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גיא לוי1 

בית–הספר של העתיד חייב להתאים את עצמו לצרכים 
ההולכים ומתפתחים של החיים במאה ה–21 ולהקנות 
לתלמידים ידע, מיומנויות וערכים שיהיו נחוצים לחיים 

בעולם טכנולוגי היוצר מציאות גלובלית חדשה — תרבותית, 
חברתית, כלכלית ופוליטית

פרדיגמה חדשה

“בית–הספר של העתיד" הוא תוצר של “אנומליה" המובילה 
לפרדיגמה חדשה הנגזרת ממהפכת המידע המתחוללת בעוצמה 

הולכת וגוברת בעשורים האחרונים

גיא לוי, מנהל מוצרים מתוקשבים, המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מטח(  1

יומנויות המאה ה–21 מ
מבט אל בית–הספר 

של העתיד

מהפכות  של  המבנה  המפורסם  בספרו 
מדעיות1 מתאר תומאס קּון את תהליך שבירת 
הפרדיגמות ואת התנאים לקיומו. קּון ניתח את 
התפתחות המדע על ידי חלוקה לשני שלבים. 
בשלב הראשון — “פרה–פרדיגמה" נוצר עניין 
בתחום מחקרי מסוים, אולם מסגרת המחקר 
מתאפיינת בריבוי אסכולות ושיטות ובהיעדר 
שפה משותפת. שלב זה מסתיים, על פי קּון, 
כאשר אחת הגישות מגיעה להישג משמעותי

השלב  מתחיל  אז  ממנו.  להתעלם  ניתן  שלא 
תקופה  ומתחילה  פרדיגמה  עולה  שבו  השני 
חוקי  את  כוללת  הפרדיגמה  תקני.  מדע  של 
המשותפות  האמונות  ואת  בתחום  המחקר 
ועליה  סופית  אינה  היא  אך  המדע,  לקהילת 
להשאיר, כדבריו, קצוות פתוחים ובעיות לא 
פתורות כדי לאפשר את המשך העיסוק המדעי 
הפתח  הם  אלה  פתוחים  קצוות  בתחום. 
לאנומליות,  מדעיים,  וחידושים  לתגליות 

למדע, מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל–אביב
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שעל פי קּון, יובילו בהמשך למהפכה מדעית, 
לפרדיגמה חדשה.2 אחת הנקודות המרכזיות 
בתפישת הפרדיגמה של קּון היא היחסיות — 
האמת היא פנימית לפרדיגמה ולכן אין אמת 
מידה משותפת לפרדיגמות שונות. על כן, כשהן 
משתמשות באותו מושג, הן בהכרח משתמשות 
בו במערכת מושגית שונה. המהפכה המדעית, 
של  המושגי  המבנה  את  מוחקת  קּון,  פי  על 
מבנה  לבנות  ומתחילה  הקודמת  הפרדיגמה 

מדעי חדש. 

של  תוצר  הוא  העתיד"  של  “בית–הספר 
חדשה  לפרדיגמה  המובילה  “אנומליה" 
הנגזרת ממהפכת המידע המתחוללת בעוצמה 
מהפכה  האחרונים.  בעשורים  וגוברת  הולכת 
בעיקר  האנושית  התרבות  על  משפיעה  זו 
המאפשרות  לטכנולוגיות  שקשור  מה  בכל 
של  והעברה  ייצוג  התבטאות,  תקשורת, 
המידע  טכנולוגיית  שהביאה  השינוי  מידע. 
והטלפון(  )הטלוויזיה, האינטרנט  והתקשורת 
הלמידה  ההבעה,  הרגלי  כל  את  פיו  על  הפך 
מחייבת  זו  מציאות  שלנו.  המידע  ואחזור 
אותנו להתמודד עם אתגרים חדשים, ובראש 
להבין  עלינו  החינוכי.  האתגר  עם  ובראשונה 
המידע  מהפכות  של  ההשלכות  משמעות  את 
על חיי התלמידים ולהבהיר את תפקידו של 

בית–הספר בהקשר זה.

