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יעדי ההוראה:
מאז אמצע המאה ה 20-בית הספר עומד תחת מתקפות מכיוונים שונים :טוענים ,בין השאר,
שהוא לא מספק גירויים פסיכולוגיים מתאימים ללמידה ,שהוא יוצר קונפורמיזם חברתי
ושמרנות פוליטית ,ושיש כיום פתרונות טכנולוגיים אפקטיביים יותר לרכישת ידע.
בקורס זה נשאל :האם הגיע הזמן לפרק את בית הספר המוכר לנו? אילו חלופות אפשר להציע
במקומו? והאם אפשר בכל זאת להגן על הצורך בבתי ספר גם במאה ה?21-

פרשיות לימודים:
 .1בית הספר בשירות השלטון :בחלק הראשון של הקורס נדון בדרכים שבהן בית הספר
פועל לשימור יחסי הכוח הקיימים בחברה – מעמיק פערים כלכליים ,משרש אידיאולוגיה
לאומנית ,ועוד.
 .2המורה המסכל והמורה הנבער :נדון בהגותו של הפילוסוף הצרפתי ז'אק רנסייר ,המזהה
בהיגיון ההוראה שמקובל בבית הספר את הבסיס לכל היררכיה חברתית.
 .3שחרור החברה מבית הספר :בחלק זה של הקורס נדון בחלופות לחינוך בית-ספרי ,כגון
זו שהוצעה על ידי איוואן איליץ' בספרו "ביטול בית הספר" והמגמה התומכת ב"חינוך ביתי"
).(homeschooling
 .4הגנה על בית הספר :לאור הביקורות על בית הספר והחלופות המוצעות ,נדון בניסיון
מקורי ומורכב להגנה על בית הספר ,שנוסח לאחרונה על ידי יאן מאסכליין המסתמך על
הפילוסופית הפוליטית חנה ארנדט.
 .5בית הספר ומאבק פוליטי :האם בית הספר יכול להיות זירה של מאבק פוליטי ,ואתר
שממנו יתחיל שינוי פוליטי משמעותי? בחלק זה של הקורס נכיר תשובות חיוביות לשאלה זו,
ונבחן אותן במבט ביקורתי.
 .6בית הספר בעידן הדיגיטלי :בחלק האחרון של הקורס נתמודד עם שאלות על אודות
השינויים בתפקודו ובתפקידו של בית הספר בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות .נצפה
בסרט ) Afterschoolארה"ב ,(2008 ,ונדון באפשרות להפוך את המסך הדיגיטלי לחלק
אינטגרלי מבית הספר.
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