1
מהו אימו קוגניטיבי?
תוצא הפרפר :פרפר שגור היו לתנועת אוויר בפקי ,
עשוי להשפיע על מערכות סערה בניויורק בחודש הבא.
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כמו תנועות האוויר הזעירות שיוצרות כנפיו של פרפר ,שינויי קטני
מאוד במערכת ,ולעתי כאלה הסמויי מ העי  ,עשויי לשנות את
מהלכה באופ קיצוני .פיזיותרפיסט ,למשל ,יקדיש לעתי פגישה שלמה
לעיסוי כ הרגל ,ביודעו כי עמוד השדרה ,השרירי והגידי ,יעברו שינוי
בהתאמה בשבוע שלאחר מכ .
בתי ספר וארגוני חינוכיי הינ מערכות המושפעות א ה מטווח
רחב של דינמיקות ,שמעצבות את הכיוו  ,היכולות והתפוקה של העובדי
בה  .מחנכי נאורי ,המבקשי להשפיע הרבה מעבר להווה ,יוצרי,
בצורה עדינה להפליא ,תנועות אוויר זעירות ,כמו אלה הנוצרות על ידי כנפי
הפרפר .אימו קוגניטיבי הוא הפרעה עקיבה וחיובית מעי זו ,שביכולתה
לגרו לשינויי יסודיי בכיתת הלימוד ,בבית הספר ,במחוז ובקהילה.
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מטפורות לאימו
חישבו על המונח אימו  .אפשר שתדמיינו לעצמכ מאמ ספורט; א! לנו יש
מטפורה שונה לגמרי .עבורנו ,האימו הוא אמצעי תעבורה ,ממש כמו
כרכרה ]המילה האנגלית לאימו היא  ,coachingולכרכרה.[stagecoach ,
"לאמ  ,משמעו להעביר עמית שאת מעריכי ,מ המקו שבו הוא או היא
2
נמצאי ,אל המקו שאליו הוא או היא מבקשי להגיע" .מאמני
קוגניטיביי מיומני משתמשי באסטרטגיות ייחודיות כדי לקד את
הבחנותיו ,החלטותיו ותפקודיו האינטלקטואליי של אד אחר .שינוי
תהליכי חשיבה פנימיי הוא תנאי מוקד לשיפור התנהגויות גלויות,
המקדמות מצד את למידת התלמידי.

]איור :כרכרה[

אימו קוגניטיבי הוא תהלי! לאשיפוטי ,שבנוי סביב שלוש פעולות יסוד:
מפגש תכנו  ,תצפית ומפגש מעקב .כל אד בתחו החינו! יכול להפו!
למאמ קוגניטיבי  מורי ,מנהלי ,ראשי מחלקות ,או כוח אד המספק
תמיכה .יחסי אימו עשויי להיווצר בי מורי למורי ,בי מנהלי
למורי ו/או בי מנהלי למנהלי עמיתי .כאשר מערכת יחסי של
אימו קוגניטיבי מתפתחת בי שני עמיתי ,אפשר להתייחס אליה כאל
אימו על ידי עמיתי.
במספר גדל והול! של קהילות חינוכיות ,מפקחי ,מזכירי/ות בית ספר,
נהגי אוטובוס ,הורי ,תלמידי ועובדי מזנו לומדי את מיומנויות
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האימו הקוגניטיבי .באחד המחוזות במישיג  ,מנהל התחזוקה מאמ מנהל
בית ספר יסודי ,אשר מצדו מאמ מורה .בשעה שחשוב להכיר בערכו של
האימו הקוגניטיבי לכל אד בקהילה החינוכית ,אנו בחרנו להשתמש
ביחסי המנהל והמורה על מנת להדגי את תהלי! האימו .

