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מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בתחום הסוציולוגיה בכלל וסוציולוגיה של החינוך בפרט, 
דע בסיסי להתנסות בניתוח אירועים והסבר תופעות בבתי הספר ובמערכת החינוך, ולהציג י

  בתחומים כגון ארגון ומנהל חינוכי, מבנה מערכת החינוך, אי שוויון חברתי, ועוד.

במסגרת הקורס נתייחס לשאלות אלו תוך התבססות על מושגים, מודלים ותיאוריות 
סוציולוגיות. בעזרת השפה הסוציולוגית נבחן את התהליכים והמבנה של מערכת החינוך, את 

  ן הסביבה, ואת הדרכים בהם מערכת החינוך נוצרת, נשמרת ומשתנה.יחסי הגומלין בינה לבי

  סמסטר א

  מבוא

  :   מהי סוציולוגיה?1פגישה 
  : מהי סוציולוגיה של החינוך?2פגישה 

  איך חברה נוצרת ומתהווה

  : תרבות ולכידות חברתית3פגישה 
  : נורמה וסטייה4פגישה 
  סוציאליזציה -: חיברות 5פגישה 
  סטטוס: תפקיד ו6פגישה 

  מרכיבי החברה

  : הקבוצה7פגישה 
  : הארגון8פגישה 
  :  בית הספר כארגון 9פגישה 
  : ריבוד10פגישה 

  איך חברה משתנה

  ניעות חברתית :11פגישה 
  : פערים חברתיים בישראל12פגישה 
  : תמורות בזהות הלאומית13פגישה 

  
  



 
 

  * הקורסוהרכב ציון דרישות 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הסופי ** משקל בציון

  בחירה  X        חובה  __        ______ %  -    נוכחות 

      ______ %  -  בחנים ***

  מהציון) %50( סמסטר א

  25 %  -   עבודות

  75 %  -    מבחנים

  מהציון) %50( סמסטר ב

  36 %  -   עבודות

  64 %  -    מבחנים

  ______ %  -    סיורים

  100% -    סה"כ

  

  סמסטר ב

  הגישה הפונקציונאלית

 המערכת החברתית –טית : התיאוריה הפונקציונליס1פגישה 

  הפעולה החברתית –: התיאוריה הפונקציונליסטית 2פגישה  

  : התיאוריה הפונקציונליסטית וחינוך3פגישה 

  גישות ביקורתיות

  : תיאורית הקונפליקט 4פגישה 

  : תיאורית הקונפליקט וחינוך 5פגישה 

  : שחרור החינוך מבית הספר6פגישה 

  האלימות הסמלית: תיאורית ההון התרבותי ו7פגישה 

  : שפה וחברות8פגישה 

  אינטראקציה סימבולית

  : תיאורית החליפין9פגישה 

  : תיאורית האינטראקציה הסימבולית10פגישה 

  ותפוסטמודרניגישות 

  הגישה הפמיניסטית :11פגישה 

  הגישה הפוסטמודרנית   :12פגישה 

   הגבוהה: הסוציולוגיה של הידע וההשכלה 13פגישה 
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  ויים.יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינ  *

  אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.  **
  על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.  ***
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