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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  •
  ? התקשורתיים האם ילדים הנם קהל יעד נאיבי המושפע באופן דרסטי מהמסרים  •

 ? 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  •
  

. רים ולגישות שונות בתחום זהתוך התייחסות למאגר גדול ומקיף של מחק, הקורס יעסוק בשאלות אלו ונוספות
 .על מנת להמחיש את החומר התיאורטי דוגמאות רבותישולבו בקורס , במקביל לעיסוק במחקרים ובתיאוריות

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

  מטרות הקורס
ית המחקרית בנושא תקשורת המטרה העיקרית של הקורס היא לפרוס בפני הסטודנטים את התשת

היכרות זו תתרום להבנה מעמיקה יותר לגבי ההשפעות השונות של אמצעי תקשורת ההמונים . מתבגרים/וילדים
  .על ילדים ובני נוער

זאת על מנת , קרי ילדים ונוער, מטרה נוספת היא להכיר טוב יותר קהל יעד ממוקד של אמצעי תקשורת ההמונים
  .תוך הבנת צרכיה ומגבלותיה, למים לאוכלוסייה זולגבש דרכי התייחסות הו

  
 דרישות  הקורס

את העבודה ניתן לעשות , ל"סוף שנהלקראת  ש כמצגתגעבודה מסכמת לקורס שתו – )50%(      ת גמרעבוד .1
 .הוראות מפורטות יינתנו במהלך הסמסטר הראשון. בקבוצות של עד ארבעה סטודנטים

 .'סטר בן בסופו של סמ מבח– )50%(    בחן מ .2
  

    הקורסמאפייני
. חומר יועבר באמצעות אתר האינטרנט של הקורסה. קורס מתוקשב הינו" נוער והתקשורת, ילדים"הקורס  .1

, עליכם להתעדכן מידי שבוע. בכל שבוע בו מתקיימים לימודים באוניברסיטה יעלה לאתר הקורס חומר מעודכן
   .תפרסמיםלקרוא את החומר ולבצע את המטלות בהתאם למועדים המ

 .פרטים ימסרו בהמשך. פרונטאלייקבע מועד למפגש  .2
את החוברת .  ובה דוגמאות רבות לחומר התיאורטיחוברתתלווה את הקורס , בנוסף לתכנים המופיעים באתר .3

 .יש לרכוש בתחילת השנה באגודת הסטודנטים
את . שאים בקורס לנובתקליטור מופיעים קטעים הרלוונטיים. תקליטור מיוחד הוכן עבור קורס זה .4

 .תן יהיה לקבל במזכירות בתחילת שנת הלימודיםניהתקליטור 
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