שלוש מטרות
האימו הקוגניטיבי מאורג סביב שלוש מטרות עיקריות:
• ייסוד וקיו של ֵאמו  תחושת הביטחו באופיו ,ביכולתו או בכוחו של
מישהו או של משהו.
• סיוע בלמידה הדדית  כלומר ,עיסוק בתהליכי מנטליי ובהבחנות
והבאת לידי שינוי.
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• קידו הצמיחה לקראת הולונומיה ,שאותה אנו מגדירי בשני שלבי:
יחידי הפועלי באופ אוטונומי ,כאשר בה בשעה ה פועלי תו!
תלות הדדית בקבוצה.
פיתוחו וקיומו של ֵאמו הוא יסודי והכרחי להשגת שתי המטרות האחרות,
משו שהוא יוצר אווירה של ביטחו  ,שבה למידה ושינוי עשויי להתרחש.
האמו אינו מטרה בפני עצמה ,אול הוא מהווה תנאי מוקד להצלחה
ֵ
האמו נעסוק באורח מעמיק יותר בפרק .3
ביחסי האימו  .בסוגיית ֵ
למידה  על ידי המורה ,כמו ג על ידי המאמ  היא אולי המטרה
הברורה מאליה של האימו הקוגניטיבי .מאמני קוגניטיביי מעודדי
יחידי ותומכי בה ,בשעה שה נעי מעבר ליכולות העכשוויות שלה
לקראת התנהגויות ומיומנויות חדשות .כדי להשיג את מטרת הלמידה,
תהלי! האימו משלב את העקרונות הבסיסיי של בניית הידע שגיבשו
יל ָדה טבה ) ;(Tabaהתאוריות
וה ְ
ג'רו ברונר ) ,(Brunerז'א פיאז'ה )ִ (Piaget
על למידת מבוגרי של מלקול נוולס ) ;(Knowlesדגמי הרצ של
ההתפתחות האנושית ,המבוססי על מחקריה של ז'א פיאז'ה ,לורנס
קולברג ) ,(Kohlbergפרנסס פולר ) (Fullerואריק אריקסו );(Erickson
המחקרי הנוירולינגוויסטיי של ריצ'רד בנדלר ) (Bandlerוג'ו גרינדר
) ;(Grinderותאוריית התיוו! של ראוב פוירשטיי ) .(Feuersteinפרק 5
עוסק באורח מפורט בתפקידו של המאמ כמסייע בלמידה.
הלב מספק דוגמה שימושית למטרה השלישית  ההולונומיה ,מונח
שהוא צירו של שתי מילי יווניות" :הולוס" ) ,(holosשפירושו של,
ו"או " ) ,(onשפירושו ֵח ֶלק .הלב מבצע תפקיד ייחודי ויש לו קצב ותבנית
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תפקוד מורכבי המיוחדי לו .ג כאשר מעבירי אותו לגו אחר ,הלב
מקיי את תבנית הפעילות האופיינית לו .ע זאת ,פעולות הלב מוסדרות
ומותאמות באמצעות מערכת העצבי האוטונומית ,הורמוני והשפעות
אחרות .האינדיבידואלי1ת של הלב מתקיימת במסגרת השלמות של מערכת
גדולה יותר ומשפיעה על המערכת הגדולה בכללותה.
בדומה לכ! ,המורי האפקטיביי ביותר ה אינדיבידואלי
אוטונומיי  עומדי על שלה ,מתמידי ומשני את עצמ .ע זאת,
מורי ה ג חלק משל גדול יותר  בית הספר ,וה מושפעי מגישותיו,
מערכיו ומאורחות ההתנהגות שלו )בית הספר מהווה א הוא יחידה
אוטונומית ,המקיימת יחסי גומלי ע המחוז וע הקהילה(.
בפיתוח ההולונומיה ,אנו שואפי לשתי תוצאות :חלקי ושל.
התוצאה הראשונה היא תמיכה באנשי בשעה שה הופכי לאוטונומיי
יותר ולבעלי יכולת רבה יותר להגשמה עצמית .התוצאה השנייה היא
תפקוד תו! תלות הדדית של חברי קהילת בית הספר ,כאשר ה מכירי
ביכולת לווסת את עצמ מצד אחד ,ומצד שני להיות מו1סתי על ידי
נורמות ,ערכי וענייני שעל סדר יומה של המערכת הגדולה יותר ,וחשוב
לא פחות ,מכירי ביכולת להשפיע על הערכי ,הנורמות והפרקטיקות
של המערכת כולה .חמישה מצבי תודעה מספקי את משאבי האנרגיה
להגשמת ההולונומיה ,שבה נוסי ונדו בפרק  :7יכולת* ,גמישות,
מקצוענות ,מודעות ותלות הדדית.

