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 מטרות הקורס:
 

המונח חינוך לדמוקרטיה הינו אחת המטרות המרכזיות של כל מערכת חינוך בחברה דמוקרטית. אולם 

ים "דמוקרטיה" זוכה להבנות ופרשנויות שונות, המובילות ליישומים מגוונים ושונים, אשר לעיתים סותר

" ונעמוד על הקשר שבין דמוקרטיה לתפקידו של יה?רטאחד את השני. במהלך הקורס נבחן "מהי דמוק

 בחברה.  חינוךה

 
 מטרת הסמינר

לפרשנויות שונות של "דמוקרטיה", ולתפקידו של חינוך בחברה לחשוף את המשתתפות/ים  .א

 דמוקרטית.

יות הלימוד, הפדגוגיה, הערכה, לבחון את הקשר בין מרכיבים שונים של המעשה החינוכי: תכנ .ב

 . חינוך לדמוקרטיה-ו חינוך דמוקרטימבנה וארגון ביה"ס ובין חינוך, תוך התמקדות בהבחנות בין 

מחקר אודות חינוך דמוקרטי/לדמוקרטיה במסגרת חינוכית מסוימת או אודות -להתנסות במיני .ג

 מרכיבים מסוימים מתוכה )תכנית לימודים, פדגוגיה וכו'(.

 
 הקורס:מבנה 

 
במהלך הסמינר נשלב דיונים שיתבססו על קריאה ביקורתית של טקסטים מסוגים שונים; עבודה בקבוצות 

 קטנות; וחקר עצמאי של הסטודנטיות/ים, כאשר השאיפה המרכזית היא הבנייה משותפת של ידע.

וקרטיה בסמסטר הראשון נתמקד בטקסטים תאורטיים המציגים זוויות מבט שונות להבנת חינוך לדמ

תרבותיות. שיעורים בסמסטר זה יתבססו על הצגת טקסט ע"י הסטודנטים בקורס, ודיון משותף -ולרב

 בטקסט זה.

בסמסטר השני נתמקד ב'כאן ועכשיו' של החברה הישראלית דרך עבודת חקר של משתתפות ומשתתפי 

ו מוסד ייחודיים; הקורס באחד ההיבטים הנוגעים לחינוך דמוקרטי/לדמוקרטיה )התמקדות בתוכנית א

 בתוכנית לימודים; בפדגוגיה; או בדרכי הערכה(  

 
 

 הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 

 תפיסות שונות אודות הדמוקרטיה. –"היום כולם דמוקרטים"  .1

 תפקידי החינוך בחברה דמוקרטית. .2



 .חינוך לדמוקרטיהל חינוך דמוקרטיבין  .3

 ד הצגת המודלים . לצמודלים שונים של חינוך דמוקרטי/לדמוקרטיה .4

 :במסגרת אלטרנטיביות חינוכיות הנושאים הבאים נתבונן על

o תכניות לימוד וחינוך דמוקרטי/לדמוקרטיה. 

o פדגוגיה וחינוך דמוקרטי/לדמוקרטיה. 

o הערכה, מבנה וארגון ביה"ס וחינוך דמוקרטי/לדמוקרטיה. 

 "מגזרים", מחלוקות, ושֹונּות. .5

 .תרבותית-חינוך לדמוקרטיה בחברה רב .6

 

 *הקורסוהרכב ציון רישות ד

 משקל בציון הסופי **

 10% –מוכנות והשתתפות בשיעורים 

 20% –הגשת רפלקציות 

 )הצגת טקסט( 10% –מטלות ביניים 

 )כולל פרזנטציה בכיתה( 60% –עבודה סופית 
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 ום תקופת השינויים.יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני ת *

 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **
 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. ***

 


