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בשיתוף המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה

תכנית האינטגרציה ,כחלק מהרפורמה בחינוך ,נחשבה מאז השקתה בשנת  1968לספינת הדגל של
מדיניות החינוך הישראלית ,ודומה שהיא אף הפכה לאחד הסמלים המובהקים של המדיניות הממשלתית
בסוגיית היחסים האתניים והמעמדיים בישראל .למרות שהיא מעולם לא הקיפה יותר מכשני שלישים
מבתי הספר הממלכתיים היהודיים ,ולא כללה את החינוך הערבי או החרדי ,משרד החינוך וחלק מן
הציבור ראו בתכנית כלי מרכזי למימוש עקרון שוויון ההזדמנויות ולהגשמת צדק חברתי .גם כיום
אינטגרציה חינוכית משמשת אמת מידה להערכת יוזמות חינוכיות ,הנשפטות על בסיס השפעתן על שילוב
תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות עם תלמידים מאוכלוסיות חזקות יותר.
שנת היובל למדיניות חינוך מרכזית זו מהווה הזדמנות לבחון את הצלחותיה וכשלונותיה ,וכן – לאור
השינויים הגדולים שעברו על מערכת החנוך ועל החברה הישראלית בחמשת העשורים האחרונים – לברר
האם התוכנית עדיין רלוונטית למציאות החינוכית והחברתית הישראלית הנוכחית .מטרת הכנס היא לבחון
ולהעריך את רעיון האינטגרציה ,בין היתר לנוכח מרכזיותה של האידיאולוגיה הניאוליברלית הבאה לידי
ביטוי בהחלת ההיגיון הכלכלי של השוק בתחום החינוך ,והתחזקות הקריאות לחינוך רב תרבותי בצד
מדיניות של חיזוק מגמות לאומיות ודתיות במערכת החינוך .באמצעות הדיון על מדיניות האינטגרציה
נבחן את היחסים בין חינוך לחברה ,פוליטיקה ,תרבות וכלכלה ,וכן נברר באיזו מידה החינוך יכול לשמש
כלי לשינוי חברתי.
אנו מזמינים חוקרות וחוקרים מכל הדיסציפלינות ותחומי המחקר להגיש הצעות לכנס .בין הנושאים לדיון
נעסוק בסוגיות הבאות ,אך נשמח לקבל הצעות גם בנושאים רלוונטיים אחרים:
  50שנה אחרי :ניתוח לאחור של תוכנית האינטגרציה חינוך אינטגרטיבי בחברות שסועות :האם הוא אפשרי? בין מדיניות אינטגרציה להפרדה בפועל אינטגרציה ,מעמד וזהות אינטגרציה ואוטונומיה חינוכית אינטגרציה של הישגים או אינטגרציה תרבותית? אינטגרציה כערך מוסרי וכיעד פוליטי מי בפנים ומי בחוץ? אינטגרציה למי ובשביל מי? תכנית האינטגרציה כמשל לפעולה לשינוי חברתי דרך חינוךההרצאה המרכזית תינתן על ידי פרופסור מייקל מרי ,אוניברסיטת אמסטרדם
תקצירים באנגלית )עד  300מילה( יש לשלוח לכתובת המייל integration2018@openu.ac.il
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