יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות
הסטודנט

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לחינוך

תשפ"א___2021

שם הקורס :אלטרנטיבות בחינוך :מהלכה למעשה
מס' קורס 129.2.0267_________________ :
שם המרצה :גדעון דישון
שעות קבלה :בתיאום מראש בבנין  72חדר 168
יעדי ההוראה:
בקורס יבחנו המשתתפים/ות בעין ביקורתית גישות אלטרנטיביות בחינוך :את האידיאולוגיות שעומדות
בבסיסן ,את האופן שבו הן מיושמות במסגרות שונות (כגון :בתי"ס דמוקרטיים ,אנתרופוסופיים) ומחקרים
אודותם .חשיפה למגוון האלטרנטיבות והשוואה ביניהן ברמת התאוריה והמעשה ,ילוו בפיתוח נקודת מבט
חינוכית אישית .הקורס יכלול קריאה ודיון במאמרים תאורטיים ומחקריים ,התנסויות בפיתוח והנחיה של
מיני-יחידות הוראה על פי הגישות השונות ,התבוננות רפלקטיבית בתהליכי הלמידה בקורס ,ופיתוח קבוצתי
של דגמים לבתי-ספר שמממשים את תפיסתם/ן החינוכית של הסטודנטים/יות ,בהתייחס לתכנים שנדונו
בקורס.
פרשיות לימודים:
החינוך המסורתי והרקע לצמיחת החינוך אלטרנטיבי
חינוך הומניסטי-קלאסי
חינוך פרוגרסיבי
למידה מבוססת פרוייקטים
חינוך דמוקרטי
חינוך פתוח
חינוך ביתי
חינוך וולדורף (אנתרופוסופי)
פדגוגיה ביקורתית
שיטת מונטסורי

דרישות והרכב ציון הקורס
משקל בציון הסופי ** (יש למחוק את המיותר)
נוכחות

10 % -

בחנים ***

______ % -

עבודות

90 % -

מבחנים

______ % -

סיורים

______ % -

סה"כ

100% -

 Xחובה

__ בחירה
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