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יעדי ההוראה:
בקורס נלמד גישות מרכזיות לחינוך הבלתי פורמלי ,ונבחן אותם מול ארגונים ,פרויקטים
ופעילויות המתקיי מים בארץ .נשאל שאלות כמו :מה הקשר בין אי שוויון חברתי לחינוך בלתי
פורמלי? האם חינוך בלתי פורמאלי שונה באופן מהותי מהחינוך הפורמלי? כיצד פועל
החינוך הבלתי פורמלי בעידן של הפרטה ושל של יחסי כוח משתנים בין קבוצות אוכלוסייה
שונות? האם יש בחינוך הבלתי פורמלי יסודות המאפשרים להוביל שינוי חברתי? בכל
השאלות הללו נחבר בין הידע האקדמי ,הידע הארגוני המצטבר והניסיון האישי של משתתפי
ומשתתפות הקורס.
פרשיות לימודים:
שעורים  – 1-2מהו חינוך בלתי פורמאלי ,הגדרות ותיאוריות ,מה בין חינוך פורמאלי לבלתי
פורמאלי.
שעורים  3-5אי שוויון במערכת החינוך ,הפרטה ,והשפעותיהם על החינוך הבלתי פורמאלי.
שעורים  6-7ארגונים לשינוי חברתי ,מאפיינים ודרכי פעולה.
שעורים  8-9זהויות שונות :מוצא ,לאום ,מגדר והביטוי שלהם בחינוך הבלתי פורמאלי.
שעורים  10-11דגמים ומודלים של ארגון פעילות  ,ומשמעותם.
שעורים  12-13חינוך בלתי פורמאלי והטכנולוגיות החדשות :רשתות חברתיות ,טלפונים
שעור  – 14סכום הקורס
דרישות והרכב ציון הקורס
 10%השתתפות פעילה בדיונים בשיעורים והכרות עם חומרי הקריאה .במהלך הקורס יתכנו
תוספות לרשימה הביבליוגרפית.

 15%שלוש מטלות קריאה בשלושה שיעורים שונים על פי בחירה .פרוט המטלה יינתן
בתחילת הקורס.
 75%עבודה מסכמת בנושא הקורס בהיקף של עד  10עמודים .פרוט המשימה יינתן
בתחילת הקורס.
יושר אקדמי
הציפיה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם של הסטודנטים
והסטודנטיות הרשומים בקורס .הגשת עבודות שנעשו על ידכם עבור קורס אחר ,או עבודות
שנעשו על ידי אנשים שאינם רשומים בקורס ואינם מופיעים ברשימת המגישים של העבודה
או העתקה אף של 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 עטה/ו של הכותב/ת ולציין מראה מקום להוגה המקורי ( קרי :שם
המחבר ושנת המאמר בסוגריים) .במקרה ויש שימוש במילות הוגה הרעיון ,המחבר המקורי,
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בפסקה מוזחת (  )indentedעם מראה מקום .שימוש ברעיון המועלה במקור אחר ללא
מראה מקום ו/או שימוש בניסוח המקורי ללא מראה מקום נחשבים לגניבה ספרותית,
פלגיאט ,ומפרים את כללי היושר האקדמי ובמקרים רבים אף נחשבים לעברה פלילית.
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