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תאור כללי של הקורס:
בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי באופן בו מומשגת תופעת המוגבלות
באקדמיה ובציבור .במסגרת השינוי ,הקרוי הגישה החברתית למוגבלות ,מתחדדת ההבנה כי
מוגבלות אינה רק תופעה רפואית או פסיכולוגית ,אלא היא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת,
בין השאר ,על-ידי גורמים סביבתיים ,תרבותיים ופוליטיים .קורס זה מבסס את תפיסותיו בגישה
חברתית זו .במסגרת הקורס נתמקד בשני תחומי חיים מרכזיים :תחום ההשכלה והשכלה גבוהה
בפרט ,ותחום האוטונומיה ,הגדרה עצמית ובחירה .נבחן ,בין היתר ,את זכותם של אנשים עם
מוגבלות למימוש תחומים אלו ,דרכים להגשמתם ונציג פרוייקטים ושירותים שונים המנסים
לקדם תחומים אלו .נדון באופן ביקורתי בפערים בין המצב הקיים לבין המצב הרצוי בהתבסס על
הגישה החברתית למוגבלות.
מטרות הקורס:
 .1הצגה של אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.
 .2קידום שיח זכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות בתחומי חיים מרכזיים תוך שימוש
בפרספקטיבה של הגישה החברתית למוגבלות.
 .3הצגת זכותם של אנשים עם מוגבלות להשכלה באופן כללי ולהשכלה גבוהה בפרט ודרכים
להגשים מטרה זו.
 .4הצגת מודלים ותפיסות מתקדמות באשר לזכות הפרט לאוטונומיה והגדרה עצמית
והתבוננת על שירותים המיועדים להגשים יעד זה.

תוצרי למידה:
 .1לבקר תפיסות קימות כלפי אנשים עם מוגבלות ובאשר לזכויותיהם של אלו.
 .2לנתח דילמות בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בתחום האוטונומיה והגדרה עצמית
בהתבסס על שיח זכויות אדם ותפיסות חברתיות ביקורתיות.
 .3לבקר את אופן שילובם של אנשים עם מוגבלויות בתחום ההשכלה ולדון בדרכים לקידום שילוב
בתחום זה.
 .4לבחון ולבקר ספרות תיאורטית ,מחקרית ומדיניות בתחום הנלמד.
מבנה הקולוקויום:
הקורס יתקיים בחדר  .420הקורס בנוי במרביתו על הרצאות אורח של חוקרים ,עובדים
סוציאליים ,קובעי מדיניות ,אנשים עם מוגבלות ואחרים העוסקים בזכויותיהם של אנשים עם
מוגבלות .כל מפגש יכלול הרצאה ודיון פתוח.
דרישות הקולוקויום:
 .1נוכחות חובה והשתתפות פעילה בכל השיעורים ובסיור היומי.
 .2קריאה שוטפת של ספרות החובה לפני כל שיעור.
 .3הגשה של  3דפי תגובה לאורך הסמסטר (.)30%
 .3עבודת סיכום (.)70%
סטודנטים/ות עם מוגבלויות:
סטודנטים עם מוגבלויות מוזמנים לפנות למרצה עם תחילת הסמסטר ,או במהלכו ,על מנת לגבש
יחדיו את התאמת הקורס ודרכי ההוראה שבו .במקביל ,ניתן לפנות ליחידת הנגישות במשרד דיקן
הסטודנטים ( )02-5880118 ,negishut@savion.huji.ac.ilוליחידת התמיכה לסטודנטים עם
לקויות למידה ( )02-5881183 ,Ldsupport@savion.huji.ac.ilכדי לברר את הזכאות לשירותים
השונים ולהתאמות במהלך המבחן.
הנחיות להגשת דפי תגובה:
לאורך הסמסטר עליכם להגיש  3דפי תגובה .דפי התגובה יכולים להיות מוגשים על כל אחד
משיעורי הקורס (מלבד הפתיחה והסיכום) .בכל דף תגובה עליכם לענות לשאלות הבאות:
 .1מה הדבר המרכזי אשר שיעור זה חידש עבורכם?
 .2דונו באופן שבו המודל החברתי בא (או לא בא) לידי ביטוי בשיעור זה או באופן שבו
המודל החברתי עוזר לכם להבין את הנושא הנדון .דונו בהשלכות המודל החברתי על
הנושא הנדון.
 .3אלו דילמות או שאלות עלו לכם בעקבות שיעור זה? כיצד הייתם ממליצים להתמודד
איתן.
על תגובתכם להתבסס הן על פריט קריאת החובה של השיעור והן על ההרצאה אשר התקיימה .על
התשובה להיות קצרה וממוקדת (לא יותר מחצי עמוד) ,אך עליה להראות חשיבה מעמיקה.
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