של  “בית–הספר  ההגדרה  כי  להבין  חשוב 
מההגדרה  מהותי  באופן  שונה  העתיד" 
של  “בית–הספר  עתידי".  “בית–ספר  הנפוצה 
לימודית  סביבה  לפיתוח  מכוון  אינו  העתיד" 
בית–ספר  הוא  אלא  העתיד,  את  שתדמה 
שחייב להתאים את עצמו לצרכים ההולכים 
החיים  של  ונבנים,  הולכים  ומתפתחים, 
במאה ה–21, צרכים שמכתיבות לנו מהפכות 
טכנולוגיות המידע, היוצרות מציאות גלובלית 

כלכלית  חברתית,  תרבותית,   — חדשה 
מנהל  ווטרס,  ִמיק  הציג  זו  ברוח  ופוליטית. 
 QCA–ב בבריטניה  לימודים  תוכניות  תחום 
 ,)Qualification and Curriculum Authority–ה(
בתי–הספר  בכנס  בלונדון  שנשא  בהרצאה 
 ,2009 בינואר  מיקרוסופט,  של  החדשניים 
את אתגרי המאה ה–21 בחינוך. ווטרס פתח 
מיומנויות,  ידע,  איזה  בשאלה:  הרצאתו  את 
בעתיד?  לחיים  נחוצים  יהיו  וגישות  ערכים 
בשנת  שנולדים  הילדים  לדעת  יצטרכו  מה 
2008 כאשר יסיימו את לימודיהם התיכוניים 
ויצאו  כאלה(  שיהיו  )בהנחה   2026 בשנת 
חסרות  כמובן,  נותרו,  אלה  שאלות  לחיים? 
מענה שכן, לדברי ווטרס, אף אחד אינו יודע 
ואף אינו יכול לדעת כיצד יראה העולם בעוד 
שוק  של  הדרישות  תהיינה  מה  שנה,   20—15
העולם  מן  ייעלמו  מקצועות  אילו  העבודה, 
מוכרים  שאינם  חדשים  מקצועות  ואילו 
מרכזי  מרכיב  ויהוו  יצמחו  יצוצו,  היום  לנו 
ווטרס,  טען  לכן,  המתפתחת.  הידע  בכלכלת 
היום,  של  המשתנה  במציאות  שלנו  המטרה 
למיומנויות  שיתאים  קוריקולום  לפתח  היא 
קוריקולום  ה–21,  במאה  לחיים  הדרושות 
חדש שיהפוך את הדור הנוכחי ואת זה שיבוא 
אחריו לתלמידים מצליחים שאוהבים ללמוד, 
להתקדם ולהצליח; לאנשים המסוגלים לנהל 
ולהיות  ובריאים  בטוחים  מלאים,  חיים 
אזרחים אחראיים התורמים לחברה ולקהילה. 
כי מערכת  ווטרס סיים את הרצאתו בטענה 
החינוך של המאה ה–21 חייבת להיות גמישה 
דייה כדי שתוכל להתאים את עצמה לשינויים 

התכופים באופן בו אנו מנהלים את חיינו. 

ואת  של  המאפיינים  את  אציג  זה  במאמר 
המיומנויות שיש להקנות לתלמידים במטרה 

להכשירם לחיים במאה ה–21. 
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בשנים האחרונות פורסמו ניירות עמדה ודוחות 
והמיומנויות  הכישורים  כי  המראים  שונים 
בעקבות  משתנים  העבודה  בשוק  הנדרשים 
וחדירתן  המידע  טכנולוגיות  של  ההתפתחות 
העבודה  לשוק  היום–יום,  לחיי  המהירה 
ולמערכת הכלכלית הגלובלית. מסמכים אלו 
מהירים  ושיפור  שינוי  לתהליכי  קוראים 
במערכת החינוך, כדי שזו תוכל להכין ולהכשיר 
העתידי.3  העבודה  לעולם  הצעיר  הדור  את 
נראה, כי כבר העשור השני של המאה הנוכחית 
צופן בחובו שינויים מרחיקי לכת וכי הצמיחה 
העסקים,  בתחומי  תהיה  ביותר  הגדולה 
המשך  לצד  והשירותים,  הפיננסים  הניהול, 
והטכנולוגיה.  הרפואה  המדע,  תחומי  פיתוח 
ומיומנויות  כישורים  דורשים  אלו  תחומים 
חדשים, כגון: יצירתיות, יכולת פתרון בעיות, 
גמישות  צוות,  ועבודת  אישית  בין  תקשורת 
פיתוח  עצמי,  ניהול  מהיר,  הסתגלות  וכושר 
לבחינת  במקביל  מערכתית.  וחשיבה  עצמי 
הולכת  העתידי,  העבודה  שוק  של  הצרכים 
החברתיות  להשפעות  המודעות  גם  וגוברת 
והפסיכולוגיות של מהפכות המידע והתהליכים 
הגלובליים על הלומדים של היום ועל האופן 
ההתאמה  חוסר  בעתיד.  לחיות  יידרשו  שבו 
בין הקצב המהיר של השינויים הטכנולוגיים, 
שמשפיע באופן מיידי על חיי התלמידים לבין 
היכולת של מערכות החינוך להסתגל ולעדכן 
פער  יוצר  המהירות,  התמורות  בקצב  עצמן 
בין התנהלותם של התלמידים בחיי היום יום 
לבין סביבת הלמידה שבית–הספר מציע להם 
פער  חדשה(.  לפרדיגמה  המובילה  )אנומליה 
זה יוצר דיכוטומיה בין היכולת האישית של 
את  להביע  להתעדכן,  להתפתח,  התלמידים 
עצמם ולצרוך תכנים שמעניינים אותם, לבין 
התכנים וסביבת הלמידה אליה הם נחשפים 

