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ניים. מערכות חינוך פועלות בזירה המקומית אך קשובות מערכות חינוך מטבען הן ארגונים מורכבים ורבגו

. שינויים גלובליים בכלכלה ובחברה השפיעו על מערכת החינוך הציבוריתקשב רב לזירה הבינלאומית. 

שינויים אלה מאופיינים ברפורמות גלובליות, מערכת סטנדרטים עולמיים והשוואה בינלאומית באיכות 

הארגונים, המנהיגות במהלך הקורס נסקור מושגים מרכזיים בחקר התוצרים החינוכיים הלאומיים. 

גלובליים וחינוך. ננסה לברר כיצד תהליכים ארגוניים נעמיק בבחינת הקשר שבין תהליכים  .הגלובליזציהו

וכיצד הם ישפיעו על  מערכת החינוך הציבורית שהוקמה לפני למעלה ממאה וחמישים שנהאת משנים אלה 

נעסוק בשאלות אלה תוך בחינת סוגיות עכשוויות ברמת המדיניות הארגון והפרט. . ידיתמערכת החינוך העת

רועים יהמפגשים ילוו בדיונים פתוחים תוך התבססות על חומרי הקריאה, ניסיון מקצועי של המשתתפים וא

 אקטואליים.

 ארגונים רציונליים ובירוקרטיים 

 ומערכות חינוך התיאוריה הניאו מוסדית, תיאוריית החברה העולמית 

 המבנה הארגוני של בית הספר 

 ?מהי מנהיגות 

 מנהיגות חינוכית 

 גלובליזציה בחינוך 

 גלוקליזציה בחינוך 

  ביזור, אוטונומיה ואחריותיות –רפורמות בחינוך 

  מבחני הישג –אפקטיביות בית ספרית 

 סטנדרטיזציה בתכני לימוד 

 

יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות 

 הסטודנט



  הקורסוהרכב ציון דרישות 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימה ביבליוגרפית:
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

 
 
 
 

 

 
 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **

 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. ***

 )יש למחוק את המיותר( משקל בציון הסופי **

        חובה x _       _%10 ___  -  ת נוכחו

 ___%30 ___  - דוחות קריאה

 ___%60 ___  - עבודה מסכמת

 100% -  סה"כ
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