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יעדי ההוראה
 התמיכה. החברה והכלכלה,הדמוקרטיה הישראלית צעירה והיא ניצבת מול אתגרים הרי גורל בתחומי הביטחון
בדמוקרטיה היא תכונה נלמדת ומשום כך דרושה התערבות חינוכית מגוונת וענפה על מנת להכשיר את הדור
 החינוך האזרחי נגזר ממטרות חוק.הצעיר לתפקיד האזרח במשטר דמוקרטי וליצירת מחויבות כלפי הדמוקרטיה
החינוך הממלכתי בישראל והוא ביסודו חינוך השואב חלק ניכר מעקרונותיו מן האתוסים של הדמוקרטיה
 גישות ומודלים שונים המתמקדים בחינוך ערכי ובעיקר ביישום, הקורס יעסוק בפרשנויות.הליברלית המערבית
 אשר, נדבך חשוב בקורס יוקדש לחינוך לחשיבה ביקורתית.שלהם לחינוך אזרחי במדינה מרובת תרבויות
 אלה הכרחיות. הערכה וביקורת, יכולת שיפוט,לתפיסתנו מהווה מרכיב מרכזי בגיבושן והצמחתן של זהות ערכית
לדעתנו כדי לבסס חינוך אזרחי שיש בו ערכים במובן של השקפות עולם אך גם ערכים במובן של אמות מידה
.לניתוח והבנת המציאות המורכבת הסובבת אותנו
Civic Education and Multiculturalism
A democratic way of life is still young in Israel, and it is facing many critical challenges in
security, society, and economics.
The support of democratic institutions is an acquired and learned attitude and therefor it
requires a wide and varied educational involvement in order to prepare our youth to function
in a responsible manner in support of a democratic way-of-life with all of its benefits and
obligations.
Civic education is derived from the stated purposes of the governmental law of public
education in Israel. This is based on the classic Western, liberal traditions of democracy as the
guiding principle of good government.
This course will deal with various interpretations, approaches and models that relate to values
based civic education, especially as they apply to civic education in a multicultural state.
An additional aspect will be devoted to the teaching of critical thinking of these issues so that
students will be able to deal with value based identity, judgement, evaluation ,and critical
analysis of civic education.
These are needed so that civic education awareness that is based on a world view and values
with standards, ability of analysis and understanding of the realities that surround us.
דרישות והרכב ציון הקורס
השתתפות פעילה
100%- מבחן מסכם בסוף סמסטר
מקורות
. של הקורסMoodle כל חומרי הקריאה העיוניים יועלו במסודר לאתר ה
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