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

זוכה להבנות ופרשנויות שונות, המובילות ליישומים מגוונים ושונים, אשר לעיתים סותרים אחד את השני. במהלך 

 קידו של החינוך בחברה. הקורס נבחן "מהי דמוקרטיה?" ונעמוד על הקשר שבין דמוקרטיה לתפ

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

לבחון את הקשר בין מרכיבים שונים של המעשה החינוכי: תכניות הלימוד, הפדגוגיה, הערכה, מבנה וארגון  .ב

 . חינוך לדמוקרטיה-ו חינוך דמוקרטיביה"ס ובין חינוך, תוך התמקדות בהבחנות בין 

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

 מתוכה )תכנית לימודים, פדגוגיה וכו'(.

 מבנה הקורס:
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.

-בטקסטים תאורטיים המציגים זוויות מבט שונות להבנת חינוך לדמוקרטיה ולרבבסמסטר הראשון נתמקד 

 ם בקורס, ודיון משותף בטקסט זה.ות/יתרבותיות. שיעורים בסמסטר זה יתבססו על הצגת טקסט ע"י הסטודנטי

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

ד ההיבטים הנוגעים לחינוך דמוקרטי/לדמוקרטיה )התמקדות בתוכנית או מוסד ייחודיים; בתוכנית לימודים; באח

 בפדגוגיה; או בדרכי הערכה(  

 הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 תפיסות שונות אודות הדמוקרטיה. – ?היום כולם דמוקרטים"]האם[ " .1

 תפקידי החינוך בחברה דמוקרטית. .2

 .חינוך לדמוקרטיהל רטיחינוך דמוקבין  .3

 . לצד הצגת המודלים מודלים 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  דמוקרטי/לדמוקרטיההערכה, מבנה וארגון ביה"ס וחינוך. 

 "מגזרים", מחלוקות, ושֹונּות. .5

 .תרבותית-חינוך לדמוקרטיה בחברה רב .6

 
 :רישות והרכב ציון הקורסד

 10% – מוכנות והשתתפות בשיעורים

מטרת הסמינר היא הבנייה משותפת של ידע. חלק ניכר מהידע יעלה מדיונים אשר נקיים בכיתה. לכן ישנה 

ולתרומה לדיונים. היעדרות של למעלה משני מפגשים )בכל סמסטר( לא תאפשר את חשיבות לנוכחות בכיתה 

 השלמת הקורס )למעט מקרים חריגים מגובים במסמכים רלוונטיים(.

 0%3 – הגשת רפלקציות

לכל שיעור, ולכתוב רפלקציה בת  הרלוונטיקרוא את חומר הקריאה לשם דיון מושכל בכיתה הנכם נדרשות/ים ל

היא לספר כיצד המאמר השפיע על הבנתכם/מחשבתכם על נושא מסוים.  כתוב. מטרת הרפלקציהעמוד אחד על ה

נושא המאמר ולאחריו מחשבותיכם לגביו: הסכמה/אי הסכמה עם תמצית החלק הראשון של הרפלקציה יכלול 



 
לות הכתוב; כיצד השפיע על מחשבותיכם; שאלות או נקודות למחשבה בעקבות המאמר. את הרפלקציה יש להע

  , לפני כל שיעור. 20:00למודל עד שמונה בערב ביום הקודם לשיעור. כלומר עד יום ד' בשעה 

 )הצגת טקסט( 10% – מטלות ביניים

דקות ותכלול תמצית של הרעיונות  15-כל סטודנט.ית יתבקשו להציג מאמר אחד בפני הכיתה. ההצגה תארך כ 

 הכתוב, וכן שאלות לדיון.המרכזיים בטקסט, נקודות מחלוקת או ביקורת על 

 

 )כולל פרזנטציה בכיתה( 0%5 – עבודה סופית

בי עבודת הסיום ינתנו ג. הנחיות מפורטות ל, ולהגישו בכתבסמסטר א' תתבקשו לגבש נושא לעבודת סיום במהלך 

ו במהלך סמסטר ב' תוצג טיוטה ראשונה של העבודה בכיתה במטרה להעשיר את הידע שלנ בכיתה ויופיע במודל.

 לחקור, ולשם קבלת משוב מחברי/חברות הכיתה.שבחרתנ.ם בנושא 

 יושר אקדמי
המגישים אותה. אנא הימנעו מהעתקה העבודה המוגשת אמורה להיות פרי עבודתם האישית של הסטודנטים 

ידיכם. במקרה של הסתמכות על -ממקורות אחרים או מהצגת דברים שנכתבו ע"י אחרים ככאלו שנכתבו על

 יש לתת קרדיט ע"פ המקובל.מקור אחר 
 

 

. לא יתקבלו עבודות לאחר מועד זה. יש להעלות למודל עותק של 1230.9.20מועד אחרון להגשת העבודה 

 .בצורף טופס הצהרת מקוריות חתום העבודה

 .70 –ציון עובר 

 

בעקבות דיונים ערכו שינויים קלים הסילבוס המוצג הינו הבסיס לשיעורים שיועברו במהלך השנה אך יתכן שי

 מקורות נוספים/עדכניים ימצאו במודל.שיעלו בכיתה. 

 

 :לימודחומר קריאה ונושאי 
מהי דמוקרטיה ומודלים שונים שלה )דמוקרטיה  של דמוקרטיה, מתחים ופרדוקסים. תפיסות שונות

 ליברלית; דמוקרטיה השתתפותית; דמוקרטיה דליברטיבית; דמוקרטיה רדיקלית(
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