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Course Name: The Education System and the Challenge of Diversity
Course Number: 129-2-0631
Goals:
The course explores the tension between differentiation and inclusion in modern
education systems, with a special emphasis on the Israeli setting. We will
discuss topics such as ability grouping, tracking and social integration. Using
empirical studies we will examine equality of educational opportunities under
educational policy of inclusion and under educational policy of differentiation.

Course Chapters:


Introduction: expansion, inclusion and differentiation



Expansion and differentiation: the cases of the US and Israel



Tracking and ability grouping



From rigid tracks to “freedom of choice”



The tracking wars



School integration



Single-sex vs. coeducation

Requirements:
Components of final grade:
Participation

20%

Reading reports

30%
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