לקראת הגדרה חדשה של אימו
יש להחלי את תרבות הניהול העכשווית ,ששמה את הדגש על פיקוח
התנהגותי ,בתרבות ניהול שבה אימו מיומ יוצר את האקלי ,הסביבה
וההקשר ,המעצימי את העובדי ואת הצוותי במטרה לחולל תוצאות...
אימו  ...אותו שיח שיוצר את תרבות הניהול החדשה ,ולא כטכניקה
במסגרת התרבות הישנה .אימו  אמנות המבוססת על אנשי והמוגדרת
המ 4כוָוני לפעולה,
כלב ִלבו של הניהול ,המתרחשת במסגרת יחסי ְ
4
ומ 4כוָוני לאד.
ְמ 4כוָוני לתוצאה ְ

במש! שני ,ציפו ממפקחי לקבוע ,לכוו מחדש ולאכו התנהגויות
הוראה גלויות .הדבר מתיישב ע המטפורה המקובלת מזה זמ רב ,שלפיה
*

באנגלית .efficacy ,במקורות אחרים מקובל לתרגם את המונח גם
כ"מסּוגלות" או "חוללּות".
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ההוראה היא משרה שבה ההנהלה מציבה אמות מידה ,מכוונת את האופ
שבו יש לבצע את העבודה ,מבקרת וסוקרת את מידת ההיענות ,ולבסו,
מעריכה את העבודה המוגמרת ומתגמלת את העובדי.
אלא שבמשרדי תאגידי ובתחו התעשייה ברחבי אמריקה ,מתחולל
מהפ! שקט .כתביה של סנג'י ) ,(Sengeבלוק ) ,(Blockטופלר ),(Toffler
ָ
פסק ֶר ָלה ) ,(Pascarellaקוביי ) ,(Coveyדמינג ) ,(Demingוויטלי ),(Wheatley
ברייסי ) (Bracyורבי אחרי ,מדגישי את הצור! ביתר אכפתיות ביחס
לצמיחתו האישית של כל יחיד .קיימת שאיפה הולכת וגוברת לקד את
היצירתיות האישית ,להמרי 6שיתו פעולה ולהמשי! ללמוד כיצד ללמוד.
מודל המופת החדש של הניהול התעשייתי ,מדגיש סביבה ששורר בה ֵאמו
ושבה צמיחתו והעצמתו של היחיד ה המפתח להצלחה המשותפת.
אנו עדי למהפ! מקביל ג בבתי הספר .זהו מהפ! במערכות יחסי
ומהפ! של האינטלקט ,המעניק חשיבותעל למשאב העצו ביותר של האד 
מוחות אנושיי המקיימי מערכות יחסי זה ע זה .האימו הקוגניטיבי
יוצא מנקודת הנחה שעל פיה ההוראה היא פעולה מקצועית ,והמאמני
תומכי במורי ומסייעי לה להפו! לאנשי מקצוע רבי תושייה ,מיודעי
ומיומני יותר .מאמני קוגניטיביי מטפלי בתהליכי החשיבה הפנימיי
של ההוראה כדר! לשפרה; ה אינ פועלי כדי לשנות התנהגויות גלויות.
התנהגויות אלו משתנות כתוצאה משינוי בהבחנות ובתהליכי קוגניטיביי.
מורי המבקשי באורח מתמיד לשפר את עבודת ,לעול אינ
מאבדי את העניי שלה באימו  .באורח מעניי  ,המאמ "אינו צרי!
להיות מבצע מומחה יותר מ האד שאותו הוא מאמ  . . .מומחיות טכנית
היא ,לעתי קרובות ,רלוונטית פחות מהכושר לאפשר לאנשי לבצע דברי
5
או להעצימ" ,כ! שיוכלו להתקד אל מעבר לביצועיה הנוכחיי.
תרשי 11
מודל האימו הקוגניטיבי
של המאמ

