אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
טופס סילבוס לסטודנט
שם הקורס :אלטרנטיבות בחינוך :מהלכה למעשה
מס' קורס  :סמסטר חורף <למלא מספר קורס> ,סמסטר אביב <למלא מספר קורס>
שם המרצה :עידו גדעון
מועד הקורס :ימי רביעי 18-20
שעות קבלה :בתאום מראש
תיאור כללי ויעדי ההוראה:
בקורס יבחנו המשתתפים/ות בעין ביקורתית גישות אלטרנטיביות בחינוך :את האידיאולוגיות
שעומדות בבסיסן ,את האופן שבו הן מיושמות במסגרות שונות (כגון :בתי"ס דמוקרטיים,
אנתרופוסופיים ודו-לשוניים) ומחקרים אודותם .חשיפה למגוון האלטרנטיבות והשוואה ביניהן
ברמת התאוריה והמעשה ,ילוו בפיתוח נקודת מבט חינוכית אישית .הקורס יכלול קריאה ודיון
במאמרים תאורטיים ומחקריים וניתוח מקרי מבחן מהפרקטיקה החינוכית.
נושאי הלימוד:
חינוך הומניסטי
חינוך פרוגרסיבי
חינוך פתוח
פדגוגיה ביקורתית
חינוך דו-לשוני
חינוך אנרכיסטי
דרישות והרכב ציון הקורס *
משקל בציון הסופי **
נוכחות בשעורים  -חובה
השתתפות פעילה בדיונים וקריאה 10%
מטלה סמסטריאלית 20%
עבודת סיכום 70%
סה"כ – 100%
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מאמרים וקטעי הקריאה הנדרשים יופיעו באתר הקורס במודל ויכללו בסילבוס
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