוש את שתי החוויות בו זמנית. ישנם ילדים שבתחילה מתרגשים ושמחים לחזור לגן, לחיידר או 

לבית הספר, ובימים שלאחר מכן מתמודדים עם קושי להמשיך ללכת למוסדות החינוכיים.

אכן, אנו ומשפחתנו נדרשים להסתגל לשגרה חדשה, שגרת לימודים אחרת ושונה!

מה יכול לעזור לנו ולילדנו להסתגל לשגרה החדשה?

• נשתדל להסביר לילדים בשפה מותאמת לגילם מה צפוי לקרות. למשל: בגיל הגן נוכל לספר לילדה מי תהיה 
הגננת שלה, וכן נספר לה שלא כל החברות יהיו בגן, אלא היא תהיה עם פחות חברות.

• על מנת שנוכל לתת תשובות מדויקות ככל האפשר, נתעדכן מאנשי החינוך בנוגע להתארגנות ולהנחיות 
השונות, ונכין את הילדים מראש לשינויים הצפויים בכיתה (כגון: חבישת מסיכות, שמירת מרחק, שטיפת 

ידיים או כל הוראה אחרת).

• אנו כבר יודעים שההסתגלות של הילדים יכולה להיות מושפעת מאוד מהתגובות של המבוגרים שסביבם. 
חשוב שנצליח לשדר ביטחון ולהעביר מסרים ברורים ובהירים לילדים.

• נאמר "חנוך לנער על פי דרכו": לכל ילד יש את דרכו הייחודית שהוא הולך בה בדרך כלל, ובפרט כשהוא 
צריך להסתגל לשינויים. נשתדל לגלות אמפתיה, רגישות, גמישות וסבלנות ולעזור לכל ילד להתרגל לשגרה 
החדשה תוך מתן כבוד לדרכו המיוחדת והפרטית. נשתדל לזכור שלכל ילד יש את הדרך הפרטית שלו, והדרך 

של ילד אחד, אינה בהכרח דרכו של ילד אחר.

• ננסה לעזור לילד ללמוד לזהות את כוחותיו הפנימיים ואת מיומנויות ההתמודדויות שהוא פיתח על מנת 
להתמודד מול קשיים. אותם כוחות ומיומנויות המסייעות ומאפשרות לו להתגבר ולשגשג. נעודד את עצמנו 

וגם אותו להיזכר בשיטות שעוזרות לו.

• נזכור לשדר לעצמנו ולילדנו מסרים של תקווה ואופטימיות, מסרים המשרים אווירה חיובית ונינוחה עלינו 
ועל שאר בני הבית. המסרים יתייחסו להווה ולעתיד.

• נזכיר לילדים שהם לא לבד. נזמין אותם לפנות אלינו, ההורים, לגננת, למורה או למלמד או לכל מבוגר אחר 
שאנו סומכים עליו. כך הילד ידע שהוא מצוי בסביבה תומכת ומגינה.
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השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עילית

אגף חינוך
שרות פסיכולוגי חינוכי