של המורה

אסטרטגיות

תהליכי חשיבה פנימיים

של התלמיד
התנהגויות הוראה גלויות

למידה מוגברת
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מדוע אימו ?
בעשור שבו בתי ספר רבי סובלי מלחצי הקשורי בזמ ובכס ,מדוע
דוקא האימו חשוב כל כ!? אנו מזהי לכ! ארבע סיבות מיידיות:
 .1אימו קוגניטיבי מקד את היכולות האינטלקטואלית של המורי,
מצב שמביא להישגי אינטלקטואליי גבוהי יותר אצל התלמידי.
המחקר מצביע על כ! שמורי בעלי רמות המשגה גבוהות יותר ,ה
סתגלני וגמישי יותר בסגנו ההוראה שלה ,ומגלי יכולת הזדהות
רבה יותר ויכולת גבוהה יותר בסימול של הניסיו האנושי ובפעולה
בהתא לערכי אנושיי שה מחוייבי לה 6.מורי אלו בוחרי
בפרקטיקות חדשות כאשר בעיות מופיעות בכיתת הלימוד ,מגווני את
השימוש באסטרטגיות הוראה שונות ,מפיקי מתלמידיה תגובות
מושגיות יותר 7,מעניקי לתלמידי מידה רבה יותר של משוב בונה
וחיובי 8,ומכשירי תלמידי שהישגיה גבוהי יותר ,המגלי נכונות
9
רבה יותר לשיתו פעולה ולגילוי מעורבות בעבודת.
10
ווית'רל ואריקסו ) (Witherall and Ericksonמצאו שמורי
המצויי ברמות הגבוהות ביותר של התפתחות האגו ,מפגיני מורכבות
רבה יותר ומחויבות גבוהה יותר לתלמיד היחיד ,רמה גבוהה יותר של
יצירת נתוני ושימוש בה בהוראה ,והבנה טובה יותר של פרקטיקות
הקשורות בכללי ,בסמכות ובהתפתחות מוסרית ,בהשוואה למורי
המצויי ברמות התפתחות נמוכות יותר .מורי בשלבי מתקדמי
יותר של תפקוד אינטלקטואלי ,מגלי מידה רבה יותר של גמישות,
יכולת לשאת מתחי ויכולת הסתגלות .ה בוחני דברי מנקודות
ראות מגוונות ,משתמשי במגוו דרכי התמודדות ושואבי חומרי
11
מתו! מאגר גדול יותר של דגמי הוראה .מורי שיכולת ההמשגה
שלה גבוהה ,מגלי אפקטיביות רבה יותר ביחס לטווח רחב יותר של
תלמידי ,ובכלל זה תלמידי מרקעי תרבותיי שוני.
אנו יודעי כי מבוגרי מוסיפי לנוע דר! שלבי של התפתחות
קוגניטיבית ,התפתחות מושגית והתפתחות האגו 12,וכי לרמת
ההתפתחות שלה יש קשר ישיר להתנהגות ולביצועיה של
תלמידי .ארגוני תומכי ,שהנורמה השלטת בה היא כזו של
צמיחה ושל שינוי ,מקדמי רמות גבוהות של מצבי אינטלקטואליי,
חברתיי ,מוסריי ומצבי אגו אצל חבריה .האתגר המורכב שניצב
בפני המאמני הוא ,כמוב  ,הבנת השלבי השוני שבה פועל כל חבר
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צוות ברגע נתו ; סיוע לאנשי בהבנת ההבדלי ושלבי ההתפתחות
שלה עצמ ושל אחרי; קבלת חברי הצוות בשלב המוסרי ,החברתי,
הקוגניטיבי ושלב התפתחות האגו שבו ה נמצאי ברגע נתו ; ופעולה
באורח לא שיפוטי.
 .2רק חידושי חינוכיי מעטי מגיעי לכלל השפעה מלאה ללא רכיב
האימו  .גישות מקובלות לפיתוח צוות  סדנאות ,הרצאות והדגמות 
מיושמות ,כ! נראה ,רק במידה מועטה בפרקטיקות היויומיות של
