משנים את פני החברה בישראל

המרצים הטובים ביותר
לפי סקר התאחדות הסטודנטים
לשנים 2018-2014
שנה חמישית ברציפות

לפרטים ניתן לפנות למשרד רישום
קמפוס נתניה (בסמוך לתחנת הרכבת נתניה)

טל’ ,09-8656501 :שלוחהwww.ono.ac.il 1 :

תואר שני M.A.
בחברה ואמנויות

תואר שני  M.A.בחברה ואמנויות
ראש התכנית :פרופ׳ מרים גולן
התואר השני בחברה ואמנויות מייצג חוויה אקדמית ייחודית המחברת את אתגרי החברה הסובבת אותנו
עם עולם האמנויות .התכנית מבוססת על גופי ידע מתחומי הפסיכולוגיה ,הסוציולוגיה ,האנתרופולוגיה
וההיסטוריה ,כמו גם :ניתוח חברתי-ביקורתי ,תחומי אמנות ציבורית ,הנחיית קבוצות ופיתוח מיומנויות
להתערבות קהילתית .תכנית הלימודים מגוונת ומעשירה וכוללת תחומי תוכן הזוכים לעניין גובר ומעמיק
באקדמיה ,בחברה ובתקשורת.
המסלול בחברה ואמנויות יאפשר לסטודנטים:
למידה תיאורטית המדגישה חשיבה ביקורתית ויישומה
רכישת כלים מקצועיים בהנחיית קבוצות ובפתרון קונפליקטים
התנסות באמנויות ככלי להבעה אישית ולמודעות חברתית
התנסות בפעילות בקהילה במסגרת עבודה מעשית למטרת שינוי חברתי
התנסות בתחומים ובאוכלוסיות כגון :חינוך ,נשים ,גיל שלישי ונוער בסיכון ,לצורך הובלת תהליכים של
שינוי בתחומים אלו
התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ,המעוניינים ללמוד תיאוריות אקדמיות מתקדמות ולקבל כלים יישומיים
אשר יאפשרו להם לעסוק בעבודה קבוצתית וקהילתית ולהוביל לשינויים חברתיים באמצעות אמנויות .רבים
מהתלמידים בתכנית הינם אנשי ייעוץ ,תמיכה ,חינוך והוראה המעוניינים להוביל שינוי במסגרת בה הם
פועלים ,בקהילה ובחברה.
* התואר מזכה עובדי הוראה באופק חדש בשעות פיתוח מקצועי.
* סטודנטים בתכנית לימודים אקדמית מוזמנים לבדוק זכאותם להחזרי שכר לימוד וזכאות לקרן השתלמות.

על התכנית
התכנית משלבת תיאוריות בשינוי חברתי והתנסויות בשילוב אמנויות תוך פיתוח מיומנויות ,והקניית כלים
ליישומן בתחומי פעילות בחברה.
התכנית מאופיינת בלמידה חווייתית ,המושתתת על תכנים אקדמיים מרתקים ,שנלמדים בקבוצות קטנות
ומטפחות .סיורים ,התנסויות אישיות וסדנאות מהווים חלק משמעותי מתכנית הלימודים .מפגשים ייחודיים
אלו מאפשרים לסטודנטים לטעום מכוחן של האמנויות ככלי בשינוי חברתי ,ולהכיר מקרוב מגזרים וקבוצות
בחברה הישראלית כדוגמת נשים ,גיל שלישי ונוער בסיכון.
אמנויות ככלי בידי החינוך והחברה :בתכנית נלמדים הקשרים שבין האמנות לחברה ,ונחשף כוחה של האמנות
ככלי מניע ומקדם של תהליכים חברתיים.
כיצד מהוות האמנויות כלי לפתרון קונפליקטים? איך נרתם כוחן של האמנויות בידי השינוי החברתי?
שאלות אלו ועוד נדונות במהלך התכנית בקורסים תיאורטיים ובהתנסויות מעשיות ,בהם מקבלים הסטודנטים
טעימה מעולם האמנויות המגוון :ציור ופיסול ,דרמה ,ריקוד ותנועה ,תיאטרון קולנוע ומוסיקה.

בין הקורסים
מודלים ותהליכים של שינוי
קורסים בהנחיית קבוצות
מהרעיון ,ליצירה ,לפעולה חברתית
פתרון קונפליקטים בין קבוצות באמצעות האמנויות
התערבות בקהילות  -מתיאוריה לפרקטיקה
נערות ,מגדר ותנועה
סוגיות ודילמות בעולמן של נשים ובחקר המגדר
יצירתיות כדרך חיים בגיל השלישי
נערות במצוקה :מבט תיאורטי
קורסי הכשרה מעשית

תכנית הלימודים
תכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות תתפרס על פני שנתיים.
לתנאי קבלה והרשמה www.asa.ac.il
* יתכנו שינויים.

