
שקפים פרועים

אתגרים והזדמנויות





מה הם האתגרים שאיתם

אתם

?מתמודדים היום בבית הספר

?מה יהיו אתגרי המחר

?ע"כיצד הם משתקפים בראי הפמ



2030שקפים פרועים 

יוצרים ערך חינוכי חדש

על בסיס המרכיבים של תרחיש נתון



.על כל כרטיסיה עובדים בנפרד. מכרטיסיותהכלי מורכב 

(בחרו כרטיסיה אחת או יותר לעבוד עליה)

:ע"פמעל בסיס המבנה של מודל הכרטיסייה מעוצבת 

רכיב האתגרים הנובעים ממגמות העתיד–בחלק העליון 

אחד מרכיבילכל תיבת סימון צמודה -בחלק המרכזי 

ע"ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים וליד רכיבי עקרונות הפמ

רכיב ההזדמנויות והסביבות המאפשרות–בחלק התחתון 

פרועיםכיצד להשתמש בכלי שקפים 

נתוןמוגדרת מטלה על סמך תרחישבכל כרטיס 

המטלה מנוסחת באזור המגמות והאתגרים 

באזור ההזדמנויותוגם / או 

,ס שלכם"לביה, חדשליצור ערך חינוכי / לתת המטרה

, התרחיש הנתוןשל והמרכיבים ע"פמבסיס מודל על 

(ע"פממודל )המצפן המערכתי כדי שימוש בכל מרכיבי תוך 

להזדמנות לתת מענה לאתגר או המטלה היא

באמצעות הרכיבים המסומנים בתיבות הסימון

המטלה והתרחישים נעשים מורכבים מכרטיסיה לכרטיסיה



-האתגר הנוכחי שלכם -

-המגמה -

………העקרוןבאמצעות האתגרכיצד תקדמו את 

.………כיצד הדבר ישפיע על 



-בית ספר כארגון מרובה תרבויות -האתגר-

-ניהול מגוון עובדים במקום העבודה : המגמה-

הפרסונליותבאמצעות עקרון האתגרכיצד תקדמו את 

תוכן ותכניות לימודיםכיצד הדבר ישפיע על 



-בית ספר כארגון מרובה תרבויות -האתגר-

-ניהול מגוון עובדים במקום העבודה : המגמה-

הגלוקליותבאמצעות עקרון האתגרכיצד תקדמו את 

תוכן ותכניות לימודיםכיצד הדבר ישפיע על 



-ההזדמנות-

-פיתוח גישה של חוסן -

עקרון השיתופיות  באמצעות ההזדמנותכיצד ניצול 

ההיבטים המסומניםעשוי להשפיע על 



-( זריז וגמיש)זמישבית ספר כארגון -האתגר-

-ניהול במציאות סבוכה בעלת שינויים מואצים ::המגמה-

התמורתיותעקרוןבאמצעות האתגרכיצד תקדמו את 

תכנון וארגוןכיצד הדבר ישפיע על 



-ההזדמנות-

-פיתוח גישה של יעילות עצמית -

עקרון השיתופיות  באמצעות ההזדמנותכיצד ניצול 

ההוראה וההערכהפרקטיקותעשוי להשפיע על 



-ההזדמנות -

-פיתוח מיומנות של ניהול סיכונים -

-

העקרונות שסומנו באמצעות ההזדמנותכיצד ניצול 

שציינתםוהאירגונייםהפדגוגייםעשוי להשפיע על ההיבטים 



-ההזדמנות -

-העשרת הסביבה בהזדמנויות למידה -

פורמליות-עקרון האיבאמצעות ההזדמנותכיצד ניצול 

והאירגונייםהפדגוגייםעשוי להשפיע על ההיבטים 



-ההזדמנות-

-למידה שיתופית פורצת גבולות -

עקרון השיתופיות  באמצעות ההזדמנותכיצד ניצול 

הלמידהפרקטיקותעשוי להשפיע על 



-התרחבות הפערים החברתיים והכלכליים בחברה : המגמה--

-קידום הוגנות בחינוך וצמצום פערים -האתגר-

העקרונות שקבלתםבאמצעות האתגרכיצד תקדמו את 

והאירגונייםהפדגוגייםכיצד הדבר ישפיע על ההיבטים 



-גלוקליזציה המייצרת ערכים גלובליים ולוקליים סותרים : המגמה--

-לומד בעל תודעה ומיומנויות גלוקליות הרמוניות ומאוזנות -האתגר-

העקרונות שקבלתםבאמצעות האתגרכיצד תקדמו את 

והאירגונייםהפדגוגייםכיצד הדבר ישפיע על ההיבטים 



האצה בקצב העלמות ויצירת מקצועות בשוק התעסוקה העתידי: המגמה

פיתוח מיומנויות וגישות אישיות רלוונטיות שאינן תלויות מקצוע-האתגר

העקרונות שקבלתםבאמצעות האתגרכיצד תקדמו את 

והאירגונייםהפדגוגייםכיצד הדבר ישפיע על ההיבטים 


