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יעדי ההוראה:
להכיר את מערכת החינוך הערבית בישראל ואת מאפייניה הייחודיים ,השינויים והתמורות
שעברה מאז שנת  .1948יודגשו אפיונים אלמנטאריים של החברה הערבית והשפעתם על
התפתחות מערכת החינוך.
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 oתקופת המנדט הבריטי ()1948- 1917
 החינוך הערבי בישראל: oמערכת החינוך הערבי בישראל  -התפתחות היסטורית ( -1948היום)
 oמבנה מערכת החינוך הערבית
 oשינויים ותמורות
 oמטרות ויעדים
 oתוכניות לימודים
 oפוליטיזציה ושליטה
 oנתונים על המערכת ומשמעותם
 oהערכת הישגים
 oתכניות לקידום אוכלוסיות חלשות
 oטיפוח המצוינות ושוויון הזדמנויות בחינוך
 oסוגיות ודילמות ערכיות ומעשיות העומדות בפני מערכת החינוך כיום.
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