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הקורס יעסוק בהתבוננות ביקורתית על המעשה החינוכי .לרובנו נדמה כי המהלכים
המתקיימים במערכת החינוך ,משרתים את צרכיו של התלמיד ,אולם לא תמיד הם לטובתו,
ולעיתים משרתים אינטרסים אחרים .תהליכים אלו ייבחנו באמצעות העמקת ההבנה והיישום
של מושגי היסוד בהגותו של פייר בורדייה על תהליכים חברתיים המחזקים הדרה .נדון במושגי
המפתח התיאורטיים :הביטוס ,שדות ,הון (כלכלי ,חברתי ,סימבולי) ,דוקסה ,אילוזיו ואלימות
סימבולית ,תוך קישורם לתהליכים המתרחשים בשדה החינוך.
תהליך הלמידה ילווה בספרות היסוד של בורדייה וממשיכי דרכו ,כמו גם מחקרים עדכניים
מהארץ ומהעולם ,אשר עוסקים בהיבטים יישומיים של התיאוריה בשדה החינוך .בוגרי הקורס
יהיו מסוגלים לבחון תופעות בשדה החינוך מזוויות מורכבות שאינן גלויות לעיני המתבונן מהצד.
פרשיות לימודים:
 .1התיאוריה הבורדיאנית במרחב הסוציולוגי.
 .2הביטוס ומאפייניו.
 .3ההון לסוגיו :תרבותי (כולל הון לשוני) ,חברתי ,כלכלי ,סימבולי.
 .4מאפייני השדה (אוטונומיה ,הטרונומיה ,סוס טרויאני).
 .5אלימות סימבולית מהי?
 .6אימפליקציות מעשיות בשדה החינוך.
 .7ביקורות על התיאוריה.
 .8אנאליזה עצמית.
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Course Name: Bourdieu and critical thinking about education
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Goals:
The course will focus critically on the educational action. For most of us, it seems that
the processes in the education system serve the needs of the student, but they are not
always in his favor, and sometimes serve other interests. These processes will be
examined by deepening the understanding and application of the basic concepts in
Pierre Bourdieu's social processes, which reinforce exclusion. We will discuss the key
theoretical concepts: Habitus, Fields, Capital, Doxa, Illusio, Misrecognition and
Symbolic Violence, which link them to processes in education.
The learning process will be accompanied by the basic literature of Bourdieu and his
followers, as well as recent studies in Israel and around the world, dealing with practical
aspects of education. Graduates of the course will be able to examine phenomena in the
field of education from complex angles that are not visible.
Course Chapters:
1. Bourdieu’s theory.
2. The Habitus and its characteristics.
3. Capital: cultural (including linguistic capital), social, economic, symbolic.
4. Field characteristics (autonomy, heteronomy, Trojan horse).
5. What is Symbolic Violence?
6. Practical applications in the field of education.
7. Criticism of the theory.
8. Self-analysis.

Requirements:

Components of final grade
Term papers 100%
Final exam
Total
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