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דרישות והרכב ציון הקורס*
משקל בציון הסופי **
נוכחות והשתתפות פעילה
 2עבודות במהלך הסמסטר
עבודה מסכמת 50% -
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*ציון עובר 56 -
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הנחיות לתיק עבודות ()40% = 4*10%
במהלך הסמסטר עליכם לבחור לפחות  4מאמרים/חומרי קריאה מתוך חומרי המקור וההעשרה
(כלומר ,לא מתוך קריאת החובה) ולכתוב על כל אחד מהם עמוד (כתב  ,Davidפונט  ,12רווח של
 ,1.5שוליים רגילים) שבו אתם מתייחסים לשאלות הבאות:
 .1סכמו את הטקסט בקצרה במילים שלכם (עד חצי עמוד).
 .2מה אנשי חינוך יכולים ללמוד מהטקסט הזה?
 .3מה דעתכם האישית על הנושא .נמקו.
 .4נסחו שאלה חדשה שעניינה אתכם או חשבתם עליה במהלך הקריאה.
הנחיות הגשה:


יש להגיש את הסיכומים מודפסים בתחילת השיעור הרלוונטי (ולהיות נוכחים בשיעור).

שימו לב!


לפחות אחד מהמאמרים צריך להיות מאמר אמפירי/מחקרי שבו סעיף ( 1סיכום הטקסט) צריך
לכלול התייחסות להיבטים הבאים :מה מטרת המחקר ,מהם המשתנים המרכזיים במחקר
והקשרים המשוערים ביניהם ,מה הם הממצאים המרכזיים של המחקר.



לפחות אחד מהמאמרים צריך להיות באנגלית.

הנחיות לעבודת הסיכום יתפרסמו במהלך השיעורים האחרונים של הסמסטר.
יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים.
*
אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.
**
*** ייתכנו שינויים ברשימת הקריאה במהלך הסמסטר ,בהתאם לצורך שיעלה בשיעורים.
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