
(.M.Ed)בחינוך לאמנות התכנית לתואר שני   

 

ר חוה ברונפלד שטיין"ד: ראש התכנית  

מר אבנר , ר רותי גינזבורג"ד, שטיין חוה-ר ברונפלד"ד, ר יפתח בן אהרון"ד, אפרת ביברמן' פרופ: סגל התכנית

מר הלל רומן, אסד עזי' פרופ', ר דליה מרקוביץ"ד, ר נורית כהן עברון"ד, מר אורי כהן,  ר ורד חרותי"ד,  המאירי  

 

קורסי התכנית . התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות מציעה פיתוח אישי והעמקת ידע בתחומי האמנויות והחינוך לאמנויות

וכוללים גופי ידע ומתודות מתחומי התרבות , מבוססים על הקניית מסד עיוני לצד לימודי אמנות מעשיים בסטודיו

  .החינוך וולדורף ואנתרופוסופי, אזרחי-אקטיביזם אמנותי, חינוך מוזיאלי, ולנועק, פרשנות וביקורת, החזותית

 

היכרות עמוקה עם היבטים עכשוויים של שדה , יוצרים ואמנים, מחנכים; הלימודים מזמנים לעוסקים בחינוך לאמנויות

תחומי -ם צומת תיאורטי רבהקורסים מהווי. האמנויות והחינוך לאמנויות ועם מורשות תרבותיות של קהילות אתניות

ובתהליכי עיצוב מורשת העבר  ,לדיון בתפקידם של דימוים חזותיים בהבניית זהויות תרבותיות קולקטיביות ואתניות

ומשלבים לצד סיורים לימודיים , הלימודים מעניקים כלים להבנה ולחקירה ביקורתית של המרחב החזותי. והעתיד

התכנית מספקת לבוגריה כלים להשתלבות . התנסות מעשית באמנות וכתיבה מחקריתוביקורים במוזיאונים ובגלריות גם 

מסגרות , מוסדות תרבות, גלריות ומוזיאונים, מכללות, בתי ספר: בסביבות מגוונות של שדה האמנויות העכשווי הכוללות

 .חינוך בלתי פורמלי וארגונים חברתיים וקהילתיים

 

בוגרי . עיצוב, תיאטרון, אדריכלות, קולנוע, מחול, אמנויות חזותיות; מתחומי האמנויותהתכנית מיועדת למחנכים ויוצרים 

 .תואר ראשון בתחומים משיקים יחויבו בשיעורי השלמה

 :שלושה מסלולי לימודים התכנית מציעה

 תואר שני (M.Ed) ללא תזה בחינוך לאמנות. 

 תואר שני (M.Ed)  ומיועד (, תזה)כולל עבודת גמר מחקרים המסלול  – (מחקרי)בחינוך לאמנות עם תזה

, בכל אחד מן הקורסים המתודולוגיים 85ציון מינימלי של ' לסטודנטים מצטייני התכנית אשר השיגו בתום שנה א

  .לפחות בסמינריון 90וציון 

 תואר שני בחינוך לאמנות (M.Ed) המסלול מיועד  – אמנות וחינוך לאמנות, במסלול אנתרופוסופיה

  .לסטודנטים עם רקע בחינוך וולדורף ואנתרופוסופיה

 

 



 

 תכנית הלימודים

תכנית  הלימודים בנויה באופן מודולרי כך שתתאים לתחומי העניין והכישורים של הסטודנטים ומורכבת משלושה מקבצי 

הקורסים . ם בתחום המעשי והעיונילימודים מתקדמים בחינוך לאמנויות ולימודי אמנות מתקדמי, לימודי תשתית: לימוד

, המורה לאמנויות, האמן, השונים בוחנים את סוגי הקשרים שבין דימויים למילים ואת מערכת היחסים שבין האוצר

על , על אופן השיח אודותיה, כמו גם את השפעת פעילותם על הגדרת האמנות, הפרשן או מבקר האמנות, האקטיביסט

 .ועל מקומה בקהילה, האמנותתפיסת תפקידיה החברתיים של 

 

 היקף הלימודים -חינוך לאמנות 

 .(יום ב)יום בשבוע , שנתיים :משך התכנית

 ש"ש 21היקף של , התכנית במסלול ללא תזה. 

 ש"ש 19היקף של , התכנית במסלול מחקרי עם תזה. 

 ש"ש 21היקף של , אמנות וחינוך לאמנות, התכנית במסלול אנתרופוסופיה. 

 


