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בסמינר זה נכיר את תיאוריית הגזע הביקורתית ( ;)critical race theoryאת מקורותיה התיאורטיים
ותרומתה המתודולוגית לחקר מיעוטים בזירת ההשכלה הגבוהה .הסמינר יפתח בהבנת מושגים
בסיסיים ,כגון גזענות ,הגזעה ,הצטלבות רב צירית ( ,)intersectionalityעליונות לבנה ,פריבילגיה,
תיוג ועוד.
מושגים אלו ייבחנו בזירת ההשכלה הגבוהה בקרב מיעוטים אתניים \ מוגזעים \מגדריים\ לשוניים
ואחרים .נשאל מהם ביטויי הגזענות היומיומיות בקרב מיעוטים שונים במוסדות ההשכלה הגבוהה?
כיצד מיעוטים מפעילים אסטרטגיות שונות להתמודדות עם חוויות של גזענות? האם מוסדות
ההשכלה הגבוהה הצליחו במיגור הגזענות כלפי מיעוטים? ומהם אתגרי המאבק בגזענות בחינוך?

חובות הסטודנט\ית:
נוכחות והשתתפות פעילה במהלך כל השנה10% :
הגשת  5רפרטים במהלך סמסטר א'10% :
פרזנטציה במהלך סמסטר ב '20% :
עבודה סופית (סמינר)60% :
ציון סופי עובר70 :
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