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המושגים  נו לביןדרך חקר אישי וקבוצתי של הקשר בי' חינוך'דיון רחב במושג ה פותח קורס זה
ומה השלכותיהם  ' עצמי'ו, 'שכל'', תודעה, ''גוף'ן מה היחסים בי: נבחן שאלות כמו .'ידע'ו' עצמי'

 בשאלות הללומבחינה תיאורטית נדון ? דואליסטיים מסוג זההאם ניתן בכלל לדבר במונחים ? החינוכיות
אלו אך לא נותיר שאלות . בפילוסופיות מן המזרחהמערבית והוגים מרכזיים בפילוסופיה על סמך עיון ב

המהוות נדבך מרכזי מבוססות גוף  פרקטיקות התבוננות שיטת המחקר תכלול תרגול. ברמה העיונית בלבד
דע אשר פרקטיקות ננסה להבין מהם התהליכים הפדגוגיים ומהו הי. בבודהיזם וביוגה הקלאסית

  .'חינוך'ו' עצמי', 'ידע'מה השלכותיהן לגבי המושגים , מציעות התבוננות
 

נתרגל ) שעורכחצי שעה מזמן ה(ן בחלק הראשו. י יחולקו השיעורים לשני חלקיםבאופן עקרונ
התרגול אינו דורש . יכלול הרצאה פרונטאלית ודיון) כשעה(והחלק השני , בעמידהי ומדיטציה 'טאיצ

כדאי לבוא עם  .אתגר באופנים שוניםמאך עם זאת הוא  ,ואינו דורש ידע קודם, מיומנות פיזית גבוהה
 בסנדלים או בנעלי התעמלות אך ,יחפים ניתן לתרגל. ינס'אם כי ניתן בהחלט לתרגל גם בג, חיםבגדים נו

 . למיניהן עם נעלי עקבכדאי לתרגל לא 
 

 ס הקור דרישות
  .דקות ביום על פי טכניקות שונות שינתנו בקורס 30 של תרגול יומיומי .1
 .גם למטלת הסיוםומן זה הוא הכרחי י. תרגול אישייומן  במסגרת זמן זו תנהלו .2
 .נוכחות .3
 .י קצר'איצהערכת ביצוע פורם ט .4
אתנוגראפי של -בוססת על חקר אוטומה ,)עמודים עשרהכ(מילים  2500 עבודת סיום בת עד .5

 .יומן התרגול על בסיס תיאוריות שילמדו בקורס
 .ספרות עזר/ מאמרים 4-5 קריאה של כ .6

 
 תרגול יומיומי וניהול יומן הדגש בדרישות קורס זה הוא לא על קריאה בבית אלא על
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 מהלך הקורס
 

 .סשמהם צומח הקור) discourses(השיחים . חובותיו ושאיפותיו, מהות הקורס: 1שיעור 
 .'חינוך'מיפוי בסיסי של זירות ה', עצמי', 'תודעה', 'ידע': ראשונית הגדרת מושגים: 2שיעור 
בן זמננו בראי תפיסות ' חינוך'אתוס ה. תמערביתפיסות מהפילוסופיה הבמספר  'עצמי'ו 'ידע' :3-4שיעור 

 .אלו
 .מבוא לפדגוגיה קונטמפלטיבית .השלכותיה החינוכיתפנומנולוגיה מונחית של תודעה  :5שיעור 
 .אסיאתיות-תפיסות מזרח –' עצמי-ידע'יסוד של אתוס הנחות : 6שיעור 
 .מושגי יסוד בתרבות ההודית –של היוגה  ראשיתה :7שיעור 
 ומאוחר מוקדםבודהיזם  :8-9שיעור 
 . ומופעים עכשוויים תרגול, יהפילוסופ – היוגה הקלאסית :10-11שיעור 
 .והשלכות חינוכיות סיכום 'עצמי-ידע'מול ' עצמי/ידע' :12שיעור 
 . הנחיות לכתיבת עבודה מסכמת. אופני חקירה שונים של קונטמפלציה והשלכותיהן החינוכיות: 13שיעור 
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