קול קורא :דרוש.ה חוקר.ת לביצוע חקר מקרה )(Case Study
על תהליכי שינוי בבית ספר יסודי בחברה הערבית
מיזם מישרים
כחלק ממאמצי משרד החינוך להגביר את רמת ההוגנות במערכת החינוך ,משרד החינוך בשיתוף משרד האוצר ויד הנדיב
(הקרנות הפילנתרופיות של משפחת רוטשילד) ,הקימו את מיזם 'מישרים' .המיזם פועל לחולל תהליכי שיפור מואצים
ומדידים בבתי ספר יסודיים תת־משיגים המשרתים אוכלוסיות מרקע חברתי־כלכלי נמוך באמצעות תוכנית ליווי מקיפה.
תכנית הליווי מופעלת על ידי ארגוני מגזר שלישי במספר מצומצם של בתי ספר בכל הארץ במטרה לחלץ ידע הניתן ליישום
בבתי ספר נוספים על הדרכים האפקטיביות להובלת תהליכי שיפור מואצים ועל התנאים הנדרשים לשם כך .התכנית
מקדמת מתן מענה לתלמידים בהיבט הלימודי ,הרגשי ,החברתי והערכי; ביסוס מנהיגות בית ספרית ,שיפור איכות ההוראה
והגברת תחושת המסוגלות של הצוות החינוכי.
מיזם מישרים מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע חקר מקרה בבית ספר יסודי בחברה הערבית במטרה ללמוד על מהלכים
אפקטיביים להובלת השיפור ועל התנאים המאפשרים אותם.
מטרות המחקר:
 .1לחלץ ידע יישומי על מהלכים אפקטיביים לשיפור בתי ספר בחברה הערבית ועל האקוסיסטם ()ecosystem
שתומך בהם;
 .2לחלץ ידע יישומי על מהלכי ליווי אפקטיביים לבתי ספר בחברה הערבית;
 .3לתמוך במאמץ הלמידה והשיפור הבית ספרי (הבנה מה עובד ,מה לא עובד ומדוע).

שאלות המחקר העיקריות:
.1
.2
.3
.4

מהם השינויים שצוות הליווי ,המנהל והצוות המוביל מובילים וכיצד?
מהם הגורמים המסייעים לצוות בית הספר לגלות פתיחות לשינויים?
מהם הגורמים המגבילים את הובלת השינויים ואת יישומם?
איזה שינויים חברתיים בקהילה קשורים לתהליכי השינוי בבית הספר וכיצד הם משפיעים על התהליכים בבתי
הספר – תומכים או מגבילים אותו?

אוכלוסיית המחקר :בית ספר אחד בחברה הערבית הממוקם בדרום הארץ.
לו"ז :דצמבר  -2021אוגוסט 2022
מסגרת תקציבית :תקציב המחקר הוא עד  70אלף ש"ח כולל מע"מ.
תוצרים מצופים בעברית:
 .1הצעת מחקר מפורטת
 .2שיקוף הממצאים למובילי המיזם ולצוות הניהול של בתי הספר וחשיבה משותפת על הנתונים בשתי פעימות
במהלך התקופה
 .3דוח מסכם עם הנגשה ידידותית של הנתונים והתובנות ,הכולל תיאור מקרה ,דוגמאות ועקרונות עבודה

ידע ,כישורים וניסיון:
 .1ניסיון במחקר איכותני (ניסיון במחקר אתנוגרפי – יתרון)
 .2שליטה בערבית ברמת שפת אם – דיבור ,קריאה וכתיבה
 .3היכרות עם מערכת החינוך הערבית
 .4יכולת המשגה גבוהה
 .5יכולת להנגיש ולתקשר ידע מחקרי לשדה החינוכי ולמובילי המיזם
נדרשת ניידות עם רכב כדי להגיע לבית הספר.
מועמדים מעוניינים מתבקשים לשלוח במייל את החומרים הבאים:
 .1קורות חיים
 .2תיאור בעמוד אחד של מחקר איכותני שערכו ,הכולל את שאלות המחקר ,מערך מתודולוגי ואת הממצאים
המרכזיים
 .3הצעת מחקר ראשונית הכוללת מערך מחקרי ,לוח זמנים ועלות של רכיבי המחקר.

מייל לשאלות ולהגשת מועמדותyael@meisharim.org.il :
תאריך אחרון להגשת מועמדות25.11.21 :

