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יעדי ההוראה:
רפורמות ושינויים במערכות החינוך התרחשו ומתרחשות בארץ ובעולם עשרות רבות של שנים .ועדיין,
התחושה הרווחת היא שבתי הספר לא השתנו הרבה במאה האחרונה; אי-השיוויון לא קטן אלא גדל; ולמרות
מהפכת הידע והטכנולוגיה רמת הידע של בוגרי ובוגרות מערכת החינוך מוטלת בספק.
במהלך השנה נסקור את הספרות המחקרית הנוגעת לרפורמות ושינויים מרכזיים שנעשו במערכות החינוך
בארץ ,ובעולם.
מטרת הקורס היא להכיר ולבחון בצורה ביקורתית את הרפורמות החינוכיות שנעשו בארץ ובמדינות אחרות,
תוך הבנת קשרי הגומלין המורכבים בין השותפים הרבים לעיצוב רפורמות והנעת שינוי במערכת החינוך.
פרשיות לימודים:
במהלך השנה נכיר ונבחן רפורמות ותהליכי שינוי חינוכי שהתקיימו בארץ ובעולם .נעמוד על
היבטים פוליטיים ,כלכליים ,חברתיים ואידיאולוגים והשפעתם על דרישות לרפורמות חינוכיות,
הניסיונות להוצאתן לפועל ,ומידת הצלחתן.
נבחן רפורמות מההיבט המקומי וגם הגלובלי ,תוך למידה ממחקרים על רפורמות שנעשו
במדינות אחרות (ארה"ב ,אנגליה ,יפן ,סינגפור) .חלק מהשאלות והנושאים בהם נעסוק יהיו:
 .1רפורמות לשם מה?
 .2רפורמות ואי-שיוויון חברתי.
 .3מי משפיע ,מי שותף ,ולמי זה טוב?
 .4היבטים גלובליים והשפעתם על רפורמות.
 כלכלה גלובלית.
" השאלה" של תאוריות.
 .5הצלחה או כישלון? על מדידת רפורמות ותהליכי שינוי.
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** משקל בציון הסופי
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Goals:
Despite decades of educational reform and change, there is a sense that schools and
schooling have not changed much during the last century. Educational inequality has
not been decreased but has rather increased, and the knowledge of school graduates in
the Information Age is questionable.
During the course of the year, we will review the research literature regarding central
educational reforms and changes in Israel and other countries in the world.
The goal of this seminar is to review in a critical way educational reforms in Israel
and elsewhere, through an understanding of the complex relations amongst the
multiple participants in the shaping of educational reforms and change in the
educational system.
Course Contents:
Over the course of the year, we will review and critically analyze educational reform
and change in Israel and other countries. We will look at political, economic, social,
and ideological aspects, and their influence on the demand for educational reform, the
attempts to implement the reform, and their success.
We will analyze educational reforms locally and globally, through studies that have
been conducted on reforms in other places (U.S, U.K., Japan, Singapore). Some of the
questions and topics that we will discuss include:
1. Why do we need educational reform?
2. Educational reforms and social inequality.
3. Who influences? Who participates? And who benefits?
4. Global aspects and their impact on educational reform:
a. The global economy.
b. Borrowing and lending of theories and ideas.
5. Success or failure? On the evaluation of educational reform and change.

Course Requirements:
1) Mandatory attendance and preparation 2) Assignments
-

20%
80%
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