
 –בסיס ידע למורים 
 הפצתו וצריכתו, פיתוחו

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, אדם לפסטיין



 הבעיה

מחקר  

 חינוכי

פעילות  

 פדגוגית

 מורים חוקרים

ידע 

-חינוכי

 מחקרי

ידע של 

 מורים

 ?  מה כולל בסיס הידע של מורים

 ?  כיצד הוא מתפתח ומופץ

 ?  מה המקום של ידע מחקרי בו

 ?  כיצד מורים עושים בו שימוש



 יישום-הפצה-מחקר: המודל הפשוט

מחקר  

 חינוכי

פעילות  

 פדגוגית

 מורים חוקרים

-ידע חינוכי

 מחקרי

ידע של 

 מורים

?  באיזו מידה הידע האקדמי נגיש

מה נחוץ כדי  ?  רלוונטי? שימושי

 ?לתרגם אותו לפעילות פדגוגית



 יישום-פיתוח-הפצה-מחקר: מודל חלחול הידע

מחקר  

 חינוכי

פעילות  

 פדגוגית

 מורים חוקרים

ידע של 

 מורים

באיזו מידה הידע 

? המוטמע בכלים נשמר

מה קורה לידע  

 ?  המחלחל

האם המודל הזה מספק 

 ?למורים בסיס ידע מוצק 

ידע 

-חינוכי

 מחקרי

 שיח חינוכי

מדיניות  

 חינוכית

הכשרת מורים  

 ופיתוח מקצועי

כלים  

 מעשיים



 *בסיס הידע המקצועי של מורים

גרגירים של ידע מחקרי בתוך הר של  –כולל ידע מחקרי וחוכמה מעשית •

 (Lindblom & Cohen, 1979)חוכמה מעשית 

 ומאורגן לפי צרכים פרקטיים , מחובר לפרקטיקה•

 קונקרטי, מפורט•

 לייצוג ולשיתוף, ניתן לאיחסון•

 מנגנון לאישוש ולשיפור•

 כולל בעיות ודילמות ביישום  , תיעוד של התאמה ויישום•

 הפרשנות ושיקול דעת  , בסיס תיאורטי שמארגן את המבט•

 ניסוי ושיתוף, התאמה, בחינה ביקורתית: תמיכה בלמידה•

 ווילינגהם, תומפסון, גלימור, היברט, מבוסס בין היתר על סטיגלר* 



 בחינה משותף-פיתוח-מחקר: מודל דיאלוגי

מחקר  

 חינוכי

פעילות  

 פדגוגית

 שותפות חוקרים ומורים

ידע 

-חינוכי

 מחקרי

 שיח חינוכי  

 וסביבת מדיניות  

פיתוח  

כלים  

 מעשיים

בחינה  

 והתאמה

ידע של 

 מורים

? 

? 

? 

?! 
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