בבית–הספר.

מהי  העתיד"?  של  “בית–הספר  כן,  אם  מהו, 
יש לפתח את “בית– מטרת החינוך שלאורה 

הספר של העתיד"? 

ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  החינוך,  מטרת 
את  להכין  היא  שונות,  לאומיות  בתכניות 
התלמידים לחיים במאה ה–21. לבית–הספר, 
מרכזיים:  תפקידים  שני  ישנם  זה,  בהקשר 
את  ולפתח  כאוטי  בעולם  נווט  להיות 
המיומנויות הדרושות לחיים במאה ה–21. על 
של  )כנראה  העתיד"  של  ש"בית–הספר  מנת 
התלמידים  את  לנווט  יוכל  הנוכחי(  העשור 
את  גבם  על  נושאים  כשהם  מבטחים  לחוף 
צריכים  לחיים,  להם  הדרוש  הכלים  ארגז 

להתמלא שלושה תנאים: 
התנאי הראשון: בית–הספר צריך לפעול   
ועתירת  גמישה  חדשה,  למידה  בסביבת 
אישית  למידה  שתאפשר  טכנולוגיה 
ושיתופית, הכוללת מחשב אישי לכל מורה 
וחיבור  אלחוטית  רשת  תלמיד/ה,  ולכל 
בו  עבודה  )המאפשר  לאינטרנט  מהיר 
זמנית של מאות מחשבים( ועזרי הוראה 
אינטראקטיבי,  לוח  כמו  שונים  ולמידה 
מצלמות וידאו דיגיטליות, תחנות עבודה 

לעיצוב ועריכה של וידאו וגרפיקה ועוד.
תוכן  משאבי  של  פיתוח  השני:  התנאי   
וכלים דיגיטליים שיאפשרו למורים, סוכני 
ועד  סוקרטס  של  מימיו  השינוי  ומובילי 
היום ועד בכלל, להשיט את הספינה גם 
במים סוערים. אנחנו יודעים כי השימוש 
באופן  מוטמע  הדיגיטליות  בטכנולוגיות 
אינטגרלי וטבעי בחייהם של התלמידים 
במרחב  חיים  הם  למעשה  היום.  של 
)והמורים  שהמבוגרים  משלהם,   )space(
מתקשים  המבוגרים(  מקבוצת  חלק  הם 
מתפקידו  עליו.4  ולפקח  אותו  להבין 
התלמידים  את  להוביל  בית–הספר  של 

