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  אילן-אוניברסיטת  בר
  היחידה לעיתונאות ותקשורת

  
  קסם הרטוריקה ומקסם הדמגוגיה ,  סמינריון58-645

   יוסי ברר"ד
bary@construct.haifa.ac.il 

   18.00-19.30'   יום א
  
 אישית ותקשורת- בתקשורת בין הקלאסית והרטוריקה החדשהרטוריקההשל ות  יעסוק בתיאוריסמינרה

נכיר טקסטים נבחרים ונתמקד הן בדרכי ההבניה הלוגית של מסרים והן , בביקורת רטוריתנתמקד . המונים
. נעסוק בדרכי שכנוע והעלאת טיעונים תוך כדי התנסות בסיטואציות רטוריות מגוונות. ברטוריקה הסגנונית

, ה ברטוריקה פוליטיתהסמינריון יכשיר את המשתתפים להשתמש בידע התיאורטי בתפקידי ייעוץ והדרכ
העמקת השליטה בבניית לפיתוח המחשבה וארגונה ול, פ"כלים ומיומנויות להבעה בעיקנה למשתתפים 

  . טיעונים
  :קורסדרישות ה

 .)80%(סמינריונית הגשת עבודה  .1
  .)20%(הגשת רפראט   .2
  . ובצוע מטלות שוטפות של קריאההשתתפות סדירה בשיעורים .3

  :אופן ניהול הסמינר
  :'א' סמס

  דיון והעמקה סביב חומר הקריאה .1
  .היבטים פרקטיים של הרטוריקה .2
  .הצגת רפראט  .3

  :'ב' סמס
  . הסטודנטים יתבקשו להציג את ההצעה לעבודת המחקר

  : הערות חשובות

מומלץ . הדרך היעילה לכתוב עבודה סמינריונית היא על ידי קבלת משוב מהמרצה במהלך הכנת העבודה ♦
  .אתם מוזמנים אלי להתייעצות בהקדם האפשרי. 'א' שנייה של סמסלהתחיל את העבודה במחצית ה

לאחר קבלת ההערות יש להכין  עותקים . נא להגיש את הרפרט למרצה שלושה שבועות לפני הצגתו בכיתה ♦
  . הסטודנטים' כמס

  .ב דף הדרכה לכתיבת עבודה סמינריונית "מצ ♦
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