
 אקו לאב מבית הפדרציה של גופי המו"פ בישראל

 

יישומיים של ארגוני חינוך עתידיים, לחברי פדרציית גופי המו״פ החינוכי בישראל, המעוניינים לפתח מודלים  קריאה זו מופנית 

. הארגונים הפונים יוכלו לצרף אליהם בעלי עניין גונית ו/או פדגוגיתהמושתתים על חשיבת עתיד אר ,כשירויות ועתיד ההוראה

 .וכפי שמתאים לעניינם ובתנאי שהם ינהלו את הקשר מולםיחד עמם יפעלו ש ,מוסדות חינוךבהם ונוספים 

 .תפעל כחלק מפעילות פדרציית גופי המו"פ החינוכי האקו לאב 

 פדרציית גופי המופ בישראל:מהי 

צוות מו"פ ניסויים ויוזמות ובהובלת ה מערךמירב זרביב מנהלת הגב' שנים, בראשות  כארבעישות שנוסדה לפני  הפדרציה הינה

נציגי גופי מו"פ חינוכי, פדגוגיים ושאינם פדגוגיים מתוך משרד החינוך ומחוצה לו העוסקים  40 –כ  . הפורום כוללמחלקת המחקר

שמעותי באמצעות בניית מסגרת לסיעור מוחות לשם שיתוף במחקר ופיתוח חינוכי. הוא מתמקד בקידום והובלת שינוי מערכתי מ

 .והחלפת דעות וידע, לצד איגום משאבים ויכולות של החברים לשם ניצול מיטבי ויעיל של המכלול לטובת החינוך בארץ

ה מאופיינים בשטח מגוון ורחב היקף. הטרוגניות זו מאפשרת בחינה מהירה של גופי המו"פ השותפים בפדרצי 

 .מודלים/מתודולוגיות/פרקטיקות המתפתחים בשטח והעוסקים באופן ישיר בפיתוח חשיבת עתיד 

 
 :   מסלול האקו לאב מהו 

גופי לידע  ולכלים חדשים  ףלהיחש ,כשותפים במהלך םיד מסלול זה יאפשר לחברי הפדרציה ולמוסדות החינוך שיבחרו על
עתידיים, כשירויות ועתיד ההוראה המושתתים על חשיבת עתיד ארגונית ו/או יישומיים של ארגוני חינוך מודלים  ופתחיהמו"פ 
 .תפדגוגי

כלים של חשיבת עתיד וחשיבה מערכתית בהתאמה לקצב הפיתוח ויתבססו על מחקרים בנושא, בליווי חשיפה להמסלול יכלול 
 של חברי  הפדרציה לאורך השנהמפגשים  משותפים  4המהלך מתוכנן לשנת הלימודים תשפ"ב ויכלול גם  מחלקת המחקר.

 
וסדות חינוך, רשויות מקומיות, גופים וגורמים אקו לאב : מכל משתתפי ה תוצרי הפרויקט מיועדים להשפיע על:  מוטת השפעה

במשרד החינוך כולל אנשי הוראה, יזמים מכל המגזרים, גופים מסחריים, גופי מגזר שלישי, אקדמיה והציבור הרחב )תלמידים, 

 וקהילות(.הורים 

 :  משאבים

 ליווי ותכלול התהליך .1

 מחקר תומך .2

 וועדת היגוי .3

 ארגון מפגשי חשיבה עם בעלי עניין נוספים .4

 מיתוג המהלך .5

 תכלול התוצאות והתוצרים במודל ובמסמך מסכם .6

 

 דרישות המסלול : 

יישומיים של ארגוני חינוך עתידיים, כשירויות ועתיד ההוראה המושתתים על חשיבת עתיד ארגונית ו/או מודלים  עיצוב .1
 פדגוגית

 לפחות במוסד חינוכי אחד מחקר חלוץ )פיילוט( ניהול  .2

, )בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בסיום כל אבן דרך :המודל/ים שהארגון יפתח ואת תוצאות הפיילוט הצגת ושיתוף  .3

 לעיל( 

  .ובסיומו מסלול האקו לאבבמהלך עבודת  שונים,  יעדהחומרים הרלבנטיים לקהלי  הפצתאישור מראש ל .4

 מפגשים, תאריכים יתפרסמו בהמשך 4מינימום  - במפגשי העבודההשתתפות  .5

 .את הפעילות בארגון המשתתףרצוי חבר/ת הפדרציה( אשר יתכלל ר )איש/אשת קש בחירת  .6

 המו״פמערך מ האקו לאבעם מלווי  על קשר עבודה רציף שמירה  .7



 .של סיום התוצרים, הצגה ופרסום חומרים. אבני הדרך העיקריות מפורטות בסעיף הבא בלוח זמנים עמידה  .8

 לניהול ולביצוע התהליך הפנימי בארגון המשתתף משאבים העמדת  .9

 

 אבני הדרך במסלול :
 

 :זריז מאד וגמיש בהתאם למציאות ולתוצאות שנראה בזמן הפיתוח, ויכלול את אבני הדרך הבאות ,התהליך יהיה זמיש

 2022 ינואר – בניית מודל מפורט – האבן הראשונה

 2022מאי  –על בסיס המודל  יישום מחקר חלוץ )פיילוט( – האבן השנייה

 2022יולי  –ת אב עתידי ישים )מסמך( תבני/מסקנות ועיצוב מתווה למודל – האבן השלישית

 

 

 
 
 

 

 

 


