אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
2016-2017
שם הסמינר :ידע ,עצמי ותרבות :שיח טיפולי ומערכת החינוך
ד''ר גליה פלוטקין עמרמי
מספר קורס
סמסטר א'12910166 -
סמסטר ב'12910176 -
יום ג'16:00-18:00 ,
תוארBA :
דוא''לplotking@bgu.ac.il :
מטרות הסמינר :
השיח הטיפולי מהווה מסגרת פרשנית חשובה בבניית סיפור חייו של האדם המודרני ואחד
האמצעים היעילים להבנת המגמות התרבותיות בחברה המודרנית .ההנחות אודות העצמי והרגשות
שמקורן בתיאוריות פסיכולוגיות מעצבות את התפיסות שלנו אודות זוגיות ,מיניות ,משפחה,
תפקידים מגדריים ,חינוך ילדים וכד' ,ומהוות חלק מהזירה הפרטית והציבורית .לצד הערכים של
שחרור ומימוש עצמי ,השיח הטיפולי מזוהה לעיתים עם מנגנוני פיקוח חברתי :פרקטיקות מיון
פסיכולוגי מגדירות קבוצות שונות על פי קריטריונים הנחשבים לאובייקטיביים ומשמשות בסיס
להקצאת משאבים ,גיבוש תוכניות התערבות וקביעת מסלולי לימוד .הסמינר יאפשר לבחון כיצד
השיח הטיפולי הפך לסמכות תרבותית בחברה המודרנית וכיצד הוא פועל כאמצעי לעיצוב זהויות,
יצירת קטגוריות חדשות ומיסוד הבחנות חברתיות בתחומים שונים של החברה בת זמננו ובתחום
החינוך בפרט .דרישות הקדם :מבוא לסוציולוגיה.
הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 מה זה סוציולוגיה של פסיכולוגיה הופעתו של ה"אדם הפסיכולוגי" הזיקה בין מאפייני העצמי הפסיכולוגי לבין ההקשר התרבותי של התפתחות התיאוריות המקצועיות השיח הטיפולי כשיח מכונן זהות ידע פסיכולוגי ,זהות ונרטיבים תרבותיים שיח טיפולי כשיח מוסרי :מי אשם? שיח טיפולי כשיח מקצועי :על מקורות הסמכות המקצועית של אנשי מקצוע בזירה החינוכית בין מקצועי לפופולארי :שיח טיפולי וטלוויזיה כיצד נוצרים מושאים חדשים של הפרקטיקה הטיפולית :על הופעתם של הפרעות נפשיות חדשות. מיהו האדם הנורמטיבי? שיח טיפולי כמנגנון של יצירת הבחנות ונירמול "מגפת האוטיזם" :מציאות או הבניה חברתית? לקויי למידה :ייצוגים ופרספקטיבות שיח טיפולי בגרסה ה"חיובית" :פסיכולוגיה חיובית ופיתוח החוסן הנפשי במערכת החינוך השיח הטיפולי במערכת החינוך :עיצוב הורות ,עיצוב מיניות -סיכום :פרובלמטיזציה של "ניצחון התרפויטי"

הדרישות והרכב הציון בסמינר
השתתפות וקריאה .נוכחות בשעורים ,קריאה של החומרים המופיעים בסילבוס ,מעורבות ולמידה
אקטיבית הם תנאי חיוני להפקת תועלת מהסמינר10% .
הצגת רפרט בכיתה .במהלך סמסטר א' הסטודנטים יידרשו להציג רפרט בכיתה (החל משיעור
 .)4הרפרט יהיה מבוסס על סיכום פריטי הקריאה באחד מנושאי הקורס והצגתו\הדגמתו
באמצעות ניתוח מקרה\תופעה תרבותית .הרפרט יכלול ניסוח שאלות וסוגיות מרכזיות ומעניינות
שהטקסטים מעלים ,ויישום ראשוני של הסוגיות התיאורטיות על התופעות השונות שמבטאות
את נוכחותו\השפעתו של השיח הטיפולי בחברה הישראלית בכלל ובתחום החינוך בפרט.
הסטודנטים האמורים להציג את הרפרט בכיתה יתבקשו בשבוע הקודם להצגתם לשלוח סיכום
אנליטי של פריטי הקריאה שלהם .ניתן להציג בזוגות .משקל בציון הסופי10% :
הגשת הצעה לעבודה סופית בתום סמסטר א' והצגת פרויקט המחקר במהלך סמסטר ב'.
סמסטר ב' ישמש לדיון הקבוצתי בעבודת המחקר של כל תלמיד\ה10% .
עבודה סופית .העבודה הסופית תתבסס על ניתוח מקרה ספציפי לפי השאלות ,הסוגיות או
המסגרות התיאורטיות מתוך הספרות המקצועית .לניתוח מקרה ניתן יהיה להשתמש בראיונות
עומק עם מטפלים או מטופלים ,סרטים ,אתרי אינטרנט ,בלוגים ,תקנונים וטקסטים מקצועיים
של אנשי טיפול ,תוכניות התערבות בבתי ספר ,פרקטיקות אבחוניות ועוד .בבחירת המקרה
לניתוח יש לחשוב על הרלוונטיות שלו לפריטי הקריאה ולפוטנציאל הגלום בו לעורר מחשבה
ומעורבות .משקל בציון הסופי70% :
הנחיות להכנת הרפרט ,הצעת העבודה והעבודה הסופית יועברו במהלך הסמינר.
ציון עובר בסמינר :ציון סופי  70לפחות
רשימה ביבליוגרפית לפי נושאי הקורס
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