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תיאור כללי ויעדי הוראה:
מטרת הקורס היא לתת לסטודנטים בסיס רחב בתיאוריות ביקורתיות של הסוציולוגיה של החינוך .נעקוב אחר
ההתפתחויות התיאורטיות בסוציולוגיה הביקורתית הן מבחינה היסטרית והן תמטית .נעסוק בנושאים כגון
מבנה הכוח החברתי; אי שוויון בחינוך ושעתוק; אידיאולוגיה ותוכנית הלימודים הגלויה והנסתרת; מגדר ,גזע,
מעמד אתניות ולאומיות בחינוך; והשפעות תהליכי גלובליזציה ומגמות כלכליות ניאו-ליברליות על החינוך.

דרישות הקורס והרכב הציון:
הקורס הוא קורס שנתי שמטרתו למידה תיאורטית רחבה .חלק גדול מלמידה זו מתבססת על בקיאות והכרות
מעמיקה עם טקסטים תיאורטיים .המטלות בקורס זה ,בנויות כך שבאופן הדרגתי תבנה המיומנות של קריאה
ביקורתית של טקסט תיאורטי ועיבדו .הצפייה היא כי הסטודנטים יקפידו על קריאה של פריטי הקריאה
בסילבוס משיעור לשיעור (כל פרטי הקריאה מצויים באתר הקורס) .הדיונים בכיתה יתבססו על עיבוד חומרי
הקריאה ולכן ישנה חשיבות רבה להגיע מוכנים לשיעורים .חלק מהלמידה יעשה דרך קריאה משותפת ודיונים
בכיתה לכן השתתפות בדיונים אלו ,הינה חלק מדרישות הקרוס .במסגרת הקורס ידרשו הסטודנטים להציג
רפרט בכיתה המעיד על יכולתם לעבד טקסטים תיאורטיים ולהציג עיבוד בכתב של התמות המרכזיות בקורס
דרך מטלות הכתיבה
.
פירוט מרכיבי הציון:
 10%השתתפות פעילה בדיונים בשיעורים תוך הפגנת בקיאות בקריאה הנדרשת.

 10%רפרט סמסטר א' – מתוך רשימת הקריאה – הצגת מאמר.
 10%רפרט סמסטר ב' – בחירה של מאמר בנושא הנלמד שאינו מופיע בסילבוס והצגתו.
 20%עבודה סמסטר א' – ניתוח מאמר מחקרי המיישם את אחת הגישות הביקורתיות.
 50%עבודה מסכמת.
לא יתקבלו בקשות לדחיית מועד ההגשה ,למעט מקרים חריגים ביותר כמו מילואים ,או מחלה (עם אישורים).
כל בקשת דחייה תוגש לפחות שיעור לפני מועד הגשת העבודה .ציון עובר בקורס הנו  70ומעלה .ציונים
סופיים יימסרו על פי הלוח האוניברסיטאי במחצית הראשונה של סמסטר א' תשע"א.
יושר אקדמי
הציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם של הסטודנטים הרשומים בקורס.
הגשת עבודות שנעשו על ידיכם עבור קורס אחר ,או עבודות שנעשו על ידי אנשים שאינם רשומים בקורס
ואינם מופיעים ברשימת המגישים של העבודה או העתקה של אפילו קטעים בודדים מעבודות שנקנו
מסוכנויות ומאתרי אינטרנט נחשבים כהפרה של היושר האקדמי.
בכתיבת עבודות ,כאשר יש שימוש ברעיונות המועלים במאמרים נהוג להביע את הרעיון במילים חדשות פרי
עטו/ה של הכותב/ת ולציין מראה מקום להוגה הרעיון המקורי (קרי :שם המחבר ושנת המאמר בסוגריים).
במקרה שיש שימוש במילות הוגה הרעיון ,המחבר המקורי ,יש לשים את הציטוט במירכאות ולציין מראה
מקום .ציטוטים העולים על  40מילים מוצגים בפסקה מוזחת ( )indentעם מראה מקום .שימוש ברעיון
המועלה במקור אחר ללא מראה מקום ו/או שימוש בניסוח המקורי ללא מראה מקום נחשבים לגניבה
ספרותית ,פלגיאט ( ,)plagiarismומפרים את כללי היושר האקדמי ובמקרים רבים אף נחשבים לעבירה
פלילית.
כמו כן ,במראי המקום שבטקסט יש לכלול רק טקסטים שקראתם בפועל .אם אתם מסתמכים על ספרות
שניונית ,למשל ,סיכום ש-ד''ר  Xכתב במאמרו (שאותו קראתם) על עבודתו של ויגוצקי ,יש לציין במראה
המקום את מאמרו של ד''ר  Xולא את ויגוצקי ,או לציין כך( :ויגוצקי ,1962 ,כפי שנידון אצל .)1998 ,X
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