
  

   2013כנס ראמ"ה 

  על יחסי הגומלין בין מדיניות חינוך ומחקר  :תקציר ההרצאה

  ה“לית ראמ“מיכל בלר, מנכ‘ פרופ

ההרצאה תתמקד בסקירת יחסי הגומלין בין מדיניות חינוך לבין מחקר, מדידה והערכה כפי שהם באים 

לכלל ביטוי בעבודת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). מטבע הדברים ברור שזו אינה 

  תמונה מלאה של הקשר בין מדיניות חינוך ומחקר. 

אלה באו לכלל ביטוי כבר בעצם החלטת ממשלת ישראל להקים את ראמ"ה. החלטה זו  יחסי גומלין 

-קשורה בעקיפין לתוצאות המאכזבות של תלמידי ישראל במחקר הפיזה הראשון (שנערך בישראל ב

תוצאות שהיכו בתדהמה את קברניטי החינוך ואת הציבור כולו. שרת החינוך דאז, לימור לבנת,  -) 2002

קמת כוח משימה לאומי (ועדת דוברת) שישב על המדוכה משך למעלה משנה והגיש דוח החליטה על ה

מקיף וסדרת המלצות וביניהן המלצה על הקמת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (שקמה במאי 

  ) ועל הקמת מכון להכשרת מנהלים (שקם לפני כארבע שנים). 2005

ע"י שרת החינוך  -ת משמעותיות: רפורמת "אופק חדש" בעשור האחרון הוכנסו למערכת החינוך רפורמו

ע"י שר החינוך גדעון סער. לרפורמות אלה, מלבד היותן הסכם שכר  –יולי תמיר, ורפורמת "עוז לתמורה" 

לסגלי ההוראה, היבטים ארגוניים ופדגוגיים כאחת. בארבע השנים האחרונות הופעלה תכנית מערכתית 

, והוחל "21-התאמת מערכת החינוך למאה ה –התכנית הלאומית ים "לקידום ההישגים, הוטמעה בשלב

ביישומן של התכנית ל"מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי" והתכנית ל"פתיחה מבוקרת של אזורי 

  רישום". 

למרבית ההחלטות בנושאים אלה לא קדם מהלך מחקרי מבוקר שהוביל את מקבלי ההחלטות להפעיל 

או אחרת. ההחלטות התבססו בחלקן על מגמות דומות בעולם (וחלק מאלה רפורמה או תכנית זו 

  מבוססות על מחקר), על צרכים מהשטח, וגם על תפיסות עולם של קברניטי המערכת. 

מאז הקמתה, ראמ"ה מלווה במחקר הערכה את הרפורמות, התוכניות והפרויקטים החינוכיים המרכזיים 

לתם. כניסת אנשי ההערכה לליווי התהליך בראשית דרכו שהוטמעו במערכת, וזאת בדרך כלל מתחי

מסייעת (גם אם במידה מסוימת בדיעבד) בגיבוש יעדי הפרויקטים, הגדרה אופרציונלית של התשומות 

והתהליכים הנדרשים לצורך התכנית, התפוקות והתוצאות ולכך יש תרומה מהותית להטמעת התכנית 

  ולהצלחתה. 

ך כל שלבי הטמעת הרפורמה/תכנית עם מעצבי המדיניות ומופקים לקחים תוצאות ההערכה נדונות לאור

  . סכמת לאחר שהתכנית הוטמעה במערכתתוך כדי תנועה (הערכה מעצבת) לצד הערכת מ

ערך מוסף חשוב שיש להערכה הוא הבאת קולות מהשטח, של בעלי העניין השונים (אוכלוסיות שונות, 

גילאים שונים וכד'), מה שמסייע בהתאמת התכנית בזמן אמת לצרכים הייחודיים ולמצבים שונים שלא היו 

  צפויים מראש. 

במקביל מקיימת ראמ"ה מבחני הישגים רחבי היקף ומנטרת אקלים וסביבה פדגוגית בבתי ספר. עובדת 

היותם של המבחנים מכויילים מאפשרת לפיקוח ולהנהלת משרד החינוך לבחון מגמות לאורך זמן ולחזק 

תחומים בהם נראה שיש מקום לשיפור. ההשתתפות הסדורה של ישראל במחקרים הבינלאומיים, 

יהולה של ראמ"ה, מאפשרת בחינת מערכת החינוך בפרספקטיבה בינלאומית. למבחנים הבינלאומיים בנ

עצמם יש השפעה כפולה: על המדידה וההערכה עצמן, ובמידה רבה אף יותר על מדיניות החינוך 

  בישראל.

במסגרת ההרצאה יוצגו דוגמאות למחקרי הערכה שונים וממצאי מבחנים רחבי היקף והקשר שלהם 

למדיניות חינוך בישראל. ההישענות של מקבלי ההחלטות על ממצאי מחקר בארץ ובעולם היא מגמה 

ברוכה, אלא שגם בארץ וגם בעולם מורגש חסרונו של מאגר סיסטמטי של מחקרים בחינוך המצביע על 

לתם . יצוין כי חוקרים רבים ואנשי הערכה סוברים שיש ביכוsystematic review)ממצאים בני הכללה (

לתרום עוד יותר לעיצוב מדיניות חינוך. כך גם ראמ"ה מאמינה שהמקצועיות והמקצוענות שלה יכולים 

"מדידה בשירות   -לסייע למערכת החינוך להמשיך ולהשתפר, ולתרום עוד ליישום תפיסת העולם שלה 

  הלמידה".

 ראמ"ה 
 למדידההרשות הארצית 

  והערכה בחינוך
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