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Syllabus
Education Department
Course name:

The Israeli Culture and Schooling

Course number:

Fall semester:

Lecturer:

Dr. Dorit Tubin

spring semester:_________

Goals:
This seminar's aims are to explore the concept of national culture, learn its social
functions, and to search for ways by which the educational system and schooling
process can reproduce national culture. During the seminar we will encounter several
theories dealing with national theory and its relationship with schooling and
educational process.
For researching the presentation of Israeli culture in school, students will have to
undertake several observations to explore the apparent and hidden ways whereby
culture is shaped and reshaped educational practices.

Course Chapters:
1. Origins of national culture
2. National culture – comparative perspective
3. Culture and observation
4. Appetences of culture
5. Schooling and culture reproduction
6. Power distance, respect and honor
7. Individualism and collectivism at school
8. Gender and education
9. The avoidance of uncertainty
10. Time and space
11. Indulgence and Restraint
12. How it all integrate together?
13. Students’ presentations
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