
Назва курсу: Проблеми сучасної освіти та роль вчителя в ньому 

Лектор: доктор Ph.D., Ріна Банті 

Опис курсу та цілі: даний курс має на меті ознайомити учнів з основними 

напрямками сучасної шкільної освітньої системи Ізраїлю і країн Діаспори, а 

також з проблемами освіти на сучасному етапі. Хронологічні рамки курсу 

включають період від виникнення держави і до сьогоднішнього дня. Особливу 

увагу буде приділено вивченню проблем сучасної освітньої системи як в Ізраїлі, 

так і в країнах Діаспори. Завдання. Основне завдання – вивчення наступних 

тем:Історичні передумови створення ізраїльської системи освіти. Види 

навчальних напрямів і освітніх установ. Проблеми освіти,  з якими стикається 

вчитель. Можливості вирішення цих проблем. Потреба реформ і змін. 

 

Теми курсу:  

1. Система освіти в Ізраїлі: цілі та завдання 

2. Проблема бюджету  

3. Залучення та участь батьків 

4. Централізація системи освіти 

5. Досягнення учнів 

6. Закінчення учнями закладів освіти. 

7. Реформи і зміни в освітній системі 

Анотація:  
 Сучасна система освіти Ізраїлю почала формуватися задовго до 

створення єврейської держави в Палестині в 1948 р, а саме, з часу британського 

правління. Разом зі створенням дитячих освітніх установ традиційного 

єврейського напряму, розвиток нових ідеологічних течій в Європі в 18-19 ст. 

створили передумови для розвитку нової, секулярної за своїм характером 

напряму в системі шкільної освіти. Додаткові фактори, серед яких хвилі масової 

репатріації, політичний і економічний контексти в розвитку країни і її зв'язки з 

країнами Діаспори, надали і продовжують впливати на характер системи освіти 

і привели також до появи специфічних проблем, дискурс про яких не сходить з 

сучасного порядку дня і висуває невідкладні заходи щодо їх вирішення. 
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