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  תיאור הקורס
  

  :להלן מספר דוגמאות. שאלות רבות נשאלו לגבי הקשר שבין ילדים לבין תקשורת

 ?כיצד משפיעים השינויים המתחוללים בסביבה התקשורתית של הצעירים על חייהם  •
  ? טי מהמסרים התקשורתיים האם ילדים הנם קהל יעד נאיבי המושפע באופן דרס •

 ? האם האלימות בתקשורת גורמת לילדים להיות אלימים יותר  •
  ? כיצד צעירים בגילאים השונים מעבדים את המידע התקשורתי •
 ? ילדים להתגונן ולהפיק תועלת רבה יותר מהתקשורת " ללמד"האם ניתן  •
  

מקיף של מחקרים ולגישות שונות בתחום תוך התייחסות למאגר גדול ו, הקורס יעסוק בשאלות אלו ונוספות
על מנת להמחיש את החומר  דוגמאות רבותישולבו בקורס , במקביל לעיסוק במחקרים ובתיאוריות. זה

  ).18גיל (הגילאים מינקות ועד בגרות בטווח , הקורס יתמקד בילדים ונוער .התיאורטי
  

  מטרות הקורס
  

דנטים את התשתית המחקרית בנושא תקשורת המטרה העיקרית של הקורס היא לפרוס בפני הסטו
היכרות זו תתרום להבנה מעמיקה יותר לגבי ההשפעות השונות של אמצעי תקשורת . מתבגרים/וילדים

  .ההמונים על ילדים ובני נוער
זאת על , קרי ילדים ונוער, מטרה נוספת היא להכיר טוב יותר קהל יעד ממוקד של אמצעי תקשורת ההמונים

  .תוך הבנת צרכיה ומגבלותיה, י התייחסות הולמים לאוכלוסייה זומנת לגבש דרכ
  
  

    הקורסדרישות
 
את העבודה ניתן לעשות , ל"סוף שנהלקראת  ש כמצגתגעבודה מסכמת לקורס שתו – )50%(      ת גמרעבוד .1

יש להגיש טופס בחירת נושא ולהגיע לפגישה הקבוצתית בהתאם  .בקבוצות של עד ארבעה סטודנטים
 .הוראות מפורטות יינתנו במהלך הסמסטר הראשון. ים שייקבעולמועד

 .פתוח: חומר עזר, שאלות פתוחות: מתכונת המבחן',  מבחן בסופו של סמסטר ב– )50%(    בחן מ .2
  

    הקורסמאפייני
 
לא תהיינה הרצאות , אי לכך. כקורס מתוקשב" נוער והתקשורת, ילדים"ח יועבר הקורס "בשנת תשס .1

בכל שבוע בו מתקיימים לימודים .  החומר יועבר באמצעות אתר האינטרנט של הקורספרונטאליות אלא
לקרוא את החומר ולבצע את , עליכם להתעדכן מידי שבוע. באוניברסיטה יעלה לאתר הקורס חומר מעודכן

  .המטלות בהתאם למועדים המתפרסמים
את . רבות לחומר התיאורטי ובה דוגמאות חוברתתלווה את הקורס , בנוסף לתכנים המופיעים באתר .2

 .החוברת יש לרכוש בתחילת השנה באגודת הסטודנטים
מפגשים אלה נועדו לבחון את .  עם המרצהלמפגשים אישיים מועדים 4ייקבעו ' לקראת סוף סמסטר ב .3

מועדי הפגישות . הנוכחות במפגשים אלה הינה חובה. כלי המחקר בהם ייעשה שימוש בעבודה המסכמת
 .יתפרסמו בהמשך
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  נושאי ההרצאה וביבליוגרפיה
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  )519461(לג   .שמור מדעי המדינה לפי למי
  
המכון :  ירושלים.נוער בסביבה התקשורתית המשתנה של ישראל-ילדים ובני). 1999. (ת, וליבס. ד, למיש* 

  .לחקר הטיפוח בחינוך
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Beentjes, J.W.J., Koolstra, C.M., Marseille, N. & Van Der Voort, T.H.A. (2001). Children’s Use 
of Different Media: For how Long and Why. In: S. Livingstone & M. Bovill (Eds.), Children 
and Their Changing Media Environment – A European Comparative Study (pp. 85 – 111), New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

)562871   (9140תדפיס   
 
Montgomery, K. C. (2001). Digital Kids – The New On-Line Children’s Consumer Culture. In 
D.G. Singer & J.L. Singer (Eds.), Handbook of Children and the Media (pp. 635 – 650), 
London: Sage Publication. 
305.2345 HAN   (493423) 
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Oaks: Sage Publication, 271 – 298. 
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  ) הרצאות3 (מחקר בקרב צעירים. 2
McNeal, J.U. (1992). Kids as Consumers: A Handbook of Marketing to Children. New York: 
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Van Evra, J. (1990). Television and Child Development. New Jersey: Lawrence Erlbaum 
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