כיתת הלימוד .מספר מחקרי שנערכו על ידי ג'ויס ושוורס ) Joyce and
 13,(Showersמגלי כי רמת היישו בכיתת הלימוד נעה סביב  5אחוזי
בלבד ,ג לאחר הכשרה באיכות גבוהה המשלבת תאוריה והדגמה.
רמת היישו עולה במקצת כאשר הכשרת הצוות כוללת זמ לתרגול
ולמשוב וכאשר תכנית הלימודי מותאמת לחידוש .אול ,כאשר
פיתוח הצוות כולל בתכנית ההכשרה את רכיב האימו  ,רמת היישו
עולה ב 90אחוז .לנוכח בחינה תקופתית של מודל ההוראה ושל
מיומנויות האימו כאחד ,ובעזרת אימו מתמש! ,יישו החידושי
בכיתת הלימוד מוסי לעמוד על רמה של  90אחוז.
 .3עבודה אפקטיבית כחבר צוות דורשת אימו  .מאמ 6הרמוני של עמיתי
מצרי! תיאו .חישבו על תזמורת סימפונית .חבריה ה יחידי בעלי
כשרונות מגווני :פסנתר דגול ,כנר וירטואוז ,צ'ל נפלא .יחד ה
עובדי בחריצות לקראת מטרה משותפת  הפקת מוזיקה נהדרת.
באופ דומה ,כל חבר בצוות בית הספר הוא איש מקצוע מוכשר ביותר.
יחד ה פועלי כדי ליצור סביבת למידה חיובית ,התנסויות המציבות
אתגר ותלמידי המגשימי את הפוטנציאל שלה.
בתזמורת ,המוזיקאי מנגני ,עורכי חזרות משותפות ומגיעי
לכלל ראייה משותפת של הפרטיטורה בשלמותה ,כאשר כל אחד מה
מבי את האופ שבו התפקיד שהוא מנג תור למכלול .לא כול
מנגני בוזמנית ,א! ה תומכי זה בזה במאמ 6מתוא .באותו אופ ,
חברי קהילת בית הספר תומכי זה בזה כאשר ה נרתמי ליצירת
חזו הארגו ולהגשמתו .מורי אינ מלמדי את אות נושאי באותו
זמ  ,וא אינ ניגשי אליה באותו אופ  .אימו קוגניטיבי מספק
תבנית בטוחה לדושיח מקצועי ,ומפתח את מיומנויות החשיבה על
אודות העבודה המעשית ,שני יסודות הכרחיי לשיתו פעולה פורה.
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 .4האימו מפתח יחסי בי אישיי חיוביי ,המהווי את מקורות
האנרגיה לתרבויות בתי ספר בעלי יכולת הסתגלות ולארגוני פוריי.
תבנית יחסי הגומלי בבית הספר משפיעה השפעה עמוקה על האקלי
של סביבת הלמידה ועל תוצאות ההוראה בנוגע לתלמידי .חלק בלתי
נפרד ממודל האימו הקוגניטיבי הוא ההכרה בכ! שבני אד פועלי
במגוו רחב של סגנונות תרבותיי ,אישיי וקוגניטיביי ,העשויי
להוות משאבי ללמידה .האימו הקוגניטיבי בונה ידע לגבי המגוו
והערכה כלפיו ,ומספק מסגרות ,מיומנויות וכלי למאמני ,על מנת
לעבוד ע מבוגרי אחרי וע תלמידי תו! פתיחות ותושייה.
האימו הקוגניטיבי מקד תרבויות בית ספר לכידות ,שבה נורמות של
התנסות ושל תקשורת פתוחה וכנה מאפשרות לכול לעבוד יחדיו
באורח בריא ומכובד.
ג'ק פריימיר ) (Jack Frymier, 1987קובע:
בעיקרו של דבר ,המבנה הביורוקרטי של מקו העבודה הוא בעל השפעה
רבה יותר בקביעת התנהגות של אנשי המקצוע ,מאשר כשרי אישיי,
הכשרה מקצועית או ניסיו קוד .לפיכ! ,מאמצי השינוי צריכי להתמקד
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במבנה מקו העבודה ,ולא במורי.

