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לא קיים

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
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(.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
אנשים מפיקים פעולות מגוונות .פעולות ,כמו מילים ,מעבירות משמעות משולח המסר
למקבלו ולכן יכולות להיחשב כערוץ תקשורתי .אלמנט ההבנה הסמנטית קיים גם כשמישהו
אומר "להתראות" וגם כשהוא מנופף בידו בדרכו החוצה .הנפנוף שייך לקטגוריה מיוחדת של
פעולות ,הנקראת מחוות .המחוות מסונכרנות עם הדיבור ופעמים רבות יש להן משמעות
זהה לזו של הדיבור .הן אפקטיביות בהעברת מסרים ומסייעות לשליפת מילים ולעיבוד
מושגים והבנת שפה .גם טון הדיבור משפיע על המסר.
קיימות מחלוקות לגבי חשיבותן של מחוות וטון דיבור בשפה .לדוגמה Rizzolati & Arbib
) (1998הציעו שמכניזם לזיהוי פעולות מוכוונות מטרה של אחרים )כמו לאחוז ,לדחוף
ולהרים( היווה תשתית ארכאית עליה נבנתה תקשורת מחוותית ולאחר מכן התפתחה
ווקליזציה של הדיבור .באוכלוסיות קליניות )אוטיזם וסכיזופרניה( תועדו קשיים ספציפיים
בהבנת טון רגשי ובהפקה של מגוון מחוות ואנו ננסה לבנות מודל תאורטי לקשיים אלה.

ג .מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
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.
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 אין:דרישות קדם
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( נוכחות והשתתפות בפגישות הקבוצתיות במשך סמסטר א ובפגושות של צוותות המחקר1
.במשך סמסטר ב
.( קריאת הספרות לאותן פגישות2
. ותיקון של הצעת המחקר, הגשה,( ההכנה3
.( ביצוע המחקר בהתאם להצעת המחקר4
.( כתיבת דו"ח המחקר והגשתה5
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