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 דיאלוג רב-תרבותי דרך המדיה

 האקדמית גורדון מכללה לחינוך, המחלקה לתקשורת, תואר ראשון, תשע"ט

  מרצים: ד"ר איבנה רטנר ומר יאיר גיל

 

 תיאור הקורס

 קורס זה עוסק בנרטיבים של מהגרים והפקת סרטי וידיאו על רקע חברה רב-מגזרית, מרובת

 סיפורי הגירה, פליטות ומאבקי קיום. הקורס "דיאלוג רב תרבותי דרך מדיה" יאפשר הדהוד

 ושיח על הסיפורים המאתגרים המלווים את התרבויות השונות ויעניק כלים להפקת תוצרי

 מדיה אישיים ומשותפים בנושאי נרטיבים משפחתיים, קהילתיים, ולאומיים, לסטודנטים מכל

 המגזרים. בקורס ילמדו הסטודנטים גישות נרטיביות שונות, יתנסו בתחקיר ובניית תסריט,

 ויקבלו מיומנויות הפקת מדיה במשותף.

 הקורס יבחן סוגיות נבחרות בנושא החיים המשותפים: גישת המגע, חינוך לרב-תרבותיות,

 הפחתת סטריאוטיפים והבניית זהויות בחברה משוסעת, וגם סוגיות מתוך האנתרופולוגיה

  החזותית וה-story telling, ואתיקה של קולנוע דוקומנטרי.

  מטרות הקורס ותפוקות למידה:

 הבנת ההקשר בין הגירה בינלאומית לבין תופעת ההגירה בישראל.●

 הכרות עם מושגי מפתח: הגירה, עקירה, מסע, יישוב מחדש, אינטגרציה.●

 יישום גישות שונות לסרט נרטיבי.●

  פיתוח כשירות תרבותית וגישה מודעת הקשר לפרקטיקה עם מהגרים.●

 אופן ההוראה:

 הרצאות●

 דיונים ורפלקציה בכיתה●

 תרגילים בקבוצות קטנות (תרגול ריאיון, התנסות בניתוח נתונים)●

 ראיונות עם מהגרים (הקלטה)●

 הצגת הריאיון המוסרט בכיתה●

 הפקת סרטים קצרים●

 כתיבת מטלה אינטגרטיבית●

 מטלות הקורס:

 נוכחות, קריאה של חומרי הקורס (0%)1.

 השתתפות בדיונים בכיתה (0%)2.

 הפקת סרט (0%)3.

 מטלה מסכמת: סרט + תיק הפקה (100%)4.
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 תוכנית הקורס

  נושאים

 המשגה ובירור מושגים: מבקשי מקלט, מהגרים, מהגרי עבודה.1.

.2.story telling-התנסות בשיח מוגן והידהוד סיפורים אישיים, מתודת ה 

 הקניית כלים לשיח על אחרים ואחרות כאמצעי לטיפוח ערכי הדמוקרטיה, להשבחת3.
 הטעם האומנותי והחשיבה הביקורתית.

  זיהוי נרטיבים וטכניקות לכתיבת תסריט.4.

 לימוד עקרונות של תכנון והפקת סרט על בסיס דיאלוג דרך מדיה.5.
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