יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות
הסטודנט

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה ל

חינוך

תשפ"א___2021

שם הקורס__________ :כתיבה אקדמית_______
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שם המרצה_____ :דנה ודר-וייס________________________
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יעדי ההוראה:
מטרות הקורס לסייע למשתתפות/ים בפיתוח מיומנויות כתיבה אקדמית ,תוך כדי כתיבה והתנסות בעריכה,
כולל:
כתיבה טיעונית,
ניסוח והצגת רציונל המחקר,
בהירות רעיונית
אינטגרציה
קוהרנטיות
סדר וארגון
תמציתיות
אזכורים בבליוגרפיים.
סוגיות נוספות של כתיבה ייבחנו בהתאם לטקסטים שיביאו המשתתפות/ים ולקשיים בהן הן נתקלות/ים.
פרשיות לימודים:
הקורס יתמקד בעבודה על הטקסטים המחקריים של המשתתפות/ים.
מדיי שבוע נעבוד על חלק קצר (עד עמוד) מטקסט של אחת המשתתפות/ים (לבחירתה/ו ובתאום מראש
עם המנחה שלה/ו ועם מנחת הקורס) .העבודה הקבוצתית על הטקסט תכלול:
זיהוי הטענות שהטקסט מנסה לטעון (או הרעיונות שהוא מנסה להציג)
זיהוי הבעיות בהצגת ,ניסוח וביסוס הטענות/רעיונות
עבודה בזוגות על עריכה מחדש של הטקסט להתמודדות עם הבעיות שזיהינו
הצגת ההצעות במליאה ודיון ביתרונות ובחסרונות שלהן.
העבודה המעשית תלווה בקריאה של ספרות מחקרית ומעשית על כתיבה אקדמית.
הקורס יעסוק רק בהצגת הרעיונות ולא בפיתוחם ולכן הוא אינו בא להחליף או להתערב בעבודת
המנחות/ים של המשתתפות/ים! הקורס מיועד לתלמידי/ות מחקר בלבד (מסטרנטיות/ים ודוקטורנטיות/ים)
ויתמקד בכתיבה בעברית.

דרישות והרכב ציון הקורס
)משקל בציון הסופי ** (יש למחוק את המיותר
 חובהX

20 % -

נוכחות והשתתפות

______ % -

*** בחנים

__80 % -

עבודות

______ % -

מבחנים

______ % -

סיורים

100% -

סה"כ

:רשימה ביבליוגרפית

אנגלית
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.אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר
.על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם
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