
 אוניברסיטאי -ןקורס בי

 חינוך משווה בעידן גלובלי
 

 סטודנטיות/ים יקרות/ים, 

הנכן/ם מוזמנות/ים לקחת חלק בקורס חדש הפתוח ללומדות/ים לתואר 

 שני ושלישי בחינוך בכל האוניברסיטאות ועוסק בתחום של חינוך משווה.  

זהו קורס מרוכז, שיתקיים בשבוע הראשון של יולי במשך חמישה ימים  

 9 -5.7.2020עד  בין ה

אוניברסיטאות ה נקודות זכות ומוכר לתואר בכל 2 מקנהורס הק

 .אוניברסיטאי רגיל במתכונת של קורס תהמשתתפו

 ימי הלימוד יכללו שש שעות לימוד יומיות: 

 .15:00-16:30 צאח"ו 13:00-14:30 צהריים  12:00-10:30בוקר  

 קורס סמסטריאלי(.  בהשוות להיקף הלימוד )שעות אקדמיות  30סה"כ 

 החינוך בתחום ים/מובילות חוקרים/חוקרות ילמדו/תלמדנה בקורס

 שיועבר הקורס. בישראל המחקר אוניברסיטאות ממספר המשווה

 בקבוצות עבודה, פרונטאליות הרצאות יכלול זו חדשנית במתכנות

 . בנושא והרחב העדכני הידע לגוף פרואקטיבית וחשיפה

 כל עם ומשמעותית אישית אינטראקציה לייצר הזדמנות יהווה זה קורס

 אופקים הרחיבולנ"ז  2 אחד בשבוע לסיים  בקורס ים/המשתתפות

  .ימינו של האקדמי בעולם ומתעצם הולך שרק ייחודי לתחום

וכן ניתן  אצל גב' אביגיל במזכירויות המחלקה ורישום פרטים נוספים

במייל דר' איריס בן דוד הדר לת לפרטים ולהבהרולפנות 

 iris.hadar@biu.ac.il . 

  

mailto:iris.hadar@biu.ac.il


מטרת הקורס: בקורס זה הסטודנטיות/ים יפתחו הבנה רחבה של תחום 

החינוך המשווה, תחום שהוא בעל השפעה משמעותית על מדיניות החינוך 

בעשורים האחרונים ובעל היסטוריה ארוכה בתולדות חקר החינוך.  

העידן הגלובלי מביא להתפתחויות ולתהליכים חינוכיים המשותפים 

ת בעולם. תהליכים שונים כגון: גלובליזציה תרבותית, למדינות שונו

 חשיבותם, חינוכית דיניותמהשפעה של ארגונים בינלאומיים על קביעת 

 אחר חיפוש, חינוך במערכות הבינלאומיים המבחנים של וגוברת ההולכת

 תכניות של וגדל הולך אימוץ, החינוך בינאום, חינוך בתקציבי התייעלות

 חילופי ועידוד יסודיים ועל יסודיים ספר בבתי בינלאומיות לימודים

 לצד. מדינות חוצות השפעות בעלי הם, האוניברסיטאות בין סטודנטים

 מערכות על במישרין הפועלות נוספות התפתחויות רואים אנו, אלה כל

 אוכלוסיות של וגדל הולך וגיוון הגירה זרמי: כגון, העולם ברחבי חינוך

 הווירטואלי והעולם חברתיות רשתות של גוברות השפעות, תלמידים

 אזרחי בעיצוב חינוך מערכות בפני העומדים הרבים ואתגרים בכלל

 (. risk societyחברה בסיכון ) של הגלובלית במציאות העתיד

 בלבד מקומית לראייה להצטמצם יכולה אינה אלו תהליכים של הבנה

 מוסדות ובין ערים בין, מדינות בין, השוואתית הסתכלות מחייבת אלא

 של מעמיקה הבנה יפתחו הסטודנטים, הקורס במסגרת ולכן בעולם חינוך

 .שלהם ההדדיות בהשפעות ויתמקדו אלו תהליכים

 מטלות הקורס :   

 נוכחות חובה בכל השיעורים.

קריאה של מאמרים מהסילבוס לפני תחילת הקורס ובמהלכו והשתתפות 

 בדיונים בכיתה.ערנית 

 מהציון(. אחוז  100עבודת מסכמת שיש להגיש חודש לאחר סיום הקורס ) 

ברית(, ד"ר אימן אגבריה )אונ' מרצות/ים: פרופ' גילי דרור )אונ' הע 

הדר )אונ' בר אילן(, ד"ר מירי ימיני )אונ' תל -חיפה(, ד"ר איריס בן דוד

אביב(, ד"ר אסף משולם )אונ' בן גוריון(, ד"ר יריב פניגר )אונ' בן גוריון(, 

 .בן גוריון( 'פינסון )אונ  ד"ר הללי