בית–הספר של המאה ה–21

מטרת החינוך, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכניות לאומיות שונות, 
היא להכין את התלמידים לחיים במאה ה–21
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ליצור   — המידע  עתיר  הדיגיטלי  בעולם 
בבית/ התלמידים  חיי  בין  אמיתי  רצף 
להציע  בבית–הספר,  חייהם  ובין  בעולם 
להם עולם מקוון שיש בו סדר, שיטתיות 
ובקרה, היוצר תנאים ללמידה משמעותית 
ורלוונטית בסביבה שבה הם חיים בלאו 
וכלים  תוכן  לספק  בית–הספר  על  הכי. 
ביטוי  לידי  להביא  שיאפשרו  דיגיטליים 
את “האוריינות החדשה" הנותנת מקום 
החזותי  לדימוי  הכתובה,  למילה  אחר 
כך  ולשיתוף,  לתקשורת  הקולי,  ולייצוג 
שהמפגש הפיזי בין המורים ותלמידיהם 
של  המארגן  היסוד  יהיה  בבית–הספר, 
ומכל  זמן  בכל  המתחוללת  הלמידה 
ומדמה   )Ubiquitous Learning( מקום 
העבודה  עולם  את  מלא  כמעט  באופן 
יֶַדע"  “עובד  יהיה  מי שלא  העתידי, שבו 
להשתלב  יתקשה   )Knowledge Worker(
בחברה ובכלכלת הידע הגלובלית.5 פרופ' 
אנדראס שלייכר, העומד בראש מחלקת 
בדירקטוריון  והניתוחים  האינדיקטורים 
מרכיב  כי  טוען   ,OECD–ה של  החינוך 
הוא  ה–21  המאה  במיומנויות  מרכזי 
היכולת ליישם ידע שנלמד בסיטואציות 
ובהקשרים חדשים והקריטריון להצלחה 
שגרתי  ידע  בידע.  יצירתי  שימוש  הוא 
במאה  לחיים  צעירים  אנשים  יכין  לא 
ה–21; חדשנות ויצירתיות חייבים להיות 

מרכיבים מרכזיים בתכנית הלימודים.6
התנאי השלישי: פיתוח מקצועי מתמשך   
הכלים  על  מבוסס  שיהיה  המורים,  של 
סביבת  את  המהווים  הדיגיטלי  והתוכן 
במקביל  להם,  ויאפשר  שלהם  העבודה 
לעבודת ההוראה, להתעדכן באופן קבוע 
הדעת  בתחומי  הקיימים  בחידושים 
שלהם ובכלים הנחוצים להם לתקשורת 
שוטפת עם חבריהם למקצוע כמו גם עם 
מתחיל  ובארה"ב  בבריטניה  תלמידיהם. 
 Continuing(  CPD המושג  להשתרש 
שמשמעו   )Professional Development
פיתוח מקצועי קבוע ומתמשך. פרופסור 
כי  טוען   )Stephen Heppell( ֶהּפֶל  סטיבן 
אנחנו נמצאים היום בעידן הלמידה ולא 
בעידן המידע או הידע, עידן שמשמעותו 
תחום  ובכל  הזמן  כל  מתמשכת  למידה 
בתחום  וחומר,  קל  עוסקים,  אנחנו  בו 

להכשיר  שצריכים  המורים  ההוראה. 
במאה  בחיים  להצלחה  תלמידיהם  את 
ה–21 חייבים בעצמם “לחיות" בעולם בו 

“חיים" תלמידיו. 

סיסקו,  אינטל,  החברות  יזמו   ,2009 בינואר 
שמוביל  .מיזם   OECD–ה וארגון  מיקרוסופט 
של  וההטמעה  הפיתוח  את  בעולם  היום 
החינוך  במערכות  ה–21  המאה  מיומנויות 
לשינוי  המגמה  מוביל את  המיזם  המובילות. 
)מבחני  לאומיים  הבין  המבחנים  של  מהותי 
ה–PISA( במטרה להתאימם למציאות הנוכחית. 
המיומנויות  את  להגדיר  היא  המיזם  מטרת 
של המאה ה–21 ולפתח מתודולוגיה להוראה 
ולהערכה של מיומנויות אלו בסביבה עתירת 
היא  המרכזיות  המשימות  אחת  טכנולוגיה. 
כדי  היקף  רחבת  להערכה  פתרונות  להציע 
המאה  לדרישות  החינוך  בהתאמת  לסייע 
—2010( הקרובות  השנתיים  במהלך  ה–7.21 

2011( תפעלנה במסגרת התכנית שש מדינות: 
אוסטרליה, סינגפור, פינלנד, בריטניה, ארה"ב 
ופורטוגל. מדינות אלה תשלבנה את מיומנויות 
המאה ה–21 בדגש על מיומנויות של חשיבה 
החלטות,  קבלת  בעיות,  פתרון  ביקורתית, 
תקשוב   ואוריינות  צוות  עבודת  תקשורת, 
בתהליכי הוראה, למידה והערכה מתוקשבים. 
הבאות  בשנים  ישמשו  שיפותחו  המודלים 
גם  שיערכו  לאומיים,  הבין  למבחנים  בסיס 

הם בסביבות מתוקשבות.

