אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
התכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה
סקירת ספרות – טופס חתימות על בדיקה עצמית והצהרת מקוריות
חובה לצרף טופס זה בסוף החוברת
לפני הגשת העבודה הסופית ,עליכם לבדוק את העבודה לפי הנקודות הרשומות להלן .יש לסמן V
ליד כל שורה ולחתום בסוף הדף .כמו כן ,יש לחתום על הצהרת מקוריות של העבודה בעמוד האחרון.
 .1מבנה העבודה
 דף שער חיצוני ודף שער פנימי ,ערוכים לפי הדוגמה באתר המחלקה
 תקציר בהיקף  052-522מילים
 תוכן עניינים ,כולל את פירוט הפרקים ,תת הסעיפים בכל פרק ומספרי העמודים.
 גוף העבודה בהיקף כ 20 -עמודים
 רשימת מקורות
 נספחים (רשות)

 .2תוכן העבודה
 פרק המבוא ,כולל הצגת הרקע לעבודה ,בעייה ,קושי או דילמה ממנה נובע הצורך בעבודה זו,
ושאלות מחקר \ שאלות מנחות לעבודה
 גוף העבודה מחולק ל 4-5 -פרקים .כל פרק מחולק לתת סעיפים בהיקף עד עמוד אחד ,עם כותרת
מתאימות.
 פרק המסקנות כולל חזרה על שאלות המחקר \ השאלות המנחות לעבודה ,ותשובה על שאלות
אלו בהתבסס על פרקי העבודה

 .3שימוש במקורות
 ציטוט המקורות ועריכת רשימת מקורות ערוכים לפי ההנחיות במדריך המצוי באתר המחלקה.
 ציטוט מקורות בתוך הטקסט (שמות בעברית ואנגלית) הוא לפי הכללים במדריך.
 במקרה של העתקת טקסט (יותר מ 25 -מילים) ממקור אחר ,הטקסט מופיע בגופן שונה ורשום
ציון המקור של הטקסט המקורי ,כולל מספרי עמודים.
 רשימת מקורות בסוף העבודה ערוכה בתקן  APAלפי המדריך
 יש התאמה מדויקת בין ציטוט המקורות בתוך העבודה ורשימת המקורות בסוף .כל מקור המצוטט
בטקסט מופיע ברשימת המקורות ,ולהיפך.
 רשימת המקורות באנגלית ערוכה בעזרת כלי ממוחשב כגון  EBSCOאו ( WorldCatולא באופן
ידני).

 .4הכנה לבחינת הגמר
 להתכונן להציג את העבודה בעל פה במשך כעשר דקות .לפרט מה הייתה מטרת העבודה ,מה
היה תהליך המחקר \ עבודה ,מה היו השאלות המנחות ומה התשובות לשאלות אלו.
 לדעת לסכם את העבודה כולה ב 0-3 -משפטים .מטרת העבודה הייתה לבדוק ....תהליך העבודה
כלל ...הממצאים הראו ש...
 להביא לבחינת הגמר תדפיס של כל המאמרים והספרים בהם השתמשתם.
 ללמוד שמות של  3-5מאמרים \ מחברים חשובים שבהם נעזרתם .להראות באילו חלקים של
העבודה השתמשתם במקורות אלו.
 להתכונן לשאלות כיצד העבודה שעשיתם מתקשרת לקורסים שלמדתם בתואר השני ,כגון
תיאוריות למידה ,שיטות מחקר וקורסים על הוראת מתמטיקה או מדעים.

אני מאשר שערכתי את העבודה והתכוננתי לבחינה לפי ההנחיות לעי"ל.

שם ________________

ת.ז __________ .תאריך __________ חתימה _________
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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
התכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה
טופס הצהרה על מקוריות עבודה
סקירת ספרות \ תזה
הכנת עבודה נועדה לאפשר לסטודנט ליישם את הידע והמיומנות שרכש עד אז .בעבודה
צריכים לבוא לכדי ביטוי כישוריו האקדמיים ,בין היתר :יכולת קריאה והבנה של טקסטים
מדעיים ,אינטגרציה של סוגי ידע שונים ,חשיבה ביקורתית ,כושר תכנון מחקר וביצועו
ולבסוף ,כתיבה מדעית רהוטה.
העבודה חייבת להיות ברובה המכריע יצירה מקורית של הסטודנט .כדי להבחין בין תרומתו
לבין תרומותיהם של אחרים ,וכדי למנוע פגיעה ב"קניין הרוחני" של כותבים שעליהם
מסתמכת העבודה ,חייב הכותב להקפיד על ציון המקורות שעליהם הסתמך .במילים אחרות,
יש להצהיר מה המקור של כל אמירה או ידע שנלקח מאחרים .בכלל זה :ציטוטים ישירים של
אמירות או ממצאים ,רעיונות ,דעות ,ופרשנויות של אנשים אחרים .סטייה מכללי הציטוט ,לא
כל שכן נטילה ללא ציון ראוי של חלקי עבודה או עבודה שלמה של כותב אחר ,מתפרשת
לחומרה כניסיון להציג דברי אחרים כדברי הכותב עצמו והיא בבחינת עברה חמורה על כללי
האתיקה המדעית.

כדי למנוע אי הבנה בנדון אנו מבקשים ממך לחתום על ההצהרה הבאה:
אני ________________________ת.ז_______________ .מצהיר :
א .העבודה המצורפת בזאת היא פרי יצירתי המקורית ונכתבה על-פי *כללי הציטוט
המקובלים באקדמיה .כמו כן ,אני מצהיר כי ידוע לי שהגשת עבודה אשר חלקים
רבים ו/או משמעותיים ו/או מהותיים בה הועתקו מעבודה אחרת היא עבירה וכי אם
יתגלה כי עברתי עברה זו ,תוגש נגדי תלונה על כך לוועדת המשמעת של
האוניברסיטה.
ב .עבודה זו (או חלקים ממנה) לא הוגשה כמטלה בקורס אחר במסגרת לימודי.

תאריך ____________:חתימה________________________:

*כללי הציטוט נמצאים באתר המזכירות האקדמית בכתובת:
http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/plagiarism_heb.pdf
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