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 הפקולטה למדעי הרוח והחברה  
 התכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה   

 

The Faculty of the Humanities and Social Sciences  
Graduate Program for Science and Technology Education 
 

7.2021 

 קול קורא 

 לתואר שלישי   ארצי לסמינר  

 והטכנולוגיה בהוראת המתמטיקה, המדעים  

  19:00 – 9:30| ל' בתשרי תשפ"ב |    2021באוקטובר,    6יום רביעי |  

 ,שלום רב 

דוקטורנטים/  שלישי  ות  י סמינר  לתואר  והטכנולוגיה  ארצי  המדעים  המתמטיקה,  השנה  בהוראת  יתארח 

 גוריון בנגב. - באוניברסיטת בן  בתכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה 

 ה המהווים את העתוד   יות / ות לתואר שלישי ובתר דוקטורנטים י סטודנטים/ של  דיון  ל הסמינר הינו מסגרת  

 המחקרית והמקצועית בתחומים אלו בישראל. מטרת הסמינר היא לטפח קבוצת מצוינות זו ולזמן 

 .סגל אקדמי בכיר ינחה את משתתפי הסמינר   , כאשר רבי שיח בין המשתתפים 

רנטים/יות שהצעת המחקר שלהם/ן לבחינת המועמדות הוגשה לאוניברסיטה בה  הסמינר מיועד לדוקטו 

 28.8.2021עד לתאריך  הם/ן לומדים/ות  

 לכנס על מנת שנוכל לבנות צוותי עבודה מגוונים.   דוקטורנטים מתבקשים להירשם - חברי סגל ופוסט 

 הדוקטורנטים.  של  איכותי ולשיח פורה סביב העבודות  משוב  חיונית להינה חובה ו נוכחות המנחה  

 https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecSem/Pages/default.aspxאתר הסמינר:  

 באתר יש להוריד את טופס הרישום התואם לפי דוקטורנטים/פוסט/סגל )לשונית "הרשמה לסמינר"(.  

בן  אורית  פרופ'  הסמינר  יו"ר  של  המייל  לכתובת  שלחו  אנא  והתקציר  הרישום  טופס  אסרף:  - את  צבי 

ntorit@bgu.ac.il     תוך שבוע ממועד ההרשמה(.   – )יש לוודא קבלת אישור על הרישום 

 28.8.2021את התקצירים ניתן גם לשלוח בנפרד, אך לא יאוחר מתאריך  

 bgu.ac.iltecheduc@   - | מייל   6461901-08  - מזכירות התכנית להוראת המדעים: טלפון 
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 תקציר:   להגשת   הנחיות 

 :, שיכלול   ( David)גופן    עמודים   שני   עד יש להכין תקציר של  

 16ממורכז, מודגש, גודל    – שם העבודה   .1

 14מימין, מודגש, גודל    – מלא  שם   .2

 14מימין, גודל    – שם המנחה/ים   .3

 14מימין, גודל    – שם המוסד   .4

 : 12גופן  כל השלבים הבאים יהיו מיושרים לצדדים, גודל  

 תיאור קצר של נושא המחקר.  .5

 מטרות ושאלות המחקר.  .6

 . מתודולוגיה  .7

 ומסקנות.   ממצאים    .8

 לונים וכד'(. כתיבת יחידת ההוראה, ניתוח שא השלב הנוכחי בעבודה )למשל:   .9

 . של המחקר   עתידית ה   תו תרומ  .10

 התלבטויות  .11

 רשימת מקורות יש לצרף בעמוד נפרד.  .12

 

 . צי מסמך זה, כולו, יודפס ברווח של שורה וח 

   

התקציר באחריות הכותבים בלבד. לא תתבצע עריכה לשונית    . תקציר שאינו עונה לכללים לעיל לא יפורסם 

 לתכני התקציר.  

 

 


