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להגדיר באופן ברור ואופרציונלי את המושגים "אוטונומיה אישיותית", "פעילות אוטונומית", 
"התפתחות אוטונומית", ו"למידה  אוטונומית" המקובלים במערכת החינוך, ולאפיין את הדרך 

 שבה יכול תהליך חינוכי שיטתי לסייע לאנשים צעירים להתפתח כאנשים  אוטונומיים.

 מסגרת הקורס:הנושאים שידונו ב
 ?לעתיד החינוך בישראלחשוב ע הדיון באוטונומיה אישיותית ומד :מבוא .1

"פעילות אוטונומית", "התפתחות , טונומיה אישיותית"ועות של "אממה המש .2

 ?אוטונומית", ו"למידה  אוטונומית"

להיות מטרת על של החינוך ך יצרהאם הערך של החינוך לאוטונומיה אישיותית  .3

 ליברלית? לבדו? יחד עם ערכים אחרים? בחברה דמוקרטית

 ית?תמיה אישיוומהו תהליך ההתפתחות הרצוי לקראת אוטונ .4

כי המיועד לטפח את וסיים שצריכים התקיים במוסד חינינים הבסיהם המאפימ .5

 יים?מהתלמידים כבנאי אדם אוטונו

 מיה אישיותית במערכת החינוך הקיימת?ולאוטונ תן לחנךינמידה באיזו  .6



 הקורסוהרכב ציון דרישות 
 

 רפרט:
 .על סמך הספרות הרלבנטית ,עוריםידרשו להציג רפרטים קצרים בתחילת השיהתלמידים י

ת הטענות על אח םשל הסטודנטי או לביקורתהמתוכנן, עור ילנושא השו יחסיהרפרטים ית
 .קודמיםשעלתה בשיעורים 

 10%הרפרט:  משקל ציון
 

 עבודת סיום:
או  ,השיעור ךונים המרכזיים שיועלו במהליעיחס באופן ביקורתי לאחד הטיתתהעבודה 

כל הצעה אחרת שתעלה למודלים שיועלו בשיעור, או י פרצוי חילותעלה הצעה למודל חינוכי 
 .נטים ותתקבל על ידי המרצהעל ידי הסטוד

 90%העבודה:  משקל ציון
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167. 
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