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 מטרת הקורס

כחלק וזאת סדרת ספרי "הארי פוטר", בקורס נעסוק בתהליך ההתבגרות כפי שהוא בא לביטוי ב

מהתפיסה שמדובר בעולם של "מיתולוגיה חדשה" הנשענת על מיתולוגיות אחרות. נדון בתהליך 

המסע אותו עובר כל  -דרך התיאוריה של קרל גוסטב יונג, ונתמקד ב"מסע הגיבור" ,התבגרות זה

 אחד מאיתנו כחלק מתהליך האינדבידואציה. 

עולות בסדרת הספרים לאור הארכיטיפים, המיתוסים והסמלים נדון בתמות השונות ש

האוניברסליים המשתקפים בהם. תשומת לב מיוחדת תינתן לארכיטיפים של הטוב והרע, והאופן בו 

 ובסדרת הספרים באופן ספציפי.  ,הם באים לכדי ביטוי במיתולוגיות שונות באופן כללי

וויניקוט, קוהוט, יות שונות, כגון אילו של פרויד, כמו כן, נשתמש במושגים מתיאוריות פסיכולוג 

 אריקסון וכו', לצורך הרחבת הדיון בתהליך ההתבגרותי.

הקורס יתמקד וידגים תיאוריות אלה באמצעות ספרי "הארי פוטר", אך ספרים אחרים ויצירות 

 אומנות אחרות ישמשו גם הם לצורך הלימוד.
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 על הסטודנטים להכיר את סדרת ספרי הארי פוטר. ה התפתחותית.תיאוריות אישיות ופסיכולוגי
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