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  ד"בס
  אילן-אוניברסיטת בר

  המחלקה למדעי המדינה
  המגמה לתקשורת

  
  )71-271-04, 71-271-03(מיומנויות בכתיבה אקדמית 

  תואר ראשון, שנה א) ש" ש4(סמסטריאלי  - חובה קורס
  ח"ב תשס'  סמ-  71-271-04,   ח"א תשס'  סמ- 71-271-03

  עליזה לזרסון: מרצהשם ה
  
  15:30  בשעה  ימי ד, ב' סמס,  17:30 עה  בשימי ב, א' סמ : קבלהתושע

   308 חדר 405בנין  : משרד
  03 -9730588 - ב ,  5318442 -ע  :טלפון 
 al@laserson.net: ל"דוא

   מיומנויות בכתיבה אקדמיתil.ac.biu.12h://http: אתר הקורס
                                  
   ומטרותיוהקורסר תיאו

  . דיבור וצפייה, האזנה, קריאה, כתיבה, הקורס מושתת על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה
ביקורתי ויצירתי לאור , מיומנויות בכתיבה אקדמית כרוכות ביכולת של הלומדים לטפל בידע באופן מושכל

דיוק ,  ניתוח ודיון מעמיקים: בין הנורמות  .מטרות ונורמות אקדמיות הנהוגות במוסדות להשכלה גבוהה
, כללי רישום ומתכונת מחייבים, ייחוס קפדני של תכנים לכותביהם, מחקר תקף, דיון ביקורתי, בנתונים

  . כתיבה במשלב אקדמי ועוד
;  המודעות של הלומדים לתהליכי הכתיבה והקריאה ולדרישות הטקסט העיונילהגביר את    : הקורס מטרות

, ורתיים אחריםלצרכים אקדמיים ולצרכים תקש) כתיבה וקריאה(בעיבוד טקסטים  םמיומנותלשכלל את 
  .בזיקה לתחום הדעת

. לתואר ראשון' מיועד לכלל תלמידי שנה או, ש" ש4בן ,  מלווה תקשוב, קורס סמסטריאליה: היקף וקהל יעד
    ).25עד (מספר המשתתפים בקורס מוגבל 

הוראה בקבוצות קטנות , במליאהצעות הרצאות וסדנאות התנסות ויישום באמ, לימוד:  שיטת הקורס
תוך שימוש אינטראקטיבי ,  מחשביםכל המפגשים  הפרונטליים נערכים בכיתת. והדרכה אישית מקוונת

הטקסטים הנכתבים בשיעורים עולים באופן מיידי .  באתר הקורס ובאתרים אחרים ברשת האינטרנט
  . ימוד ולמשובלל, ומשמשים מקור לדיון, לקבוצות הדיון
; התמודדות עם מחסומי כתיבה ;כתיבה וקריאהתהליכי התוודעות למודלים עדכניים של  :בין הנושאים

סוגיות , איות, פיסוק, ניסוח: ת לשוןסוגיות בעריכ ;השיח העיונימוסכמות  ;רעיונותדרכים להפקת 
תופעה , דילמה, השוואה, ןבעיה ופתרו, טענה (דגמים רטוריים,רכיבי מבנה: ארגון הטקסט ;ברטוריקה
 ;תמצית ביקורתיתכתיבת ; מיזוג טקסטים, קריאה לצרכים אקדמיים ;רצף הטקסט, )תהליך, והיבטים
  . התוודעות למשובים מסוגים שונים והתנסות בהם, ניהול עבודהמיומנות 

  : הקורסחובות 
 סדירה היא תנאי להגשת נוכחות. פנים וגם בשיעורים המקוונים- אל-  גם במפגשים פנים- נוכחות חובה

  .המטלות
  : מטלות הקורס

כניסה "מדדי הערכה מפורטים באתר הקורס במדור . טקסט עיוני קצר בראשית הקורסהגשת  - 10%. 1
  ".  מדדים צומחים להערכת כתיבכם"בפריט , "ראשית

 3 – 2שיעורים   בהנחיות יינתנו. של טקסט מתחום התקשורת כתיבת תקציר וביקורת , אבחון מבני - 20% .2
בפריט " ארגון הכתיבה"מדדי הערכה מפורטים באתר הקורס במדור . 10 – 9שיעורים  : מועד ההגשה.   7 –ו 
  ".2מדדי הערכה למטלה "
תוצר סופי ומסמכי :  להגשה. בתחום התקשורת, מקורות בן שני עמודים-מאמר עיוני ממוזגכתיבת  - 40%. 3

המאמר יקשר בין עניינים .  6החל משיעור , אינטראקטיבי, נחהמו המאמר ייכתב בתהליך . התהליך
  או בקורסים רלוונטיים "מבוא לתקשורת ציבורית"המוגש בקורס אקטואליים לבין החומר התיאורטי 

