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השיח הטיפולי  מהווה מסגרת פרשנית חשובה בבניית סיפור חייו של האדם המודרני ואחד    
ההנחות אודות העצמי והרגשות . התרבותיות בחברה המודרניתהאמצעים היעילים להבנת המגמות 

, זוגיות, משפחה, שמקורן בתיאוריות פסיכולוגיות מעצבות את התפיסות שלנו אודות חינוך ילדים
לצד הערכים של שחרור . ומהוות חלק מהזירה הפרטית והציבורית', תפקידים מגדריים וכד, משפחה

פרקטיקות פסיכולוגיות : לעיתים עם מנגנוני פיקוח חברתיהשיח הטיפולי מזוהה , ומימוש עצמי
מגדירות קבוצות אנשים על פי קריטריונים הנחשבים לאובייקטיביים ומשמשות בסיס להקצאת 

הסמינר יאפשר לבחון כיצד השיח . גיבוש תוכניות התערבות וקביעת מסלולי לימוד, משאבים
יצירת , יצד הוא פועל כאמצעי לעיצוב זהויותהטיפולי הפך לסמכות תרבותית בחברה המודרנית וכ

קטגוריות חדשות ומיסוד הבחנות חברתיות בתחומים שונים של החברה בת זמננו ובתחום החינוך 
 .  בפרט

 שיטות מחקר איכותניות, מבוא לסוציולוגיה: דרישות קדם
 
 

 :הנושאים שידונו במסגרת הקורס
 

 מה זה סוציולוגיה של פסיכולוגיה -

 "אדם הפסיכולוגי"תו של ההופע -

  ןלבין ההקשר התרבותי של התפתחות התיאוריות הפסיכולוגיותהזיקה בין  -

 השיח הטיפולי כשיח מכונן זהות -

 על שאלת האחריות המוסרית בתיאוריות פסיכולוגיות: שיח טיפולי כשיח מוסרי -

  וע בזירה החינוכיתשל אנשי מקצ על מקורות הסמכות המקצועית: שיח טיפולי כשיח מקצועי -

 כניסתה של פסיכולוגיה למערכת החינוך: החינוך הטיפולי -

  ונירמול שיח טיפולי כמנגנון של יצירת הבחנות? מיהו האדם הנורמטיבי -

 שיח טיפולי ועיצוב הורות -

 אבחונים וסטיגמה, הורות -

 על פוליטיקה ופרקטיקה של התערבות: פדגוגיה ורגשות -

 .על הופעתם של הפרעות נפשיות חדשות: שאים חדשים של הפרקטיקה הטיפוליתכיצד נוצרים מו -

 ?מציאות או הבניה חברתית": מגפת האוטיזם" -

 ייצוגים ופרספקטיבות: לקויי למידה -

 שיח טיפולי בהקשרים צבאיים -

 התפתחותה של פסיכולוגיה חיובית והחינוך לחוסן  -



 בסמינרציון הדרישות והרכב ה
 

מעורבות ולמידה , מופיעים בסילבוסהחומרים הקריאה של , נוכחות בשעורים. השתתפות וקריאה

  01%. אקטיבית הם תנאי חיוני להפקת תועלת מהסמינר

הרפרט יהיה  .בכיתהים יידרשו להציג רפרט הסטודנט' במהלך סמסטר א. הצגת רפרט בכיתה 

הדגמתו באמצעות ניתוח \הצגתובאחד מנושאי הקורס ו קריאההטי ימבוסס על סיכום פר

הרפרט יכלול ניסוח שאלות וסוגיות מרכזיות ומעניינות שהטקסטים . תופעה תרבותית\מקרה

טאות את שונות שמבויישום ראשוני של הסוגיות התיאורטיות על התופעות ה, מעלים

הסטודנטים . בפרט ובתחום החינוךבכלל השפעתו של השיח הטיפולי בחברה הישראלית \נוכחותו

סיכום אנליטי של  שלוחל ו בשבוע הקודם להצגתםתבקשהאמורים להציג את הרפרט בכיתה י

 01%: משקל בציון הסופי. ניתן להציג בזוגות. שלהם קריאההטי יפר

 . 'במהלך סמסטר ב הצגת פרויקט המחקרו' אסטר סמ בתוםסופית עבודה ל ההגשת הצע

ישמש לדיון הקבוצתי בעבודת המחקר ' סמסטר ב. 'הגשת ההצעה מהווה תנאי מעבר לסמסטר ב

  91%. ה\של כל תלמיד

 או סוגיותה, שאלותהיפי לפי ניתוח מקרה ספצהעבודה הסופית תתבסס על . עבודה סופית 

ראיונות ניתן יהיה להשתמש ב לניתוח מקרה .עיתהספרות המקצותוך מ תיאורטיותהמסגרות ה

 טקסטים מקצועייםו קנוניםת, בלוגים, אתרי אינטרנט, סרטים, מטופליםאו  עומק עם מטפלים

מקרה בבחירת ה .פרקטיקות אבחוניות ועוד, תוכניות התערבות בבתי ספר ,טיפולשל אנשי 

שבה לעורר מח וציאל הגלום בטי הקריאה ולפוטנילפר ורלוונטיות שליש לחשוב על ה לניתוח

 61%: משקל בציון הסופי. ומעורבות

 .העבודה הסופית יועברו במהלך הסמינרהצעת העבודה ו, הנחיות להכנת הרפרט
 

 רשימה ביבליוגרפית לפי נושאי הקורס
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