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ציולוגיה של הסו יסודהמושגי מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים/יות את נקודת המבט ו
הסוציולוגית ונלמד  הבכלל והסוציולוגיה של החינוך בפרט. בסמסטר א' נתמקד בדיסציפלינ

נבחן את מערכת החינוך מנקודת מבט לבחון את העולם בעיניים חברתיות. בסמסטר ב' 
נשאל מהו תפקידה המוצהר ומהי היא עושה בפועל? נלמד להכיר את  –סוציולוגית ביקורתית 

ן רקעו החברתי של הפרט לבין הישגיו הלימודיים ואת הסיבות לכך, נביט בחיי הקשר ההדוק בי
בית הספר והכיתה מנקודת מבט סוציולוגית ונבחן גם מקרים ותופעות של שינוי וצמצום פערים 

 בחינוך.

 סמסטר א

 מהו החברתי ? תפישות תיאורטיות מרכזיות  –מהי הסוציולוגיה 
תיאוריות מבניות )פונקציונליזם   הסוציולוגי ; הדמיון -  הקדמה 1-2שיעורים  
 וקונפליקט(  
 פרספקטיבת מיקרו ואינטראקציה  – 3שיעור  

 תיאוריות הבנייתיות  – 4שיעור  

 תמות ומושגים מרכזיים במחקר הסוציולוגי  -שער שני 

 חברות  – 5שיעור  

 תיוג וסטייה  6שיעור  

 ריבוד ואי שוויון  7שיעור  

 השלמות ויישור קו  – 8שיעור   

 ארגונים ובירוקרטיה  9שיעור  

 אתניות ולאומיות  – 10שיעור  

 מגדר  - 11שיעור   

 גלובליזציה  – 12שיעור  

 סיכום: הסוציולוגיה וחיינו  – 13שיעור  
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 * הקורסוהרכב ציון דרישות 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משקל בציון הסופי **

 בחירה X       חובה __       % ______  -  נוכחות 

   % ______  - בחנים ***

 מהציון( 50%) סמסטר א

 %15   -  עבודות

 %85   -  מבחנים

 מהציון( 50%) סמסטר ב

 %15   -  עבודות

 %85   -  מבחנים

 % ______  -  סיורים

 100% -  "כסה

 

 

 

 

 

 סמסטר ב

 נתוני רקע ומבוא תיאורטי 

ונתונים  בין השיח הציבורי לשיח האקדמי –: מערכת החינוך בישראל  1שיעור  

 מהמחקר  

 : פרספקטיבות תיאורטיות מרכזיות על מערכת החינוך 2שיעור  

 שער ראשון : מערכת החינוך כאתר של אי שוויון ושעתוק 

 : צפייה בקטעי סרטים ודיון 4שיעור  

 הביטוס, סוגי ההון ושעתוק בחינוך  –: התיאוריה הבורדייאנית בחינוך  5-6שיעורים  

מודלים של בחירת מוסדות  –מנגנון של התמיינות חברתית :  בחירה כ7שיעור  

 ותחומי לימוד  

 שער שני: מערכת החינוך כאתר של מוביליות שינוי )מוגבלים( 

 המהפכה הלא גמורה –: מגדר וחינוך 8שיעור  

המקרה של ה -שוויון השכלתי -: התרחבות מערכת ההשכלה הגבוהה ואי9שיעור  

 זרחי החדשמכללות והמעמד הבינוני המ 

 דור ראשון להשכלה  –: מוביליות אישית וחציית גבול 10שיעור  

 מבט סוציולוגי על חיי בית הספר, הכיתה והתלמידים  3שער 

 : זהויות אתניות, זהויות של תלמידים והישגים לימודיים11שיעור  

 אלימות בבית ספר ; סוציולוגיה של חרם –: אינטראקציות בכיתה 12שיעור  

 ?: סוציולוגיה שימושית למורים13 שיעור 

 



 לפחות 70ציון סופי  -ציון עובר בקורס
 

 רשימה ביבליוגרפית:
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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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