במיזוג מקורות מידע ובכתיבה , בעיון, בחשיבה עצמאיתהטקסט המצופה אמור להוכיח יכולת . אחרים
  .ממוקדת ותקינה, בהירה
כניסה "ים באתר הקורס במדור  מפורט- ) פרזנטציהלמשובים ול, לטיוטות(זמנים - לוחמדדי הערכה  ו, ותהנחי

 .  13 - 12שיעור :  מועד ההגשה". ראשית
דוגמות  , הנחיות למבחן. שלושה על נושא אחד מבין ת טקסט עיוני בהיקף של עמודכתיב:  מבחן  - 30%. 4

  ".כניסה ראשית"בקורס במדור לנושאים ומדדי הערכה מפורטים באתר 
  

  )שינויים ייתכנו ( הקורסתכנית
   ממיתוסים לתיאוריה-תהליך הכתיבה   – 1
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מודלים עדכניים התוודעות ל';  וכד" כתיבה בסביבה דיגיטאלית","אני ככותב" : כתיבה בהתכתבותי תחקיר
  . מידע על ניהול הקורססירת מ, היכרות עם אתר הקורס ; 1מתן הנחיות למטלה ; של תהליכי  כתיבה וקריאה

   מוסכמות הכתיבה העיונית- 2
  .ניתוח מאפייני השיח העיוני על פי מאמר נתון?  מה זאת אוריינות עיונית?  מה זאת אוריינות

  ). Grice, 1975בעקבות (הצגת כללי שיתוף הפעולה בשיח העיוני  
התנסות במתן . מטית להפקת טענהמכתיבה חופשית אוטו: דרכים להתמודדות עם מחסומי כתיבה: סדנה
  . משוב

  . כלל הבהירות: 1' בעקבות מטלה מס) גרייס(  יישום כללי שיתוף הפעולה - 3
  . הגהה ופורמאט, תקינות לשונית, איות,  הצבת דרישות בסיסיות בפיסוק-סוגיות בעריכת לשון 

  מבנה וארגון 5 - 4
 וליישומם יסודות מארגנים ודגמים רטוריים, נה רכיבי מבסדנאות להיכרות עם : לדגם רטורי' מקולאז

תמצית וביקורת על מאמר או ,  כתיבת אבחון מבני- 2מתן הנחיות למטלה . קריאה והאזנה, המעשי בכתיבה
  ). 10 - 9הגשה בשיעורים . הנחיות נוספות בשיעור הבא(על הרצאה בתחום התקשורת 

  )המשך(  מבנה וארגון 6-7
מתן הנחיות .   קשרים ומאזכרים-רצף הטקסט , רות עם מאגר מקדמי ארגוןהיכ; הדגם הרטורי הקלאסי

הצגת : תמיכה בתהליך הכתיבה). 13שיש להגישו בשיעור ,  המבוסס על מקורות מידע, מאמר עיוני (3למטלה 
  ,  הנחיות לקריאה אקדמית, סדנה להפקת רעיונות ולמיקוד,  טופס תכנון

הדרכה לקראת ; מות האיזכור הביבליוגרפי ולשימוש בהם להיכרות עם מוסכAPAהפניה לכללי ה
ובהן הצגת הסיעוף המבני והתוכני של המאמר , )11 -  10שיהיו בשיעורים , מצגות קצרות(הפרזנטציות 

  . המתפתח
  סוגיות בעריכה לשונית :    תמיכה בתהליך הכתיבה- 8

המשך התרגול . (לים על טיוטות המאמר המתפתחיישום הכל. כללי הפיסוק; כללי הכתיב חסר הניקוד
  ).   12והיישום בשיעור 

  עיון  במבחר דגמים רטוריים לאור הטקסטים הנכתבים:  תמיכה בתהליך הכתיבה- 9 
  . במבנה ובניסוח, תמיכה במיקוד רעיוני; תופעה והיבטים, דילמה, השוואה, בעיה ופתרון, טענה

  קבוצה א , פרזנטציות   -  10
מחולקת ,   במקביל, קבוצה ב. (משוב עמיתים ודיון. סיעוף המבני והתוכני של המאמר המתפתחהצגת ה

  ). לשלשות לצורך מתן וקבלת משוב על הגירסה העדכנית של המאמר
  : קבוצה ב, פרזנטציות   -  11

 מחולקת,  במקביל, קבוצה א. (משוב עמיתים ודיון. הצגת הסיעוף המבני והתוכני של המאמר המתפתח
  ).לשלשות לצורך מתן וקבלת משוב על הגירסה העדכנית של המאמר

   עבודה במליאה ובקבוצות עמיתים -  3 עריכה לשונית והגהה על מאמרי מטלה -  12
  '. תקשורתיות וכו, הפניה למקורות מידע, בחירת מילים, ניסוח, איות, פיסוק

