מחוברות  -העצמה נשית
“אני נראית משמע אני קיימת”

קורס חובה ,גמול עם ואופק חדש ציון 2 ,יח”ל  60 -שעות
העצמה אישית בדרך חווייתית כחלק מקבוצת נשים אינטימית של לימוד ויצירה
מטרות
קידום תקשורת מעצימה ותקשורת בין אישית מקרבת בחיים האישיים ובין המורה
לתלמיד בכתה .הקניית כלים ותרגילים חווייתיים לשילוב במערכי הלמידה בנושא
מגדר .הכרות עם הגות ואמנות נשית כחלק חשוב בשיח המעודד רגישות מגדרית.
יכולת להרגיש אישה בביטוי עצמי ,להרגיש נתמכת ולעשות פרויקט שיש לו ערך

מטלות

נוכחות  +הגשת עבודה

מרצה

גילי חן הינה מרצה לצילום ובעלת תואר שני בתרבות הקולנוע ,תואר ראשון בהוראה,
צלמת ויוצרת המגיעה מעולם צילום האופנה וכיום עוסקת בתהליך צילום אישי עם
נשים.
מקום ותאריכי ההשתלמות

קריית מוצקין

קורס
315

רח' שפרינצק ,13
פסגה מוצקין

סמסטר א',
יום שלישי

 12מפגשים
6/11/18-29/1/19

חיפה והקריות

נושאי לימוד

קבוצת למידה בחברותא נשית-שיתופית שתעלה נושאים של זהות נשית בחברה
המודרנית ותתנסה בפרויקט יצירתי משותף" .אני נראית משמע אני קיימת" ברוח
דבריו של ויניקוט נבחן את משמעות המשפט בעידן הרשתות החברתיות ,בו למדיה
הוויזואלית יש חשיפה והשפעה גבוהה מאי פעם .יחד נפעל לייצר פרויקט יצירתי
שדרכו נלמד את משמעותה של תמיכה בקבוצה ,במיוחד של נשים .דוגמאות
בהבעת נקודת המבט הנשית יובאו מעולם ההגות ,האמנות ,הצילום ,הקולנוע
והשירה .סוגיות בנושאים שיועלו במסגרת קבוצת הלמידה :תפקידים מגדריים,
סוגיות העצמה ,הגוף הנשי בראייה אישית מול החברתית ,תהליכים פיזיולוגים
ונפשיים בגוף האישה בשלבי החיים השונים .פיתוח מודעות ביקורתית כלפי המסרים
התרבותיים שמועברים במדיה ובתקשורת ועוד.

9:00-13:15

אין צורך בידע מוקדם בצילום או בציוד מקצועי.

“עיצוב אירועים וטקסים”
קריות

קורס חובה ,גמול ללא ציון  56שעות  2 -יח”ל
הקניית כלים מעשיים ותכליתיים להכנת תכנית עיצוב אירוע וביצועה החל בארוחת
מטרות
חג משפחתית וכלה בטקסים ואירועים בסביבה הלימודית ,העשרה חוויתית ופיתוח
מיומנויות בהתאמה לאווירת האירוע .כל אחד יכול.
עיצוב שולחן ,מרכזי שולחן ,מזנונים ,שולחנות תצוגה ,קירות ותקרות ,סידורי פרחים,
נושאי לימוד
טכניקות עבודה ,בחירת חומרים ,צבעים ,כלים ,חפצים ,פיתוח רעיונות וסדנאות
התנסות.
נוכחות
מטלות
מרצה

אורנה מאירי  -מעצבת אירועים ותפאורות.
מקום ותאריכי ההשתלמות

קריית מוצקין

הערות

קורס
316

רח' שפרינצק ,13
פסגה מוצקין

סמסטר ב',
יום שלישי

 10מפגשים
19/2/19-7/5/19

9:00-13:30

במהלך הקורס יערך סיור מקצועי (ע”ח המשתלמים)
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