היחידה למחקר התרבות והמסלול למחקר תרבות הילד והנוער – תכנית לימודים תשפ"ג  -סמסטר א'
שעות
הקורס
08:0010:00

יום ראשון

10:0012:00

12:0014:00

14:0016:00

16:0018:00

18:0020:00

יום
שני

יום שלישי

יום רביעי

הדרכה בכתיבה אקדמית
ד"ר טל קוגמן
תרגיל
*חובה לתלמידי שנה א'
0669.6145
לחקור את האחר ,לחקור את הדומה:
שיטות מחקר איכותניות
ד"ר דלית בלוך
שיעור
0669.6153
טקסטים במחקר התרבות
ד"ר הילה שלם בהרד
סמינר
0669.6150

נוער ,מגדר ותרבות הסלפי
ד"ר סיגל ברק ברנדס
סמינר
0669.6147

תרבות חומרית
ד"ר הילה שלם בהרד
סמינר
0669.6149

ילדים בעידן של
כלכלה גלובלית
ד"ר טליה פפרמן
שיעור
0662.2095

בין אושר וצער :תרבות ,רגש וחיי
היומיום
ד"ר רותם לשם
סמינר
0669.6156

הגירה וטראנס-לאומיות
פרופ' יעל דר
סמינר
0669.6146

זיכרונות ילדות :היסטוריות של ילדים
ד"ר טלי ברנר
סמינר
0669.6154

מבעד לתום :הפוטנציאל החתרני של
ספרות ילדים
פרופ' יעל דר )בשיתוף עם פרופ'
גדעון טיקוצקי(
שיעור בין-אוניברסיטאי
0669.6155
לחקור היסטוריה :מושגים ותיאוריות
פרופ' גדי אלגזי
סמינר
0621.9801
* הרישום באישור המרצה.

ספרי לימוד כסוכני תרבות
ד"ר טל קוגמן
סמינר
0669.6148

מנשים קטנות ועד חמישיית סנטרל
פארק :ילדות בארה"ב
ד"ר נעמה מאור
סמינר
0621.8033

מבוא לספרות ילדים
ילדות ערבית-יהודית
ד"ר הילה שלם בהרד ד"ר רימה שיכמנטר
שיעור
שיעור
0669.6165
0669.6151
* סגור למי שלמדו את
"מבוא לספרות ילדים
ותרבות הילד"
מפי הטף :אגו-דוקומנטים של ילדים
פרופ' יעל דר
סמינר
0669.6152
הוראת עברית במאה ה :19-סדנת מחקר
ד"ר טל קוגמן
0669.6157
* הרישום באישור המרצה.

יום
חמישי

היחידה למחקר התרבות והמסלול למחקר תרבות הילד והנוער  -תכנית לימודים תשפ"ג – סמסטר ב'
שעות
הקורס
08:0010:00
10:0012:00

יום
ראשון

יום
שני

יום שלישי

שיטות מחקר
ד"ר סיגל ברק ברנדס
שיעור
0669.6160

12:0014:00

תרבות בחיי היום-יום :טקסטים
במחקר התרבות
ד"ר רימה שיכמנטר
שיעור
0669.6167
תרבות מקומית :סמינר מחלקתי
ד"ר הילה שלם בהרד
0669.6164
* חובה לכל התלמידים )פעם אחת
בתואר(

16:0018:00

פרויקט מחקר
פרופ' יעל דר
סמינר
0669.6159
* חובה לכל התלמידים )רצוי
בשנת הלימודים השניה(

14:0016:00

יום רביעי

ביתו השני של הילד :בית הספר המודרני ממבט
היסטורי-תרבותי
ד"ר טל קוגמן
סמינר
0669.6161

תיעוד והיסטוריה
שבעל-פה
ד"ר הילה שלם
בהרד
סמינר
0669.6162

ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית
פרופ' אורית רוזין
סמינר
0677.4068

18:0020:00





מבוא למחקר
תרבות הילד והנוער
פרופ' יעל דר
שיעור
0669.6163
* חובה לתלמידי
מסלול תרבות הילד

המערכת אי ה סופית .ייתכ ו שי ויים בתכ ית הלימודים.
טרם וספו שיעורי ההשלמה.
שיעורי ליבה צבועים בתכלת.

ילדות ומגדר
בחשיבה
הפסיכואנליטית
ד"ר מעין הראל
שיעור
0669.6158

יום חמישי

תיירות ומפגש בין תרבויות
ד"ר דלית בלוך
סמינר
0669.6168

בין גורי אדם לחיות אחרות:
בעלי חיים בתרבות הילד
המודרנית
ד"ר טל קוגמן
סמינר
0669.6169
דיון במגדר ובמשפחה –
"משפחות טובות"
ד"ר כנרת להד
סמינר
0607.5313

מגדר וחינוך
ד"ר חגית גור זיו
סמינר
0608.4404
* ניתן להגיש
רפרט בלבד.

