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 תיאור הקורס ויעדי הוראה

ועדיין, התחושה  רפורמות ושינויים במערכות החינוך התרחשו ומתרחשות בארץ ובעולם עשרות רבות של שנים.

שהתרחשו בעשורים ת הידע והטכנולוגיה ולמרות מהפכ .האחרונההספר לא השתנו הרבה במאה -הרווחת היא שבתי

הספר, אופני ההוראה נושאי הלימוד ודרכי הערכתם נותרו כשהיו.  -קיימת ביקורת על כך שמבנה בתיהאחרונים, 

  ? בתי"ס עמידים בפני שינויים מהותייםהאמנם 

 ת החינוך בארץומרכזיים שנעשו במערכבמהלך השנה נסקור את הספרות המחקרית הנוגעת לרפורמות ושינויים 

מטרת הקורס היא להכיר ולבחון בצורה ביקורתית את הרפורמות ונבחן את הרפורמות הנעשות כיום בארץ. , ובעולם

החינוכיות שנעשו בארץ ובמדינות אחרות, תוך הבנת קשרי הגומלין המורכבים בין השותפים הרבים לעיצוב רפורמות 

נעמוד על היבטים פוליטיים, כלכליים, חברתיים ואידיאולוגים והשפעתם על דרישות  ינוך.והנעת שינוי במערכת הח

 סיונות להוצאתן לפועל, ומידת הצלחתן.  ילרפורמות חינוכיות, הנ

 חלק מהשאלות והנושאים בהם נעסוק יהיו:

 רפורמות לשם מה? .1

 וויון חברתי.ש-רמות ואירפו .2

 מי משפיע, מי שותף, ולמי זה טוב? .3

 היבטים גלובליים והשפעתם על רפורמות. .4

 כלכלה גלובלית. 

 השאלה" של תאוריות". 
 .הצלחה או כישלון?  על מדידת רפורמות ותהליכי שינוי .5

 

 אופני למידה ודרכי ההוראה

במהלך סמסטר א' נתרכז בדיון בטקסטים תיאורטיים קלאסיים העוסקים ברפורמות מערכות חינוך בארץ ובעולם. 

בטקסטים ייעשו במספר אופנים אשר יעודדו את ההשתתפות הפעילה של הסטודנטיות/ים. לצד הצגות הדיונים 

 פרונטליות )הצגת רפרט( נקיים דיונים במליאה, וכן נעבוד לעיתים בקבוצות קטנות.

עכשוויות שמתרחשות בארץ. הכיתה תחולק לקבוצות עבודה שכל אחת עבר ורפורמות סמסטר ב' יוקדש לרפורמות 

 הן תחקור רפורמה אשר מעניינת את חברות/חברי הקבוצה, ותשתף את הכיתה במחקרה. מ
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 דרישות הקורס

 נוכחות בשיעורים.ל חשיבותחלק ניכר מחומר הקורס יעלה מדיון בכיתה, לכן ישנה  .נוכחותקיימת חובת 

 היעדרות של למעלה משלושה שיעורים בסמסטר תמנע את השלמת הקורס.

לצד הצפייה לקחת חלק פעיל  יים תורמים להעשרת הידע של כולנו.תשותפות בדיונים הכית – השתתפות פעילה

 בשיעורים, ישנן במהלך השנה שתי מטלות הצגה, אשר יפורטו בהמשך.

על כל חומר קריאה יש להגיש לשם כך,  הכרות עם החומר העיוני הניתן לקריאה. עור לאחריחשוב להגיע לש – מוכנות

 .קציהרפלשל עמוד אחד 

 :עמידה במטלות הקורס

הצגת רפרט: במהלך סמסטר א' יוצגו מאמרים מחומר הקריאה לדיון ע"י קבוצה של סטודנטיות/ים. בשיעור  .1

. ההצגה ישתתפו בהצגת מאמר /סטודנטסטודנטיתכך שכל  הראשון נתחלק לקבוצות ונקבע את מועדי ההצגה

דקות ותכלול תמצית של הרעיונות המרכזיים בטקסט, נקודות מחלוקת או ביקורת על הכתוב,  15 -כתארך 

 וכן שאלות לדיון אותו תוביל הקבוצה המציגה.

הצגת ממצאים ראשוניים של עבודת המחקר: במהלך סמסטר ב' כל קבוצה תציג את הרפורמה אותה בחרה  .2

 לחקור בפני הכתה.

וחנת רפורמה מסוימת שנעשתה בארץ. העבודה תעשה בקבוצה ותכלול גם עבודה מסכמת: הגשת עבודה הב .3

רפלקציה אישית של כל אחת/אחד מהמשתתפים. )הוראות מפורטות לגבי העבודה יינתנו בשיעור ויופיעו 

 במודל(

 

 יםהערכת הסטודנט

 10% –והשתתפות בשיעורים  וכחותנ

 10% –הגשת רפלקציות 

 (סטר א'סמ) 15% – הצגת מאמר )רפרט(

 15% –הצגת העבודה הסופית )סמסטר ב'( 

  50% –עבודה סופית 

. האתר כולל /http://moodle2.bgu.ac.ilשל האוניברסיטה בכתובת:  moodleלקורס אתר במערכת  אתר הקורס:

 וקישורים לאתרים רלוונטיים. סילבוס  להגשת עבודות, הנחיותלקריאה, לוח מודעות של הקורס, מאמרים 

 :לך השנה(מהב יינתןנוסף אינו סופי, יתכן כי חומר )חומר קריאה  חלקית ביבליוגרפיה

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

 . ירושלים, ון ליר והקיבוץ המאוחד.לקראת מהפכה חינוכית(. 2006ענבר, ד. )
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http://moodle2.bgu.ac.il/
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