Mega Lab
מה עשינו עד כה?
זה מה שתכננו...

וכך זה קרה...
מפגש  – 1עיצוב מודל בית הספר כארגון מורכב מסתגל
תיאמנו ציפיות לגבי המטרה המשותפת" ,סימנו את הנתיב החדש" כדי להגיע ליעד ,זיהינו את המסלול
ואת המצופה מהמשתתפים .הבנו מהו ארגון מורכב מסתגל (קישור למצגת) וחשבנו כיצד להפוך את בית
הספר שלנו לארגון אנטי שביר (קישור לסדנא) .ולבסוף ,קיבלנו כלים לפתח את המודל לבית ספר כארגון
מורכב מסתגל למפגש השני ב:


תבנית לתכנון מודל



מודל בשלות לבית ספר כארגון מורכב מסתגל
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מפגש  – 2מרכיבי ארגון מורכב מסתגל
בחנו את העשייה העתידית לאור העקרונות והמרכיבים של ארגון מורכב מסתגל ,ובחרנו במרכיבים
הרלבנטיים לנו כיעדי הפיתוח ,באמצעות:


מסמך עקרונות ארגון מורכב מסתגל



דוח ארגון מורכב מסתגל המלא



כלי מקוון לאבחון עצמי http://www.dialogim.com/murkav/

מפגש  – 3אסדרה דינמית ו AAR -
הכרנו את הוועדה לבתי ספר ייחודיים על אזוריים ומרחבי חינוך .המתודולוגיה של הוועדה היא של אסדרה
דינמית שנמצאה כדרך מיטבית לטפל בפניות של מוסדות חינוך ורשויות ,להפעלת ייחודיות בית ספרית
ומרחבי חינוך באופן העומד בדרישות ובנהלי המשרד אך אינו בולם מודלים מחדשים.
המשכנו לעבודה עם כלי ה AARכתהליך למידה איטרטיבי ,המבוסס על תפישת הלמידה כתהליך שיפור
מתמשך והתאמה למציאות המשתנה.


אסדרה דינמית



מחזור הלמידה AAR

מפגש  – 4מהי פרוטופיה וכתיבת
במפגש שמענו על מושג הפרוטופיה והמשך המפגש הובל על ידי ביתא מחנכים השתמשנו ב"מתכון" לעיצוב
מודל .למדנו על מודל המגדלור אותו הציגו חברי ביתא מחנכים ויצאנו לעבודה בסדנאות עם התבנית
המוצעת.


פרוטופיה



מתכון לעיצוב מודל

בנוסף ,העברנו סדנאות העשרה למעוניינים ...אל דאגה לא הפסדתם ...זה כאן...
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ניהול פרויקטים ,ד"ר איריס פינטו .לצפייה במצגת



ניהול סיכונים ,שי פינצ'בסקי .לצפייה במצגת

והיו לנו גם בתים פתוחים
מפגש ראשון – תבניות עבודה ,כיצד מצליחים גם לעבוד בתבניות וגם לפתח מוצרים חדשים ופורצי דרך.
מה בין סופגניה לתבנית?
מפגש שני  -הצבת יעדים אישיים וצוותים ולהמשך עשייה למרות קשיים מסביב .לצפייה בסרטון שהוקרן
בתחילת מפגשי הייעוץ
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