
  -מחקר ככלי עבודה למורה

 ...!?יש חיה כזו



 מבנה הסדנא

הצגת פערים אינהרנטיים בין מחקר מדעי וכלי עבודה מעשיים •

 לאנשי חינוך

בשימוש בידע , בשתי מתודות שונות, התנסות•

 הרחבת דילמה מעשית/מדעי למען התרת
יש חיה   -מחקר ככלי עבודה למורה'בחינה נוספת של השאלה •

 ?'כזו



,  מרכז לידע ולמחקר בחינוך -היוזמה
 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

תרבות של שימוש בידע מדעי בתהליכי עיצוב  לחזק: חזון היזמה
 .מדיניות ועשיה חינוכית

 

 :הנחות יסוד

,  ממורים ועד הנהלת משרד החינוך, מקבלי החלטות בתחום החינוך•
ובו בזמן תורמים  , עדכני ומבוקר, תועלת ִמֶידע מוסכםמפיקים 

 .מניסיונם להתפתחותו של ידע כזה

הצבת שאלות מחקר הנגזרות מסדר היום של מקבלי החלטות  •
ולשתף  , לעוסקים בחינוךמעודדת חוקרי חינוך ליצור ידע מועיל 
 .פעולה עם חוקרים מתחומי ידע אחרים

 



 שפות שונות –מחקר מדיניות ועשייה 

 כולם רוצים שיתוף פעולה•

יעיל ומהותי  , מעידים שהוא לא קיים באופן שכיח•

 לעבודה

 'אחר'מאשימים את ה•

 



 מתחים מהותיים וחשובים

 .מתח בין חופש אקדמי ורלוונטיות•

 .מתח הנובע מלוחות זמנים•

 .מתח בין הפנים אחורה לבין הצורך לנוע קדימה•

מתח הנובע מיכולת מוגבלת להכליל במחקר ומהצורך  •

 (. scaling up)להתאים לרמה המערכתית 

 



 אז מה בכל זאת הקשר בין מחקר  
 ?למדיניות ולעשיה

 גישה אינסטרומנטאלית לינארית•

 (גישת הילה: הצעת תרגום)Enlightenment   -גישת ה•

 



 ...לעבודה

חוויה משותפת של שימוש במחקר באופן : מטרת הסדנא

 .מקדם ואפקטיבי לעבודה שלי

 

 :התנסות בשתי מתודות

 מתווה שיח-

 "שדות זרים"גישוש ב-



 דילמות לדיון
ת  /כשהתחלת ללמד היית מלא. ה בראשית הדרך/ה מורה צעיר/את

היית רוצה . אך תוך שנתיים השתעממת מתוכנית הלימודים, מוטיבציה
לעסוק בתכנים שנראים לך משמעותיים יותר לחיי התלמידים ולעבור  

י ללמד את  /היא שכך לא תספיק הבעיה.ופעילהללמידה חווייתית 
התכנים שהוגדרו בתוכנית הלימודים והתלמידים עלולים לקבל ציונים  

 .ב"נמוכים בבחינות המיצ
 

שקיבלו לאחרונה את תוצאות בחינות  ' אתם צוות של שכבת כיתות ג
מסתבר שהשכבה משופעת  . האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים

באופן חריג בתלמידים מחוננים ומצטיינים ובכל כיתה יש מספר  
אתם מנסים להבין מה . תלמידים מצטיינים ולפחות תלמיד מחונן אחד

המשמעויות של הדבר מבחינת ההוראה בכיתה ותכנון תוכנית  
  .הלימודים

 



 ?'יש חיה כזו –מחקר ככלי עבודה למורה '

?  הרחיב? האם המפגש עם הידע המחקרי ִאְפשר משהו•

 ? סימן

האם המפגש עם הידע המחקרי פתח אפשרות לעשייה •

 ?בהקשר לדילמה

האם מצאתם במאמר תובנות שניתן ליישם כדי •

 ?  להתמודד עם הדילמה



 התנסינו בשני נתיבים לשימוש במחקר

של הדילמה בעזרת  ' אבני בסיס'הרחבה והמשגה של •

 ידע מחקרי

חיבור בין הדילמה ובין תחומי מחקר שאינם קשורים  •

גילויים מוצלחים   - סרנדיפיותמאפשר )במבט ראשון 

 (ובלתי צפויים



מחקר מדעי ככלי עבודה מעשי  

 ...!יש חיה כזו –למורה 


