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 גולן עופרשם המרצה: 

 אוטיזם בתרבות ותרבות אוטיסטית   :הקורסשם 

 60-466-01קוד קורס: 

 בחירה. סוג הקורס:

 2:  היקף שעות  א' :סמסטר   תשס"ח :שנת לימודים

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 מטרות הקורס: .א
 

ייצוגיה כרת תסמונת הספקטרום האוטיסטי בהגדרתה הרפואית, בחינת תהליך העיצוב של הקורס יתמקד בה
תגור המודל הרפואי מנקודת המבט של הקהילה האוטיסטית ושל תרבות אוטיסטית. החברתיים והתרבותיים, וא

חינת משמעותם הסטודנט ירכוש ידע עכשווי בפסיכופתולוגיה,  בצד פיתוח ראייה ביקורתית של מודלים רפואיים וב
 של מודלים אלטרנטיביים לתפקיד הפסיכולוג.

 
 אור הקורס:ית .ב
  

). העלייה בשכיחות, ASDיה מאובחן כיום עם תסמונת בספקטרום האוטיזם (ילמעלה מאחוז אחד באוכלוס

הקשורה גם בראייה רחבה יותר של הספקטרום האוטיסטי (מאוטיזם "קלאסי" ועד תסמונת אספרגר ומאפיינים 

גם בתרבות הפופולרית (ספרים, סרטים, תכניות   ASDה הכללית), גוררת התייחסות ליטיים באוכלוסיאוטיס

יזיה) ופותחת לראשונה גם פתח לאוטיסטים להציג את נקודת מבטם. הקורס יבחן נקודות מבט שונות אלה וטלו

 אוטיזם.בראייה ביקורתית ויעלה שאלות על תפקיד הפסיכולוג באבחון, בטיפול, ובמחקר של 

 
 
  דרישות קדם: .ג
 

 אין
 
 חובות / דרישות / מטלות: .ד

 
 

 נוכחות חובה –השתתפות פעילה בשיעורים 
 קריאת חומר לקראת השיעור

 הגשת רפרט
 כתיבת עבודה מסכמת

 
 

 :מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר)ה. 
 

 30%הגשת רפרט 

 .70%עבודה מסכמת 
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