תועלות האימו
אנו מאמיני כי ארגוני שמאמצי את האימו הקוגניטיבי ,יהיו עדי
למגוו שינויי חיוביי רחבי היק:
• פיתוח ההולונומיה יהפו" למשימתו החדשה של בית הספר .בשעה
שהמאמני יפעלו כדי להפו! את חמשת מצבי התודעה למקורות
אנרגיה עבור פרטי ועבור הסביבה ,המורי יפעלו לקד את הידע,
המיומנויות ,הכושר לפתור בעיות ,הביטחו העצמי והתרומה לחברה
של התלמידי בכיתות לימוד הולונומיות.
• אנשי החינו" יזנחו באורח סלקטיבי את תכנית הלימודי העמוסה
יתר על המידה ,ויאמצו ,תו" מידה של זהירות ,תכניות לימודי
חדשות ,בשל תרומת לאחד או יותר מחמשת מצבי התודעה .בתי
הספר לא יתמקדו עוד ביעדי למידה על תכני; התלמידי ילמדו מתו"
היעדי .ערכי היסוד של יכולת ,גמישות ,מקצוענות ,מודעות ,יושר
ותלות הדדית ,יהפכו למקורות מידע של תכנית הלימודי ,כמו ג
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למשאבי לפיתוח צוות ,מיקוד בהתפתחות המורה והתלמיד וצמיחה
ארגונית בתחומי אלה.
• הערכת של מורי ,של תלמידי ושל אפקטיביות ארגונית ,לא
תתבטא עוד בבחינת הביצועי ,אלא בהערכת ההתפתחות לקראת מידה
רבה יותר של הולונומיה .א אנו מאמיני שמהותה של ההוראה היא
קבלת החלטות ,הרי שהערכת ההוראה צריכה להפו! להערכת
התפתחות המורי בתהליכי קבלת ההחלטות ובתפקודי
האינטלקטואליי של ההוראה 15.המחקר יתמקד במדדי הצמיחה
לקראת מידה רבה יותר של הולונומיה ,ולא רק בציוני מבחני.
• מפתחי צוותי יקדישו את מאמציה לקידו מיומנויות מנהיגות
בקרב מנהלי ,מורי וצוותי תמיכה במגוו תחומי .כל חברי קהילת
בית הספר יתפתחו בתחומי כמו תקשורת ,שיתו פעולה ,מחקר פעיל,
קבלת החלטות ,פתרו בעיות וקשרי עבודה.
• אנרגיות שיטתיות ומתמידות ישמשו להפיכת כל בית ספר וכל מחוז
לקהילת לימוד ,שבה התרבות של מקו העבודה  האקולוגיה
האינטלקטואלית  מתפתחת בהתמדה .המטרות התאומות של
התפתחות הפרט והתפתחות הארגו יתקיימו זו בצד זו 16.הפרט
והארגו כאחד יעברו תהלי! מתמיד של שינוי ,שכלול ושיפור ,כתוצאה
מלמידה מתו! הניסיו .

בית הספר החדש
בתי הספר הציבוריי האמריקניי עברו בפע האחרונה תהלי! של ארגו
מחדש באמצע המאה התשע עשרה; אול ,אנו מאמיני שפילוסופיה
*
חדשה הולכת וצומחת .אנו מכני פילוסופיה זו בש "בית הספר החדש".
בית הספר החדש אינו בית ספר מעוצב מחדש .למונח "מעוצב מחדש"
יש משמעויות מוגדרות מאוד בעבור אנשי מסוימי .חלק מ האנשי
יחשבו על ארגו חדש של התכנית היומית .בעבור אחרי ,משמעות המונח
הינה מעורבות קהילתית בקבלת החלטות .בתי ספר בניהול עצמי ומקומי
ה כשלעצמ סוג של בתי ספר מעוצבי מחדש.

