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 בחינוךחברתיות חקר סוגיות 

 פרוייקט מונחה

 ה: הרב ארי שבטרצשם המ

 ש"ש 1 :היקף הקורס

 פרוייקט מונחה מרחוק: אופן הלמידה

 :רציונל הקורס

ת, אשר להן נגיעה ואקטואליחינוכיות -קורס זה מפגיש את הסטודנטיות עם סוגיות חברתיות

עמוקה לעשיה החינוכית במדינת ישראל בכלל, ובחינוך הממלכתי דתי בפרט. האופן בו נלמד 

הקורס מזמן לכל סטודנטית את ההזדמנות לאתר מידע ולקרוא חומרים מחקריים עדכניים 

במהלך  בנושא בו בחרה, במקביל לעריכת ראיונות עם מחנכים ומחנכות שהיו משמעותיים עבורם

ביצוע הפרוייקט מערב תלמידים החוויים את הסוגיות כיום.  וכן ראיונות עםשנות לימודיהם, 

בחירה, לימוד וחקר, עריכת ראיונות וכתיבת נייר עמדה, ומביא לידי ביטוי גישות שונות, ובהן 

 שגיבשו הסטודנטיות במהלך הלמידה. אלו

 מטרות הקורס:

, בקריאתו אקדמי מוסמך בתחום החינוך והחברההסטודנטיות יתנסו באיתור מידע  •

 ובניתוחו.

 חינוכי אקטואלי, ויכתבו נייר עמדה אודותיו.-הסטודנטיות יחקרו נושא חברתי •

 הסטודנטיות ירכשו מיומנות בעריכת ראיונות ככלי מחקרי. •

בנוגע  הסטודנטיות יפנימו את חשיבות ההיוועצות עם אנשי מקצוע/אנשי חינוך בעלי נסיון •

 לסוגיות חינוכיות שעומדות לפתחן.

 דרכי התקשרות עם המרצה:

  arishvat@gmail.comדוא"ל: 

 :אופן הלמידה

בין הנושאים  )בזוגות( סוגיה חברתית חינוכית שאותה יחקרו. בחירה של הסטודנטיות •

 המוצעים )ניתן גם לבחור נושאים מתאימים שאינם נזכרים כאן(:

חרם בבית  ●רשתות חבריות  ●פורנוגרפיה  ●אובדנות  ●התמכרויות: אלכוהול/סמים 

 ●'בינו לבינה'  ●כפירה ועזיבת אורח החיים הדתי )'דתל"שים'(  ●מגדר/להט"ב  ●הספר 

 ●נסיעות לפולין  ●אתגרים דתיים בשירות בצה"ל/בשירות הלאומי  ●גיוס בנות דתיות 

mailto:arishvat@gmail.com
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הערצת דמויות בציבור  ●התחזקות זרם ה'ניאו חסידות'  ●'חרדיזציה' בחינוך הדתי 

מוות  ●אנשים עם מוגבלויות/צרכים מיוחדים  ●'נוער הגבעות'  ●הדתי והשבר בניתוצן 

 ויתמות

המקורות ידונו בנושא  הסוגיה שנבחרה.איתור וקריאה של מידע מחקרי עדכני אודות  •

א. חברה תרבות וסוציולוגיה. ב. חינוך ופסיכולוגיה. ג. פילוסופיה  :במקוון היבטים

 . הלכה ומשפטד. ואמונה

עריכת ראיונות עם שני אנשי חינוך המוכרים לסטודנטיות ומוערכים על ידן, וכן עם שני  •

מנקודות  –תלמידים, אודות הסוגיה שבחרו. למעשה יש כאן ראיונות 'משני צדי המתרס' 

הראיון עם אנשי החינוך יהווה גם הזדמנות להודות להם על ההשראה שהיוו  מבט מנוגדות.

 .עבורנו בשנות לימודינו

כתיבה מסכמת של נייר עמדה המפרט את המושגים הבסיסיים, מתאר את הסוגיה  •

והאתגרים/בעיות העולים מתוכה, מביא גישות שונות בהתייחסות לסוגיה מתוך המקורות 

והראיונות, ומביא לידי ביטוי את התובנות של הסטודנטיות מתוך הלמידה והמפגשים וכן 

 את דעתן המנומקת בעקבות כל אלה.

 :מפורטנה מב

חיפוש עם המרצה והמרכז, שם יפורט ויוסבר רעיון הקורס, המידע הנצרך, מפגש הזנקה  .1

 .החובות והמטלות השונות, ותועבר הדרכה והדגמהמחקרים, 

 .דרך הדוא"ל ותעל ידי הסטודנטיבחירת, תיאום ואישור הנושא  .2

)לפחות שלושה ספרים או מחקרים בנושא(  תראשוניההביבליוגרפיה רשימת הגשת  .3

 .שימסר בדוא"ל לרכז הקורס

 בדוא"ל. הגשת יבנה העבודה )=ראשי הפרקים( הראשוני .4

( לפני הגשת הטיוטה הראשונית של העבודה תי פגישות אישיות)לפחות שמפגשי ביניים  .5

ספריית בפגישות בובדיקת ההתקדמות, בתיאום עם מרכז הקורס, הנחייה אישית 

 .או בזום מכללהה

את  למשתתפות הקורס האחרותכל זוג סטודנטיות יציג מפגש כללי בו  :פרזנטציה )זום( .6

 .כלים שנרכשוולאופן המחקר לבהתייחסות הסוגיה הנידונה, 

 .יתחודש לפני תאריך ההגשה הסופכ, שתוגש של העבודההראשונית טיוטה ההגשת  .7

על הטיוטה, במגמה  מנחה הקורסשל המפורטות על פי ההערות  ותוהוספ תיקונים .8

 .שלמה וראויהלהגיש עבודה 

 ה סופיתהגש .9
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 מרכיבי הציון הסופי ודרך חישובו: 

 על איכות המטלה הסופית 80%

 עמידה בזמנים בהגשת המטלות ובקיום המיפגשים לאורך הסמסטר. 10%

  פרזנטציה 10%

 : )גנרית, לקראת עריכת ראיונות( ביבליוגרפיה

 קריאת חובה:

 בל, ארתור, מדריך לראיון יעיל )תרגום: ר' רז(, תל אביב, תש"נ  .1

 בנימין, אברהם, הריאיון המסייע )תרגום: י' כפרי(, תל אביב, תש"נ .2

 :קריאת רשות

ליבליך(,  : ע'גישה התייחסותית )תרגום -ג׳וסלסון, רותאלן, כיצד לראיין למחקר איכותני .3

 , תשע"התל אביב

 119 -116מדריך שימושי למורה, אלון שבות, תשס"ב, עמ'  - שפירא, ישעיהו, מורה דרך .4


