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1' פעילות מס

'דק20-? מהו העיקרון הקרוב לליבך

תוצר אישי

תוצר קבוצתי



לליבה שקרובפמ״עעקרוןתבחרמשתתפתכל•

העיקרוןאותושללקבוצהותצטרף

הכתוב החומרשלבשקטעיון-העיקרוןעלעיוניתחזרה•

(הבאותבשיקופיותמידע על כל עיקרון נמצא )

העיקרוןאתהמתאראחדמשפטלעצמהמנסחתמשתתפתכל•

..."שאומר*פרסונליות*העיקרון":לדוגמה:    החינוכיבהקשר•

=============================================

במשפט שכתבהתשתף את הקבוצה כל אחת -בסבב הקבוצתי •

של העיקרון במשפט אחדניסוח קבוצתי אחיד •

להכין לשיתוף במליאה•



הפדגוגייםקצרה של העקרונות סקירה , להלן

עקרוןכדי שתוכלו להתמקד בעקרונות הליבה של כל 

בחרו במידע על העקרון שקרוב לליבכם





בתחומי החיים השונים–פרסונליות 

תוכנה•
מוצרי תוכנה שבהם המשתמש יכול להתאים את ממשק המשתמש

אינטרנט•

העדפות , חיפוש, פ דפוסי שימוש"הצגת תכנים ע

ייצור•
צרכן יכול להוריד מודל ולהדפיסו בבית  . ייצור אישי

במדפסת תלת ממד

רפואה  •

התאמה של תרופות לפרופיל בריאותי



מדרג רמות יישום  –פרסונליות 

פרסונליותאינדיבידואליותדיפרנציאליות

....המורה

לקבוצת לומדיםמספק הנחייה מותאמת 

....המורה

לכל לומדמספק הנחיה מותאמת אישית 

...הלומד

.בעצמומוביל את למידתו 

,  לאינטרסיםמתאים את למידתו מספק את צרכי הלמידה של כל לומדמתאים את הלמידה לקבוצת לומדים

לשאיפות שלו, לתשוקות

ומשאביםבוחר טכנולוגיה 

כדי לתמוך בצרכי למידה של

קבוצת לומדים

ומשאביםבוחר טכנולוגיה 

כדי לתמוך בצרכי למידה של כל לומד

כדי לבחור ולהשתמש  מפתח את כישורים 

בטכנולוגיה ובמשאבים המתאימים  

ללמידתו

,  על בסיס זמן מפגשאת הלמידה מנטר

ושכבת הגיל של הכיתה

על בסיס  את הלמידה מנטר

.ושכבת הגיל של הכיתה, זמן מפגש

בתוכןמפגין שליטה 

במודל מבוסס מיומנויות

כצורת למידהמיישם הערכה של הלמידה מיישם הערכה לשיפור הלמידהמיישם הערכה 

משתמש בנתונים והערכות כדי

לספק משוב שוטף לקבוצות לומדים   

ולומדים אינדיבידואליים כדי לקדם  

.הלמידה

משתמש בנתונים והערכות כדי

לאשר התקדמות ולדווח מה

כל לומד למד

המנטרהופך ללומד מוכוון עצמית 

את התקדמות למידתו מספק משוב עצמי  

בהתבסס על שליטה בתוכן ובמיומנויות
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פרסונליות

האתגר של מערכת החינוך  

למידה מותאמת ללומד

התמודדות עם לחצים הולכים וגדלים על מערכות חינוך לייצר חווית  

חינוך מותאמת אישית  

(.  בתי ספר דמוקרטיים וייחודיים אחרים: לדוגמא)