*

במקור ,המחברים משתמשים במונח " ."Renaissance Schoolבחרנו
לתרגם זאת כ"בית הספר החדש" ,מתוך הכרה בהקשר ההיסטורי
המובהק שנושא עמו המונח "רנסנס" ,ומתוך הבנה כי ממד החידוש הוא
שעומד בבסיס כוונתם של המחברים.
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בית הספר החדש שאנו מדמי לעצמנו מוגדר במונחי רחבי יותר,
כאשר הוא לוכד בתוכו משהו מ הרוח שאנו קושרי ע הרנסנס האיטלקי
של המאה השבע עשרה .הרנסנס מייצג בעבורנו לידה מחדש לתו! שלמות,
איחוד מחדש של השכל ושל הנשמה ,של הרגשות ושל האינטלקט ,טביעת
של פרקטיקות חדשות וחזו של אפשרויות חדשות לכל בני האד .בית
הספר החדש מעלה על נס למידה בכל הגילי ,לכל האנשי ובכל
התחומי ,ובכלל זה אמנות ,מוזיקה ,מתמטיקה ,לשו  ,מדעי וטכנולוגיה.
בתי הספר מושפעי כיו ממגוו נקודות מבט חדשות ,המאתגרות את
רעיונותינו על אודות למידה ומערכות יחסי ,ואת השקפתנו  השקפת
רנסנס מודרנית  המחזיקה בעקרונות הבאי:
• לשכל האנושי אי גבולות ,מלבד אלו שאנו בוחרי להאמי בה.
• בני האד ה יוצרי משמעות ,והידע נבנה ,באופ מודע ולא מודע
כאחד ,מתו! הניסיו .
• כל האנשי בכל הגילי יכולי להוסי ולהתפתח מבחינה אינטלקטואלית.
• כל החברי בקהילת בית הספר ה לומדי מתמידי ופעילי.
• מנהיגות פירושה תיווכה של יכולת ההתחדשות העצמית של הפרט ושל
הארגו כאחד.
בעבורנו ,השקפות כאלה תרמו לתפיסה חדשה של בתי הספר .בית הספר
החדש מכיר בקהילות שיש בה תלות הדדית של בני אד אוטונומיי,
הקשורי באמצעות ערכי יסוד ,מטרות משותפות ,אכפתיות ,התייחסות
מכובדת להבדלי והיכולת להיאבק יחדיו .חברי הקהילה ה בני אד
חושבי ,הבוחני את התוצרי ואת התהליכי שלה באקלי מתמיד
של התחדשות עצמית .בית הספר החדש מאפשר את ההתפתחות ואת
התרומה של זהותו האישית והמקצועית הייחודית של כל אד.
המגדר שלו ,הגזע ,תחומי
ההיסטוריה האישית של כל אד ,תרבותוִ ,
העניי  ,ההכשרה ,הידע והמיומנויות ,כול חשובות לצמיחה ולשינוי
מתמשכי .בתי הספר החדשי ה מקור לא אכזב לצמיחה ולהתחדשות
עצמית לכל אלה השוהי בי כתליה.
מוב שרבות מתכונות בית הספר החדש משתקפות בעקרונות האימו
הקוגניטיבי ,ולהפ! .חשיבה ,התייחסות מכובדת להבדלי והתחדשות
מתמדת ,כול עקרונות חשובי של תהלי! האימו ושל בית הספר החדש
כאחד .אנו נוסי ונדו בחזו שלנו לגבי בית הספר החדש בפרק  ,8אול אנו
מציגי אותו כא בקצרה ,כיוו שחזו זה מנחה אותנו ברבי מ הפרקי
הבאי .ממש כש שהפרפר בפקי משפיע על מערכות הסערה בניויורק,
אנו מאמיני שהאימו הקוגניטיבי תור באופ משמעותי ליצירת בתי
הספר החדשי.
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