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  אורלי מלמד' גב"/ הוראת התקשורת בבית הספר "-  58-124
  )ש" ש2 –מקצועי (

  :מטרות הקורס

המאפיינים וההיסטוריה של תחום הוראת התקשורת , הסוגיות החינוכיות, הגבולות, להכיר את המבנה ⋅
  .או מעכבים את התפתחותו/ הצרכים והכוחות המניעים וואת, בישראל ובעולם

להכיר את  תוכניות הלימודים הקיימות של הוראת התקשורת ואת הקשר שלהן למסורות תיאורטיות  ⋅
  .בתחום חקר התקשורת

  .  ולדרכי הוראה חווייתיות, להיחשף למגוון שיטות של ניתוח  טקסטים בשפות מדיה שונות ⋅

  .ת והפרדוכסים של תחום הוראה זה בעידן הרייטינג ולדון בדרכי הפתרוןלהכיר את הדילמות הערכיו ⋅

על טיפוח , המבוסס בו זמנית על שיח  מוגן, לטפח את יכולות הסטודנט לנהל דיון ציבורי נאות בכתה ⋅
 .בנושאים שנויים במחלוקת, חשיבה עצמאית ועל מתן חופש ביטוי למגוון דעות

  .כי למידה חווייתיים ולפתח מערכי שיעור אקטואלייםית ליצור תהלי/להכשיר את  הסטודנט ⋅

 .  ית ליישם שיטות הערכה חלופיות בהוראת תקשורת/להכשיר את הסטודנט ⋅
  

  :נושאי הקורס

כוחות ; דרום אפריקה וישראל, אירופה, ב"ההיסטוריה של התפתחות הוראת התקשורת בתקשורת בארה ⋅
 .המניעים את התפתחות המקצוע וחסמים

ניתוח  של תוכניות הלימודים בתקשורת בישראל וזיהוי הנחות המוצא ? לימודים טובהמהי תוכנית  ⋅
  .הערכיות והמקצועיות שלהן

 . בין גישות פרשניות  לבין גישות מגוננות ומחסנות בהוראת התקשורת: גישות הוראת תקשורת ⋅
  .רתלניהול דיון מטפח חשיבה בכתה ולשילוב הפקות בהוראת תקשו, כלים לניתוח טקסטים ⋅

  .זיקתה לאתיקה עיתונאית ודילמות של חופש הביטוי בכתה, אתיקה של הוראת תקשורת ⋅

  .  עקרונות לבחירת חומרים ולפיתוח מערכי שיעור  המבוססים על מדיה אקטואלית ⋅

 .עקרונות לפיתוח שאלונים ותשובונים  למבחני מתכונת בתיכון ⋅
  

  *ית   והרכב הציון/חובות הסטודנט
  .יקבלו משימות חלופיות מתאימות, אינם לומדים במסלול לתעודת הוראהסטודנטים ש: הערה*
  10%:עמידה בלוח זמנים של מועדי הגשת המטלות, השתתפות  בדיונים ובתרגילים בכתה ⋅

  15%):   תלוי בהיקף, אישי או בזוגות(רפרט על מאמר  ⋅

  25%) בזוגות(פינת אקטואליה כמנוף ללמידת תקשורת  ): בזוגות(תרגיל פיתוח  ⋅

  25%פיתוח מערך שיעור בתקשורת והוראתו בכתה ): תלוי בהיקף, אישי או בזוגות(תרגיל פיתוח   ⋅

  25%כתיבת שאלות למבחן ותשובות   ⋅
  

  ביבליוגרפיה 
  

 סידרה לעיונים – מפתחות .מחשבות על צפייה בסרטים, פיתוי, פרשנות, פענוח: קולנוע). 1998. ('י, בורשטיין
  .11-34: עמודים. אביב-תל,  אמנות לעם- ארצי הוצאת סל תרבות , באמנויות

  )1114473 (  10582 תדפיס  
  

  .117-167: עמודים. אביב- תל. הוצאת רמות. חלופות בהערכת הישגים). 1997. ('מ, בירנבוים
  )1114474 (  10583 תדפיס  

  
וצאת מכון ברנקו ה . בחיפוש אחר הבנה-לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית  .)1997 (.'ברוקס מ ו.'ברוקס ז

  .וייס
  )370378(בח . ברו370.152בספריה לחינוך וגם במכון פדגוגי 

  
  .14, פנים. הפרדוכס הביקורתי והכיתה כמרחב ציבורי. 'ד, ובר. 'מ, עזר-גל

  Ejournalוגם  4כתב עת באולם 
  



  
  .194-206, 11-37עמודים ,  הוצאת כנרת. כובעי חשיבה6). 1996. ('א. בונו-דה

  )320000(שש .בון-ה ד153.42
  

  :  האוניברסיטה הפתוחה.לגדול עם הטלוויזיה). 2002.('ד,למיש
  , 370-373, 355-365, 333-344מ "ע?  סוכני חיברות מתחרים או משלימים– בית הספר והטלוויזיה 5פרק 
   451 - 411 חינוך לתקשורת 6פרק 
  455-483עמודים .  סוגיות מרכזיות של מדיניות שידור לילדים ברחבי העולם6.9פרק 

