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שם הקורס :סמינריון חובה
טקסט וקונטקסט :לקרוא ולהאזין בתוך הקשרים היסטוריים וחברתיים

מספר קורס:

47-327
מרצה :ד"ר עודד ארז
סוג הקורס :סמינריון
שנת לימודים:

תשע"ט

סמסטר:

ב'

היקף שעות 3 :ש"ש

א .מטרות הקורס
הסטודנטים ילמדו איך להבין צלילים ,פרקטיקות ,וטקסטים מוזיקליים (או טקסים אודות מוזיקה ,כולל
מאמרים אקדמיים) מתוך ההקשר ההיסטורי ,החברתי והרעיוני שבו נוצרו.

ב .תוכן הקורס
מהלך השיעורים :תכנית הוראה מפורטת (ייתכנו שינויים)
מהלך השיעורים :שילוב של הוראה פרונטלית ורפרטים של הסטודנטים
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מס'
השיעור

נושא השיעור

1-8

קריאה צמודה במאמרים

9-12

רפרטים של הסטודנטים בהתאם לנושאים בהם בחרו
לעבודה הסמינריונית

13

הדרכה לכתיבת העבודה הסמינריונית

קריאה
נדרשת

הערות

ג .חובות הקורס:
1

 מיומנויות ביבליוגרפיות,1-4  תולדות המוזיקה המערבית:דרישות קדם

 עבודה סמינריונית, רפרט, קריאה שוטפת,נוכחות

: מטלות/  דרישות/ חובות

50%  עבודה סמינריונית,50%  מטלות שוטפות:)מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי

:) ביבליוגרפיה (חלקית.ד
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