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תקציר מנהלים

מסמך זה הוא הגרסה הראשונית של סדרת קווים מנחים ליישום מודל בית-הספר הקהילתי הפתוח בבתי ספר 
בכל רחבי אירופה, שלקחו על עצמם את ביצוע השינויים הנחוצים לקידום פתיחות וחדשנות אחראית. גרסה זו 
מיועדת לתמוך בבתי הספר שיהיו מעורבים בשלב הראשון של היישום, ותתעדכן פעמיים על פי המשוב שיתקבל 

במהלך שלב היישום המורחב של המיזם.

הקהילתי  הספר  בית  בחזון  הנכללות  הגישות  ליישום  הדרכים  של  קונקרטית  סקירה  מציעה  הדרכים  מפת 
הפתוח, ומציגה תיאור ברור של הצעדים הנדרשים מבתי הספר על מנת להפוך למוקדים של חדשנות אחראית, 
יחדיו בעלי עניין רבים ככל האפשר, במטרה להגות רעיונות ופתרונות העונים על צרכים ואתגרים  המקבצים 
מקומיים. החלת גישת בית הספר הקהילתי הפתוח בהקשר המקומי תבהיר את הרווח הגלום לבתי ספר בטיפוח 
קשרים בין למידה פורמאלית ובלתי-פורמאלית, בין ספקי חינוך קיימים ושחקנים חדשים. מפת הדרכים תשמש 
הגרסה  גרסאות:  בשלוש  ותופץ  היישום,  לממצאי  בהתאם  שיתעדכנו  מנחים  קווים  של  מתפתחת  כסדרה 
הראשונית שתתמוך בבתי הספר המעורבים בשלב הראשון של היישום; גרסת הביניים שתצא לאור לקראת שלב 

היישום בקנה-מידה גדול; והגרסה הסופית שתהיה התוצר העיקרי של המיזם.

מיזם OSOS שואף לתמוך בהפיכתם של בתי ספר לסביבות של חינוך פתוח לקהילה במדינות המשתתפות. 
המקומי  ההקשר  את  שחוקרים  הארציים,  הפרויקט  רכזי  ועם  רבים  מומחים  עם  בשיתוף  עובד  המיזם  צוות 
ומורים  ואצל מנהיגים בית-ספריים  ועובדים עם הממשלות המקומיות לטיפוח מוכנות לשינוי אצלן,  הספציפי 
בכמה בתי ספר נבחרים, במטרה להכשיר את הקרקע לתרבות הרצויה של חינוך פתוח לקהילה. פיתחנו חבילה 
תפורה לפי מידה של חומרי עזר, הכוללת שאלון להתבוננות עצמית שפותח בהתאמה לתוכנית הפיתוח לבתי 
ספר פתוחים, במטרה לתמוך בבתי ספר בתהליך הפיכתם למוקדים של חינוך קהילתי פתוח. הדרכה מוצעת גם 

לבעלי עניין ברמה המקומית והמערכתית.

יש להשתמש במסמך זה במקביל למסמך האסטרטגיות של OSOS. אסטרטגיות אלה מדגימות וממחישות את 
הגישה הכוללת של המיזם לתמיכה המיטבית שביכולתנו להציע לבתי ספר במאמציהם להתפתח, לחולל מהפך 
ולאחריות חברתית.  ולהבנות את עצמם מחדש כסביבת למידה השואפת לפתיחות, לעיגון במרחב המקומי, 
ויעילה יותר של אפיון משותף,  במסגרת זו, בתי הספר יספקו את התנאים לצמיחת גישה פתוחה, אפקטיבית 
יחד), בכלים  גם  ובלתי-פורמאליים  ושימוש בתכנים חינוכיים (שמקורם בספקים פורמאליים  יצירה משותפת, 
הבסיסיים  המרכיבים  את  יספקו  אשר  וטכנולוגיה,  מדע  של  אישית  מותאמות  והוראה  ללמידה  ובשירותים 
למיזמים חדשניים של תלמידים. מיזמים כאלה, הנחשבים לפרקטיקות מיטביות, מוגדרים כ"חממות" וכ"מנועי 

חדשנות" בית-ספריים של המיזם.

מסמך זה יהיה הצעד הראשון במסע של רפורמה חינוכית שעשוי להימשך שנים רבות.
המסמך ישמש כמפה. יש לציין, עם זאת, שהישגיהם של מורים איכותיים למדעים מצריכים תמיכה משולבת 
תוכניות  ומנסחי  מדיניות  קובעי  המדע,  בתחום  תקשורת  גופי  חוקרים,  בדבר:  הנוגעים  כל  מצד  ומתמשכת 

לימודים, מוסדות להכשרת מורים למדעים, מורים, תלמידים והורים.
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חדשנות אינה אירוע מבודד, אלא תנועה. חדשנות היא המילה שבה אנו משתמשים כאשר רעיון נקלט בצורה 
כה מוצלחת עד שהוא הופך לנורמה החדשה. אדם יחיד המנסה משהו חדש יכול אמנם להיחשב כחדשן, אך 
ברוב המקרים עשייה יחידנית כזו אינה מתפשטת על פני מערכת שלמה. עם זאת, אם אנשים מתגייסים לרעיון 
הזה וחולקים זה עם זה את כישלונותיהם והצלחותיהם, מתקבל מה שניתן לכנות חדשנות מערכתית. המודל 

המוצלח ביותר לחדשנות שעומד לרשותנו הוא לפיכך תגובת שרשרת.

אחת מתגובות השרשרת המפליאות ביותר היא זו שמתרחשת בעת ביקוע גרעיני. ביקוע מתרחש כאשר חלקיק 
תת-אטומי משבש את מבנה הגרעין של אטום לא יציב. כאשר הקשר הגרעיני בין החלקיקים ניתק, משתחררת 
נוסף  אטום  של  בגרעין  הסדר  את  להפר  יכולים  שבתורם  נוספים,  תת-אטומיים  חלקיקים  עימה  ויחד  אנרגיה 
כבר  שהוא  מכיוון  ביותר  הנפוצים  האנרגיה  ממקורות  אחד  הוא   235 אורניום  התהליך.  על  הוא  גם  שיחזור 
רדיואקטיבי, כלומר בלתי יציב ברמה קיצונית ומשחרר באופן טבעי חלקיקים שיכולים לחולל תגובת ביקוע. ועם 
יש ליצור  שחרור אנרגיה רב עוצמה המזין את עצמו,  זאת, ביקוע אינו מתחולל סתם כך. על מנת לחולל 

תנאים מתאימים. 

מסה קריטית הוא המונח המגדיר את המצב הנדרש ליצירת תגובת שרשרת. כל עוד מצטברת מסה קריטית, 
תארו  תימשך.  לא  שהתגובה  כך  אחר,  בגרעין  יפגע  שלא  הסיכויים  רוב  חדש  חלקיק  ישתחרר  אם  שגם  הרי 
לעצמכם שורה של אבני דומינו שניצבות במרווחים גדולים מדי זו מזו. המושג מסה קריטית מסביר בפשטות 

שאם אין מספיק חומר בחלל נתון, לא תתרחש תגובת שרשרת.

לכלים  גישה  אפילו  או  נהדרים  במורים  מחסור  אינו  חינוכית  חדשנות  בפני  ביותר  הגדולים  החסמים  אחד 
מתאימים, אלא מבנה ארגוני משרה בידוד וחסר לכידות, שמאפיין רבים מבתי הספר והרשויות החינוכיות. 
אפילו אם עומדים לרשותך המורים הטובים ביותר, שהוגים את הרעיונות המקוריים ביותר, קלושים הסיכויים 
גדולים מדי. על בתי  ניצבות במרווחים  שתגובת שרשרת של חדשנות תתפשט ברחבי הארגון. אבני הדומינו 
הספר לשאול את עצמם כיצד ביכולתם ליצור מסה קריטית של חדשנים, שהיא התנאי הנדרש לתגובת שרשרת 
של רעיונות גדולים. מסתבר שלחוקרי הפיזיקה הגרעינית יש כמה טריקים בשרוול שמאפשרים את יצירת המצב 

הזה. הטריקים האלה משמשים כזרזים לתהליך:
אנשים  תמיד  חפשו  יותר.  ארוכה  שרשרת  ליצור  ניתן  דומינו,  אבני  יותר  שיש  ככל   – המסה  העלאת   •
מוכשרים ונסו למשוך עוד אנשים מהסוג הנכון לבית הספר שלכם. ככל שיהיו בקהילה הבית-ספרית שלכם 

