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בדרך  על ידי מי היא נקבעת ובאילו נסיבות? מדוע רפורמות חינוכיות אינן משיגות,מהי מדיניות חינוכית? 

הינה שמטרתו  זה קורסשל שאלות אלו ואחרות יעמדו במרכזו  כיצד חוקרים מדיניות?? ןיהכלל, את יעד

חלקו  .מדיניות חינוכיתשל ניתוח לו הוכלים תיאורטיים ומחקריים להבנ ,, מושגיםשונות גישותלהכיר 

בחלקו השני של  .החינוך לחקר מדיניותשונות  יסקור גישות תיאורטיות ומתודולוגיותהראשון של הקורס 

)על  נעסוקשי ילובחלקו השמדיניות החינוך  תחוםממחקרים בולטים חוקרים והקורס נערוך היכרות עם כמה 

  . בישראל ךחינוהמדיניות  של שונים היבטיםבקצה המזלג( 

 

  : והציון הקורסדרישות 

 הקורס( פריטי הקריאה נמצאים באתר כל) לקראת כל שיעורהרלבנטי  החומר תקריא.  

  (-המסומנים ב םביבליוגראפיי)על פריטים  דו"חות קריאה במהלך הסמסטר 6הגשת*.  

 השתתפות פעילה בשיעורים  . 

 ניתן להגיש בזוגות( מרצהמסכמת בנושא שיאושר על ידי  מטלהגשת ה(. 

  מטלה הו (10%) בשיעוריםפעילה ההשתתפות ( 30%)בסיס דו"חות הקריאה יקבע על הסופי הציון

 .(60%)סכמת המ
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