Anticipation - Action
- Reflection (AAR)
Cycle
מפגש שלישי
7.3.2020

סדר יום
•  – 13:00-13:10התכנסות
•  - 13:10-13:25אסדרה דינמית
•  - 13:25-13:35מחזור ה – ( AARציפיה ,פעולה שיקוף)

•  - 13:35-14:15סדנה בקבוצות ( -ציפיה ופעולה)
•  - 14:15-14:30הפסקה
•  - 14:30-15:00סדנה בקבוצות (שיקוף)
•  - 15:00-16:00פאנל מומחיות :מירב זרביב ,טל שריר ,ריבי ארצי
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אז מה היה לנו?
מודל  -אותו הגדרנו לבית הספר שלנו כארגון מורכב מסתגל

מרכיבי ארגון מורכב מסתגל  -בהם ברצוננו לעסוק כפיילוט בבית הספר

התנסינו בזהירות – בשטח לגבי אופן הטמעת המרכיבים

 AARלשיפור ביצועים  -נבחן את התהליך שעברנו עד כה ומה נשפר בהמשך
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בואו נזכר במצפן
הלמידה של ה OECD -
כדי להכיר את ה – AAR
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כשירויות Competencies
• כשירות מרחיבה ומגייסת את הידע ,המיומנויות ,העמדות והערכים כדי
לענות על דרישות מורכבות

• ידע משמעותי חשוב כחומר גלם ליצירת "ידע חדש"
• נדרשת לצדו יכולת חשיבה חסרת גבולות ודיסציפלינות וסוגי ידע חדשים,
הניתנים להעברה על פני תחומים שונים (הכללה)

• ידע וכישורים מחוברים ומחזקים זה את זה
• כדי ליישם ידע בנסיבות לא ידועות/משתנות ,נדרש לעשות בהן שימוש בתיווך
עמדות וערכים (מוטיבציה ,אמון וכבוד למגוון)

• כדי לעצב את עתידם ואת עתיד החברה נדרשים לומדים לפתח כשירויות
טרנספורמטיביות וכשירויות מורכבות
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כשירויות טרנספורמטיביות

כשירויות מורכבות

• נועדו לתמוך בלומדים לעצב
עתיד רצוי ובר קיימא של שלומות
עבור עצמם והחברה; להתמודד
עם אי-ודאות; לפתח גישות
וערכים חדשים כדי לקבל
החלטות אתיות נכונות תוך הבנת
השלכותיהן; ולפעול באופן
פרודוקטיבי ומשמעותי ,גם כאשר
המטרות משתנות

• נועדו להכשיר לומדים להתמודד
עם אתגרים הגלובליים ,כמו:
שינויי אקלים ,צמיחת העיור,
הזדקנות ועוד...

• כוללות:
• יצירת ערך חדש
• יישוב מתחים ודילמות
• לקיחת אחריות

• כוללות:
• כשירויות גלובליות
• אוריינות פיננסית
• חשיבה חישובית
• יזמות וחדשנות
• אוריינות לפיתוח בר קיימא
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ה  AAR -שלי
סדנת עיצוב

במקור )AAR (After Action Review
• שיטת הפקת לקחים מובנית לאחר פעולה שבוצעה
• פותחה בצבא ארה"ב ,והפכה לשיטת הפקת
הלקחים המקובלת בעולם כולו
• בתחום העסקי ,ככלי לניהול ידע
• בחיל האויר ,תהליך התחקור מבוסס על מתודה זו
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תהליך ה –  AARלפי ה OECD -
• בעולם של מערכות מורכבות ,מרושתות ודינמיות נדרשים אנשים
להסתגל למציאות המשתנה באופן מואץ

• מחזור הלמידה  AARהינו תהליך למידה איטרטיבי ,המבוסס על
תפישת הלמידה כתהליך שיפור מתמשך והתאמה למציאות
המשתנה
• באמצעות התהליך
• משפרים לומדים בהתמדה את חשיבתם לאורך החיים ,גם מחוץ
לתחומי החינוך הפורמלי
• פועלים להשגת מטרות ארוכות טווח ושלומות אישית וקולקטיבית

מחזור הלמידה
• מורכב משלושה שלבים
המשלימים ומחזקים
האחד את השני

ציפייה

• מעבר הלומד דרך שלבים
אלו מאפשר לו להעמיק
את הבנתו ולהרחיב את
נקודת מבטו על העולם