יותר אנשים חדשניים, כך יגברו הסיכויים שלהם להשפיע זה על זה.
האלה  האנשים  אם  שרשרת,  תגובת  מבטיח  אינו  חדשניים  אנשים  של  ריבוי  גם   – הצפיפות  העלאת   •
זה.  עם  זה  רעיונות  שישתפו  הסיכויים  עולים  כך  יותר,  קרובים  האלה  שהאנשים  ככל  פעם.  אף  נפגשים  אינם 
עולה.  הצפיפות  שבהם  לרגעים  מצוינות  דוגמאות  הם  וסדנאות,  פתוחים  ימים  כגון  פנים-אל-פנים,  מפגשי 

תופתעו לראות כמה אנרגיית חדשנות מופקת כשמקבצים יחדיו את האנשים הנכונים במקום סגור.
מולקולות  שבה  המהירות  את  המתארת  מידה  יחידת  בעצם  היא  טמפרטורה   – הטמפרטורה  העלאת   •
מתנגשות זו בזו. צרו פרקי זמן מוגדרים שבהם הצוות עוסק בשיתוף ובחקירה משותפת. ככל שתעניקו למורים 
יותר הזדמנויות לתקשורת עם בעלי עניין אחרים, תעלה הסבירות שהרעיונות החדשניים שלהם יתחילו 
הפצת  ועודדו  מקומיים  שחקנים  לתמונה  הכניסו  שלכם,  בקהילה  והשיתוף  התקשורת  ערוצי  את  פתחו  לזוז. 
ערבו  ועסקיים.  תעשייתיים  גופים  עם  פעולה  ולשיתופי  בלתי-פורמאליות  למידה  לזירות  פתוחים  היו  רעיונות. 

בתהליך עוד שחקנים מהעולם שמחוץ לבית הספר.
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החוצה,  שתועים  חלקיקים  ישנם  רדיואקטיבי  חומר  של  דחוסה  במסה  אפילו   – הרפלקטיביות  העלאת   •
את  מכוונים  גבוהה  רפלקטיביות  בעל  במיגון  הגרעיני  הדלק  את  כשמקיפים  האחרים.  מהאטומים  הרחק 
החלקיקים התועים האלה בחזרה לכיוון המרכז, ובכך מגבירים את הסיכויים לתגובה. פרקטיקות רפלקטיביות 
יכולות לתרום לאיסוף רעיונות שעלולים להתמוסס ולהתנדף בלעדיה. באמצעות רפלקציה עצמית ורפלקציה 
בסיוע עמיתים, אנשים חדשניים משפיעים על עצמם ועל הסובבים אותם בכך שהם מפנים את התגליות 

שלהם בחזרה אל תוך המערכת, לחקירה מעמיקה יותר.

בתי הספר שלנו צריכים להיות חממות של חקירה והמצאה. הם צריכים לשמש כמנועי צמיחה לחדשנות. הם 
צריכים לקדם חינוך קהילתי פתוח. מנהיגים בית-ספריים צריכים לגבש חזון ליצירת חוויות למידה המספקות את 
הכלים והעזרים הנחוצים לצמיחה ושגשוג של כל הלומדים. מורים צריכים להיות שותפים ללמידה, לחפש ידע 
עלינו  לחדשנות.  הוליסטית  גישה  צריכים  אנחנו  תלמידיהם.  לצד  חדשים  כישורים  בהתמדה  ולרכוש  חדש 

לקדם את התהליך הזה בכך שנספק את הזרז הדרוש:

זהו התפקיד המיועד למיזם OSOS: להמחיש, וליישם בקנה-מידה גדול, תהליך שיקדם התמרה של בתי ספר 
למערכות אקולוגיות של חדשנות, שישמשו כאתרים משותפים ללמידת מדעים הנתונים לאחריות ולסמכות 
משותפת של מנהיגים בית-ספריים, מורים, תלמידים והקהילה המקומית, ותורמים לכל המעורבים באמצעות 

הגדלת ההון המדעי של הקהילות שלהם ופיתוח אחריות אזרחית.
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גלובלית  מטרה  לקראת  חינוך.  על  מחודשת  "חשיבה  בכותרת  לאחרונה  שהתפרסם  בדו"ח  שצוין  כפי 
משותפת?",1   השינויים המתרחשים בעולם כיום מאופיינים ברמות חדשות של מורכבות וסתירה. שינויים אלה 
היכולת  את  להם  שייתנו  בכך  וקהילות,  יחידים  לקראתם  להכין  אמורות  החינוך  שמערכות  למתחים  גורמים 
להסתגל ולהגיב. התגברות על האתגרים החברתיים המורכבים של ימינו תדרוש מכל האזרחים הבנה טובה יותר 
מדע  על  הנסמכת  החלטות  בקבלת  ואחראי  פעיל  חלק  לקחת  ברצונם  אם  והטכנולוגיה,  המדע  בתחומי 
מדעי  "חינוך  בכותרת  האירופית,  לנציבות  ב-2015  שהוגש  בדו"ח  שצוין  כפי  ידע,  על  המבוססת  ובחדשנות 

לאזרחות אחראית". 2 

מן העבר השני, הולך וגובר החשש במדינות המפותחות בנוגע לרמת המעורבות של תלמידים בלימודי המדעים 
ובחוסר התעניינות  ניכרת באופן המובהק ביותר בשיעורי נשירה, ברמת הישגים נמוכה,  בבית הספר. הבעיה 
ההתמקדות  זאת,  עם  לחייהם.  נוגעת  שאינה  משעממת  כחוויה  מהתלמידים  רבים  בעיני  שנתפס  במה 
בתלמידים שנושרים מבית הספר מסיטה את המבט מבעיה גדולה יותר, מכיוון שהיא מביאה בחשבון רק את 
התלמידים שמתנתקים באופן מובהק. יש קבוצה גדולה בהרבה של תלמידים שמגיעים להישגים סבירים בבית 
הצלחה  של  רושם  יוצרים  הם  עצמית:  והכוונה  עצמית  הנעה  יכולת  בעלי  ללומדים  הופכים  אינם  אך  הספר 
ובחברות  או בעבודה. בבתי ספר  נותרים ברשות עצמם באוניברסיטה  בבחינות, אך נתקלים בקשיים כשהם 
עסקיות גוברת המודעות למה שמכונה "מצליחנים מנותקים": תלמידים המיומנים בהשגת ציונים גבוהים, אך 
לא בהתמודדות עם האתגרים המורכבים יותר שיעמדו בפניהם כעובדים וכאזרחים במאה ה-21. בנוסף, רבים 
מאותם מצליחנים מנותקים מחליטים שהאופן שבו החינוך הבית-ספרי "מספק" את הלמידה אינו מתאים להם 
ולכן, על אף שהם עומדים בדרישות, מחליטים לסיים את השכלתם הפורמאלית בעת סיום בית הספר. מצב זה 

העלה שתי שאלות מתבקשות:
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הקדמה 1
משתמשים  אנחנו  שבה  המילה  היא  חדשנות  תנועה.  היא  חדשנות  מבודד;  אירוע  אינה  חדשנות 
יחיד המנסה משהו  כאשר רעיון נקלט בצורה כה מוצלחת עד שהוא הופך לנורמה החדשה. אדם 
חדש יכול אמנם להיחשב חדשן, אך ברוב המקרים פרקטיקה כמו זו אינה מתפשטת על פני מערכת 
שלמה. עם זאת, אם אנשים מתגייסים לרעיון הזה וחולקים זה עם זה את כישלונותיהם והצלחותיהם, 

מתקבל מה שניתן לכנות חדשנות מערכתית

מהם המאפיינים העיקריים של הסביבות שיוצרות מעורבות ועניין בתלמידים?

אילו מרכיבים מבניים נצטרך לשלב בפעילויות למידה על מנת לעורר מעורבות מעמיקה בתלמידים 
רבים יותר?