בתחומי החיים השונים–שיתופיות 

כלכלה•
Wework, קבוצות רכישה, Air bnb ,Gettaxiצריכה שיתופית 

ארגון  •
.  תבונה קולקטיבית, Odesk, ויקיפדיה, waze–מיקור המונים 



מדרג רמות יישום  –שיתופיות  

Co-Labor   |   Co-Operate   |   Share

SharingCooperationCollaboration

רעיונותהחלפת

שיתוף תוצרים מוגמרים: המטרה

–היתרון 

משוב, העברת מידע, הנגשה

תיאום ושיתוף פעולה

להשיג תוצר משותף  : המטרה

–היתרון 

חלוקת עבודה ברורה  

בין חברי הצוות

של  עבודה משותפת ודינאמית

חברי הצוות לאורך התהליך

תוצר משותףלייצר: המטרה

–היתרון 

אחריות לתוצר  . למידה פעילה

.ולכל אחד מהשותפים
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שיתופיות

האתגר של מערכת החינוך  

מוסדות מקומיים  , מערכות, יצירת שיתופי פעולה בין מגזרים•

.ועולמיים

יצירת מסגרות למידה תומכות שיתופיות בין תלמידים וצוותי  •

. הוראה





ביטויי המגמה

קישוריות רשתות , גורמים וטכנולוגיות התומכים בניידות

, מקורות חינוך פתוח וכלים ליצירת תכנים מקוונים, חברתיות

למידה בכל מקום וזמן ומכל  , משאבי הלמידה נפוצים וזמינים

.  מצב

18

פורמליות-אי



פורמליות–אי 

אי פורמלי  –בלתי פורמלי -פורמלי 
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פורמליות-אי

האתגר של מערכת החינוך

לתת את הכלים והמיומנויות במסגרת המערכת  

פורמלית בדרך -הפורמלית לשם חיזוק הלמידה האי

.איפשור והכרה, דרכי הערכה, של העשרה





גלוקאליות

תודעת זהות  , בעיקר בקרב הדור הצעיר, הגלובליזציה המואצת מפתחת

לפעילויות גלובליות  המובילה להתגייסות, של אזרחי העולםגלובלית

ויציאה נגד עוולות  , שמירה על הסביבה, לשמירה על זכויות אדם

.  עולםחובקיבינלאומיות ותאגידים 

מופעל עליה גם  , הגלובליזציהבמקביל ללחץ המופעל על המדינה על ידי 

אתניות ותרבותיות לשמור על מאפיינים  , לחץ פנימי מצד קהילות לאומיות

והיא משקפת קונפליקט  גלוקליזציה תופעה זו קרויה . מקומיים אותנטיים

. הלוקלית־לאומיתומתח מתמידים בין הזהות הגלובלית לבין הזהות 
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גלוקליות

האתגר של מערכת החינוך  

לדור  , הלוקלית והגלובלית, לעזור לשתי המגמות

באופן מותאם ומאוזן בתודעת הפרט , בכפיפה אחת

ולאפשר לפרט לנוע על הציר שביניהן בנוחות  , והחברה

זאת באמצעות  . מרבית ובהתאמה לרצונו ויכולותיו

תכניות המזמנות הכרת וקבלת האחר והשונה לצד 

.  פתיחות למציאות המשתנה





האתגר של עידן התמורות-בתחומי החיים השונים תמורתיות

.  רבות עוצמה ומואצות, העידן המודרני הוא עידן של תמורות מורכבות•

בשנת אלף לספירה ניתן היה לנבא בוודאות גבוהה כיצד ייראו חיי היום יום  •

. בטווח של מאה שנים קדימה

קשה להעריך כיצד , המשתנה באופן דרמטי ומהיר, במציאות המודרנית•

.  תיראה המציאות בעוד עשורים בודדים

משפיעות זו על זו ויוצרות  , תמורות מרובות מתחוללות בכל היבטי החיים•

מציאות מורכבת להבנה ולהתמודדות  

קצב התמורות הולך ומואץ שכן המציאות החדשה מכילה מנגנונים  •

.  המאפשרים ייצור שינויים בקצב מהיר יותר

.  גם הטכנולוגיה מקדמת ומשנה סביבות חברתיות ואת האדם עצמו•



עוסק בהתמורתיותעקרון 

יכולת ארגונית ואישית לפעול ולשגשג בעידן של מציאות מורכבת  •

המשתנה באופן מואץ  

מואצתתמורתיותהתמודדות מיטבית עם מציאות שחלה בה •

יכולת האדם והארגון להביט על סיטואציות כאתגרים  •

(לקרוא עליהן תיגר)

להתמודד עם מצבים משתנים, יכולת לקבל את השינוי כהזדמנות•

לגלות פתיחות ללמידה ולאחוז בגמישות מחשבתית•

יכולת להסתגל ולעצב את המציאות בתנאים של אי ודאות•
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האתגר של מערכת החינוך