שיקוף

פעולה
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מה קורה בכל שלב במחזור?
• בשלב הציפייה
• משתמשים המעורבים בכישוריהם הקוגניטיביים והרגשיים כדי
לצפות מראש למה יידרשו בעתיד ו/או להעריך את
ההשלכות העתידיות של פעולות שיבוצעו בהווה

• בשלב הפעולה
• נדרשים המעורבים לרצון וליכולת לנקוט פעולה יעילה

• בשלב השיקוף
• מעריכים המעורבים את פעולותיהם כדי להעמיק את הבנתם
לשם שיפור התנהלות עתידית
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עבודה בקבוצות ב –  2סבבים
• מה היה עד היום? (זכרו להתייחס לשאלות לפאנל ...האם
קיבלתם מאתנו בתהליך את כל מה שצריך)...
• ציפייה – ממה התחלתם? ומה היו הציפיות לפני תהליך ההטמעה של
מרכיבי הארגון המורכב המסתגל בבית הספר
• פעולה – מה הפעולות שנקטתם כדי להטמיע את הרכיבים שנבחרו?
• שיקוף – מה המשוב כיום להמשך הפעילות ולשיפורה
אנחנו כאן!

• ומה יקרה מהיום? (שוב ,איך נוכל לעזור ,לתמוך ,להועיל)...
• ציפייה – מה אתם צופים שיקרה בהמשך ...
• פעולה – מה הפעולה שסביר שתנקטו לאור הלקחים שהגדרתם
• שיקוף – ??? כנראה יתקבל במפגש הבא...
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טיפים ושאלות מנחות
• יש להתמקד בעיקר בקטע הארגוני ,בהתייחס למרכיבי
ארגון מורכב מסתגל שבחרתם
• מחזור הלמידה  ,AARזו תפיסה ...אין פה סוף פסוק...
זהו תהליך למידה מתמשך לאורך החיים...
• לפני ותוך כדי התהליך ,זכרו:
• מהי "תמונת העתיד שלכם"
• מהו ייחודו של "הקול שלכם"
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והשאלות המנחות
 .1מה ציפינו שיקרה ומה
באמת קרה?
•

•
•
•

•

מה ציפינו שיקרה
בהיבט הארגוני?
מה קרה בפועל
בתהליך?
האם עשינו את כל מה
שרצינו?
האם מה שעשינו תואם
את מה שהתכוונו
לבצע?
אם לא ,האם התוצאה
רצויה או יש לתקן
אותה בהתאם לתכנון

 .3איך ניתן לבצע זאת
אחרת להבא?

 .2למה הפער?
•

•

•
•
•

האם פעלנו בהתאם
לתכנון? אם לא ,מדוע?
האם במכוון או עקב
אילוצים שלא
בשליטתנו?
מה עבד/לא עבד ולמה?
האם התמקדנו בעיקר
בהיבט הארגוני ?
האם כל המעורבים
(כולנו) היו מוכנים,
מעורבים ומחויבים? אם
כן/לא מדוע?

•

•
•
•
•

האם אנו מרוצים
מהתוצאות בהיבט
הארגוני?
אם לא כיצד ניתן היה
למנוע מצב זה?
האם היינו יכולים לעשות
זאת טוב יותר?
מה ניתן לעשות אחרת
בפעם הבאה?
מה חסר לנו כדי
להשתפר ,במיוחד
במיקוד בהיבט הארגוני?
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למליאה
• הציגו את התהליך (תוצר החשיבה) באמצעות
"סקיצה"
• יש לכם  90שניות להצגה
• הכינו  2-3שאלות/לפאנל
• לטל – על רגולציה
• לריבי – מה אתם צריכים מיחידת המחקר
• למירב – פניות לגבי התמונה המערכתית

תודה רבה

חלוקת המנחים (עבודה בקבוצות)

קב' ( 1ברנקו וייס) :ריבי ויוני אנזל
קב' ( 2ביתא) :איריס ,אבי דדון ודנה
קב' (3אמי"ת) :עופר ועדי
קב' ( 4עמל) :רענן ורונית
קב' ( 5חמ"ד) :תמיר ועינת
קב' ( 6אורט) :שי וטל שריר

סדר יום:
•  13:00-13:10התכנסות
•  13:10-13:25אסדרה דינמית
• AAR 13:25-13:35איריס
•  13:35-14:15סדנה בקבוצות  -זיהוי (  A-Aציפיה ופעולה)
•  14:15-14:30הפסקה
•  14:30-15:00סדנה בקבוצות – זיהוי ( Rרפלקציה)
•  15:00-16:00פאנל מומחיות :מירב זרביב ,טל שריר ,ריבי
ארצי
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