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ה'פוליטי' וה'חינוכי' קשורים זה בזה בקשר אינהרנטי, והם אינם ניתנים להפרדה. הנחה זו תעמוד בבסיסו של קורס זה, אשר 

קורס, ננסה להבין את המושג 'פוליטי' ואילו שבין ה'פוליטי' לבין ה'חינוכי'. במסגרת ה יעסוק בסוגיות המצויות על התפר

משמעויות יש לו בשיח הציבורי באופן כללי ובשדה החינוכי בפרט; ננסה להבין למה מתכוונים כאשר אומרים "החינוך הוא אקט 

ח הפוליטי פוליטי" ומהן התפיסות המרכזיות השונות ביחס לביצוע של 'חינוך פוליטי'; ננסה להבין אילו קשרים קיימים בין השי

ונכיר ארגוני חברה אזרחית  פורמלית-בישראל לבין האופן שבו מתעצב העיסוק ב'פוליטי' בתוך מערכת החינוך הפורמלית והבלתי

מחנכים רבים מבקשים להניע תלמידיהם/חניכיהם למעורבות פוליטית, ואחרים נדרשים לעסוק מעת  .ואקטיביזם בתחומי החינוך

נהל דיונים בסוגיות שנויות במחלוקת או להתמודד עם אמירות פוליטיות מצד תלמידיהם/חניכיהם. לעת באירועים אקטואליים, ל

הספר הממלכתי, בארגוני חברה אזרחית -בקורס זה ננסה להעניק כלים תיאורטיים לעיסוק בסוגיות אלו, בין אם הן מופיעות בבית

ים יחשפו לגישות תיאורטיות שונות וידרשו לבחון את הקשר או במסגרת מלאכת כתיבת תכניות לימוד. במסגרת הקורס, הסטודנט

בנוסף, . 21-בין ה'פוליטי' לבין ה'חינוכי', בהקשר של סוגיות קונקרטיות ממערכת החינוך הישראלית בישראל של המאה ה

באותם  מנת לאפשר לסטודנטים להשתלב-חינוכיים, על-הסטודנטים ייפגשו עם מרצים ומרצות אורחים מארגונים חברתיים

 ארגונים בהמשך הלימודים.

 

 ?'(ביקורתיתהתפיסה )התמקדות ב מהו ה'פוליטי 

 פוליטיזציה'?-איך עושים 'פוליטיזציה' ו'דה 

 אקטיביזם, חברה אזרחית ושינוי חברתי 
- - - 

 .פוליטיקה חינוכית וחינוך פוליטי 

  הגישה השמרנית, הליברלית והביקורתית. -חינוך פוליטי 

 הרחבה – תפדגוגיה ביקורתי 
- - - 

  מטרות ועמדות מתחרות -חינוך לאקטיביזם פוליטי 

  במערכת החינוך הממלכתיתחינוך פוליטי 

 פוליטיים-חינוך פוליטי בארגונים חינוכיים 

  כניות לימודיםותידע ושל פוליטיקה של 

  דילמות מהשדה -עיסוק בסוגיות שנויות במחלוקת 

 ליטי?בחינוך הפו המנהיג/מה מקומו של עמדת המחנך 
- - -  

 שוויון בחינוך: מגדר, אתניות ומעמד )צדק חלוקתי וצדק הכרתי(-סוגיות באי 

 "היכרות עם ארגוני "חינוך פוליטי 

 

יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות 

 הסטודנט



  הקורסוהרכב ציון דרישות 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תעודכן בהמשך – )לפי א"ב( רשימה ביבליוגרפית
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         
 

 
 
 
 

 

 
 

 משקל בציון הסופי

 )נוכחות חובה( 10%   נוכחות 

 20% סמסטר א' עמדה-דפי

 20% / דיבייטים פרזנטציה

 50%  מטלה מסכמת

  100%   סה"כ
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