1.1 מאפיינים של בתי ספר קהילתיים פתוחים
במסגרת מיזם OSOS, בתי הספר המשתתפים יקבלו תמיכה בהתוויית אג'נדה של חדשנות, שתעזור לבתי ספר 

לעשות את הדברים הבאים:

ויוזמות של חינוך בלתי-פורמאלי ומוסדר שאינו רשמי, עם  לקדם את שיתוף הפעולה עם ספקים     •
הורים ועם קהילות מקומיות על מנת להבטיח מעורבות רלוונטית ומשמעותית במדע של כל הגורמים 
להשיג  היכולת  ואת  מבוססות-מדע,  ובקריירות  מדע  בלימודי  ההשתתפות  שיעור  את  ולהעלות  בחברה 
על  דגש  השמה   ,OSOS של  החדשנות  אג'נדת  מדעיים.  בתחומים  התחרות  בדרישות  ולעמוד  עבודה 
למידת מדעים בחינוך היסודי והעל-יסודי כאחד, מציעה מודלים חדשים ומגוונים לשיתופי פעולה בין בעלי 
העניין שהוזכרו לעיל. בכך שהיא מתבססת על מיטב הפרקטיקה העדכנית, גישת OSOS שואפת לקדם 

1   “Rethinking education. Towards a Common global goal?” (UNESCO, 2015א)
2   “Science Education for responsible citizenship” (EC, 2015)



 של החינוך הבית-ספרי הקיים כיום, לקראת חזון משותף של מצוינות. לתוכנית חדשנות כוללת שכזאת יש 
פוטנציאל רב. אם אנחנו רוצים לכונן בבתי הספר תרבות חדשנית פתוחה וחזקה, המקיימת את עצמה, 
נוצרות רק  ועם זאת להימנע ממצב שבו  עלינו להעצים עובדים בעלי מודעות מערכתית שיקימו אותה, 
וחקירה  למידה  של  תכנון  מבוססת  גישה  להנחיל  עלינו  חדשנות.  של  מבודדות  אך  מעניינות  מובלעות 
משותפות בקרב עובדים מקצועיים, ובכך ליצור גישה המבוססת על "משיכה" ("pull") במקום על 
"דחיפה" ("push). כדי לקדם גישה כזאת במסגרת הפרקטיקות הבית-ספריות הנוכחיות, צעדי השיפור 
צריכים להתבצע מנקודת מבט של מערכת אקולוגית. כלומר, יש לגשת לצעדי השיפור מתוך מבט כולל 
על המאפיינים, הצרכים, התרומות ומערכות היחסים של כל השחקנים והגורמים הקשורים לבית ספר, תוך 
למידה  של  הוליסטית  מסגרת  בתוך  הפועלת  חדשנות  של  בת-קיימא  אקולוגית  למערכת  חתירה 

ארגונית וקידום חידושים חינוכיים.

•   להפוך לסוכנים של רווחה חברתית. גישת OSOS שואפת לתמוך בבתי ספר בפיתוח מיזמים המציעים 
פתרונות לצרכי הקהילות המקומיות שלהם. לשם כך, גישת OSOS תחקור את תפיסת הרווחה של תלמידי 
בית הספר (כולל מושגים של שוויון, הכלה מגדרית והעצמה). באמצעות יצירת מודל של שיתוף פעולה עם 
המשתתפים  הספר  בתי  שונים,  גורמים  של  מעורבות  שיחייבו  בפעילויות  ושימוש  מקומיים,  עניין  בעלי 
יותר. התאמת הפעילויות להקשר המקומי  יתחברו עם הקהילות המקומיות שלהם ברמה עמוקה הרבה 
הגדולים  הגלובליים  לאתגרים  וקשורות  ארצי  עניין  שמעוררות  לסוגיות  נושאיהן  בין  קישור  יצירת  תדרוש 
העומדים בפנינו. לפיכך, בתי ספר ישאפו "לפעול לוקאלי ולחשוב גלובלי", סיסמה שנהגתה לפני אי אילו 
שנים אך עדיין רחוקה מלהיות המציאות ברוב בתי הספר באירופה כיום. בדרך זו יעשירו בתי הספר האלה 

את ההון המדעי של הקהילות המקומיות, ויקדמו אזרחות אחראית.

מחקריים  ממצאים  של  ויישום  שיתוף,  (נטוורקינג),  רישות  מומחיות,  המטפחות  שותפויות  לקדם     •
במדע ובטכנולוגיה, על מנת להביא לכיתה מיזמים מהעולם האמיתי. השותפים במיזם, הן בנפרד והן 
במשותף, עוסקים זה שנים רבות בפיתוח, בדיקה וקידום של גישות ויישומים חינוכיים חדשניים לבתי ספר 
באירופה (בתמיכת המשאבים והמנגנונים הנחוצים), ובכך מקדמים שיתוף ויישום של ממצאים מחקריים 
פורצי דרך בבתי ספר, ותומכים בפיתוח מיומנויות המאה ה-21. גישות ויישומים אלה כוללים פתירת בעיות 
ויצירתיות. בין השאר  וגילוי, למידה מתוך עשייה, למידה התנסותית, חשיבה ביקורתית  יצירתית, חקירה 
שונים,  במגזרים  ננו-טכנולוגיים  יישומים  (כגון  אמיתית  מדעית  עבודה  המדמים  ופעילויות  מיזמים  נהגו 
חקלאות אורגנית ומזון בריא, מיזמים מעשיים בשיתוף עם תעשיית האוויר והחלל, ניתוח מידע ממתקני 
מחקר גדולים כגון מאיץ החלקיקים CERN או רשתות של טלסקופים רובוטיים). כל בית ספר יכנס יחדיו 
נציגים מגופי תעשייה ומארגוני החברה האזרחית, ואלה – בשיתוף עם הקהילה הבית-ספרית – יבחנו את 
ובגיבוש  משותפים  מיזמים  בתכנון  פעולה  וישתפו  והקהילה,  הספר  בית  צרכי  את  ינתחו  האפשרויות, 

פתרונות חדשניים.

לשים דגש על מעורבות הורים אפקטיבית. אג'נדת החדשנות מתבססת על תפיסת ההון המדעי של     •
הקהילות הסובבות את בתי הספר. על אף שמדע וטכנולוגיה נתפסים לרוב כתחומים המעוררים עניין בבני 
נוער, התעניינות כזאת אינה משתקפת ברמת המעורבות של תלמידים בלימודי המדעים בבית הספר, 
שאינם מצליחים למשוך תלמידים רבים. ברוב מדינות אירופה, בנות נוטות להתרחק ממדע, ורק מעטות 
מהן פונות לקריירה במדעים מדויקים ובהנדסה. הסיבות למצב העניינים הזה מורכבות, אך יש להתמודד 
חושבים  הם  א.  כי:  מדעים  בלימודי  לבסוף  יבחרו  לא  במדע  רב  עניין  שמגלים  מהתלמידים  רבים  עימן. 
אלא  להם  מתאים  לא  שמדע  חושבים  הם  ב.  במעבדה;  לעבודה  ורק  אך  להוביל  יכולה  במדע  שבחירה 
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ל"אנשים אחרים". אלו הן סוגיות של זהות – זהותו של המדע, וזהות התלמידים עצמם. לדוגמא, התפקיד 
בהרבה  כגדול  התגלה  שלהם  העתידית  הקריירה  בחירת  על  בהשפעה  התלמידים  משפחות  שממלאות 
מהצפוי. אם כך, מה ניתן לעשות כדי לשנות את המצב הזה? גישת OSOS מתווה ארבעה אפיקים לפעולה: 

מעורבות הורים אפקטיבית במיזמים 
חלק  להיות  וצריכה  מראש,  והיערכות  תכנון  דורשת  הורים  מעורבות  תכנון:  א.  בעזרת  שתתפתח 
צרכים  ניתוח  יכלול  זו  כוללת  אסטרטגיה  של  התכנון  סבב  כוללת.  מוסדית  או  בית-ספרית  מאסטרטגיה 
להגברת  יזום  ותהליך  יזומות;  פעילויות  של  מתמשכות  והערכה  בקרה  הדדיות;  עדיפויות  ביסוס  מקיף; 
פתוחים,  ספר  לבתי  הפעולה  תוכנית  את  להבין  ולמורים  להורים  לסייע  מנת  על  הציבורית,  המודעות 
ולהירתם לחזון שהיא מציגה. ב. מנהיגות: תנאי הכרחי להצלחת האסטרטגיות של OSOS לחינוך קהילתי 
לרוב  עומד/ת  ההורים  מעורבות  תחום  בראש  ההורים.  מעורבות  של  אפקטיבית  מנהיגות  הוא  פתוח 
מנהיג/ה בית-ספרי/ת בכיר/ה, אם כי אפשר גם לבזר את המנהיגות במסגרת תוכנית יזומה, או מקבץ של 
ומעורבות: מעורבות הורית  ג. שיתוף פעולה  כיוון אסטרטגי ברור.  ומוסדות הפועלים להתוויית  בתי ספר 
מחייבת שיתוף פעולה פעיל עם הורים, ומבחינת בית הספר יהיה נכון יותר ליזום מאשר להגיב. בית הספר 
צריך לנקוט רגישות לנסיבות האישיות של כל המשפחות, לזהות מה הורים יכולים לתרום, ולפעול למען 
לתמיכה,  נתונה  להיות  צריכה  הורים  למעורבות  אסטרטגיה  מתמשך:  שיפור  ד.  הורים.  של  העצמתם 
לבקרה ולפיתוח מתמשכים. תהליכים אלה יכללו מעורבות אינטגראלית של הורים בתכנון אסטרטגי של 
תוכניות פיתוח כלל בית-ספריות, תמיכה סדירה, הקצאת משאבים והכשרה, מעורבות של הקהילה בכל 

דרגי הניהול, ומנגנון שיטתי של פיתוח ורענון מתמשכים המבוססים על ראיות אמפיריות.