  )519461(לג . למישמור מדעי המדינה לפי 
  

  .1-7מ "ע, 3, שומר סף. ?מוצר תקשורתי במילכוד חינוכי: עיתון בית ספרי). 2001.(' א, מלמד
  )601501 (9973תדפיס 

  
  . תהוצאת רמו, החינוך במבחן הזמן). עורך(איתן פלדי : בתוך. מהפכת החינוך לתקשורת). 1997. ('ל, מסטרמן

  ) 358968(במ .חנו שמור מדעי המדינה לפי
  

  .סדרה לתרגום: ליבידו. רסלינג? מדוע ללמוד מדיה). 2006. ('ר, סילברסטון
  )1109408 ( מד . שמור מדעי המדינה לפי סיל 

  
ראה הו: הפרקים.  ספריית הפועלים.השיח הציבורי בעידן השעשועים, בידור עד מוות). 2000. ('נ, פוסטמן

  . 126-143עמודים , והאזהרה של הקסלי, כפעילות מבדרת
  )444061(בד . פוס302.234

  
  .2,3: פרקים. הוצאת מפרש. פדגוגיה של מדוכאים). 1972.('פ, פרירה
  )67348(פד . פרי370.1

  
  .24, פנים. המורה בעידן הרייטינג). 2003. ('א, ומלמד. 'ח, תדהר

  Ejournalוגם  4כתב עת באולם 
  

Journal of Communication, 1998. 8(1):  
Buckinghan, L.(1998). Media education in the UK: Moving beyond protectionizm.   
Pp 33-43 
Hobbs, R. (1998). The seven great debates in the media literacy movement. pp 16-32.  
EJournal 

  
Kubey, R. (1997). Media Education in the Information Age. New Brunswick &   
London Transaction Books:    
Jacques Piette and Luc Giroux. The Theoretical Foundations of Media Education Programs. Pp. 
89-134. 

)601716 (9976תדפיס   
 
Cary Bazalgette. Key Aspects of Media Education.   
In Alverado, M. and Boyd-Barrett, O. (1992). Media Education. Milton Keyenes: British Film 
Institute and the Open University. Pp 199-222.  
302.23407 MED 1992 (325955) 

  
  תכניות לימודים 

  תוכניות של המסלול העיוני
,  רד החינוך והתרבות מש.תוכנית בחירה לחטיבה העליונה הכללית הדתית והערבית, תקשורת המונים*

  .ג"התשנ, ירושלים. המזכירות הפדגוגית והארץ לתוכניות לימודים במינהל הפדגוגי
  )320578 ( ג "המ תשנ. תקש302.234 במכון הפדאגוגי 

  
). ג"התשנ (.הממלכתי דתי והערבי, ס ההמלכתי"בביה, חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע, תכנית בחירה*

  .המזכירות הפדגוגית והאגף לתוכניות לימודים במרכז הפדגוגי, הספורטמשרד החינוך התרבות ו
  אין

  



  
רציונל להצעה לפרישת נושאי הוראה , תקשורת וקולנוע בחטיבת הביניים. בשמת גרמי, מירה שוויקי*

  ).תדפיס. (שכבתיים
  אין

  
יקורתית בטלווזייה חינוך לצפיה מעריכה וב, בתקשורת המונים, תכנית לימודים לבית הספר היסודי הכללי

, המזכירות הפדגוגית והאגף לתוכניות לימודים,  משרד החינוך התרבות והספורט.)ה"התשנ(. ובקולנוע
  .ירושלים

  )320578 (  ה"המ תשנ. תקשE302.234/12-ל"ת   מכון פדגוגי
  

  תוכניות של המסלול הטכנולוגי
  
  .ב"י- לכתות י" תקשורת וחברה"ם בתכנית לימודי). 2001. ('ד, וערב' ע, ברנשטיין, .'א, ברגר*

ט "מפ. הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת, המנהל למדע ולטכנולוגיה, משרד החינוך, ב"ל תשס"שנה
  .אביב-תל: עמל
  אין

  
לחטיבה , תוכנית לימודים בהתמחות קולנוע וטלוויזיה).  ג"תשס. ('א, רשף, .'א, וק'קרצ, .'א, שין, .'א, הפנר

  .תל אביב: מלט ע" מפ. העליונה
  אין

  
, ל תקשורת משודרת ברדיו"תכ. רדיו נכון). 1999.  ('ש, ורפאלי. 'נ, רובינזון, .'נ, סביון, .'ג, הוד, .'צ, דר- לי

  )כולל קלטת שמע. (ט עמל"מפ, תל אביב. ב"י, א"לכתות י
  )1104430 ( ס "נכ תש. רדיE302.2344  מכון הפדאגוגי 

  
, יוסי בר דוד ודורית באלין מכילים עדכונים של תוכניות הלימודים: רים  לתקשורת וקולנוע"אתרי המפמ

  :בקישורים הבאים, הפניות לחומרים ומאגרים של  מאמרים וחומרי לימוד
  

באתר יש גם פורום מורי תקשורת וחברה פעיל (יוסי בר דוד , אתר המפקח על מגמת טכנולוגיות תקשורת
  ):מאוד

www.amalnet.k12.il.sites/commun  
  

  ;רית לתקשורת וקולנוע דורית באלין"אתר המפמ
http://207.232.9.131/mivzak/pedagogi3/pedagogi3_category_list.asp?system_cd=pedagogi3  


