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:  הקורס     של     תמציתי     תיאור
לחשיבה איתן בסיס לסטודנט להעניק שכנועית" מבקש בתקשורת "סוגיות הקורס
יסוד מושגי יוצגו בקורסימינו.  במציאות הפועלים המרכזיים ההנעה מנגנוני של והבנה

של בהבנייתו המשמשות מרכזיות טכניקות הציבור, וכן ויחסי השיווק, הפרסום בתחום
במהלכו "המובן בקולנוע, ספציפיים שכנוע מהלכי ביקורתי באופן נסקור מאליו". 

  הפופולרית. ובתרבות בטלוויזיה
:   הקורס     מטרות
השכנועית, ופיתוח התקשורת  עולם עם ראשונית היכרות זה: עריכת קורס של תכליתו

התקשורתית.  בתופעה הטמון השכנועי לממד ביחס טוב וטעם ביקורתית ידע, יכולת
:   בקורס     ההוראה     ת  שיט

. אירוע צאה, דיון, ניתוחיהר
:   הקורס     בדרישות     לעמידה     תנאים
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