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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
לפרקטיקום שתי מטרות .מטרה אחת היא לאפשר למשתתפים בו להכיר
את התאוריות המסבירות מחוות וטון דיבור והקשרים בין התהליכים הנ"ל
לבין המערכת הסמנטית .המטרה השנייה היא לאפשר למשתתפים בו
לחקור נושא הקשור לתהליכים אלה.
כדי להשיג מטרות אלה ,כל המשתתפים יקראו וינתחו ספרות מקצועית
ומדעית על הזיקה של מערכות מחוות וטון דיבור למערכת הסמנטית .על
הבסיס של קריאה זו ,הם יבחרו נושאים למחקר ,יכינו ויגישו הצעת מחקר,
יאספו תצפיות בהתאם להצעה ,ינתחו אותן ,יפרשו את תוצאות הניתוח,
ויכתבו דו"ח מדעי מקיף .כל משתתף יכול לבצע את המחקר לבד או יחד עם
צוות מחקר )עד  4חברים(.

תאור הקורס:
במשך מרבית הסמסטר הראשון ,הפרקטיקום ייפגש פעם בשבוע .פגישות
אלה תשתמשנה לבחירת נושא מחקר וכתיבת הצעת המחקר .כמו כן,
יתקיימו דיונים בנושאים הקשורים לפרקטיקום .דוגמאות לנושאים מוצגות
בתכנית ההוראה המפורטת המופיעה למטה .במשך הסמסטר השני,
תתקיימנה פגישות בין צוותות המחקר לבין מנחה הפרקטיקום.
שלבי ביצוע
בחירת נושא ובעיית המחקר
סקירת הספרות בנושא
הגשת ההצעה הראשונה
הגשת ההצעה המתוקנת עד סוף סמסטר א'
איסוף וניתוח התצפיות
כתיבת והגשת דו"ח המחקר עד סוף סמסטר ב'

ד .תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת
המצ"ב(

מס' השיעור נושא השיעור
4- 1

מחוות
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הערות
קריאה נדרשת
הרשימה משתנה
בהתאם לדיון
מאמרים 1-10
המתפתח
מאמרים  11-16הרשימה משתנה
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המתפתח

הצגת שאלות מחקר
כתיבת הצעת מחקר
ופגישות
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ביצוע המחקר ופגישות
צוותיות/אישיות
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14-26

:דרישות קדם
אין

:** מטלות/  דרישות/ חובות
( נוכחות והשתתפות בפגישות הקבוצתיות במשך סמסטר א ובפגושות של1
.צוותות המחקר במשך סמסטר ב
.( קריאת הספרות לאותן פגישות2
. ותיקון של הצעת המחקר, הגשה,( ההכנה3
.( ביצוע המחקר בהתאם להצעת המחקר4
.( כתיבת דו"ח המחקר והגשתה5

:מרכיבי הציון הסופי
.הציון בפרקטיקום יהיה מספרי ויהיה מורכב מדו"ח המחקר
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:שם הקורס באנגלית
Gestures and Prosody
( הן הצהרות המציינות במפורשlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
 תוצרי הלמידה.מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס
או עמדות/ יכולות ו, כישורים, הבנה,מוגדרים במונחים של הישגי ידע
.שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס
. לפרטים נוספים לחץ כאן
 לקריאה לחץ כאן. איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות:** המדריך
.