•   הוראת מדעים כמנוף לשינוי: סוגיות מגדריות. שיטות הוראה המטפחות את הבנת התלמידים, ובמקביל 
מאפשרות יישום של שיטות חינוכיות שונות בשיעורי מדעים, עשויות לתרום להשתתפות ולהישגים של בנות 
המכירות  גישות  יישום  מהבנים.  רבים  של  ללמידתם  לתרום  זאת  עם  ויחד  מתקדמים,  מדע  בשיעורי 
בעובדת היותם של התלמידים יחידים עם צרכים שונים, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות וגישות בכיתה, 
יאפשר לבית הספר להציע שיעורים שיש בהם יותר הכלה מגדרית. שיעורים כאלה ימשכו אליהם לומדים 
הספר.  בבית  הטיפוסיים  השיעורים  מיועדים  שאליו  האידיאלי"  "הלומד  את  דווקא  ולאו  ומגוונים,  שונים 
זאת  כל   – מידע  וניתוח  שאלות  הצגת  ויכוחים,  ברעיונות,  שיתוף  כוללות  זאת  להשיג  ניתן  שבהן  דרכים 
בקבוצות קטנות של תלמידים העובדים בשיתוף פעולה. ניכר בעליל שגישה זו מפחיתה משמעותית את 
במיזם  שנכללים  החינוכיים  והמיזמים  הפעילויות  מורה.  בהובלת  כלל-כיתתי  שיעור  של  התחרותי  האופי 
תהליך  פירוט,  ביתר  המגדרים.  כל  של  שווה  השתתפות  המניבות  פדגוגיות  גישות  על  מבוססים   OSOS

התקינה המוצע יכלול: 
•  אימוץ והטמעה של התנסויות חינוכיות, הן פורמאליות והן בלתי-פורמאליות, המשנות והופכות דפוסים 
מסורתיים של השתתפות נמוכה; שיפור ההתעניינות, ההשתתפות הפעילה, והבחירה להמשיך בלימודי 
מתמטיקה ומדעים בקרב כל התלמידים, ובנות בפרט; הגברת הביטחון העצמי; והעשרת בנות בדימויים 

חיוביים של לימודים וקריירה בתחומי המתמטיקה והמדע.
•  הטמעת המודעות להטיה מגדרית בסביבות חינוכיות, והכנסת שינויים במחויבות הארגונית, במדיניות 
ובעשייה השוטפת על מנת לתקן ייצוג-חסר. זאת באמצעות תוכניות ייעודיות לתלמידים ולסגל ההוראה, 
או במדעי  למשל מאמץ מרוכז מטעם מסלולים אקדמיים לתואר ראשון בהנדסה, במדעים מדויקים 

המחשב, להגדלת מספר הנרשמים והפחתת הנשירה.
פונים  או  בניטרליות מגדרית,  וקורסים חדשים המתאפיינים  לימוד חדשות  תוכניות  ושילוב של  אימוץ    •
במיוחד לנערות ולנשים. לדוגמא, אפשר לחשוב על הכללת עבודה עצמית, עבודה קבוצתית ותקשורת 

בזוגות במהלך שיעור, על מנת לשלב מגוון צורות תקשורת ולענות על צרכיהם של תלמידים שונים.
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ואת הבסיס  "גישות לדוגמא" שראויות לאימוץ, את הבסיס התיאורטי שלהן  יזהו   OSOS משתתפי מיזם
האמפירי (מחקרי או על סמך הערכת תוצאות) שנותן להן תוקף, ויבחנו את התועלות והאתגרים  הכרוכים 

בהטמעת הגישות האלה בהקשר החינוכי הספציפי של כל משתתף.

1.2 מאפיינים מבניים של פעילויות בית-הספר הקהילתי הפתוח
הפעילויות שיתקיימו בבתי הספר המשתתפים במיזם מבוססות על המאפיינים המהותיים של למידה יצירתית, 
עדיפות  מדעי,  היבט  בעלות  בשאלות  עיסוק  התלמידים,  בהובלת  פעילויות  גילוי,  של  תהליך  חקירה,  ביניהם 
לראיות כתשובות לשאלות, המשגת הסברים עובדתיים, קישור בין הסברים וידע מדעי, ניסוח ההסברים בפומבי 
התהליכיים  בהיבטים  חיוני  כמרכיב  יצירתיות  על  ומצביעים  חוזרים  אלה  מאפיינים  בדיון.  עליהם  והגנה 
והתקשורתיים של הפדגוגיה, ומתווים אסטרטגיות הוראה חדשניות שיציעו לתלמידים אפיקים להשתתפות ערה 

ויאפשרו להם להפעיל את הדמיון והיצירתיות.
בד בבד, גישת OSOS מושתתת על העקרונות המרכזיים של התהליך המכונה "אחריות במחקר ובחדשנות": 
מעורבות של הלומדים, מימוש מלוא הפוטנציאל שלהם, שיתוף בתוצאות ומתן גישה לארכיונים מדעיים, 

תכנון פעילויות חדשניות לכל.
בהתבסס על עקרונות אלה, בתי הספר הקהילתיים הפתוחים יקדמו במסגרת מיזם OSOS שורה של פעילויות 
חינוכיות בצורת פרויקטים מהעולם האמיתי, אשר ירתמו ויביאו לידי ביטוי רעיונות חדשניים ויצירתיים, ויעצימו 
את התלמידים לכדי מעורבות פעילה בתהליך הלמידה ושיפור הבנתם המושגית במגוון נושאים מדעיים. לפיכך, 
השאיפה היא שהפרקטיקות והאסטרטגיות החינוכיות שיוצגו יאפשרו למורי מדעים, בעיקר בכיתות הגבוהות של 
מכך,  יתרה  מדעים.  להוראת  יצירתיות  פעילויות  לזהות  העל-יסודי,  של  הנמוכות  ובכיתות  היסודי  הספר  בית 
להרכיב  לחילופין  או  חדשות,  יצירתיות  פעילויות  בעצמם  ליצור  למורים  לאפשר  תשאף  המוצעת  הפדגוגיה 
חלקים מפעילויות חינוכיות שונות לכדי תרחישי למידה בין-תחומיים. כל הפעילויות המוצעות במסגרת מיזם 

OSOS חייבות לעמוד בארבעת המאפיינים המפורטים להלן. הפעילויות חייבות להיות:
•  מעוגנות במרחב: הפעילות ממוקמת, במרחב הפיזי או הווירטואלי, בעולם שהתלמיד מזהה ושואף להבין.

•  תכליתיות: הפעילות משרה תחושה אותנטית, שואבת את התלמיד לפעולות בעלות ערך מעשי ואינטלק־
טואלי, ומטפחת תחושת מסוגלוּת.

•  נובעות מהתעניינות כנה: הפעילות רותמת את תחומי העניין החוץ-בית-ספריים של תלמידים ומורים גם 
יחד, ומעמיקה את מעורבות התלמידים בכך שהיא מעודדת אותם לבחור תחומי עניין הקרובים ללבם.

•  רחבות יריעה: הפעילות מאפשרת לתלמידים להמשיך ללמוד מחוץ לכיתה ולהיעזר בבני משפחה, בחברי 
קבוצת השווים, במומחים מקומיים ובמשאבים מקוונים כמקורות למחקר ולעיון ביקורתי.

יכולים לשמש כרשימת ביקורת שימושית למורים המנסחים את מערכי הלמידה  ארבעת הקריטריונים האלה 
את  להגביר  כדי  לתלמידים  להציע  צריכים  כארגון,  הספר  ובית  מדע,  שיעורי  מה  מרמזים  גם  הם  אך  שלהם, 
הנובעות  ולמידה  הוראה  תכליתיים,  מיזמים  במרחב,  מעוגנת  לימודים  תוכנית  שלהם:  המעורבות 

מהתעניינות כנה, ויריעה רחבה של הזדמנויות לעסוק במחקר ובאתגרים קונסטרוקטיביים.
יותאמו להקשר הספציפי בידי חברי הקהילה הבית-ספרית הפתוחה, שיכללו נציגים של ספקי  פעילויות אלה 
ואפילו התלמידים עצמם. הפעילויות  גופים עסקיים ותעשייתיים, ארגוני החברה האזרחית  שירותים חינוכיים, 
יסודיים  יכללו  המשתתפים  הספר  בתי  לחברה.  הכיתות  פתיחת  ואת  פעולה,  שיתופי  יקדמו  במיזם  שישמשו 

ועל-יסודיים כאחד, והפעילויות ייבחרו ויותאמו בהתאם לצרכי הגילאים השונים.
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המטרה היא שהתלמידים יבינו את ההצטלבויות הרבות והמגוונות שקיימות בין מקצועות לימוד שונים, 
וירכשו מערכת כישורים שיש לה ביקוש בשוק העבודה של ימינו.

