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תיאור כללי ויעדי הוראה:
הקורס יבחן כיצד המקצועות החינוכיים והטיפוליים עוסקים בנושאים של מין ומיניות במסגרת הפרקטיקה
שלהם עם אוכלוסיות ומגוונות ושונות ,כגון בני נוער ,קשישים ,להט״בקים ,בעלי מוגבלויות ומתמודדים עם
מחלות נפשיות ופיזיות; ולצד זאת ,כיצד קבוצות שונות פועלות לקדם קבלה חברתית של צרכים מיניים
והעדפות מיניות החורגים מהנורמה ,תוך החלת שיחים של זכויות ואזרחות על השדה המיני .נדון בשאלות
אתיות ביחס להתמודדות עם מין ומיניות במסגרות טיפוליות וחינוכיות שונות וכן נבחן תפיסות אישיות
ומקצועיות ביחס למיניות .בחלק הראשון של הקורס נמפה את השיח החינוכי תרבותי חינוכי וטיפולי ביחס
למין ומיניות .בחלק השני ,נבדוק כיצד זהויות בינאריות של נשיויות וגבריויות וזהויות שאינן בינאריות באות
לידי ביטוי בשדה .בחלקו השלישי של הקורס נתעסק בשקיפות והתעלמות מזהויות של להטב״קיות ומיניות
שאינה ביארית בשדות החינוכיים טיפולים במערכת החינוך .לאחר מכן נבנה ארגז כלים לעבודה עם נשים
וגברים ,ילדות וילדים נפגעי תקיפה מינית ונמשיך ללמידה מהצלחות של הכלה וקבלה ושינוי השיח בתחום.
דרישות הקורס והרכב הציון
 10%השתתפות פעילה בדיונים בשיעורים תוך הפגנת בקיאות בקריאה הנדרשת.
 10%רפרט סמסטר א' – מתוך רשימת הקריאה – הצגת מאמר.
 80%עבודה מסכמת.
יושר אקדמי:

הציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם של הסטודנטייות/ים הרשומים/ות
בקורס .הגשת עבודות שנעשו על ידיכם עבור קורס אחר ,או עבודות שנעשו על ידי אנשים שאינם רשומים
בקורס ואינם מופיעים ברשימת המגישים של העבודה או העתקה של אפילו קטעים בודדים מעבודות שנקנו
מסוכנויות ומאתרי אינטרנט נחשבים כהפרה של היושר האקדמי.
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