המיומנויות של המאה 821
עמדה  ניירות  פורסמו  האחרונות  בשנים 
ודוחות שונים הקוראים להכשרת הדור הצעיר 
כישורים  ומגדירים  העתידני  העבודה  לעולם 

ומיומנויות חדשים: 
חשיבה  וחדשנות,  יצירתיות  חשיבה:  דרכי 

ביקורתית, פתרון בעיות וקבלת החלטות.
ושיתופיות  תקשורת  ועבודה:  למידה  דרכי 

)עבודת צוות(.
לשונית,  אוריינות  ועבודה:  ללמידה  כלים 
אוריינות מדעית, אוריינות מתמטית, אוריינות 

מידע, אוריינות טכנולוגית.
וגלובלית,  מקומית  אזרחות  בעולם:  חיים 
וגמישות  מודעות  וחברתית,  אישית  אחריות 

רב–תרבותית, תכנון וניהול חיים וקריירה.
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תכנית  היא   Building Schools for the Future
פקוחה  בעין  המסתכלת  בריטית  לאומית 
התיכוניים  בתי–הספר  מרבית  העתיד.  אל 
בבריטניה נבנו לפני שנות השבעים של המאה 
החדשה  למציאות  מתאימים  ואינם  ה–20 
שנת  עד  התכנית,  פי  על  ה–21.  המאה  של 
בתי–הספר  כל  ישופצו מחדש  או  ייבנו   2020
מבתי–הספר  וחלק  בבריטניה  התיכוניים 
בשנת  שהחלה  כולה,  התכנית  היסודיים. 
יותר  הבריטי  המיסים  למשלם  תעלה   ,2005
שהשלטון  )בהנחה  פאונד  מיליארד  מ–50 
החדש ימשיך את התכנית(. השינוי שהתכנית 
“בתי–הספר של העתיד" מובילה כולל שלושה 
להיות  הופך  בית–הספר  עיקריים:  מאפיינים 
חלק מרכזי בחיי הקהילה במובן הרחב ביותר; 
באופן  משתנים  והלמידה  ההוראה  תהליכי 
מהותי; והמוטיבציה והרצון להגיע להישגים, 
כדי להתכונן ולהצליח בחיים, הופכים להיות 

הכוח המניע של המעשה החינוכי.9 

באופן מעשי, בתי–הספר של העתיד בבריטניה 
הלימודית,  הסביבה  את  מחדש  מעצבים 
לכל  אישית  לימודים  תכנית  ליצור  במטרה 
רחב  מגוון  מתוך  בחירה  ולאפשר  תלמיד/ה 
של תחומי דעת, מקצועות לימוד ודרכי הוראה 
ולמידה, המכוונים להכנת התלמידים לחיים 
ולרכישת מיומנויות המאה ה–21. הטכנולוגיה 
הלימודית  מהסביבה  נפרד  בלתי  חלק  היא 
המאה  מיומנויות  בהקניית  מרכזי  ומרכיב 

ה–21. 

 ,Leigh Technology Academy בית–הספר החדש
דוגמה  הוא   Kent שבמחוז   Dartford בעיירה 
לבית–ספר של העתיד שנבנה בתפיסה חדשה 
 )Stakeholders( לה היו שותפים כל בעלי העניין
התלמידים,  המורים,  בית–הספר,  הנהלת   —
בו  והושקעו   — המקומית  והרשות  ההורים 
ובנייה  ש"ח(  מיליון   30( תכנון  של  שנתיים 

)220 מיליון ש"ח(. 

תכניות הלימודים של העתיד יתבססו על מיומנויות המאה ה–21

בית–הספר של העתיד — המקרה הבריטי
בתי–הספר של העתיד בבריטניה מעצבים מחדש את הסביבה 

הלימודית — סביבה המאפשרת בחירה מתוך מגוון רחב של תחומי 
דעת, מקצועות לימוד ודרכי הוראה–למידה, המכוונים להכנת 

התלמידים לחיים ולרכישת מיומנויות המאה ה–21

http://www.leighacademy.org.uk/
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עבודת צוות של בנות מגמת המחול בתכנון פרויקט הגמר בכוריאוגרפיה

עבודות חקר אישיות במגמת טכנולוגיות מזון — שילוב המעשי והעיוני
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עריכת סרטוני הגמר במגמת האמנות 

