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    . לתחום הדעת
 :נושאי הקורס

 התוודעות למודלים עדכניים של כתיבה וקריאה
  לצורך כתיבה עיוניתלהפקת רעיונותדרכים 

 יונית מוסכמות הכתיבה הע: השיח העיוני
 ם בכתיבה ובקריאהדגמים רטוריי ו רכיבי מבנה: ארגון הטקסט
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 מקדמי ארגון; קשרים ומאזכרים: רצף הטקסט
 התוודעות למשובים מסוגים שונים והתנסות בהם: ובאומנות המש

 איות, פיסוק, ניסוח: סוגיות בעריכה לשונית
 סוגיות ברטוריקה
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