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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
הקורס יתמקד בהכרת תסמונת הספקטרום האוטיסטי בהגדרתה הרפואית ,בחינת תהליך העיצוב של ייצוגיה
החברתיים והתרבותיים ,ואיתגור המודל הרפואי מנקודת המבט של הקהילה האוטיסטית ושל תרבות אוטיסטית.
הסטודנט ירכוש ידע עכשווי בפסיכופתולוגיה ,בצד פיתוח ראייה ביקורתית של מודלים רפואיים ובחינת משמעותם
של מודלים אלטרנטיביים לתפקיד הפסיכולוג.

תאור הקורס:
למעלה מאחוז אחד באוכלוסיה מאובחן כיום עם תסמונת בספקטרום האוטיזם ) .(ASDהעלייה בשכיחות ,הקשורה
גם בראייה רחבה יותר של הספקטרום האוטיסטי )מאוטיזם "קלאסי" ועד תסמונת אספרגר ומאפיינים אוטיסטיים
באוכלוסיה הכללית( ,גוררת התייחסות ל ASDגם בתרבות הפופולרית )ספרים ,סרטים ,תכניות טלויזיה( ופותחת
לראשונה גם פתח לאוטיסטים להציג את נקודת מבטם .הקורס יבחן נקודות מבט שונות אלה בראייה ביקורתית
ויעלה שאלות על תפקיד הפסיכולוג באבחון ,בטיפול ,ובמחקר של אוטיזם.

מהלך השיעורים :המרצה יציג את הרקע התיאורטי ומגמות מחקריות בתחומים הנלמדים ,כולל הדגמות וניתוח
סרטים ,תכניות טלויזיה ,וקטעים מהאינטרנט .הסטודנטים יתבקשו לקרוא מאמרים וכן טקסטים שנכתבו על  /על ידי
אוטיסטים ,על מנת לקחת חלק בדיונים שייערכו בכתה.
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נושא השיעור
אוטיזם והספקטרום האוטיסטי -המודל הרפואי
תאוריות על אוטיזם מזוית רפואית-נוירולוגית
מודל ה  - neurodiversityמודל חברתי אלטרנטיבי
תפישה כוללנית של אוטיזם – תאוריות קוג' וחברתיות
ייצוגים ראשונים של אוטיזם בתרבות – הגאון המפגר
סיפורי חיים של אוטיסטים – בין כוחות לקשיים
הזוית המשפחתית – הורים ,אחים ,סבים ועוד
עלייתו של הגאון המוזר – אוטיסטים תורמים לחברה
גאווה אוטיסטית – קבלה עצמית וסנגור עצמי
הלגיטימיות שבהצגה הומוריסטית של אוטיזם
הנקודה הנשית – ייצוגים תרבותיים של נשיות אוטיסטית
תפקיד הפסיכולוג בעבודה עם אוטיזם
סיכום

דרישות קדם:
פסיכולוגיה התפתחותית ,פסיכולוגיה חברתית

חובות  /דרישות  /מטלות**:
השתתפות פעילה בשיעורים – נוכחות חובה
.1
.2

קריאת חומר לקראת השיעור

צפייה נדרשת

איש הגשם
Temple Grandin
פלפלים צהובים
משחק החיקוי
מרי ומקס
המפץ הגדול

.3

כתיבת עבודה מסכמת

מרכיבי הציון הסופי:
השתתפות פעילה ומוכנות לשיעורים בכיתה .10%
עבודה מסכמת .90%
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שם הקורס באנגלית:
Autism in Culture and Autistic Culture
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת
הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות שהלומד
מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ כאן .

