אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המחלקה לחינוך תש"פ___2020
שם הקורס :ציונים זה לא הכל? על חינוך מעבר ללמידה
מס' קורס _________________ :
שם המרצה :גדעון דישון
שעות קבלה :בתיאום מראש בבנין  72חדר 168

יעדי ההוראה:
בשנים האחרונות ישנן עדויות לעליה מתמדת בכמות ובחשיבות של מדדי למידה בבתי ספר,
מיוזמת  5יח' מתמטיקה ועד רמאויות במבחני המיצב .בתוך סבך המדדים וההישגים פעמים
רבות נשכחות השאלות שהובילו רבים מאיתנו להיות מחנכים :כיצד לגרום לילדים אנשים
טובים ומאושרים יותר .למרות שזו מטרה כמעט מובנת מאליה ,היא מעלה שאלות רבות :מה
הן מטרות החינוך מעבר לרכישת ידע או השגת תעודות? האם וכיצד יכול בית הספר ,או
מסגרות בלתי פורמליות ,לעצב בצורה משמעותית את אופיים ומסלול חייהם של התלמידים?
ובעצם ,מה אנחנו מעצבים בכלל ,ובאיזו זכות?
קורס זה יציג גישות שונות לתפקיד החינוכי של מסגרות לימודיות פורמליות ובלתי פורמליות.
נתחיל מעיסוק תיאורטי במטרות החינוך במובנו הרחב ,ולאחר מכן נציג התנגדויות לעיסוק של
בתי ספר בחינוך שחורג מלמידה .בחציו השני של הקורס נחקור מודלים שונים לחשיבה על
חינוך ונחקור מספר מקרי מבחן של בתי ספר ייחודיים .כעבודת סיום הסטודנטים יפיקו תוצר
(מניפסט ,סרט ,פודקאסט) שמבקר את המצב החינוכי הקיים וקורא לשינוי (כל אחת בהתאם
לתפיסתה).

פרשיות לימודים:
מבוא – על מטרות החינוך
שער ראשון – מה אנחנו בעצם מחנכים – גישות תיאורטיות
 תירבות ופיתוח הרגלים
 אוטונומיה ופיתוח חשיבה עצמאית
שער שני – התנגדויות אפשריות לחינוך ערכי
 חינוך ערכי אינו אפשרי
 חינוך בשם מי? ערכים בדמוקרטיה רב תרבותית
שער שלישי – אושר והתפתחות אישית ללא ערכים
 פסיכולוגיה חיובית
 מיומנויות של המאה ה21-
שער רביעי – למידה פוגשת חינוך ,חקר מקרה
 חינוך דמוקרטי וקהילה צודקת
 חינוך לערכים בפנימיה צבאית
 פיתוח האופי דרך המקצוע
עבודת סיכום – הצגת תוצרים
 .1הצגה של עבודות סיום בכתה

דרישות והרכב ציון הקורס
משקל בציון הסופי ** (יש למחוק את המיותר)
נוכחות

X10 % -

בחנים ***

______ % -

עבודות

90 % -

מבחנים

______ % -

סיורים

______ % -

סה"כ

100% -

חובה__

בחירה
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אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.
על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.

