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כיצדמטרות ה
הגדרות דיאגנוסטיות וחברתיות חדשות ומסומנת חריגות הנורמה? מהי משמעותן של
?קטגוריות אלה במרחב החינוכי? כיצד הן מעצבות את סיפורי החיים של הנושאים אותן וקרוביהם
 היסטוריים,הקורס המוצע מבקש להתמודד עם השאלות האלה על ידי בחינת גורמים תרבותיים
, לקויי למידה, הפרעת קשב וריכוז, כגון,ופוליטיים אשר השפיעו על הופעתן של קטגוריות שונות
 בהתבסס על ניתוח ראיונות עומק עם האנשים המוגדרים. טרנסגנדר, הומוסקסואליות,אנורקסיה
. נחקור את השפעתן של ההגדרות על זהותם של האנשים ונבחן את הקשרים,באמצעות קטגוריות שונות
 תפיסות והנחות תרבותיות אודות,) השיחים המקצועיים (פסיכולוגי\פסיכיאטרי,בין החוויה האישית
. יופי, זהות מינית, רוע, רווחה נפשית, נורמה ופתולוגיה,העצמי
How are new diagnosis and social definitions "born" and the deviation from a norm is marked? What are the meanings
attributed to the categories within the educational context? How do they shape the life stories and personal identities of their
bearers? The proposed course will address these questions. We will investigate cultural, historical and political factors that
influenced the appearance of various categories, such as learning disabilities, ADHD, anorexia, homosexuality and
transgender. Based on analysis of the in-depth interviews with categorized individuals we will focus on the effects of the
definitions on their identity and explore the relations between personal experience, professional discourses and cultural
premises about self, normalcy and pathology, psychological well-being, good and evil, sexual identity, and beauty.
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