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שם הקורס :פדגוגיות ביקורתיות בחיי היומיום בכיתה
מס' קורס 12920287 :
שם המרצה :ד"ר גליה זלמנסון לוי
שעות קבלה :יום רביעי  16:00 -15:00בתאום מראש
יעדי ההוראה:
בקורס נלמד היבטים מגוונים וביקורתיים של חיי היום יום בכיתה .נכיר את המקורות התאורטיים של
פרקטיקות שונות ואת אופני היישום שלהן .נשאל שאלות לגבי הקשר בין המתרחש בכיתה לתהליכים בית
ספריים ,חברתיים ,כלכליים ועוד .נסתכל על הכיתה כמרחב פיסי ,כמרחב של מפגש בין מורה לתלמיד/ה
ובין הילדים לבין עצמם .נתבונן במרחב הארגוני והקהילתי ונראה כיצד הוא משפיע על המתרחש בכיתה.
בכל השאלות הללו נחבר בין הידע האקדמי ,הידע הארגוני המצטבר והניסיון האישי של משתתפי
ומשתתפות הקורס.

פרשיות לימודים:

נושא  -1יחסי כוח בכיתה והמורה המשחררת
נושא  -2שפה ותוכניות לימודים גלויות וסמויות
נושא  - 3סמכות ומשמעת ,בכיתה ובהפסקה
נושא  - 4יצירת ידע בכיתה הערכה ,והסביבה בה כל זה מתרחש
נושא  – 5הכיתה בהקשרים חברתיים :מיון ,הכלה
נושא  - 6בית ספריות :טקסים וחגים ,הורים וקהילה.
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