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מבט היבטים מגדריים. הקורס יציע  קורס זה יציג תיאוריות מרכזיות ביחס למין ומיניות, תוך דגש על

למיניות כתופעה ת היסטורי על ההתייחסות למיניות בתיאוריה ובמחקר. נתאר את המעבר מהתייחסו

התבססות על מודלים רפואיים להתייחסות למיניות כתופעה חברתית תוך ביולוגית ופסיכולוגית 

נבחן את המושגים המרכזיים בשיח האקדמי על מין  ותרבותית והתבססות על תיאוריות ביקורתיות.

שיח ומיניות יומיומית , ומיניות היום כגון: תסריטים מיניים, אזרחות מינית, סוכנות מינית, פרפורמנס

אלו יוצרים תפיסה של מיניות כזכות אדם בסיסית וכחוויה אנושית המעוצבת  םוכיצד מושגים תיאורטיי

  לסיכום נחבר את התאוריה לפרקטיקה בעבודה סוציאלית ובחינוך. על ידי כוחות חברתיים.

 כמו

 

 

 מגדר והשפעתו על מיניות .1

 מיניותמין ועל  האקדמימחקר תפתחות הההיסטוריה של ה .2

 ושיחים על מיניות  תסריטים מיניים .3

 גרותשלבי ההתפתחות המינית בילדות ובגיל ההתב .4

 פרפורמנס מגדרי .5

 ותשוקה  מיני (agencyיכולת פעולה ) .6

 יאליתמיניות בעבודה סוצ .7

 גישות מרכזיות בחינוך מיני .8

 ת וצדק חברתיאזרחות מיני .9

 

יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות 

 הסטודנט



  הקורסוהרכב ציון דרישות 
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 )יש למחוק את המיותר( משקל בציון הסופי **

 בחירה __       חובה X       % ______  -  נוכחות 

   % ______  - בחנים ***

 %100   -  עבודות

 _____%   -  מבחנים

 % ______  -  סיורים

 100% -  סה"כ
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