אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לחינוך תשע"ז 2016-2017
שם הקורס :מדיניות חינוכית
מס' קורס 129-1-0084 :
שם המרצה :דר' הללי פינסון
יעדי ההוראה:
מהי מדיניות חינוכית? על ידי מי היא נקבעת ובאילו נסיבות? מדוע רפורמות חינוכיות אינן
משיגות ,בדרך כלל ,את יעדיהן? כיצד חוקרים מדיניות? שאלות אלו ואחרות יעמדו במרכזו של
קורס זה שמטרתו הינה להכיר גישות שונות ,מושגים ,וכלים תיאורטיים ומחקריים להבנה
ולניתוח של מ דיניות חינוכית .חלקו הראשון של הקורס יסקור גישות תיאורטיות ומתודולוגיות
שונות לחקר מדיניות החינוך .בחלקו השני של הקורס נערוך היכרות עם כמה חוקרים ומחקרים
בולטים מתחום מדיניות החינוך ובחלקו השלישי נעסוק בהיבטים שונים של מדיניות החינוך
בישראל.
פרשיות לימודים:


מבוא :מהי מדיניות חינוכית?



חקר מדיניות חינוכית במבט היסטורי



גישות סוציולוגיות לחקר מדיניות החינוך



ניתוח מדיניות חינוכית מהפרספקטיבה של מדע המדינה



חקר מדיניות החינוך על ידי כלכלנים



ניתוח מדיניות חינוכית דרך הפריזמה הפוסט-סטרוקטורליסטית של פוקו



המעגל החוזר של רפורמות חינוכיות



מה שכסף אינו יכול לקנות :על הקשר הרופף שבין מימון והישגים השכלתיים



מהמקרו למיקרו :מדיניות חינוכית והלימודים בכיתה



מדיניות מושאלת :הפוליטיקה של "ללמוד מאחרים"



מה עובד? חוקרי חינוך ,קובעי מדיניות ומה שביניהם



מדיניות חינוכית בישראל על קצה המזלג
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40% -
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100% -
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Goals:
This course provides an introduction to education policy research. The course
reviews main theoretical and methodological approaches to the study of
education policy and presents prominent themes and findings from recent
research in the field. The last part of the course will be devoted to educational
policy in Israel.

Course Chapters:
Course Chapters:
What is educational policy?


Historical approach to education policy research



Sociological contributions to education policy research



Political science perspectives on education policy analysis



Policy research in education: the economic view



A post-structural approach to education policy analysis



Reforming again and again and again...



The money myth



National policy and classroom practices



The global politics of educational borrowing



Educational research and policymaking

 Introduction to education policy in Israel
Requirements:

Components of final grade
20%

Participation

40%

Reading reports

40%

Final paper
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