מערכת שעות תואר שני  -אוריינות חזותית בחינוך  -תשע"ח
סמסטר א'
סמסטר א

השיעור

יום א'
8:30-10:00

יום ג'

יום א'

יום ג'

השיעורים ביום א' בסמסטר א'
מתקיימים בקמפוס נמיר

ד"ר אסנת רכטר
סמינריון מחקרי:
חקר סגנונות
אוצרות (חובה
לאוצרות)

10:1511:45

12:1513:45

אריה
בורשטיין:
סדנת מחול
הגוף
הדיאולוגי
(בחירה)

ד" ר אורנה יאיר:
תולדות האוצרות
(חובה לאוצרות)

14:1515:45

ד"ר דנה
פריבך חפץ:
כתיבה
אקדמית
(חובה שנה א')

ד"ר מעין אמיר:
תיאוריות
במוזיאולוגיה
ואוצרות
(חובה לאוצרות)

16:0017:30

ד"ר מיכל
ד"ר מיטל שבת סימון:
פופובסקי:
הייצוג החזותי ,חישה,
מבוא
תפישה וקוגניציה (חובה
לסמיוטיקה-
לתזה שנה ב' -בחירה
פיענוח סימנים
לכולם)
(חובה שנה א')

ד"ר מעין אמיר:
אקטיביזם
באמנויות
(חובה שנה א')

17:4519:15

ד"ר איתן
מכטר
סדנה ייעודית
לתזה
(חובה לתזה
שנה ב')

19:3021:00

סמסטר ב'
סמסטר ב'

מיכל בן-עמי
סמינריון
`
מחקרי:
התיאטרון
החזותי,
צמיחתו
ושפתו :בין
טקסט
לפעולה
ד"ר טלי
(בחירה)
תמי ליברמן
גביש:
וד"ר אלה באואר
סמינריון
סמינריון
מחקרי עיצוב
מחקרי:
תערוכות
אנתרופולוגיה
וחללים
חזותית בקולנוע
חינוכיים
(בחירה)
(בחירה)

ד"ר עדנה בר-
רומי פרלמן:
סדנה לשילוב
כלים :הצילום
ככלי פדגוגי
(חובה שנה ב')

פתיחת קורסי בחירה וסמינריונים מותנית במינימום נרשמים לקורסים אלה
ייכתנו שינויים קלים

ד"ר יוכי שלח:
סמינריון פרשנות
וביקורת ביצירה
הקולנועית
(בחירה)

ד"ר טל דקל
שיעור בינתחומי:
המרחב והמקום
הישראלי
באמנויות
(חובה לשנה א)
ד" ר דורית לורנד
ברחנא:
מבוא לאסתטיקה
ופילוסופיה של
האמנות
(חובה שנה ב')
חובה לתזה

הילה לולו לין
סדנת יצירה:
וידאו פרפורמנס
(בחירה)

ד"ר מיכל
פופובסקי:
מבוא לסמיוטיקה
 פיענוח סימנים(חובה שנה א')

הילה לולו לין:
זהויות במרחבים
פרטיים וציבוריים
(חובה לשנה ב')

ד"ר איתן מכטר:
גישות בהערכה
וביקורת
(חובה לשנה א')

ד"ר טל דקל :שיטות
מחקר איכותניות לחינוך
החזותי (חובה לשנה א')

ד"ר טל דקל
וד" ר נטלי קוסוי
סמינריון
מחקרי:
ד"ר איתן מכטר:
מתודולוגיות
יצירה חזותית וחינוך
בחשיבה
לקיימות (חובה שנה א')
חזותית
(חובה לתזה
שנה א')
קורס שנתי

ד"ר מיכל
פופובסקי:
בין האסתטי
לפוליטי
(חובה לשנה ב')

ד"ר טל דקל
וד" ר נטלי קוסוי
סמינריון מחקרי:
מתודולוגיות
בחשיבה חזותית
(חובה לתזה שנה
א')
קמפוס נמיר
קורס שנתי

ד"ר עדנה בר-
רומי פרלמן:
מתודולוגיות
מחקר בעיצוב
בדגש על
ויזואליזציה
(בחירה
לעיצוב ,חובה
לתזה שנה ב')
חצי מקוון
קמפוס נמיר

ד"ר איתן מכטר:
סדנת עבודת הגמר

ד"ר אסנת רכטר:
פיתוח קטלוג ומאמר
אוצרותי
(חובה לאוצרות)

ד"ר מעין אמיר
סדנת יצירה:
סדנת אוצרות
מתקדמת מקונספט
לתערוכה
(בחירה)

ד"ר מעין אמיר:
מפגשי אוצר
(חובה לאווצרות)

ד"ר אלה גולדמן:
"המורה השלישי":
עיצוב תרבות
חזותית לילדים
לומדים
(בחירה לשנה ב')

