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תיאור כללי ויעדי הוראה:
במסגרת קורס זה נבחן סוגיות שונות במגדר וחינוך .כבסיס לדיון ,נכיר תאוריות פמיניסטיות
שונות וההסברים והפתרונות שהן נותנן להבדלים מגדריים בחינוך .בהמשך נעסוק במורכבות
של זהיות מצטלבות ושוליות כבסיס לשיח על סוגיות כגון הבדלים מגדריים בנגישות
להשכלה ,פערים מגדרים בהישגים והאופן בו מבנה מערכת החינוך ,בתי הספר ,מורות/ים
וקבוצת השוות/ים זהויות מגדריות מגוונות והמשמעויות של זהויות אלו עבור חייהם של
תלמידות ותלמידים ,מורות ומורים .בין הנושאים בהם נדון בקורס סוגיית היפוך הפער
המגדרי בהישגים בחינוך ,חינוך מגדרי נפרד או משולב? במהלך הקורס נתמקד במקרי
מבחן של חינוך מגדרי ,חינוך פמיניסטי ותאוירות ופרקטיקות לשיויון מגדרי ונלמד מהצלחות
גדולות וקטנות מרחבי העולם.

דרישות הקורס והרכב הציון:
פירוט מרכיבי הציון:
 10%השתתפות פעילה בדיונים בשיעורים
 20%הצגת מטלות קריאה
 20%ניתוח מגדרי של חומרי הוראה ,תוכניות לימודים ,תוכניות עבודה ומבנה כיתות לימוד
ובתי ספר
 50%עבודה מסכמת

יושר אקדמי
הציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם של הסטודנטים
הרשומים בקורס .הגשת עבודות שנעשו על ידיכם עבור קורס אחר ,או עבודות שנעשו על ידי
אנשים שאינם רשומים בקורס ואינם מופיעים ברשימת המגישים של העבודה או העתקה של
אפילו קטעים בודדים מעבודות שנקנו מסוכנויות ומאתרי אינטרנט נחשבים כהפרה של
היושר האקדמי.
בכתיבת עבודות ,כאשר יש שימוש ברעיונות המועלים במאמרים נהוג להביע את הרעיון
במילים חדשות פרי עטו/ה של הכותב/ת ולציין מראה מקום להוגה הרעיון המקורי (קרי :שם
המחבר ושנת המאמר בסוגריים) .במקרה שיש שימוש במילות הוגה הרעיון ,המחבר
המקורי ,יש לשים את הציטוט במירכאות ולציין מראה מקום .ציטוטים העולים על  40מילים
מוצגים בפסקה מוזחת ( )indentעם מראה מקום .שימוש ברעיון המועלה במקור אחר ללא
מראה מקום ו/או שימוש בניסוח המקורי ללא מראה מקום נחשבים לגניבה ספרותית,
פלגיאט ( ,)plagiarismומפרים את כללי היושר האקדמי ובמקרים רבים אף נחשבים לעבירה
פלילית.
כמו כן ,במראי המקום שבטקסט יש לכלול רק טקסטים שקראתם בפועל .אם אתם מסתמכים
על ספרות שניונית ,למשל ,סיכום ש-ד''ר  Xכתבה במאמרה (שאותו קראתם) על עבודתה
של הוקס  ,יש לציין במראה המקום את מאמרו של ד''ר  Xולא את הוקס לציין כך( :הוקס,
 ,2006כפי שנידון אצל .)X, 2009
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אביב :הוצאת רמות.
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