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 מטרות הקורס:
מטרת הקורס לאפשר לסטודנטיות.ים להתנסות במיני מחקר של רפורמה שנעשתה במערכת החינוך. במהלך הקורס 

לתחומי העניין שלהם, לסקור את הספרות המחקרית ידרשו המשתתפות.ים לבחור רפורמה מסוימת הנוגעת 

הרלוונטית, להכין תכנית מחקר, לחקור בשדה את הרפורמה הנבחרת, ולנתח את מידת עמידת הרפורמה ביעדים 

 שהציבה לעצמה, תוך הבנת ההקשר הרחב בו היא נעשתה.

 

 מבנה הקורס:
, ובעיקר כאלו אשר מפרספקטיבה גלובלית חינוכיותמהלך הסמסטר הראשון נחשף לטקסטים העוסקים ברפורמות ב

הצלחתן של רפורמות. בכל שיעור תציג אחת הקבוצות טקסט ותוביל דיון ביקורתי -מנסים להסביר את הסיבות לאי

 לקראת השיעור כל קבוצה מתבקשת להעלות למודל תקציר של המאמר.בו. 

 

רפורמה שנעשתה במערכת  תבוחר קבוצהת, כאשר כל קבוצובמהלך הקורס יעבדו הסטודנטיות.ים ב פרויקט גמר:

 החינוך )כולל חינוך לא פורמלי/השכלה גבוהה וכו'( במסגרת בחינת רפורמה זו יוגשו:

 

יגישו הסטודנטיות.ים מסמך בהיקף של שני עמודים בו תוצג  31.10.19: עד לתאריך תיאור הרפורמה לבחינה

 המחקר. הרפורמה הנחקרת, שאלת מחקר ראשונית, ושדה 

סקירת ספרות רלוונטית לרפורמה אותה  יגישו הסטודנטיות.ים14.11.19 עד לתאריך : סקירת ספרות רלוונטית

 מבקשים לחקור. 

)טיוטה ראשונה של פרק המתודולוגיה  תוכנית המחקראת יגישו הסטודנטיות.ים  2.1.20לתאריך עד  תכנית מחקר:

 .+ סקירת ספרות מתוקנת(

 לעמיתות.ים בקורס. וממצאים ראשונייםאת המחקר  קבוצה תציגבמהלך סמסטר ב'  פרזנטציה:

חלק רפלקטיבי של  העבודה המסכמת תציג באופן אינטגרטיבי את כל חלקי העבודה, כולל גם עבודה מסכמת:

 הסטודנטים.

 

 חלק מהנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 

 רפורמות לשם מה? .1

 שוויון חברתי.-רפורמות ואי .2

 משפיע, מי שותף, ולמי זה טוב?מי  .3

 היבטים גלובליים והשפעתם על רפורמות. .4

 .השאלה" של תאוריות" 

  כלכלה גלובלית 

 הצלחה או כישלון?  על מדידת רפורמות ותהליכי שינוי. .5

 

סקירת , עריכת גיבוש שאלת מחקרכן יעסוק הקורס והתרגול בהיבטים הנוגעים בעריכת מיני מחקר ובכלל זה: -כמו

 .ניתוח נתונים איכותניו ראיון, ניהול בניית מתודולוגיה ,ספרות

 



 דרישות והרכב ציון הקורס:

כמו כן נדרשת קריאה של כל חומרי הקריאה נוכחות והשתתפות חובה בכל פגישות הקורס.  –נוכחות והשתתפות 

 10%  -פני כל שיעור והגשת רפלקציההרלוונטיים ל

 20% –הגשת רפלקציות 

 )סמסטר א'( 10% –הצגת מאמר )רפרט( 

 )סמסטר ב'( 10% –הצגת פרזנטציה בכיתה 

 50% –)כולל חלק רפלקטיבי(הגשת עבודה מסכמת 

 מועד הבחינה יקבע במהלך סמסטר ב'. לאחר הגשת העבודה תתקיים בחינת גמר בעל פה.

 

 אתר הקורס: 
האתר כולל לוח מודעות של הקורס, מקורות נוספים כמו . של האוניברסיטהמודל  לקורס יש אתר במערכת

הסילבוס, תרגילים, מאמרים וקישורים לאתרים רלוונטיים. הכניסה לאתרים מחייבת שם וסיסמא בהתאם להנחיות 

 גוריון. -אוניברסיטת בן

 

 (חומר קריאה אינו סופי, יתכן כי חומר נוסף יינתן במהלך השנה) מקורות
 עברית

  הד החינוך. דוח מקינזי. על הגורמים להצלחתן של מערכות החינוך הטובות בעולם(. 2008), מ., מורשד, ברבר

 אביב, רמות.-. תללהיגיון: על אסטרטגיות שינוי וחדשנות בחינוךבין חזון (. 2006חן, ד. )

 . מרכז אדווה.בידול, אי שוויון ושליטה מתרופפת(. 2009בוזגלו, נ. )-סבירסקי, ש., דגן

 . ירושלים, ון ליר והקיבוץ המאוחד.לקראת מהפכה חינוכית(. 2006ענבר, ד. )

 ירושלים, ברנקו וייס. להילחם בבית ספר?על מה כדאי (. 1999פולן, מ., הארגריבס ר. )

 . ירושלים, ברנקו וייס.שינוי ושיפור במערכות חינוך(. 2011פישר, ג., מיכאלי, נ. )
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