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נושאי ההרצאה

מגמה בינלאומית בשינוי השיח בנושא 1.

צמצום פערים

Williams, 2005מחקר מפתח 2.

תרגום השיח האקדמי לשיח מעשי3.

ר"בשחלמידה מרחוק 4.



ברוכים
!הבאים



אוכלוסיית קצה



שינוי השיח ברמה הבינלאומית
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?חדשנות בחינוך



שינוי השיח לגבי תפקיד אנשי החינוך



שינוי השיח לגבי התלמידים

"רק ש"מדיניות ה 

חתירה למצוינות



(נלסון מנדלה)" זה בלתי אפשרי עד שזה נעשה"

Collins, 
1975

Williams, et. al, 2005 McKinsey, 2012



השלכה מעשית

הפנמה של השינוי  
בשיח

המשך פיתוח  
ושכלול המקצועיות

להגדיר יעדים 
התואמים את השיח



המשך פיתוח מקצועי

.כל כלי הוראה הוא כלי טיפולי



המשך פיתוח מקצועי

לא לוותר על אף תלמיד. בינת המעשה-



המשך פיתוח מקצועי

!אל תישארו לבד–למידת עמיתים -



המשך פיתוח מקצועי

חשיפה למחקרים רלוונטיים ותרגום ידע אקדמי לידע  

מעשי חינוכי

מחקרים מתחום החינוך-

מחקרים מתחום מדעי המוח-



Williams et. al. 2005
ב"ס בארה"בי256

אקונומי נמוך-מעמד סוציו, נוער בסיכון75%-65%

מורים5500

מנהלים257



High performing schools

תכנית לימודים מובנית וקפדנית . 1

חשיבה על עתיד לטווח רחוק. 2

ציפיות גבוהות. 3

הוראה מבוססת נתונים. 4

"החזרה מהירה למסלול. "5



תוכנית לימודים מובנית וקפדנית. 1

תכנון

גמישות

התאמה



חשיבה לטווח רחוק. 2

שירות משמעותי

המשך לימודים

בניית תא משפחתי

מיומנויות טכנולוגיות



ציפיות גבוהות. 3

ם" דָּ אָּ ין ַגם בָּ י עֹוד ַאֲאמִּ ,כִּ

רּוחֹו ז, ַגם בְּ ."רּוַח עָּ
טשרנחובסקי. ש



הוראה מבוססת נתונים. 4

המורה המרגיש

vs.

המורה המנתח

במיוחד בתקופות משבריות רצופות שינויים



"החזרה מהירה למסלול. "5

מערכת איתור קשיים שוטפת

זיהוי מהיר של תלמיד בסיכון

מיידימתן מענה 



"והעמידו תלמידים הרבה"

אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו  , בית שמאי אומרים"

כי הרבה  , לכל אדם ישנה, ובית הלל אומרים. ובן תורה

,  ללימוד תורהשנתקרבוובשביל , פושעים היו בהם בישראל

(אבות דרבי נתן." )יצאו מהם צדיקים וחסידים


