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נקודת המוצא של קורס זה ,היא שבשלה עתה של העבודה הסוציאלית להתבונן מעבר לגבולותיה
המסורתיים של "הסביבה" ,בגישת "האדם בסביבתו"; זאת ,הן בזיהוי הגורמים ליצירת ושימור מצוקות
חברתיות והן בהמצאת הפתרונות להן .השילוב בין פיתוחן המתמשך של תיאוריות ביקורתיות בעבודה
סוציאלית ,הצהרות מפורשות לגבי תפקידו של המקצוע והעוסקות/ים בו לקדם צדק מסוגים שונים,
התגברות מחדש של השיח הקורא לעבודה סוציאלית פוליטית ואקטיביסטית ותובנות מצטברות לגבי
ההשפעה ההדדית הדרמטית של בני האדם על הטבע ושל הטבע על בני האדם  --כל אלו מזמינים אותנו
להרחיב את גבולות ההתייחסות שלנו כנשות ואנשי מקצוע להקשרים חדשים של שינוי ,התנגדות ורווחה.
בקורס יוצגו הפיתוחים התיאורטיים העדכניים ביותר בתחום "העבודה הסוציאלית הירוקה" וההיבטים
המעשיים העיקריים שניתן לגזור מהם.
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נושאי הקורס




צדק חברתי ,צדק סביבתי וצדק חברתי-סביבתי
משבר מקצועי ומשבר סביבתי  -איום ,הזדמנות ,ומשמעויות אפיסטמיות

רשת קורי העכביש  -שינויים בסביבה ,שינויים בצריכה ,שינויים בחברה ,שינויים בכלכלה; פרספקטיבה
מקומית ובינלאומית
מערכת היחסים בין האדם לטבע  -אקו-פילוסופיה ,אקו-הוקרה ,זכויות אדם ,זכויות הטבע ,זכויות האדם



בטבע ,הטבע כמרחב חיים אורגני ,מאיים ומיטיב


קיימות  -עבודה סוציאלית לקידום אנושות מקיימת לטובת הדורות הנוכחיים והבאים; עבודה אקו-
סוציאלית



אקטיביזם ,קיימות ,וצדק חברתי-סביבתי  -חשיבה ופעולה מקיימת מן המיקרו למאקרו וחוזר חלילה

הלמידה בקורס תתבצע באמצעות הרצאות ,דיונים משותפים ,ותרגולים במרחבים הטבעיים ברחבי
הקמפוס ,ככל שיתאפשר.

היבטי למידה מקוונת
.1

שימו לב ,כי על פי כללי האוניברסיטה ,בכל השיעורים תהיה חובת פתיחת מצלמות ,וזאת
בהתאם לכללי הגנת הפרטיות וזכויות יוצרים.

.2

ככלל הקלטות השיעורים יעלו לאתר הקורס ,אך תוך התחשבות ומתן עדיפות לשיקולים
אתיים.

.3

הלמידה בקורס כפופה לאמור בטופס ההצהרה להסדרת התנאים המבטיחים איזון נאות בין
צרכי הלמידה לבין הזכות לפרטיות ,צילום והקלטת השיעור ,זכויות יוצרים וקוד התנהגות.
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חובות
המטלה המסכמת של הקורס תהיה פרויקט  ,PhotoVoiceותתמקד בהבאה לידי ביטוי של תובנות מלימוד
הקורס באופן יצירתי .פרטים נוספים לגבי הפרויקט יימסרו במהלך הסמסטר .המועד האחרון להגשת
המטלה.3.3.21 :
-

שימו לב כי על פי נוהלי בית הספר :בקורס שבו מטלת הסיום היא עבודת סיכום – נקבע מועד בו רשאי
התלמיד להגיש עבודה במועד אחד בלבד .הגשת עבודה באיחור של עד שבוע ,ללא אישור וועדת
התלמידים ,תגרור הורדה של  5נקודות מציון העבודה .הגשה באיחור מעבר לשבוע ימים תגרור הורדה של
 10נקודות מציון העבודה על כל שבוע שיחלוף .שימו לב כי אין אפשרות לתקן עבודה בקורס.
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