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המחלקה לחינוך

שם הקורס בעברית :התרבות הישראלית ובית הספר
שם הקורס בעבריתThe Israeli Culture and Schooling :
מס' קורס (במידה ומדובר בשינוי פרטי קורס)12920265 :
שם המרצה :ד"ר דורית טובין
יעדי ההוראה:
מטרת הסמינר היא לבחון את תופעת "התרבות הלאומית" והדרכים בהם ערכיה המרכזיים משועתקים
בתהליך החינוכי .במהלך הסמינר נפגוש מגוון תיאוריות העוסקות בשאלת תרבות בכלל ,ותרבות
לאומית בפרט ,ונבחן מחקרים על התרבות הישראלית לאור תיאוריות אלו .במקביל ,יושם דגש על
הדרכים בהם מחלחלת התרבות הלאומית לפרקטיקות בבית הספר.
כדי לבחון את שאלת נוכחותם של ערכי התרבות בבית הספר ידרשו הסטודנטים לבצע תצפיות בבתי
ספר בהם יחקרו את הדרכים הגלויות והסמויות בהם נוכחות התרבות והגורמים המעצבים ומעוצבים על
ידה.

פרשיות לימודים:

 .1תרבות לאומית ומקורותיה
 .2תרבות לאומית – מבט משווה
 .3התצפית וחקר תרבות
 .4מופעיה של התרבות הישראלית
 .5מערכת החינוך ושעתוק תרבותי
 .6היחס לסמכות ובית הספר
 .7אינדיבידואליזם וקולקטיביזם
 .8מגדר וחינוך
 .9סובלנות לעמימות ובית הספר
 .11זמן ומרחב ובית הספר
 .11סיפוק ואיפוק ובית הספר
 .12איך הכל משתלב ביחד
 .13מצגות סטודנטים
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יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים.
אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.
על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.
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Goals:
This seminar's aims are to explore the concept of national culture, learn its social
functions, and to search for ways by which the educational system and schooling
process can reproduce national culture. During the seminar we will encounter several
theories dealing with national theory and its relationship with schooling and
educational process.
For researching the presentation of Israeli culture in school, students will have to
undertake several observations to explore the apparent and hidden ways whereby
culture is shaped and reshaped educational practices.

Course Chapters:
1. Origins of national culture
2. National culture – comparative perspective
3. Culture and observation
4. Appetences of culture
5. Schooling and culture reproduction
6. Power distance, respect and honor
7. Individualism and collectivism at school
8. Gender and education
9. The avoidance of uncertainty
10. Time and space
11. Indulgence and Restraint
12. How it all integrate together?
13. Students’ presentations
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