OSOS 1.3 הכוחות המניעים מאחורי מודל החינוך הקהילתי הפתוח של מיזם
1.3.1 לחשוב מחדש על אופן הפעולה של בתי ספר

אנו עדים לתנועה ממוקדת שמטרתה להמציא מחדש את פרדיגמת הכיתה המסורתית ולשנות מן היסוד 
את החוויה הבית-ספרית כולה – מגמה ששואבת את עיקר כוחה מהשפעתן של גישות חדשניות ללמידה. 
שיטות כגון למידה מבוססת-פרויקטים ולמידה באמצעות חקירה מצריכות מבנים בית-ספריים שיאפשרו 
מערכת  שמציבה  המגבלות  בלי  יותר,  אורגנית  בצורה  שונות  למידה  פעילויות  בין  לעבור  לתלמידים 
יישומים  הבמה  לקדמת  הביא  האלה  העדכניות  הגישות  של  הבין-תחומי  האופי  המסורתית.  השעות 
יצירתיים של טכנולוגיה בלמידה, וטיפח מודלים בית-ספריים בעלי מבנה חדשני היוצרים קשרים בין כל 
שיעור למשנהו, ובין כל מקצוע למשנהו. ככל שהלמידה נעשית נזילה יותר, ומותאמת יותר לכל תלמיד, 
גוברת האמונה בקרב מורים ומנהלים בצורך להגמיש את מערכת השעות כדי ליצור הזדמנויות לקיום 
שינויים  גם  מחייב  בשיעורים  הלמידה  אופן  שינוי  עצמאי.  ללימוד  רחב  מקום  ולתת  אותנטית  למידה 

במודלים העסקיים של בתי ספר, שמתרעננים בהתמדה ונפתחים להתנסות בגישות חדשות. 
מגמה זו היא במידה רבה תגובה לאופי המובנה-מדי של יום לימודים טיפוסי בבית הספר, שיש הסבורים 
ואותתו  לימודים,  יום  כל  של  וסופו  תחילתו  את  ציינו  צלצולים  מסורתי,  באופן  בלמידה.  פוגע  הוא  כי 
לתלמידים לעבור משיעור לשיעור. מהרבה בחינות, הצלצול מסמל את ההפרדה בין תחומי לימוד, וקובע 
הלמידה  חיזוק  לקראת  רבים  מורים  התקדמו  האחרונות  בשנים  נבדלים.  אותם  לשמור  שיש  בבירור 
הזה  המודל  מתואר   Edutopia האינטרנט  באתר  משולבים.  לימודים  בכינוי  גם  הידועה  הבין-תחומית, 
בין  הקשרים  את  לראות  לתלמידים  המאפשרות  יותר,  או  תחומים  משני  לימודים  "תוכניות  של  כשילוב 
רעיונות." באתר מציינים שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית ושימור ידע לאורך זמן כשלוש תוצאות חיוביות 
ועולה השכיחות של  זו מבחינת התלמידים. השימוש בטכנולוגיה נמצא בלב התפיסה הזאת,  של גישה 

פעילויות כגון הדפסת תלת-ממד בשיעורי מדע והפקת מדיה במקצועות הומניים.

1.3.2 הפיכת התלמידים מצרכנים ליוצרים
עשייה  באמצעות  לימוד  תחומי  חוקרים  תלמידים  כאשר  העולם,  ברחבי  ספר  בבתי  מתחולל  שינוי 
הזה  המהפך  לקידום  דיגיטליים  כלים  של  עצום  מבחר  לרשותנו  עומד  תוכן.  צריכת  במקום  יצירתית, 
בחינוך היסודי והעל-יסודי; ביתר שאת, הנגישות הגוברת של טכנולוגיות מובייל צופנת בחובה רמה חדשה 
לגמרי של נוחות בהפקת מדיה ומודלים. מורים רבים סבורים כי טיפוח המיומנויות האלה בקרב לומדים 
יכול להוביל לחוויות למידה מרתקות, שבהן תלמידים הופכים לבני-סמכא בנושאים שהם לומדים. זאת 
המגמה  של  נוספים  מרכיבים  והפקה.  סיפור,  לספר  היכולת  חקירה,  כגון  במיומנויות  שימוש  באמצעות 
הזאת כוללים פיתוח ויצירת משחקים, וגישה ללימודי תכנות שמטפחת בלומדים כישורי המצאה ויזמות. 
ככל שהתלמידים נוטלים תפקיד פעיל יותר כמפיקים וכמוציאים לאור של משאבים חינוכיים, סוגיות של 
היסודי  בחינוך  הלימודים  בתוכניות  יותר  מרכזי  מקום  יתפסו  אינטלקטואלי  ורכוש  יוצרים  זכויות 

והעל-יסודי.
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קיימת תמיכה גוברת ברעיון של העצמת לומדים כיוצרים, המדגימים את שליטתם בחומר תוך שימוש 
בהוראה  גישות  מופיעות  עבודה.  ודפי  מבחנים  כגון  מסורתיים  לכלים  מעבר  החורגות  ביטוי  בצורות 
זו  ממגמה  הפקה.  כישורי  לצד  יצירתיות  המטפחים  דיגיטליים,  בכלים  להשתמש  מורים  המעודדות 
להוביל  להם  המאפשרת  בעמדה  נמצאים  ולכן  ליוצרים,  ויותר  יותר  הופכים  המורים  שגם  משתמע 
 Open Discovery כגון  רחבות-היקף  יוזמות  חינוכי.  תוכן  של  ובהפצה  בפיתוח  הכרוכות  פעילויות 
Space                                                                עזרו למורים לאפיין ולפשט את תהליך היצירה, העריכה 
דיגיטליים  שיעור  מערכי  לפתח  דרך  למורים  מציעים  כאלה  כלים  חינוכיים.  חומרים  של  והפרסום 
יכולים  הם  במדיה,  לשימוש  ִמתרגלים  שהמורים  ככל  שלהם.  הכיתות  צרכי  עם  אחד  בקנה  העולים 

להציע לתלמידיהם הכוונה טובה יותר. 

1.4 הכוונה מועילה לבתי ספר בפיתוח מפות דרכים משלהם
לתפיסתנו, הסביבות הבית-ספריות שתיצור גישת OSOS צריכות לספק חוויות למידה מאתגרות ואותנטיות יותר 
בפרקטיקות  חלק  לקחת  יותר  רבות  הזדמנויות  לתלמידים  ומציעות  יותר,  גבוה  מסדר  כישורים  המפעילות 
ייצוגים וכלים מדעיים. הסביבה הבית-ספרית צריכה  ובמשימות מדעיות, להשתמש בשיח המדעי ולעבוד עם 
להעשיר ולהתמיר את התפיסות המושרשות והרעיונות הראשוניים של התלמידים, מאחר שאלה יכולים לשמש 
 OSOS כמשאבים מחד, או כמחסומים מאידך, לרעיונות חדשים בהתהוות. הסביבות הבית-ספריות לפי גישת
מדדים  לספק  זמנית  ובו  התלמידים,  של  האישיים  לצרכים  המותאמת  להוראה  אפיקים  להציע  צריכות 
מתמשכים להערכת הכישורים הנרכשים. מדדים אלה יוטמעו בתהליך הלמידה ויסייעו למורים לעבוד בצורה 

אפקטיבית יותר עם תלמידים יחידים, וליצור נורמה של כשירות שתיטע בתלמידים מחויבות.
הפתיחות.  להגברת  מסוימת  אסטרטגיה  של  יישום  מחייבת  אינה   OSOS במיזם  הספר  בתי  של  מעורבותם 
שאיפתנו היא לבחון כל שיתוף פעולה כמקרה נפרד, על בסיס שיתוף פעולה הדוק בין הקהילה הבית-ספרית 
וצוות OSOS. עם זאת, מטרתו של מיזם OSOS בכל המקרים היא לספק הכוונה מועילה ולפתח מנגנון תמיכה 
בר-קיימא על מנת לסייע למנהיגות הבית-ספרית ולמורים גם יחד לאורך תהליך ההתמרה והשינוי. בדו"ח זה 
חדשנות  ליישום  נתיב  להציע  עשוי  זה  מודל  רלוונטיות.  אבני-דרך  עם  אסטרטגי  יישום  מודל  להציג  בכוונתנו 

