
 

 
 

 לשנת הלימודים תשע"המוצעת סדרת הרצאות 

  – חינוךבות ת חדשוזווי

  ושפת זכויות בבית הספר פדגוגיה משמעותיתאקטואליה, 

בבתי הספר  חינוךהצותי סדרת הרצאות להרצאה אחת או לקיים מדרשת אדם מציעה 

 – שלושה היבטיםבכל אחת מההרצאות יידונו נושאים אקטואליים. בבנושאים ערכיים ו

, בתחום זהם תוכן מסויים שבו מעוניין בית הספר לעסוק, מתודה חינוכית לעיסוק תחו

, ימי ההיערכותההרצאות יכולות להתקיים ב בכיתות. פרקטיקות חינוכיות ליישוםו

 . של בתי הספרישיבות פדגוגיות באו  במסגרת השתלמויות

  :מוצעיםנושאים 

              – דיאלוג פדגוגי והקשר להישגים, תחרות ושוויון, למידה משמעותית 

ותבחנה הדרכים החינוכיות  למידה משמעותית מושגהתוצגנה דרכים שונות להבנת 

  .עות הלימוד השונים ובהוויה החברתית של בית הספרבמקצו הנגזרות מהן

יוצג עולם המושגים הקשור  – התמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות 

בתופעת הגזענות ותוצענה דרכים חינוכיות להתמודדות אתה בבית הספר ומחוצה לו. 

, ותעשה ההבחנה בין הפרדה גזענית לבין הפרדה מגדרית חופש ביטוי  והסתהנושא הבכלל זה יוצג 

 תרבותית ולאומית בין אוכלוסיות שונות. -רב

דמוקרטית על סוגיות של איכות הסביבה ושימוש -שיבה חברתיתח – איכות סביבה ודמוקרטיה 

 . בבית הספריצירתי בכלים של החשיבה הסביבתית לפתרון בעיות 

ההגדרות השונות של המדינה הדמוקרטית ושל המדינה תלמדנה   – מדינה יהודית ודמוקרטית 

 ויבדקו הסתירות ביניהם והדרכים לתווך אותן. רה היהודית והחב

פוטנציאל ובמשמעות החינוכית של שיח זכויות ההרצאה תדון ב  – שיח של זכויות 

הגלום בו להתמודדות עם בעיות משמעת ועם בעיות פדגוגיות. יושם הדגש על ההבדל 

ניתנות למושג ה האחרות של שיח הזכויות לבין המשמעויות תבין המשמעות הדמוקרטי

  זה, והשפעותיהם על מערכת החינוך.

תבחנה דרכים ליישום שוויון בין המינים בחומר הלימודים, בטקסים   – מגדר וחינוך 

מערכת החינוך כמערכת "נשית" תתקיים בחינה של ובאירועים חברתיים בבית הספר. 

 אפשרויות לפיתוח המערכת תוך התבססות על נקודת מוצא זו. התוצגנה ו

תוצגנה גישות שונות לגבי מהות הסובלנות   – מצבי קונפליקטבחינוך לסובלנות 

  ואלו יתורגמו לפרקטיקות חינוכיות בבית הספר. ט קיבמצבי קונפל

תחום החינוך מומחית ב, של מדרשת אדםאקדמית , מנהלת קלארמן-אוקי מרושקד"ר מרצה: 

 .בארץ ובחו"ל תכניות לימודיםו לדמוקרטיה ולאזרחות, פרסמה ספרים, מאמרים

 

  02-6448293פקס:   02-6448290טל:    מדרשת אדם למידע ויצירת קשר:

info@adaminstitute.org.il 
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