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קרי , הקורס יידון בסוגיה זו בהיבט התיאורטי. ילדים ובני נוער, הסמינריון יתמקד בנושא הפרסום לפעוטות
 . יחסות למאגר גדול ומקיף של מחקרים ולגישות שונות בתחום זההתי

תוך התייחסות לפרסומות אליהן נחשפים הצעירים הישראליים באמצעי , תבחן גם הסוגיה המעשית, כמו כן
 ).אינטרנט וכיוצא בזה, עיתונות, טלוויזיה(התקשורת השונים 

 
 מטרות הסמינריון

 
 

בהיבט , סטודנטים את הדילמות והבעיות בנושא הפרסום לצעיריםמטרת הסמינריון היא להציג בפני ה
 . תוך התייחסות לתשתית המחקרית הענפה בתחום זה, התקשורתי והאתי, השיווקי

מטרה נוספת של הסמינריון היא להפגיש את הסטודנטים עם קהל היעד הצעיר ולבחון באופן אישי את 
 .ההשפעות של הפרסום על הצעירים
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