בהקשר הבית-ספרי. 
על אף האמור לעיל, יש לציין שבכל בית ספר, בכל מדינה משתתפת, יש לבחון מספר רב של גורמים לפני שניתן 
להוציא לפועל תוכנית ומודל יישום. גורמים שיש לשקלל בכל בית ספר (או מקבץ בתי ספר) לגופו הם: חקיקה 
הקוריקולום  מבחינת  הספר  בית  של  הנוכחי  הסטטוס  מקומית,  חינוכית  תרבות  נוכחית,  חינוכית  ומדיניות 
הקיים/המשאבים החינוכיים הקיימים/הגישות הפדגוגיות המועדפות, הסטטוס הנוכחי של בית הספר מבחינת 
המוכנות של המנהלה והמורים לקליטת חדשנות חינוכית ולאימוץ תרבות בית-ספרית פתוחה, הסטטוס הנוכחי 
הבית-ספרית  בזירה  השותפים  של  הנוכחי  הסטטוס  הקיימת,  הטכנולוגית  התשתית  מבחינת  הספר  בית  של 
בתי  מספר  מבחינת  השותפות  של  המידה  קנה  הספר/מורים/תלמידים),  בית  ממשלתיים/ִמנהלת  (גורמים 

הספר/המורים/התלמידים/המשתתפים האחרים, משך השותפות, והתקציב הכולל שהוקצה למיזם.

באירופה קיים מגוון של מערכות חינוך שונות. משתנה חשוב ומהותי לשילוב חדשנות בהקשר בית ספרי הוא 
 OSOS רמת האוטונומיה של בית הספר ככלל ושל דרגי הסמכות השונים בבתי הספר. האתגר הגדול של מיזם
רמת  להם  יש  שבהן  במדינות  ספר  בתי  מנהלי  לשמש  שיכולות  וגישות  פעילויות  להציע  דרכים  מציאת  הוא 
אוטונומיה נמוכה יחסית (לדוגמא יוון, פורטוגל, איטליה, צרפת), ובד בבד להקדיש תשומת לב למערכות חינוך 
שאפשר להגדירן כאוטונומיות (כגון פינלנד, הולנד). במדינות אלה, המנהלים עוסקים בעיקר בצד הניהולי, מה 

שמחייב את המנהל/ת להתמקד בהיבטים של מוטיבציה.
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אפשר לראות את מפת הדרכים של OSOS כמתודולוגיה לשינוי ארגוני המאפשרת לסוכני שינוי להחדיר לארגון 
את הגישה החדשנית של OSOS. מתודולוגיות מוכרות לשינוי ארגוני מתוות נתיב מומלץ הכולל כמה שלבים או 
למתודולוגיות  בהשוואה  זמן.  לאורך  שינוי  להשיג  כדי  לבצע  שיש  מוגדרות  פעילויות  על  המתבססים  צעדים, 
מנת  על  להלן,  המופיעים  השלבים  את  כוללת   OSOS של  הדרכים  מפת  ארגוני,  לשינוי  ביותר  הפופולאריות 

להתאים למערכות חינוך שמעניקות רמה גבוהה של אוטונומיה ברמה הבית-ספרית:
•   השראה וביסוס הצורך בשינוי

בכמה מדינות במערב אירופה, מורים ומנהלי בתי ספר מחליטים ביחד על הבחירות הפדגוגיות שלהם. ישנן 
מדינות מעטות שבהן המילה האחרונה בעניין זה נתונה למורים. בבתי ספר חדשניים, כמו גן במסורתיים יותר, 
הצעד הראשון המוצע כאן הוא מרכיב חיוני בכל תוכנית שמטרתה ליישם חידושים. בבתי ספר חדשניים יש 
שוקל  הספר  שבית  חידושים  מכמה  אחת  להיות  עשויה   OSOS שיוזמת  כיוון  במורים,  השראה  לעורר  צורך 
מאשר  ולרצונותיהם  לצרכיהם  יותר  רלוונטי   OSOS שמיזם  להשתכנע  צריכים  המורים  לפיכך,  ליישם. 
אפשרויות אחרות. בבתי ספר מסורתיים אפשר לשים דגש על הצורך הדחוף בשינוי. בתי ספר אלה (שהם 
הרוב הגדול של בתי הספר באירופה) צברו פחות ניסיון עם מיזמים חדשניים. יש להביא למודעות המנהלים 
והמורים בבתי ספר אלה את הצורך להשתנות. יש לראות את הצעד הזה, של הפחת השראה במורים ובצוות, 
בית  מנהל/ת  של  המרכזיות  מהמשימות  כאחת  המקרים  וברוב  היישום,  שלבי  כל  לאורך  מתמשך  כתהליך 

הספר.

•   הקמת צוות שינוי
הדרך  את  פורצים  המנהל/ת,  עם  יחד  חדשניים,  מורים  כמה  בקטן.  מתחילים  חידושים  הספר,  בתי  ברוב 
ומלהיבים את עמיתיהם במהלך יישום החידוש. מנהלי בתי ספר יפנו בתחילה למורים המפגינים רמות נמוכות 
יישום  את  להרחיב  כדי  נוספים  שינוי  סוכני  לחפש  נוטים  מורים  המיזם,  שלבי  לאורך  לשינוי.  התנגדות  של 
ולתמוך  והמעטים,  הראשונים  השינוי  סוכני  את  למצוא  הוא  המנהל/ת  תפקיד  נוספים.  לתחומים  המיזם 

בעבודתם. תמיכה זו יכולה לכלול תוכנית לשיפוי הולם על זמן עבודה.

•   העצמת צוות השינוי
שסוכני  לכך  לשאוף  יש  היישום.  שלבי  כל  לאורך  הספר  בתי  מהנהלות  תמיכה  לקבל  צריכים  השינוי  סוכני 
השינוי ייחשבו למודלים לחיקוי בבתי הספר שלהם. בנוסף לכך, סוכני השינוי צריכים לקבל תמיכה ממאמצים 

מתמשכים של מנהלי בתי הספר לעידוד המוטיבציה.

•   שינוי ארגוני
הוצאה לפועל של שינוי דורשת ממורים להתנסות בגישות פדגוגיות חדשניות (מבחינת המורה). מהבחינה 
הצלחות  נס  על  מעלה  שהיא  בכך  בהתנסות,  התומכת  סביבה  להקים  הספר  בית  מנהל/ת  על  הארגונית, 
ומתייחסת לכישלונות כהזדמנויות ייחודיות ללמוד. בארגונים לומדים במלוא מובן המילה, המורים מקבלים 
ומרגישים  אי-ודאות)  ובתחושת  סיכונים  בלקיחת  כרוך  שינוי  (כל  הכרחיים  סיכונים  לוקחים  כשהם  תמיכה 

מוערכים כשהם משתפים בהצלחות ובכישלונות שלהם.

•   העצמת צוות השינוי
שסוכני  לכך  לשאוף  יש  היישום.  שלבי  כל  לאורך  הספר  בתי  מהנהלות  תמיכה  לקבל  צריכים  השינוי  סוכני 
השינוי ייחשבו למודלים לחיקוי בבתי הספר שלהם. בנוסף לכך, סוכני השינוי צריכים לקבל תמיכה ממאמצים 

מתמשכים של מנהלי בתי הספר לעידוד המוטיבציה.
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1 הקדמה 

•   שינוי ארגוני
הוצאה לפועל של שינוי דורשת ממורים להתנסות בגישות פדגוגיות חדשניות (מבחינת המורה). מהבחינה 
הצלחות  נס  על  מעלה  שהיא  בכך  בהתנסות,  התומכת  סביבה  להקים  הספר  בית  מנהל/ת  על  הארגונית, 
ומתייחסת לכישלונות כהזדמנויות ייחודיות ללמוד. בארגונים לומדים במלוא מובן המילה, המורים מקבלים 
ומרגישים  אי-ודאות)  ובתחושת  סיכונים  בלקיחת  כרוך  שינוי  (כל  הכרחיים  סיכונים  לוקחים  כשהם  תמיכה 

מוערכים כשהם משתפים בהצלחות ובכישלונות שלהם.



