
פרופסור לי שולמן

לי שולמן נולד בשנת 1938 בשיקגו, למשפחת מהגרים יהודית, למד והתחנך בנעוריו בישיבה. את לימודיו האקדמיים סיים באוניברסיטת שיקגו, 
מהתואר הראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה, ועד לתואר ד״ר בפסיכולוגיה חינוכית. בין השנים 1963 ל-1982 נמנה פרופ׳ שולמן על הסגל האקדמי 
של אוניברסיטת מישיגן, שבה ערך מחקרים פורצי דרך בחינוך רפואי וייסד את המכון לחקר ההוראה. המכון היה הראשון לחקור הוראה ומיומנויות 

הוראה מנקודת מבט קוגניטיבית, תוך התמקדות בדרך החשיבה של המורה, בתהליכי קבלת החלטות וביכולתו של המורה ללמוד.

בשנת 1982 עבר פרופ׳ שולמן לבית הספר לחינוך של אוניברסיטת סטנפורד. בשנותיו הראשונות באוניברסיטה פיתח תחום מחקר חדשני שעסק 
ב״ידע תוכן פדגוגי״, אשר עוסק הן בתוכן הלימוד והן באופן ההוראה. פיתוח התחום היווה שלב חדש בחקר הכשרת מורים ובפיתוח גישות חדשות 
לקידום ולטיפוח ההוראה. במהלך שנותיו באוניברסיטת סטנפורד )1982–1997(, כיהן פרופ׳ שולמן כנשיא האגודה האמריקאית לחקר החינוך 
)1985-1984( וכנשיא האקדמיה הלאומית האמריקאית לחינוך )1993-1989(. בשנת 1996 מונה פרופ׳ שולמן לנשיא קרן קרנגי להוראה מתקדמת, 

ובשנת 1997 החל לכהן כנשיא בפועל של הקרן, ושימש בתפקידו זה עד לשנת 2008. 

תרומתו האקדמית העיקרית והחשובה של פרופ׳ שולמן מתבטאת בניסוח ההגדרה ובהבניה של מושגים רבים שהבולט שבהם הוא “ידע תוכן 
פדגוגי“. למושגים אלה תרומה חשובה ומשמעותית לשיח החינוכי, בעיקר בתחום הידע המובהק של מורים ובתחום הידע החיוני להוראה מקצועית. 

פרופ׳ שולמן נחשב על ידי רבים לאחד החוקרים החשובים ביותר בתחום הידע של מורים, וחוקרים רבים שואבים רעיונות והשראה ממחקריו. 

פרופ׳ שולמן פרסם מחקרים וספרים רבים ואף זכה לפרסים, ביניהם: פרס GRAWMEYER לחינוך מטעם אוניברסיטת לואיסוויל, פרס מטעם 
האגודה האמריקאית לחקר החינוך )AERA( ופרס על תרומה פסיכולוגית ייחודית לחינוך מטעם האיגוד האמריקאי לפסיכולוגיה.

בנוסף, פרופ׳ שולמן משמש עשרות שנים כיועץ קרוב של קרן מנדל ומזה שני עשורים כיועץ לקרן יד הנדיב. בנוסף, הוא עומד בראש ועדה מייעצת 
של קרן טרמפ בישראל. פרופ׳ לי שולמן עומד בראש מיזם משותף של קרן ג׳ים ג׳וזף וקרן אביחי לקידום חינוך יהודי, ובמהלך השנים הוא היה 

חבר בוועדות שונות של המועצה להשכלה גבוהה. 

בשנים האחרונות חזר לאוניברסיטת סטנפורד והוא מתמקד בעבודתו בפיתוח מחקר יישומי בתחום החינוך היהודי, תוך שיתוף פעולה עם אנשי 
חינוך ואקדמיה מארצות הברית ומישראל. 



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

ללי שולמן

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

 בהוקרה על מצוינות מחקרית פורצת דרך אשר מעמידה אותו בשורה הראשונה עם אנשי החינוך
 המובילים בעולם; על הישגיו יוצאי הדופן בתחום חקר ההוראה בכלל וידע תוכן פדגוגי בפרט;

 על עבודה בלתי נלאית להדגשת חשיבות ההוראה כתחום מחקרי ומקצועי; ועל תרומתו הענפה ליצירת
 בסיס מחקרי רחב היקף לעבודה מדעית משמעותית בתחום החינוך היהודי.
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