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המודל לפדגוגיה מוטת עתיד 



פדגוגיה המותאמת באופן מתמיד למציאות המשתנה  

ומספקת מענה בהווה לאתגרים הנגזרים ממגמות  

לשמר את רלוונטיות החינוךכדי כלליות וחינוכיות 

פדגוגיה מוטת עתיד
http://www.mop.education/pama
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הגדרת הרלוונטיות



המודל לפדגוגיה מוטת עתיד 



התאמה אישית של מאפייני הלמידה של הלומד בהתאם לרצונותיו  -פרסונאליות 
.תכונותיו ומצבו, יכולותיו, צרכיו

שיתופי ידע ופעולה בין כלל הגורמים הפועלים במערכת החינוך שלה  -שיתופיות
.כדי לייצר למידה טובה יותר והלימה בין הלמידה ומטרות וצרכי החברה

על ידי  , למידה עצמאית שלא במסגרת מערכת החינוך הפורמאלית-פורמליות-אי
.  בכל זמן ובכל מצב,ניצול הזדמנויות למידה הקיימות בכל מרחבי החיים

זהות ויכולות גלובליות ולוקליות ואיזון ביניהן באופן  , גיבוש תודעה-גלוקליות
.הרמוני כדי לשגשג בו זמנית במרחבים הגלובלי והלוקלי

,  פעולה ושגשוג במציאות מורכבת, הסתגלות, יכולת עיצוב עתיד רצוי-תמורתיות
.אי ודאית ומשתנה

.גיבוש עצמי שלם ותכלית אישית כמצפן אישי לניווט במציאות המשתנה-תכלול

התאמת סביבות למידה לעקרונות פדגוגיה מוטת עתיד



לימודים מותאמת אישית ללומדתוכנית•

הלומד מפתח יכולת לניהול עצמי של הלמידה•

ומגיב לה בהתבסס על שליטתו במיומנויות ובתכנים

שיטות וסביבות הלמידה, קצב, מסלול לימודים מותאם אישית ללומד מבחינת רמה•

ותכני הלמידה ואת עמיתי הלמידה שלותוכניתהלומד בוחר את ספקי •

למידה אישית ואדפטיבית•

הלומד מפתח ומיישם כישורי הערכה אישית ועצמית•

אימון וחניכה אישית, ליווי, הלומד מקבל ייעוץ•

עיקרון הפרסונאליות



אפיוני  

סביבות  

למידה מול 

עיקרון  

הפרסונאליות

מרחב תומך חניכה אישית•

סביבת למידה אישית אדפטיבית•

מרחבי למידה אישיים•

למידה אישית ניידת בכל מרחבי בית הספר•

PLEסביבת למידה אישית •

(personal learning environment)

מרחבים וירטואליים ורבודים מותאמים אישית•



למידה שיתופית של קבוצות המתארגנות באופן עצמאי ודינמי•

למידהלפרוייקטיתמיכה בצוות מורים אינטגרטיבי המספק מעטפת כוללת •

הערכה שיתופית והערכה של שיתופיות •

(מגזרים, עיסוקים, גילאים, תרבותיים, גאוגרפיים)גבולות חוצתלמידה שיתופית •

הוראה שיתופית של צוות מורים אינטגרטיבי•

למידה שיתופית בקהילה•

שקיפות בית ספרית לכל בעלי עניין של בית הספר •

עיקרון השיתופיות



אפיוני  

סביבות  

למידה מול 

עיקרון  

השיתופיות

מרחבים לקיום אירועי למידה•

מרחבי למידה שיתופיים בקהילה•

מרחבים פיזיים ללמידה שיתופית  •

טכנולוגיות שיתופיות של נוכחות מרחוק •

(אוואטרים, שיחות וידאו)

מרחבי יצירה ומשחק שיתופיים•

חדר מורים שיתופי•

מרחבי למידה וירטואליים ורבודים שיתופיים•

פלטפורמות מקוונות ללמידה חברתית ורשתות חברתיות  •



למידה אי פורמאלית במרחבי החיים שמחוץ לבית הספר•

למידה אי פורמאלית במרחבים הציבוריים של בית הספר•

למידה בכל מקום ובכל זמן ובכל מצב •

24/7בית הספר כמרכז להכוונת שירותי למידה אי פורמאלית •

הערכה וקרדיטציה לתוצרי למידה אי פורמאלית•

עיקרון האי פורמאליות



אפיוני  

סביבות  

למידה מול 

האי  עיקרון 

פורמליות

העשרת המרחב הקהילתי בהזדמנויות למידה אי פורמאליות•

24/7מוקד הכוונת לומדים להזדמנויות למידה אי פורמאליות •

מרחבי למידה אי פורמאלית בשטחים הציבוריים של בית הספר•

ניצול מרחבי למידה אי פורמאלית בישוב ובקהילה•

מרחבי למידה אי פורמאלית וירטואליים ורבודים•

למידה אי פורמאלית ברשת חברתית בית ספרית•



ומציאת נקודות איזוןזיהוי הזדמנויות חינוכיות המזמנות התמודדות שבין גלובלי ללוקלי •

פיתוח גישה לתרבויות מרובות•

הקניית מיומנויות גלובליות  •

מיקוד בתחומי דעת גלוקליים כדוגמת קיימות  •

למידה גלובלית במרחבים וירטואליים•

עיקרון הגלוקאליות



אפיוני  

סביבות  

למידה מול 

עיקרון  

הגלוקליות

, טכנולוגיות מאפשרות גלוקליות כגון תרגום זמן אמת•

נוכחות מרחוק

מרחבים וירטואליים התומכים בלמידה שיתופית גלובלית•

מרחבים וירטואליים התומכים בלמידה שיתופית מרובת תרבויות•

מרחבים מייצגי תרבויות שונות•

בית ספר ירוק•



הקניית חוסן נפשי ויכולת קבלת החלטות בתנאי עמימות ואי ודאות•

ויזמותזמישות, הקניית מיומנויות של חשיבת עתיד•

לפתח הבנה מערכתית של מבנים ותהליכים בסביבה ובארגון•

התאמה למאפייני למידה מגוונים ודינמיים•

שינוי יזום של סביבות הלמידה•

התמורתיותעיקרון 



אפיוני  

סביבות  

למידה מול 

עיקרון  

התמורתיות

מרחבי למידה הניתנים להתאמה למאפייני למידה שונים•

מרחבי התנסות בטכנולוגיות למידה חדשות•

(לדוגמה חדרי בריחה)למידה דינמית ואי ודאית סביבת •

מרכזי יזמות ומעבדות חדשנות•

הפיכת מרחבי למידה פיזיים לרב תכליתיים ודינמיים •

באמצעות מציאות מדומה ורבודה



למידה התנסותית לגיבוש משמעות אישית•

פיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיות ואותנטיות•

(מלאכה, אמנות, יצרנות)פעילות למידה יוצרת בתחומי משמעות •

התכלולעיקרון 



אפיוני  

סביבות  

למידה מול 

עיקרון  

התכלול

מרחבים לתהליכי רפלקציה והתפתחות אישיים וקבוצתיים•

מעבדות יצרנות •

אולפני יצירה של אמנות •

מרחבים וירטואליים ליצירה•

מרחבים שקטים  •


