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פרשיות לימודים:

סוגיית החינוך לערכים מעוררת מחלוקות עמוקות הן במחקר האקדמי והן בדיון הציבורי ,על מופעיו
השונים 2חינוך לערכים נתפס על ידי רבים כעשייה הפוגעת באוטונומיה של היחיד ובעצמאותו המחשבית2
חינוך לערכים נתפס כמכשיר שבו משתמשים גורמים חברתיים שונים כגון המדינה ,הלאום ,הדת ועוד,
כדי להבטיח שהיחיד יפעל בשירותם 2אך למרות שתמיד עלו קולות הטוענים שאין זה מתפקידו של
החינוך להנחיל ערכים לתלמידים ,הרי שהנחלת ערכים היא חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית; היא
בבחינת מרכיב מהותי שאין אפשרות עקרונית להפרידו מעשייה זו 2לכן השאלה המתבקשת אינה 'האם זה
תפקידו של החינוך להנחיל ערכים לתלמידים' אלא 'מהם הערכים שעל מערכת החינוך להנחיל להם'2
יעדי ההוראה:

קורס זה יתבקש לעסוק במקצת המחלוקות הללו 2הוא יגע הן בהיבטים העקרוניים שלהן והן בהיבטים
הפרקטיים והמקומיים שלהם 2דגשים מיוחדים יושמו על המתח בין יחיד לקהילה ובין חינוך לערכים
פרטיקולאריים לבין ערכים אוניברסאליים בחינוך2
דרישות והרכב ציון הקורס:
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