2.1 הענקת חוויות ייחודיות של פיתוח מקצועי לצוות בית הספר (העלאת המסה)
במסגרת מיזם OSOS, בניית קהילה נחשבת לפעילות משמעותית של פיתוח מקצועי. מתן הזדמנויות למורים 
יותר  ולמנהלים להשתתף באפיקי פיתוח מקצועי בינלאומיים היא דרך נהדרת להפיח מרץ בצוות בית ספר. 
לו. הפעילויות  ולתרום  בית-ספרית,  להיות מעורבים בחזון המשותף של פתיחות  לציפייה  נתונים  ויותר מורים 
ולחקור  והוראה,  ללמידה  חדשים  וכלים  שיטות  לרכוש  הספר  בבית  אחרים  ולעובדים  למורים  מאפשרות 
 OSOS פרקטיקות מגוונות של למידה והוראה מרחבי אירופה ומחוץ לה. הפעילויות המוצעות במסגרת מיזם
(שנקראות חממות או מנועי חדשנות בהתאם למטרותיהן) הן זרזים לשינוי – עבור המשתתפים בהן, ובית הספר 

כולו.

2.2 יצירת קשרים עם גופים בעלי עניין, קובעי מדיניות והקהילה (העלאת הצפיפות)
גישת OSOS מספקת את האמצעים להרחבת היריעה של ההוראה והלמידה אל מחוץ לסביבה הבית-ספרית. 
מנהלים, אנשי צוות ותלמידים יכולים להפיק תועלת מהשתתפות בפעילויות המאפשרות להם לעבוד בשיתוף 
עם גורמים מקומיים כגון עסקים, מכוני מחקר ומרכזי מדע, קובעי מדיניות וחברים בקהילה. מעורבות כזאת של 
הישגים  תלמידים,  של  נמוכה  מוטיבציה  (כגון  הספר  בבית  אתגרים  עם  בהתמודדות  לסייע  יכולה  עניין  בעלי 
נמוכים, שיעורי נשירה, סוגיות מגדריות) באמצעות ביסוס קשרים עם הורים ושירותים חברתיים, וכן עם עסקים 
גם  לעזור  יכולה  עניין  בעלי  של  מעורבות  הלמידה.  של  הרלוונטיות  בשיפור  לסייע  שעשויים  אחרים  וארגונים 
יצירת  באמצעות  והלמידה  ההוראה  את  ולשפר  המקומית,  בסביבתו  הספר  בית  של  הפרופיל  בהעלאת 

הזדמנויות ללמידה בהקשרים מציאותיים.

2.3 הרחבת אופקי התלמידים והגבהת השאיפות שלהם (העלאת הטמפרטורה)
פעילויות  על  אחרים  ספר  בתי  עם  בשותפות  לעבוד  ולתלמידים  לעובדים  לאפשר  עשויות   OSOS פעילויות 
אחרות,  במדינות  עמיתים  עם  משותפות  פעילויות  באמצעות  אחרים.  ומורים  מתלמידים  וללמוד  למידה, 
יכולים להתקדם מעבר לספרי הלימוד ולגלות נתונים, ידע והתנסויות באופן מיידי ובלתי-אמצעי.  התלמידים 
(כגון  ומיזמים המדמים עבודה מדעית אמיתית  כוללות פעילויות   OSOS הפעילויות המוצעות במסגרת מיזם
תעשיית  עם  בשיתוף  מעשיים  מיזמים  בריא,  ומזון  אורגנית  חקלאות  שונים,  במגזרים  ננו-טכנולוגיים  יישומים 
טלסקופים  של  רשתות  או   CERN החלקיקים  מאיץ  כגון  גדולים  מחקר  ממתקני  מידע  ניתוח  והחלל,  האוויר 
רובוטיים). בדרך זו מפתחים התלמידים כישורים חיוניים והבנה אינטלקטואלית, וזוכים בנקודת מבט חדשה על 
אחרים  ספר  בתי  עם  מקוון  פעולה  בשיתוף  לעבוד  גם  יכולים  ותלמידים  מורים  הספר.  בבית  שלהם  הלמידה 
כתוצאה  אם  בין   ,eTwinning-ו  +ERAMSUS האינטרנט  באתרי  שמרוכזות  אלה  כמו  פעילויות  באמצעות 

מקידום במסגרת המיזם או מיוזמה של בתי הספר המרושתים. 

2.4 שיפור ההוראה והלמידה (העלאת הרפלקטיביות)
בין אם מטרת בית הספר היא לשפר את ההוראה והלמידה, או לטפח למידה בין-תחומית ומבוססת-פרויקטים, 
במסגרת מיזם OSOS יעמדו לרשות בתי הספר שפע של כלים להערכת הפרקטיקות החדשניות שלהם ולאיסוף 
לצוות  מספקות  אירופיות  פעילויות   .OSOS בפעילויות  מעורבותם  בעת  התלמידים  ביצועי  על  מועיל  משוב 
ולתלמידים הזדמנויות לפתח ולבחון את ההוראה והלמידה ביחד עם עובדים ותלמידים מבתי ספר ומוסדות 

אחרים (כגון אוניברסיטאות, ספריות, מוזיאונים ומרכזי מדע).
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מיזם OSOS מעמיד לרשות בתי הספר המשתתפים שפע של אפיקים למעורבות בפעילויות מקומיות, 
ארציות ובינלאומיות שנושאות בחובן תועלות ארוכות טווח למנהלים, לתלמידים, למורים, לבית הספר 
מההשתתפות: תועלת  להפיק  יכול  הספר  בית  שבהן  העיקריות  הדרכים  להלן  המקומית.  ולקהילה 



2.5 העלאת הפרופיל של בית הספר שלך
לקיחת חלק בפעילויות בינלאומיות היא איתות שמדובר בבית ספר שאפתני, שיש לו ציפיות מרחיקות לכת 
עבור תלמידים ועובדים. בכך שישלח מורים ותלמידים לחו"ל, ויעבוד עם בתי ספר אחרים ומוסדות נוספים 
במסגרת מיזם OSOS, ידגים בית הספר את הפוטנציאל שלו להתפתח לכדי נקודת ייחוס בתחום הלמידה 

בקהילה המקומית. גישת OSOS מכירה בהישגים הייחודיים של בתי הספר המשתתפים באמצעות ייסוד רשת 
ליבה של קהילות בית-ספריות בעלות ביצועים גבוהים, שתגדיר בתי ספר מסוימים כ"מוקדים" של חינוך 

קהילתי פתוח. בתי הספר האלה ישמשו כדוגמאות חיות וכנקודות ייחוס לכל בתי הספר המשתתפים במיזם. 
הציפייה היא שבתי הספר האלה יפתחו תוכניות לימודים חדשניות, או יישמו דרכי הוראה חדשות. כל זה יעלה 

את מעמדו של בית הספר ואת השפעתו ברמה המקומית, הארצית והבינלאומית.
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שואף לתמוך בהתמרת מספר בתי ספר לסביבות בית-ספריות פתוחות במדינות המשתתפות.   OSOS מיזם 
צוות המיזם עובד בשיתוף עם מומחים רבים ועם הרכזים הארציים, שחוקרים את ההקשר המקומי הספציפי 
ועובדים עם הממשלות המקומיות לטיפוח מוכנות לשינוי אצלן, ואצל מנהיגים בית-ספריים ומורים בכמה בתי 
ספר נבחרים, במטרה להכשיר את הקרקע לתרבות הרצויה של חינוך קהילתי פתוח. פיתחנו חבילה תפורה לפי 
ספר  לבתי  הפעולה  לתוכנית  בהתאמה  שפותח  עצמית  להתבוננות  שאלון  הכוללת  עזר,  חומרי  של  מידה 
פתוחים, במטרה לתמוך בבתי ספר בתהליך הפיכתם למוקדים של חינוך קהילתי פתוח. הדרכה מוצעת גם 

לבעלי עניין ברמה המקומית והמערכתית. 
מפת הדרכים לחינוך קהילתי פתוח מציגה מתווה ברור ומפורט, המתאר צעד אחר צעד כיצד בית ספר יכול 
להיכנס לתהליך של היפתחות לקהילה המקומית שלו, באמצעות שימוש בפרויקטים של תלמידים (הנסמכים 
על עקרונות האחריות במחקר ובחדשנות) שעוסקים בסוגיות מקומיות ומציעים פתרונות שנלמדו בתמיכת בעלי 
עניין כגון אוניברסיטאות, מרכזי מדע, מוזיאונים ועסקים. למרות האופי המפורט והקפדני של הקווים המנחים 
המופיעים במסמך, הוא אינו אמור לתת פיתרון כוללני ולא תוכנן במטרה "לכבול" בתי ספר לתהליך קשיח. בתי 
הספר חופשיים לבחור, על סמך צרכיהם, ניסיונם בעבר, התנאים המקומיים והתרבות שלהם, היבטים מתוך 

המנגנון המתואר וליישמם בהתאם, ולאו דווקא לפי סדר מוגדר.

