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מטרות הקורס:
א .הבנת חשיבותם של הכרה עצמית והתהליך הרפלקטיבי שעליו היא מבוססת לשם
התפתחות אישיותית אוטונומית ומיטביות
ב .הבהרת המשמעות התיאורטית האפשרית של המושגים "רפלקטיביות" ו"הכרה עצמית"
ג .הצגת מתודולוגיה לעידוד רפלקטיביות שיטתית שהפנמתה יכולה לסייע לפרט לפתח הכרה
עצמית

מבנה הקורס:
הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 .1הצגת המערכת המושגית תיאורטית שבבסיס השיעור :המושגים "רפלקטיביות" ו"הכרה
עצמית" ,הקשרים ביניהם ובינם לבין מושגים אחרים ,וההשערות לפיהן להכרה עצמית
תרומה משמעותית להתפתחות אוטונומית ולחיים המאופיינים במיטביות
 .2הצגה ,הבהרה ,ותרגול של מתודולוגיה לפיתוח שיטתי של רפלקסיה והכרה עצמית
בעוד שהאופי של השיעורים הראשונים יהיה תיאורטי בעיקרו ,למרבית הקורס יהיה אופי
סדנאי והמשתתפים יתבקשו לתרגל הן ע"י ניתוח עצמי והן באמצעות ניתוח חקרי מקרה
הלקוחים מהספרות ,הקולנוע וכיוב' לאור המושגים וכלי החשיבה שילמדו.
המשתתפים יתבקשו להציג רפרט קצר שמתאר תהליך של חתירה להכרה עצמית בהקשר
נתון.

דרישות והרכב ציון הקורס
:רפרט
 אבל לא יינתן ציון על הרפרט עצמו,הצגת הרפרט היא תנאי לקבלת ציון
:עבודת סיום
 עבודה בעלת אופי תיאורטי (ניתוח של נושא הקשור בנושאי השיעור על סמך:1 אפשרות
)ספרות רלבנטית וביקורת עליה
 עבודה בעלת אופי התנסותי (ניתוח של תהליך אישי שעבר הכותב או דמות:2 אפשרות
 כשבמוקדו הצגת בעיה העומדת,אחרת באמצעות המושגים ודפוסי החשיבה שהוצגו בשיעור
בפני הדמות והצעות לדרכי התמודדות איתה באמצעות המושגים ותהליכי החשיבה שהוצגו
במהלך הדיונים
:רשימה ביבליוגרפית
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