קהילת לימודי מוגבלות
קול קורא למושב בכנס ה 50-של האגודה הסוציולוגית הישראלית
 21-22בינואר ,2019 ,אוניברסיטת חיפה
קהילת לימודי מוגבלות מזמינה חוקרות וחוקרים להגיש מחקרים למושב הקהילה שיתקיים בכנס
השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית .תיאוריה ביקורתית של מוגבלות עוסקת בתפישה חברתית
ביקורתית של מוגבלות ובהשפעה של זו על אנשים עם מוגבלות ועל החברה בכללותה .היא משיקה
לפרספקטיבה הסוציולוגית בזיהוי יחסי הכוח הכרוכים בתופעות הנתפסות כטבעיות ,ביולוגיות או
רפואיות וחושפת את הממד החברתי המארגן אותן.
יחסי כוח מול שותפי תפקיד; מנגנוני הדרה במערכת החינוך ,הבריאות ,התעסוקה ,הפנאי; איתגור
תפישת הגוף הנורמטיבי; פוליטיקת זהויות; ערעור בין הבחנות מסורתיות בין גופני לחברתי .אלה
דוגמאות לנושאים שהם בלב המחקר בלימודי מוגבלות ובתיאוריה ביקורתית של מוגבלות ,לצד עקרונות
פעולה כגון שיתוף כל בעלי העניין בכל נושא הנוגע לחייהם ("שום דבר עלינו בלעדינו") ,יחסי גומלין
הדדיים בין תיאוריה ופרקטיקה ,עיצוב אוניברסאלי של המרחב הציבורי כך שיתאים למגוון האנושי ועוד.
המושב מיועד להצגת מחקרים חדשניים מתחום לימודי המוגבלות וכן מחקרים הבוחנים את מידת
הרלוונטיות של נושאים ועקרונות מליבת התחום לאוכלוסיות ונושאי מחקר נוספים .נחפש אזורי השקה
ושאלות תיאורטיות ופרקטיות משותפות בין העוסקים בלימודי מוגבלות לבין חוקרות וחוקרים העוסקים
בנושאים נוספים כגון :מגדר ,אתניות ,להטבא"ק ,גיל ,מעמד ועוד.
התאריך האחרון למשלוח תקצירים לכנס הוא  20באוקטובר .2018
העלאת תקצירים דרך מערכת ההרשמה של הכנס בלבד ,בקישור זה:
https://registration.israel-sociology.org.il/2019/registration2019.php
נא לסמן כי התקציר מיועד למושב קהילת לימודי מוגבלות.
לפרטים נוספים על הכנס ,כגון לוחות הזמנים ,דמי הרשמה לדוברים ,כללי ההגשה ועוד ,היכנסו לקול
קורא הכללי ,בקישור זה:
http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/kenes2019_kkfinal.pdf
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