אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מזכירות אקדמית
המרכז ללימודים קדם אקדמיים
נתיב לאקדמיה
שם הקורס :אוריינות אקדמית
תשע"ה
היקף הקורס 3 :ש"ש
מטרת על  :פיתוח יכולות של קריאה ,הבנת טקסט ,סיכום ואנליזה של טקסט כנקודת
מוצא לכתיבה ברמה אקדמית.
מטרות הקורס:
 .1התלמיד ילמד פיתוח הכשירויות הדרושות לפענוח טקסט ולכתיבת חיבור ברמה
אקדמית
 .2התלמיד ילמד לזהות נושאים מרכזיים בטקסטים אקדמיים ,סיכומם ומיזוג רעיונותיהם.
 .3התלמיד יקבל כלים לטיפוח חשיבה ביקורתית על מאמרים אקדמיים .
תכני הקורס:
מבוא  -אוריינות אקדמית מהי ?
הצגת סוגים שונים של טקסטים ואפיונם.
 .1הטקסט האקדמי  -מהו טקסט אקדמי ? הצגת מאפייני המאמר המדעי .
הכרת הטקסט האקדמי על כל מאפייניו וייחודו מטקסטים אחרים בעלי מבנים דומים.
 .2רכיבי מבנה ודגמים רטוריים  -היכרות עם דגמים רטוריים  :כלל ופרט (אינדוקציה
ודדוקציה )  ,סיבה ותוצאה  ,בעיה ופתרון  ,טיעון ונימוקים  ,התפתחות כרונולוגית
ועימות והשוואה.
 .3סוגיות לשוניות  -קישוריות ולכידות  ,אזכורים  ,משלבים לשוניים  ,התאם דקדוקי
הקפדה על תקינות לשונית ותחבירית.
.5תמצות טקסט ומיזוג טקסטים -איתור רעיון מרכזי ומשפטים תומכים ,היכרות עם
מארגנים גראפיים ותרשים זרימה ככלי להתמודדות עם טקסט אקדמי.
 .4פיתוח רעיון לטקסט ,מבנה הפסקה ומרכיביה.
טיפוח קריאה ביקורתית – הבחנה בין עובדות לעמדות  ,סדר הירארכי בין הפסקות
שמירה על רציפות ואחידות בכתיבה.
 .5מבנה החיבור האקדמי  -תרגול כתיבה בדגמים הרטוריים המבוססת על טקסטים
אקדמיים.

מטלות הקורס :
נוכחות בשיעורים  -חובה .
הורדת חומרים מאתר הקורס .
ביצוע כל המשימות במהלך השיעור ובבית.
חישוב הציון :
 11%מטלות הגשה לאורך התוכנית
 21%מבחן מגן -מבחן אמצע
01%מבחן סופי
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