יש להשתמש במסמך זה במקביל לתיעוד האסטרטגיות של OSOS. אסטרטגיות אלה מדגימות וממחישות את 
הגישה הכוללת של המיזם לתמיכה המיטבית שביכולתנו להציע לבתי ספר במאמציהם להתפתח, לחולל מהפך 
חברתית.  ולאחריות  המקומי  במרחב  לעיגון  לפתיחות,  השואפת  למידה  כסביבת  מחדש  עצמם  את  ולהבנות 
ויעילה יותר של אפיון משותף,  במסגרת זו, בתי הספר יספקו את התנאים לצמיחת גישה פתוחה, אפקטיבית 
בכלים  יחד),  גם  ובלתי-פורמאליים  פורמאליים  בספקים  (שמקורם  חינוכיים  בתכנים  ושימוש  משותפת  יצירה 
למיזמים  הבסיסיים  המרכיבים  את  יספקו  אשר  מדעים,  של  אישית  מותאמות  והוראה  ללמידה  ובשירותים 
חדשניים של תלמידים. מיזמים כאלה, הנחשבים לפרקטיקות מיטביות, מוגדרים כחממות וכמנועי החדשנות 

הבית-ספריים של המיזם.
מעשי  במדריך   OSOS מיזם  של  השירותים  מכלול  את  לשלב  ניסיון  היא  פתוח  קהילתי  לחינוך  הדרכים  מפת 

המציג את השלבים בזה אחר זה.

תרשים 1 מראה ייצוג גרפי של מודל החינוך הקהילתי הפתוח של OSOS, המציג את תהליך החדשנות כ"תגובת 
שרשרת":

יש "להעלות את המסה" של החדשנים.  •
יש לקבץ אותם יחדיו כדי לחלוק רעיונות והתנסויות (העלאת הצפיפות).  •

(העלאת  החינוכיים  צרכיהם  על  העונים  כלים  מתן  באמצעות  מוטיבציה  בהם  להפיח  יש   •
הטמפרטורה).

(העלאת  עתידיות  לפעולות  הכוונה  ולספק  שלהם  העשייה  על  רפלקציה  לערוך  יש   •
הרפלקטיביות).

תרשים 2 מציג את חבילת השירותים והכלים הנלווים של OSOS, המאורגנת באותו אופן כדי לתמוך בתהליך 
ההתמרה. תרשים 3 מציג דרך אפשרית ליישום מפת הדרכים לחינוך קהילתי פתוח על פני תקופה בת שלושה 
החדשנות.  תהליך  את  ולהאיץ  לטפח  להמריץ,  מנסה  הספר  בית  שבמהלכן  לימודים)  שנות  (שלוש  שלבים 
התהליך עשוי להימשך זמן רב יותר, כאשר גורמים שונים (הן חיצוניים והן פנימיים) עלולים להציב חסמים בפני 

התהליך.
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Inhouse
CHANGE
AGENTS

Schools willing
to open up 

new horizons

working with
Inspiring

visionaries
W

e need more visionaries & 
actors from outside the school

It’s about
CULTURE
CHANGE

Informal & non
formal

learning

Industries

Openness &
awareness
fostering 

  innovation

Enabling
personalisation

Improving
schools  by

spreading best
practices

as research & innovation hubs, 
serving the community

as a whole

Drive to
Vision

On-board
users

     Connect
continuous

engagement with
communities & use 

of their 
potential

A process 
that never ceases 

to learn

Open school
as a sustainable

ECOSYSTEM

      From
      improvement

  to responsibility &
innovation

      Challenges
and

harmonisation

Viable change
through

constant

Open schools 
as learning 
commons

Schools
as student-lead RRI

project hubs

schools  in engaging
with contemporary social

& ethical issues

schools into
epicentres of
social change

Families 
and local

communities

teacher and student
networks, innovative 
activities & best practices

Better prioritisation and
painless realisation

of big steps based on feedback
& prototypes

facilitating
collaboration

Increase Mass
identify more

innovative
indiduals in the

school

Increase Density
Engage external

stakeholders such as
industries & local

communities

Increase
temperature

opportunities & tools
through a project-based

approach

bolster innovative
ideas for social

change

Growth
a sustainable & open

school ecosystem

Supporting

Transforming
Reinventing
schools

O. התהליך מתחיל עם סוכני השינוי, 
SO

S של מיזם
שירותי התמיכה 

של תהליך ההתמרה הבית-ספרי, בתמיכת 
הסבב המלא  שים 1: 

תר
המתאפיינים 

פתוחים 
פתרונות 

מציעים 
 O

SO
S

של 
התמיכה 

שירותי 
הבית-ספרית. 

בקהילה 
שראה 

ה
מעוררי 

מנהיגים 
ל

ההופכים 
מנת להחליט על האסטרטגיה 

של חדשנות, על 
תומכים במנהיגים בית-ספריים באיתור ואפיון 

בתאימות ובהתאמה לצרכים המקומיים, 
של חינוך 

המתאימה להטמעת החדשנות בבית הספר, ומכווינה אותם באמצעות רפלקציה מתמדת לקראת התמרת בית הספר למוקד 
קהילתי פתוח, ובסופו של דבר לכדי מערכת אקולוגית חיה של חדשנות בת-קיימא.
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הפתיחות  הערכת   :1 צעד 
של בית הספר

עצמית  להתבוננות  (השאלון 
(OSOS של

צעד 2: תוכנית פעולה
לבתי-ספר  הפעולה  (תוכנית 
אסטרטגיות  פתוחים, 

(OSOS

צעד 3: הקמת צוות שינוי
(כלים לבניית קהילה – מצע 

(OSOS

צוות  העצמת   :4 צעד 
השינוי

ומנועי חדשנות של  (חממות 
 – הכשרה  מוסדות   ,OSOS

(OSOS מצע

צעד 5: הרחבת היריעה של 
הלמידה אל מחוץ לכיתה

ומנועי חדשנות של  (חממות 
(OSOS מצע – OSOS

הערכת   :6 צעד 
ההתקדמות של בית הספר

עצמית  להתבוננות  (השאלון 
(OSOS של

צעד 1: תוכנית פעולה
הפעולה  תוכנית  של  (עדכון 

לבתי-ספר)

של  תרבות  ביסוס   :2 צעד 
חקירה, גילוי וחדשנות

(OSOS אסטרטגיות)

למידה  קידום   :3 צעד 
קבוצתית ושיתוף פעולה

(כלים לבניית קהילה – מצע 
(OSOS

צוות  העצמת   :4 צעד 
השינוי

(חממות ומנועי חדשנות של 
 – הכשרה  מוסדות   ,OSOS

(OSOS מצע

צעד 5: הרחבת היריעה של 
הלמידה אל מחוץ לכיתה

(חממות ומנועי חדשנות של 
(OSOS מצע – OSOS

הערכת   :6 צעד 
ההתקדמות של בית הספר

(השאלון להתבוננות עצמית 
(OSOS של

של  פרופיל  יצירת   :1 צעד 
הפנים  עם  פתוח  ספר  בית 

לעתיד
 ,OSOS (אסטרטגיות 
הלקחים  בכל  מעודכנות 
בתהליך  שנלמדו 
דרכים  מפת  ההיפתחות, 

מעודכנת)

אפיקים  יצירת   :2 צעד 
ללמידה מעמיקה יותר

(חממות ומנועי חדשנות של 
 – הכשרה  מוסדות   ,OSOS
מצע OSOS, כלי הערכה של 

(OSOS

ישים  שינוי  יצירת   :3 צעד 
ובר-קיימא

(חממות ומנועי חדשנות של 
 – הכשרה  מוסדות   ,OSOS
מצע OSOS, כלי הערכה של 

(OSOS

שלב 1
שלב 2

שלב 3

תרשים 3: דרך אפשרית ליישום מפת הדרכים לחינוך קהילתי פתוח על פני תקופה בת שלושה שלבים (שלוש 
עשוי  התהליך  החדשנות.  תהליך  את  ולהאיץ  לטפח  להמריץ,  מנסה  הספר  בית  שבמהלכן  לימודים)  שנות 

להימשך זמן רב יותר, כאשר גורמים שונים (הן חיצוניים והן פנימיים) עלולים להציב חסמים בפני התהליך.




