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יעדי ההוראה:
מטרות הקורס לתמוך במשתתפות בהשתלבותן בחיים האקדמיים ,כולל:
פיתוח מיומנויות יסוד של אוריינות אקדמית (קריאה ,כתיבה ,והצגה אקדמית),
חשיפה למגוון פרדיגמות מחקר בתחום הלמידה וההוראה (תיאוריות ,מתודולוגיות ,תחומים
ושדות)
הכרות עם ה"עולם האקדמי" (כתבי עת ,כנסים ,שלבי הקריירה האקדמית וכו')
ליווי תהליך הבחינה של האפשרויות להשתלבות במחקר (תיזה)
חיזוק הקהילה האינטלקטואלית של תלמידות/י המ.א .והזיקה שלהן/ם לתכנית ולמחלקה ,כולל:
היכרות וקשרי גומלין בין התלמידות/ים ובינן לבין החוקרים/ות בתכנית ,תמיכה הדדית ולמידה
שלהן אחת מהשנייה.

פרשיות לימודים:









הקורס יתנהל כסדנה ויתבסס על התנסויות משותפות בכתיבה ,קריאה ,הצגה ,הערכה,
מפגשים עם חוקרים/ות ודיון ,כולל:
קריאה משותפת של טקסטים אקדמיים של המשתתפים/ות ,ניתוח ודיון בסוגיות שעולות
מהם.
תרגילי קריאה וכתיבה קצרים (לדוגמא ,הכנת תקציר ,סיכום מאמר ,כתיבת פסקת פתיחה)
תרגילי פרזנטציה וקבלת משוב
דיון ביקורתי על מחקרים שמייצגים גישות שונות למחקר על הוראה ולמידה.
פגישה עם דוקטורנטים/יות ,פוסטדוקטורנטים/ות וחוקרות/ים מהמחלקה להכרות ודיון בשלבי
הקריירה האקדמית
הכנת קורות חיים
סוגיות אחרות שיעלו המשתתפות/ים בקורס.

דרישות והרכב ציון הקורס
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סיורים

100% -
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.אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר
.על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם
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