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Course name:
Alternative approaches to learning and teaching:
Ideology and practice
Course number:
Lecturer: Dana Vedder-Weiss
Reception Hours:

Goals:
In this course, students will critically examine different educational ideologies
and different approaches to learning and teaching, through their
implementation in traditional and alternative schools (such as democratic and
Waldorf schools). Exploring the diversity and discussing similarities and
differences in theory and practice, students will develop a personal
educational perspective. The course will include experiences of instruction
according to the different approaches and a project of developing a utopian
school model which implements the students' evolving educational
perspective.

Course Chapters:
Classic Humanistic education
Existentialism
Progressive education
Democratic education
Open/free education
Waldorf education (anthroposophy)
Critical pedagogy
Home schooling and Unschooling

Course requirements:
Attendance:
Required
Active participation and assignments (reading and reacting, reflection etc):
20%
Development and facilitation of a lesson: 20%
Visiting a school (including preparation and report): 10%
Writing a personal educational view point: 20%
Final project – developing school models :30%
Total
100%
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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. .
***

