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א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
קורס זה יציג תכנית לימודים בחט"ב ובחט"ע במגמות מוסיקה ,תוך דגש על גישות שונות בהוראת
תולדות המוסיקה (פורמט היסטורי ,בינתחומי ואנליטי) .הסטודנטים ילמדו בפועל דוגמאות
לפיתוח שיעורים מתוך תכנית הלימודים בתולדות המוסיקה בבתי ספר תיכוניים .יתקיים דיון
בתהליך הלמידה ,הבסיס האסתטי של חינוך מוסיקלי הוליסטי וחשיבותו עבור התלמיד המתבגר,
חשיפה למקצועות המוסיקה השונים והיחס בין מוסיקה ואמנויות אחרות.

ב .תוכן הקורס:
מהלך השיעורים ותכנית הוראה מפורטת:
מס'

נושא השיעור

הערות

השיעור
1

הצגת הסילבוס וחובות הקורס
מגמת מוסיקה הוליסטית

2

א .מבחן כניסה למגמת מוסיקה
ב .תכנית משרד החינוך לתולדות
המוסיקה

3

א .שלבי הכנה ורכישת ידע לשיעור
בתולדות
ב .תכנון הוראה שנתי ובניית ת"ל
שנתית דו-נושאית
ג .דרכים לפתוח שיעור תולדות
א .גישות שונות בהוראת תולדות:
גישת החתך  ,התקופות "הפרפר",
התעמקות במלחין אחד (גישת
ה"מומחה") ,הגישה הקונסטרוק'
ללמידה [עבודה בקב' ,דוגמאות להפעלה
יצירתית] ,הוראה בינתחומית

4-5-6

פעילויות חיצוניות נוספות
לתכנית הלימודים במגמה,
השמעות וקונצרטים
ההכנה לקונצרט

בניית ת"ל – לשתי תק'

1

7-8

9-10

רציונל הספר "מדריך לתזמורת" /
בתיה שטראוס
שאלות מבוא ,יצירות כלליות ,צורת ישיבת
התזמורת
האזנה מודרכת :בערבות אסיה התיכונה /
בורודין; בולרו  /ראוול
המחשת נושא ,עקרונות מתודיים
דוגמא להקניית נושא :משפ' כלי הנשיפה
מעץ  /קשת
התמצאות בפרטיטורה
חידון כלים ומאפייני המשפחה

11

הוראת אופרה – מבוא ,שלבים ,דרכים
ודוגמאות
השוואת ביצועים קסטה דיוה מתוך
נורמה  /בליני
שיר ישראלי :אהובתי – משינה  /יוסי
בנאי; הפרח בגני – זוהר ארגוב  /רותי
נבון; אני גיטרה – דודו טסה  /הפרברים
מוסיקה חוץ מערבית :אום כולתום :אינתא
עומרי

13

המורה כמתווך תרבות
שיעורים לדוגמא בנושא מוסיקה חוץ
מערבית :הבלוז
סיכום הנלמד

12

האזנה חד  /רב חושית,
השפעת הזמרת ,המקאם
וסוגיו ,כלים אופייניים

ג .חובות הקורס:
חובות  /דרישות  /מטלות :חובה לתלמידי תעודת הוראה במוזיקה
מרכיבי הציון הסופי:
 )1נוכחות ,הופעה בפני עמיתים ,קריאת חובה והגשת מטלות משיעור לשיעור 20%
 )2מבחן בסוף הסמסטר הכולל שאלות הדנות בסוגיות שנלמדו משך הקורס 80%
בין הנושאים :בניית מגמת מוסיקה  -תכנית עיונית ומעשית; דוגמאות מתוך תכנית הלימודים
בתולדות לכיתות ז'-ט' ,י'-י"א; תכנית הלימודים של משרד החינוך בתולדות ,מבחני בגרות
במוסיקה; חלוקה כללית ל  30שיעורים בשנה; גישה הוליסטית בהוראה; שילוב מוסיקה חוץ
מערבית בתכנית הלימודים; המורה כמתווך תרבות; עיון בספר "מדריך לתזמורת" – רציונאל.
דוגמאות למערכי שיעור וד"ע; התמצאות בפרטיטורה; עבודת חקר קונסטרוקטיביסטית; המורה
כחוקר; דוגמאות משיעורים ספציפיים ,קריאה ביבליוגרפית [ראה הפריט המודגש ברשימה].
ציון עובר60 :

בראשית כל שיעור ינגן אחד הסטודנטים יצירה בכלי שלו בפני העמיתים עפ"י
מועד שייקבע מראש
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 הפריטים המסומנים ב * חובה למבחן: ביבליוגרפיה.ד
 [הוצאה אינטרנטית מחודשת. מאת בתיה שטראוס, מדריך לתזמורת,) (עורכת. עטרה,* איזקסון
http://www.box.net/shared/boa2z1ao8g 2009 ,]במהדורה שנייה
] חובה לכל שיעור,[יש להדפיס ולכרוך
:אתר מפמ"ר
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/DvarHa
mafmar/DvarHamafmar.htm

 האוניברסיטה, מאגנס: ירושלים. התבוננות וחויה בחינוך המוסיקלי.) (תשנ"א. דליה,כהן
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