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בשנים האחרונות נשמעות טענות חוזרות ונשנות שההשכלה הגבוהה אינה מקנה לסטודנטים את הכישורים 
ביקורת כללית על חזון ההשכלה הליברלי  , למעשה,המעשיים הנדרשים בעולם העבודה. טענות אלו מייצגות

מד לצריך לניתן והאם ביקורות אלו מוצדקות? האם . מופשטים שמתרכז בהקניית ידע והרגלי חשיבה
 קורס? בהאם אלו צריכות להיות ספציפיות או כלליות? ואם כן, )או במערכת החינוך( באוניברסיטהמיומנויות 

בין ידע ומיומנות )לחקור העקרוניים חינוך כדי לעמוד על ההבדלים הטקסטים מתחומי הפילוסופיה ונשלב זה 
פיתוח של מיומנויות, וננסה לחשוב כיצד ל ידע מול דגש על עהשכלה המבוססת אחורי לעומק את הרציונל מ

תלמידים בקורס ידרשו לשלב בין ניתוח  .ובכללשל ימינו,  באוניברסיטה  אלה מתקשרים למטרות החינוך
ים טיעונמושגים/מעמיק של המושגים והטענות העומדות בבסיס הדיון אודות מטרות החינוך, לבין הכלה של 

     לדילמות הקונקרטיות המעסיקות מחנכים ותלמידים בימינו.  האל

 

 :מטלות ומדיניות ציונים

 קריאה שבועית שוטפת .1
 נוכחות חובה .2
 מהציון הסופי( 10%סה"כ  –לכל מטלה  2%מטלות להגשה במהלך הסמסטר ) 5 .3
 (90%) עבודת סיום .4
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