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:מענה לצרכים של מורי פיזיקה

פיזיקהוהוראתפיזיקהשלורחבמעמיקידע▪
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Consulting with colleagues

כיבוד

מבנה טיפוסי של מפגש קהילה

מענה לצרכים של המורים:  1חלק 

"מהכיתה שלי", "פינת המשחק:  "פינות כגון

.



":למידה/ממוקדת לומד"מחקר של הוראה -קידום מבוסס

 PLCs-עקרונות עיצוב של ה. 2

המורים מתנסים: מחקר-תהליכי הוראה  מובנים ושיטתיים מבוססי

,  כגון)תפיסות ופרקטיקה , באסטרטגיות הוראה חדשות התורמות לידע

(קידום שיקולי דעת בתכנון הוראה, חקר במעבדה



מנגנונים בפעולה

תכנון שיתופי של שיעור1.

דיון על פדגוגיה ממוקדת למידה2.
תוך שימוש בטרמינולוגיה  שהמורים  

אליה" מתחברים"
איך  ?  מרכיבי השיעוריהיו מה •

?למה-ו? יתבצעו
הזדמנויות לשיקולי  ניצורכיצד •

אינטגרציה של  "דעת מבוססי 
?בתכנון השיעורים" ידע



(קריטריונים/שיקולי דעת)עקרונות עיצוב 
לבנייה ובחינה של מנגנונים
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.1WIN-WIN תועלת"האם כל השותפים עשויים להפיק  "
האם נבחנות דרכים לזיהוי אפקטיבי של  ? מהשותפות

?  מתחים במסגרת שיתופי הפעולה ודרכים לטפל בהם

האם  תפישות וידע של השותפים , נורמות2.
(?כגון חציית גבולות)מפותחות אסטרטגיות לגישור /נבחנות

האם ? האם דרכי הפעולה מכוונות לטווחים שוניםטווחי זמן 3.
?יש התייחסות לקשר בין הפעולות בטווחים השונים



(קריטריונים/שיקולי דעת)עקרונות עיצוב 
ובחינה של מנגנונים
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האם נבחנות דרכים לטפל בשיתופי  הבנייה וגמישות4.
הפעולה באופן מובנה על ספקטרום של אפשרויות  

?(גמישות)

מה הכלים שיאפשרו המשך פעילות של השותפות  קיימות 5.
שינויים  , במערכת החינוך)ודאות ושינויים -בתנאים של אי

?  (פוליטיים

.6UPSCALING (infrastructure) -(גמלון )  מה המסגרות
?  קהלי יעד ופעולות, שתאפשרנה הרחבה של מטרות



(קריטריונים/שיקולי דעת)עקרונות עיצוב 
לבנייה ובחינה של מנגנונים
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והפרקטיקותאיך ניתן להימנע מכך שהידע שימור הידע 7.
?  בשיתופי הפעולה לא ילכו לאיבודשמפתחים

?מהם יחסי הגומליןתחומי הדעת ורב תחומיות 8.

מתודולוגיות מחקר  , בין מטרות( קוהרנטיות)תאימות 9.
ומתודולוגיות פרקטיקה



Contributions of RPP partnerships

•Addressing persistent problems of practice

• Increasing the use of research in decision making

• Improving educational outcomes

•And more…

Coburn and Penuel (2016)        
McKenney and Pareja-Roblin (2018)



Coburn and Penuel (2016)        
McKenney and Pareja-Roblin (2018)

What is Needed?

Existing research tends to focus on the challenges, providing little insight into how

tools, strategies, and routines used by participants address these challenges.“

We need targeted studies of specific strategies that  partnerships use