לספק ללומד את המיומנויות הנדרשות לחיות ולהצליח  

זאת  . עמומה ומורכבת, בסביבה משתנה תדיר

חשיבה ביקורתית  , יזמות, באמצעות פיתוח יצירתיות

והקצאת משאבים בהתאם

תמורתיות





בבית ספר עתידיהתכלולשל תפיסת עקרון ( מיני רבים אחריםאחד)היבט :  תרחיש

שאדם בעל זהות מגובשת ומודעת הוא תנאי לתפקוד אפקטיבי אנו מאמינים 

.ולמימוש עצמי מיטבי

שתפקיד בית הספר ללוות את האדם בתהליכי גיבוש הזהות האישית  אנו מאמינים 

המצביעות על עולם מהיר , תפקיד זה מועצם היום אל מול מגמות העתיד. והמקצועית

.וודאות ושינויים תמידיים-ועתיר אי, מורכב יותר בכל התחומים, יותר

.אנשי חינוך יקדישו זמן איכות שבועי לשיח אישי קבוע עם כל תלמיד, על כן

.מנהלים יקדישו לכל עובד

.  חלום-רצון-צורך. לצרכי ההתפתחות המקצועית שלו. להכרת אישיותו•

להבנה הדדית של הצלחות אל מול תהליכים אישיים שבהם הוא נתקל ביום יום שלו בבית  •

.  הספר

להכרה הדדית של דרכי הלמידה והיצירה הפורמליות והאי פורמליות ולידע שכל אחד מביא  •

אל בית הספר מהעולם שבחוץ

לצרכי חניכה•



מציאות של תכלול מחייבת  

ללמד בזירות שונות ורבות כדי להעצים את הלומד כאדם שלם  •

.בעל זהות קוהרנטית

.כמתכלללהגדיר את תפקיד המורה •

לתכנן את מבנה העבודה ואת אופני המחשוב כדי שיאפשרו למורה  

נגישות לכלל המרחבים בהם הלומד פעיל•

לממש את אחריותו כלפי הלומד•

את תהליך התפתחותו והעצמתולתכלל•

מוסרית-לתמוך בחניכתו הרגשית•
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האתגר של מערכת החינוך  

היכולת לטפח ולשמר עצמי שלם במציאות המתאפיינת  

-באמצעות הכשרת מורים-בקצב שינויים מואץ ומורכב 

מנחים בהתאם להגדרת תפקידם החדשה תוך התנסות  

.במערכות סימולציות

תכלול





2' פעילות מס

'דק20-לפעילות הנחיות-״האצת רעיונות״  

תוצר אישי

תוצר קבוצתי



בשקטיתרחשהתרגיל•

:על כל דף תרשום בקצרה. קטניםדפים 3מקבלתמשתתפתכל•

הפמ״עעקרוןאתליישםשמאפשרופדגוגיהיבט אירגונילרעיון

השבניהולבמסגרת המרחב 

.מימיןשיושבתלחברהאותומעביריםהרעיוןכתיבתלאחרמיד•

.מימיןלחברהומעבירהרעיוןעלמוסיפההחברה

למיחוזרשהרעיוןעדעליומוסיפהאחתוכלהרעיוןאתלהעבירממשיכים•

שקט .....שששששאותושכתבה

מפסיקים לכתוב•

קוראת אותם ואת ההתייחסויות שחברות  כל אחת אוספת את כל רעיונותיה

הקבוצה הוסיפו

בוחרים רעיון אחד שייצג עבורה את יישום העיקרון בפני המליאה-בקבוצה •







3' פעילות מס

'דק20-דמיינו לכם 



?כיצד זה משפיע על הארגון שלכם

?האם זה משפיע רק על היבט אחד או על יותר

"  דמיינו לכם"בהמשך מצורפים כרטיסי 

בחרו אחד מהם והתייחסו לאתגרים  







?כיצד זה משפיע על הארגון שלכם

?האם זה משפיע רק על היבט אחד או על יותר



?רוצים לכתוב תרחיש משלכם

?רוצים לשחק בתרחישים פרועים

4



קלפים פרועים
dialogim.com/klafimp

הקישו כאן

לבנייתפרועקלפיםמשחקזהו

תצטרכוזהבמשחק.תרחישים

כדייצירתיתחשיבהלהפעיל

מפתיעיםצירופיםעםלהתמודד

מהםוליצורמוכריםובלתי

.הגיוניתעתידיתמציאות

?שתצליחוחושביםאתם

http://dialogim.com/klafimp


תרחיש ממחיש
dialogim.com/scenario

הקישו כאן

חלקיתרחישמקבליםאתםזהבמשחק

אתם.מפתיעהעתידיתמציאותשל

כראותהתרחישאתלהשליםצריכים

להיותיכולותמהלבררולנסותעיניכם

המציאותעלכזהתרחיששלההשלכות

.פועליםאתםבה

http://dialogim.com/scenario


https://mop.education/pama-model

בהצלחה

https://mop.education/pama-model

