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 :חוקרים ואנשי חינוך 
  ”good fences make good neighbors” 

 אנשי חינוך מעוניינים מידע מקומי, חוקרים מעוניינים בידע כללי•

אנשי חינוך מחפשים פתרונות  , חוקרים מעוניינים בפיתוח תאוריה•

 פרקטיים

 פרקטיקה מתקדמת בקצב מהיר, מחקר מתקדם בקצב איטי•

 חוקרים מתומרצים לפרסם מחקרים•

אנשי חינוך לא מחפשים חוקרים שיגידו להם מה לעשות ולמה   •

 התוכנית לא מצליחות  



 



 מחקר ופרקטיקה –עולמות שונים 

חוקרים לא יודעים ״מה עובד״ 

לא יודעים למה ,ואם יודעים 

בעיות חינוך הם בעיות מערכתיות ומורכבות 
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שינויים בסביבה קרבו בין מחקר   

 לפרקטיקה

  שינויים חברתיים ופוליטיים הכריחו חוקרים ואנשי חינוך לעבוד

 בשיתוף

מערכות חינוך תחת לחץ להדגים שהן מתבססות על מחקר 

  בתי ספר לחינוך תחת לחץ להראות שלמחקרים יש משמעות

 פרקטית



 Research-Practiceתחילתה של שותפות 
Partnerships (RPPs) 

 שותפויות נולדו 40-שנים למעלה מ 10במהלך •

 RPPsמאפיינים של •

 שותפות בין צוות חוקרים ומערכת מקומית•

 מחקר המתמקד בסוגיות המקומיות של המערכת•



 בעיות ישנות –מבנה חדש 

 (אנשי המערכת, האקדמיה, הציבור)מיהו הקהל? 

מי מגדיר את נושא המחקר? 

איך נקבע נושא מחקר שמתאים ללמידה ארגונית? 

כיצד מייצרים מחקר שהוא גם איכותי וגם מסתיים בפרק זמן סביר? 

מזהים בעיות או פותרים אותם? 

איך מחקר משפיע על מערכת ומפוצלת? 



 מסקנות

  לא עובד ולא רלבנטי המודל הקלאסי•

 על מחקרים לעסוק בבעיות מערכתיות•

 הגדרה משותפות של נושאי מחקר דורשת עבודה מעמיקה•

ניתוח ממצאי המחקר והפקת המשמעות דורשת השקעת זמן  •

 משמעותית

 .שיתוף פעולה אינטנסיבי ומתמשך•



If we want research to matter for policy, we need to devote 
resources to building relationships and strengthening 
organizational practices in service of building organizations that 
learn. This will require researchers, universities, policy makers, 
practitioners, and professional associations to reconsider their 
activities and priorities and create new ways of working across 
sectors. This work will be complex, messy, and at times 
uncomfortable. But it is work worth doing. 
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