לימודים  תכנית  על  הוא  בבית–הספר  הדגש 
יום  בכל  הנפגש/ת  תלמיד/ה,  לכל  אישית 
המטלות,  אחר  העוקב  אישי  מנחה  עם 
הלימודים  שלו/ה.  והצרכים  ההתקדמות 
מבוססים על פרויקטים ולמידת חקר בתחומי 
למאה  המותאמים  לימוד  ומקצועות  דעת 
בטכנולוגיה  חדשנות  ועסקים,  יזמות  ה–21: 
ועיצוב, תקשוב; כל מגוון האמנויות: מוזיקה, 
גופני  ואמנות חזותית; חינוך  תיאטרון, מדיה 

ומחול; מקצועות מדעי הרוח, מדע, מתמטיקה 
ושפות זרות. המגוון הרחב מאפשר לתלמידים 
להתנסות בתחומים רבים ומספק להם עניין 
רב; תכנית הלימודים האישית מאפשרת להם 
חקר  פרויקטי  בביצוע  ולהעמיק  להתמקד 
מיומנויות  הקניית  צוות.  בעבודת  משולבים 
המאה ה–21 משולבת בתהליכי הלמידה כחלק 

בלתי נפרד מתרבות בית–הספר.
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ילקוט דיגיטלי
הילקוט הדיגיטלי — סביבת הלמידה של העשור השני של המאה ה–21.

אנו נמצאים עתה בתקופת מעבר מהעולם האנלוגי לעולם הדיגיטלי, מדומיננטיות של 
סביבות  ביחד  “יחיו"  זו  בתקופה  מדיה.  עתירת  ויזואלית  לאוריינות  מילולית  אוריינות 
פרונטאלית  הוראה  דיגיטליים,  וספרים  מודפסים  ספרים  וחדשניות,  מסורתיות  למידה 
ולמידה שיתופית. כדי לתת מענה מתאים שיוכל להשתלב במציאות הנוכחית של מערכת 

החינוך בישראל, פיתח המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מטח( את הילקוט הדיגיטלי. 

הילקוט הדיגיטלי לתלמיד/ה ולמורה מציע למידה עדכנית באמצעות תכנים רלוונטיים, 
הלמידה,  לניהול  יעילים  וכלים  ומערכות  ושיתופית  אישית  ללמידה  בחירה  אפשרויות 
למידה  סביבת  של  פיתוח  מאפשר  הדיגיטלי  הילקוט  וליצירה.  אישי  לביטוי  לתרגול, 

מתקדמת המותאמת למציאות של המאה ה–21.

הילקוט הדיגיטלי כולל10:

סרטוני  וכוללים  לכיתה  העולם  את  ה"מכניסים"  ודינמיים,  דיגיטליים  לימוד  ספרי   
וידאו, קישורים למקורות מידע נוספים ופעילויות למידה אינטראקטיביות 

מקורות מידע עשירים ועתירי מדיה וכלים עדכניים לאחזור ולעיבוד מידע ולכתיבת   
עבודות.

מערכות וכלים לניהול עצמי ואמצעים לביטוי אישי וליצירה.   

כלים יעילים לתרגול ומבחנים מקוונים.  

סביבות וכלים ללמידה שיתופית ופורטלים להתעדכנות בפעילות בית–הספר וליצירת   
מעורבות בקהילה

סיכום

זה  “חינוך  כי  פעם  אמר  איינשטיין  אלברט 
מה  כל  את  ששכחנו  לאחר  לנו  שנשאר  מה 
שנשאר  ומה  בבית–הספר"  אותנו  שלימדו 
משמש אותנו, כנראה, להצלחה בחיים. “בית–
דבריו  את  להפוך  צריך  העתיד"  של  הספר 
של איינשטיין על פיהם ולשחרר את החינוך 
גבולות  את  לפרוץ  לו  לסייע  הסגור:  מעולמו 
לפתוח  הזמן,  מסגרות  את  להגמיש  המקום, 
להתחבר  הקהילה,  את  ולשתף  שעריו  את 

אל עולם הכלכלה והעסקים ולהפוך למרכיב 
יותר  היום,  ה–21.  המאה  של  בחברה  דינמי 
מתמיד, תפקיד המנהיגות הבית–ספרית הוא 
להוביל את המורים ואת התלמידים למציאות 
מציאות  מקום,  ומכל  זמן  בכל  למידה  של 
שתצמצם את הפער בין החיים בעולם לחיים 
קידמת  אל  החינוך  את  ותחזיר  בבית–הספר 

הבמה — המקום הראוי לו.

http://www.school.kotar.co.il/
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