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על ידי מי היא נקבעת ובאילו נסיבות? מדוע רפורמות חינוכיות אינן משיגות, בדרך מהי מדיניות חינוכית? 

הינה שמטרתו  זה קורסשל שאלות אלו ואחרות יעמדו במרכזו  כיצד חוקרים מדיניות?? ןיהכלל, את יעד

חלקו  .מדיניות חינוכיתשל ניתוח לו הוכלים תיאורטיים ומחקריים להבנ ,, מושגיםשונות גישותלהכיר 

בחלקו השני של ו לחקר מדיניות החינוךשונות  יסקור גישות תיאורטיות ומתודולוגיותהראשון של הקורס 

מטרת הקורס היא לאפשר הבנה  .מדיניות החינוךבחקר  מרכזיותעכשוויות סוגיות עם הקורס נערוך היכרות 

  . תה בישראל ובמדינות אחרותוהערכמדיניות וניתוח ביקורתי של תהליכי קבלת החלטות, יישום 

 

  : והציון הקורסדרישות 

 פריטי הקריאה נמצאים באתר הקורס( כל) לקראת כל שיעורהרלבנטי  החומר תקריא.  

  הנחיות לכתיבת  .*-המסומנים ב םביבליוגרפייעל פריטים  דו"חות קריאה במהלך הסמסטר 6הגשת

 דוחות הקריאה מופיעות באתר הקורס.

 נוכחות  .(הנוכחות תירשם באופן אוטומטי על ידי תוכנת זום) בשיעורים פעילההשתתפות נוכחות ו

 ן בקורס.והשתתפות פעילה בעשרה שיעורים לפחות היא תנאי לקבלת ציו

 ניתן להגיש בזוגות(מסכמת  מטלהגשת ה(. 

  (70%)המסכמת מטלה הו( 30%)בסיס דו"חות הקריאה יקבע על הסופי הציון. 
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