13  - 14    
  . וכתיבת רפלקציה מוערת) 3מטלה (הגשת עבודות 

  .  הנחיות והתנסות בכתיבה): 4מטלה (קראת המבחן ל
  

  ביבליוגרפיה להרחבה והעשרה
  .איתאב בית הוצאה לאור. מילה במילה). 2000(' א, אבניאון

  )434050 (  מל . אבנ44Bבספריה המרכזית ובמכון הפדגוגי 
  

  .ר מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאו!? מי מפחד מעבודת מחקר). 1993(' מ, בירנבוים
  ) 235438(מי .שמור מדעי המדינה לפי ביר

  
  .הוצאת כינרת: אביב-תל.  כובעי חשיבההשש) . 1996נדפס בישראל , 1985(' א, דה בונו
  ) 320000(שש .בונ- דה153.42

  
   . מה, לשוננו לעם  ,כללי הכתיב חסר הניקוד). ד"תשנ(האקדמיה ללשון העברית 
   X-532כתב עת במדף לכתבי עת 

    . מד,לשוננו לעם, כללי הפיסוק החדשים).  ג"תשנ(ללשון העברית האקדמיה 
   X-532כתב עת במדף לכתבי עת 

  
  . דיונון:תל אביב.  האתגר-חיבור מדעי ). 1994(' ע, ועמית' ע, וולפה

  )258839(חב . וול808.066) יהדות(בספריה המרכזית
  

, דיאלוג,  )עורך(' י, מלכין:  בתוך .ן והדיוןהשאלה כמארגנת המחשבה ומכוונת הטיעו).  1990('  י, מלכין
  . 88 - 66' עמ, ספרי אריאל: ירושלים. קבצים לתרבות הדיבור וללימודי ההבעה

  )120920(קב . דיא808.5במדף פתוח 
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  . מרכז לטכנולוגיה חינוכית: אביב- תל. הזמנה לחקר). 1999(' ע, לזרסון
  )440558(הז . לזר371.30281במכון פדגוגי 

  
  . אביב-אוניברסיטת תל, דיונון: אביב-תל. 21 -מדריך למאה ה). 2000(' א, ןעיד

  )444680(מד .שמור מדעי המדינה לפי עדן
  

  .  מסדה:  תל אביב.המחקר האיכותי). 1990(' נ, יהושוע-צבר בן
  )119837(מח .שמור סוציולוגיה לפי צבר

  
  .את דקלהוצ, כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה). 1997(' ש, קניאל

  )326603(כת . קני378.242בספרית מדעי החברה ביעץ ובספרית חנוך 
  

  .מפרש: אביב- תל, דיאלוגים על שינוי בחינוך, פדגוגיה של שחרור). 1990 ('פ, פרירהו' א, שור
  )117233(פד . שור370.973בספרית חינוך  

 
Graff, G. & Birkenstein, C. (2005). They Say / I Say, The Moves That Matter in Academic 
Writing. W. W. Norton & Company. 
808.042 GRA (1114018)    בספרית חינוך 
 
Elbow, P. &  Belanoff, P. (1989).   A Community of Writers.  McGraw-Hill, Inc. 
808.0427 ELB (305854)   בספריה הפדגוגית 
 
Rosenwasser, D. &  Stephen, J. (2006).Writing Analytically. Boston: Thomson 

 ROS   808.042) 1114017(בספרית חינוך     
  
  אתרים ברשתממוין של  מבחר -בליוגרפיה בי

  : מרכזי סיוע לכתיבה אקדמית
  אילן-אוניברסיטת בר, עליזה לזרסון, אתר הקורס, מיומנויות בכתיבה אקדמית

http://www.biu.ac.il/bar-e-learn/  
  

  מכללת הקיבוצים: סלאור, יות אקדמיותמיומנו
51/exe.home/home/il.ac.smkb.info://http  

  
  )אנגלית(מרכז סיוע לכתיבה אקדמית 

html.advise/writing/ca.utoronto.www://http  
  

  : הרישום הביבליוגראפיכללי 
/01560/resource/owl/edu.purdue.english.owl://http 

 
html.elecref/org.apastyle.www://http  

  
   - עברית

htm.bibligraphy/tel_lib/il.ac.colman.2www://http  
  

  : אתרים המוקדשים לשפה העברית 
  אתר השפה העברית

org.ivrit-safa.www://http 
 

  ריתאתר האקדמיה לשפה העב
il.ac.huji.academy-hebrew://http/  
  
  מילון ממוחשב, מילים-רב
il.co.ravmilim.www://http/ 
  

  : אתרים בעלי עניין לסטודנטים בתחום התקשורת ציבורית
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   של חדשותמוזיאון אינטראקטיבי

org.newseum.www://http  
  

  כתב עת לענייני תרבות ואקטואליה, האייל הקורא
il.co.haayal.www://http/  
  

  : אוריינות
  אגודה ישראלית לאוריינות, סקריפט

org.scriptil.www://http  
 
  
 
  
 
  

 


