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יעדי ההוראה:
עד כמה השתנתה מערכת החינוך הציבורית מאז הקמתה לפני למעלה ממאה וחמישים שנה? למרות
השינויים החברתיים הרבים המקומיים והגלובליים ,ומהפכות הידע והטכנולוגיה שהתרחשו בעשורים
האחרונים ,קיימת ביקורת על כך שמבנה בתי-הספר ,אופני ההוראה נושאי הלימוד ודרכי הערכתם
נותרו כשהיו .האמנם בתי"ס עמידים בפני שינויים מהותיים?
במהלך השנה נסקור את הספרות המחקרית הנוגעת למדיניות חינוכית בארץ ובעולם ,ונבחן שינויי
מדיניות שנעשו בארץ .מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לתהליכי עיצוב מדיניות חינוכית בארץ
ובמדינות אחרות ,תוך הבנת קשרי הגומלין המורכבים בין השותפים הרבים לעיצוב מדיניות חינוכית,
ותוך עמידה על היבטים פוליטיים ,כלכליים ,חברתיים ואידיאולוגים ,מקומיים וגלובליים ,בעיצוב מדיניות.
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החינוך הציבורי – מהן מטרותיו?
כיצד נקבעת מדיניות חינוכית?
מי משפיע ,מי שותף ,ולמי זה טוב?
היבטים חוקיים וכלכליים בעיצוב מדיניות.
היבטים גלובליים והשפעתם על עיצוב מדיניות.
• כלכלה גלובלית.
• "השאלה" של תאוריות.
הצלחה או כישלון? על מדידת רפורמות ותהליכי שינוי.
חינוך ואי-שוויון חברתי.
מורות/מחנכות – מהו מקצוע ההוראה?

* דרישות והרכב ציון הקורס
** משקל בציון הסופי
__ חובה

10 % נוכחות
40 % - דוחות קריאה
50 % - עבודת סיכום
100% סה"כ
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.יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים
.אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר
.על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם
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