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יעדי ההוראה:
סמינר זה עוסק בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר היום החינוכי והחברתי מנקודת מבט סוציולוגית-
פוליטית ,תוך בחינת הקשרים בין מערכת החינוך ,מדיניות חינוכית ופרקטיקות חינוכיות ,למבנה החברתי
והשיח הפוליטי בישראל .במסגרת הסמינר נע מוד על הקשרים בין חברה ,שיח פוליטי וחינוך ,והאופן בו
ניתן להמשיג ולהבין קשרים אלו .במילים אחרות ,ננסה להבין למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים
שהחינוך הוא מעשה פוליטי ואיך "הפוליטיקה" באה לידי ביטוי בחינוך .כמו כן ,נדון בשאלות אלו תוך
התמקדות בהקשר הישראלי ,דרך סוגיות כגון האופן בו פערים ,שסעים וקונפליקטים חברתיים בישראל
באים לידי ביטוי בחינוך והתפקיד שמערכת החינוך ממלאת ביחס לאותם קונפליקטים .הקורס ישאל באופן
ביקורתי באיזו מידה ובאילו מקרים מערכת החינוך מתפקדת ככוח חיובי ובאילו מקרים היא משמרת ואף
מחזקת את הקונפליקטים הללו ,למה ואת מי ומה זה משרת? במסגרת הקורס נדון בסוגיות כגון החינוך
הערבי בישראל ,פערים כלכליים ומגדריים וביטויים בחינוך ,חינוך לאזרחות וחינוך ללאומיות ,חינוך בעידן
הגלובליזציה ועוד ...במסגרת הסמינר יחשפו הסטודנטים למגוון הסברים תיאורטיים וידרשו לבחון את
הקשר בין חברה ,שיח פולטי וחינוך דרך עבודה מחקרית.
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