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Goals:
In the last three decades educational policy is characterized by two conflicting
trends. The first one emphasizes school autonomy and empowerment. The
second one emphasizes learning outcomes and enforcement of educational
standards. The course will present these trends, their social and political
background and their effects on different education systems.

Course Chapters:
Introduction: recent trends in educational policy


The “educational crisis”



The neo-liberal age: the strong and weak state



School autonomy and decentralization



Parents choice - public consequences



Parents as educational entrepreneurs



Enforcement of educational standards



No Child Left Behind - a critical perspective



The globalization of educational goals



Educational policy in Israel after Dovrat Committee
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