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בחירתו של דונאלד טראמפ לנשיאות ארה"ב ,כמו משאל "הברקסיט" בממלכה המאוחדת
ועלייתן של מפלגות פופוליסטיות באירופה ,מצביעים על תהליכי שינוי חברתיים עמוקים
שמשקפים בין היתר ניכור של ציבור הולך וגדל מהמוסדות הדמוקרטיים והכלכליים
המסורתיים .בקורס זה נבחן את המקורות החברתיים ,הכלכליים ,והתקשורתיים של תהליכים
אלו ,תוך התמקדות במקרה האמריקאי ,ונדון בהשלכותיהם החינוכיות .בין היתר נדון בדילמות
העומדות בפני מורים אמריקאיים בהתמודדות עם "אפקט טראמפ" על תרבות בתי ספר ,דיון
בנושאים שנויים במחלוקת ,סוגיית חופש הביטוי ותרבות התקינות הפוליטית ועוד.
מטרות הקורס
המשתתפים בקורס –
(א) יכירו את התמורות החברתיות שתורמות לעליית הפופוליזם בארה"ב
(ב) ידונו בדילמות החינוכיות שמציבות אותן התפתחויות חברתיות
אופני הלמידה בקורס
אמצעי הלמידה העיקרי בקורס הינו דיון ביקורתי בטקסטים מחקריים והגותיים .הכנה
מוקדמת לשיעורים וכן השתתפות בהם הינן קריטיות להצלחתו של הקורס.
התמודדות עם נושאים פוליטיים
במהלך הקורס ניגע בנושאים רגישים ושנויים במחלוקת פוליטית ,אם כי בהקשר האמריקאי
ולא בהקשר הישראלי .מי שמעוניין לדעת איפה אני עומד ביחס לנשיאות של דונאלד טראמפ
מוזמן לקרוא את מה שכתבתי בשבוע שבו הוא נבחר ,כאן:
http://cprtrust.org.uk/cprt-blog/after-trump-what-next/
אני משתף אתכם בעמדתי כעניין של שקיפות ,לא כדי לשכנע אתכם .השאלה האם טראמפ
הוא נשיא ראוי לא תעסיק אותנו בקורס הזה .אלא ,מטרת הקורס היא לבחון את תופעת
הטראמפיזם בכלים סוציולוגיים ,ולדון בהשלכותיו החינוכיות .אף על פי כן ,יכול להיות שניגע
בשאלות שנויות במחלוקת .בתור מרצה ,אני אעשה את מיטבי לאפשר לכל אחד להביע את
דעתו ,ללא חשש ,במיוחד דעות מנוגדות לדעתי .ננסה כולנו לטפס על "קיר האמפטיה"
שתוקע את השיח הציבורי (נכיר את הקיר הזה כשנקרא את הוכשילד בשבוע השלישי של
הקורס) .כמו-כן ,נדון גם בשאלה זאת של ההתמודדות עם סוגיות שנויות במחלוקת
פוליטית ,החל מהשבוע השני של הקורס ,כשנדון במאמרו של סמגורינסקי ,וגם בהמשך אם
וכאשר הנושא יהיה רלוונטי.

דרישות הקורס כוללות:
 )1נוכחות והשתתפות סדירות :איכות ההשתתפות קובעת – לא מידת ההשתלטות על
הדיון .מהי השתתפות איכותית? השתתפות שקשובה למהלך הדיון ,מגיבה
לנקודות שהועלו ומקדמת את הדיון על-ידי הוספות רעיונות ,ראיות ו/או נקודות מבט
חדשים .מוערכות במיוחד הערות שמעוררות שאלות ,שחותרות תחת הדעה
הרווחת בכיתה (לרבות אילו המותחות ביקורת על דעתו של המרצה) תוך התבססות
על חומרי הקריאה ועל מקורות אחרים של ראיות מחקריות .רצוי להימנע מהערות
שנפתחות באמירה כגון "לא הספקתי לעיין במאמר ,אולם ."...ע"פ כללי
האוניברסיטה מותר להיעדר מעד  20%מהשיעורים בסמסטר (כולל תקופת
השינויים) .אני מבקש להודיע מראש אם אתם נאלצים להיעדר משיעור ,להגיע
באיחור או לצאת מוקדם.
 )2מטלות קריאה :במהלך הסמסטר כל סטודנט יגיש  1-2שאלות שעולות מקריאת
המאמר של אותו שבוע ,בכתב לפורום במודל עד  24שעות לפני השיעור .לא ניתן
ציון על השאלות המוגשות ,אולם הגשה בזמן של שאלות ל 8-מאמרים לפחות מזכה
את המגיש בציון עובר בסעיף זה .יש לכתוב את השאלה (או שאלות) ועוד 2-3
משפטים שמסבירים מדוע מתעוררת השאלה.
 )3עבודת סיום קורס :ומה קורה בישראל? בעבודה זאת אתם מתבקשים לדון
בהשלכות של הרעיונות שנלמדו בקורס בהקשר של החברה והחינוך הישראליים.
אורך העבודה לא יעלה על  5עמודים (ברווח אחד וחצי ,פונט  12נקודות ושוליים
של  2.5ס"מ) ,כולל מראי מקום .אפשר ואף רצוי לכתוב את העבודה בזוגות.
פרטים והנחיות נוספים יימסרו בהמשך.
הערכה:
נוכחות חובה
השתתפות -
 8מטלות קריאה -
עבודת סיום קורס -
סה"כ

10 %
24 %
66 %
100%

מדיניות לגבי הארכות ואיחורים:
א) אין אפשרות להגיש את השאלות באיחור.
ב) את העבודה בקורס יש להגיש עד ה 27-יולי  .2018כל איחור בהגשה יפגע בציון (כל יום
איחור = נקודה בציון הכולל של העבודה) .ינתנו הארכות במקרים חריגים כגון לידה או
מחלה (מגובה באישור רפואי) .לחץ בעבודה לא מהווה סיבה למתן הארכה – אנא תכננו את
הזמן שלכם בהתאם.
יושר אקדמי
הציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם של הסטודנטים
הרשומים בקורס .הגשת עבודות שנעשו על ידיכם עבור קורס אחר ,או עבודות שנעשו על ידי
אנשים שאינם רשומים בקורס ואינם מופיעים ברשימת המגישים של העבודה נחשב כהפרה
של היושר האקדמי.
בכתיבת עבודות כאשר יש שימוש ברעיונות המועלים במאמרים נהוג להביע את הרעיון
במילים חדשות פרי עטו/ה של הכותב/ת ולציין מראה מקום להוגה הרעיון המקורי (קרי :שם
המחבר ושנת המאמר בסוגריים) .במקרה שיש שימוש במילות הוגה הרעיון ,המחבר

 מילים40  ציטוטים העולים על. יש לשים את הציטוט במירכאות ולציין מראה מקום,המקורי
 שימוש ברעיון המועלה במקור אחר ללא.) עם מראה מקוםindent( מוצגים בפסקה מוזחת
,או שימוש בניסוח המקורי ללא מראה מקום נחשבים לגניבה ספרותית/מראה מקום ו
. ומפרים את כללי היושר האקדמי,)plagiarism( פלגיאט
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 הערות ובקשות לגבי. זהו מסמך חי ונושם:**הערה אחרונה לגבי הסילבוס
,2018  ינואר27- שהוכנה ב, הגרסה הנוכחית.נושאים יתקבלו בברכה
 עידכונים יתפרסמו באתר.עשויה להתעדכן ולהשתנות במהלך הקורס
.המודל – נא ודאו שאתם מקבלים הודעות בנוגע לקורס בדואר האלקטרוני

