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תיאור כללי מטרות הקורס:
הקורס מציע מבט על חיי היומיום של בית ספר מנקודת מבט ביקורתית .הקורס בוחן את
המציאות דרך מודל שלושת המרחבים :מרחב פדגוגי ,מרחב ארגוני ומרחב מערכתי .במרחב
הפדגוגי  :סמכות ומשמעת ,אופני הוראה שונים בכיתה והאופן בו הם תורמים להבניה חברתית,
במרחב הארגוני :תוכניות הלימודים במבט ביקורתי ( מתמטיקה ,שפה  ,מקרא) ,המבנים
הארגוניים בתוך בית ספר והמשמעות שלהם( צוותים ,חלוקת הסמכות וכו') ,הסביבה הלימודית.
במרחב המערכתי :מודל הניהול של בית הספר ,קשר עם ההורים ,שותפויות או ניכור בקהילה בה
בית ספר נמצא ,רישום וקבלה ,ועוד.
המודל מאפשר לזהות מגנונים לשימור חברתי ולשינוי חברתי בכל אחד מהמרחבים ,ומתבסס על
מושגים ועקרונות של תאוריות ביקורתיות.
הקורס מציע הכרות עמוקה עם מערכת החינוך ,בהקשר להבניה חברתית ולשימור חברתי.
הקורס מלווה לצד דוגמאות מעשיות רבות ,בתאוריות בכל אחד מהתחומים בהם הוא עוסק.
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 ,יש לשים את
הציטוט במרכאות ולציין מראה מקום .ציטוטים העולים על  40מילים מוצגים 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.
כמו כן ,במראי מקום שבטקסט יש לכלול רק טקסטים שקראתם בפועל .אם אתם מסתמכים על
ספרות שניונית ,למשל ,סכום שד"ר  Xכתב במאמרו ( שאותו קראתם) על עבודתו של פרירה ,יש
לציין במראה המקום את מאמרו של  Xולא את פרירה ,או לציין כך ( :פרירה ,1989 ,כפי שנידון
אצל .)2004 ,X
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