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"כתיבה אקדמית ומעבר לה בחברות רב-תרבותיות"
הכינוס יתמקד בהיבטים שונים של הכתיבה האקדמית בשפה ראשונה ,בשפה שניה
ובשפה זרה .זאת לגבי `אנגלית ,עברית ,ערבית ושפות נוספות .מושבים מקבילים בכינוס
יכללו הרצאות ,חבר-דיון ,דיוני שולחן עגול ,סדנאות למלמדים במוסדות החינוך הגבוה או
למכינים סטודנטים ללימודים בהם וכרזות.
למי מיועד 'קול קורא' זה?
•
•
•

אנשי מקצוע מתחום הכתיבה ומחנכים
חוקרים מן האוניברסיטאות ומן
המכללות
דיקנים וראשי מחלקות במוסדות
להשכלה גבוהה

•
•
•
•

מורים מתחומי דעת שונים
מחנכים ,סופרים ומוציאים לאור מן
העולם העסקי וממשרדי הממשלה
סטודנטים
קבוצות נוספות של בעלי עניין

מהם הנושאים המתאימים להצגה בכינוס זה?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הכתיבה בשפה שנייה )זרה(
כתיבה בתחום דעת נתון או כתיבה
אקדמית חוצת-תחומים
כתיבה ואמצעים טכנולוגיים
כתיבה אקדמית תלוית תרבות
תולדות הוראת הכתיבה
משוב והערכה של כתיבה
כתיבה רפלקטיבית
כתיבה במקום העבודה
דרכים לגישור על הפער שבין הכתיבה
בביה"ס התיכון לכתיבה בחינוך הגבוה

•
•
•
•
•
•

•
•

כתיבה אקדמית ויצירתיות
הטיפול בפלאגיאריזם
פיתוח מרכזי כתיבה
דרכים להשגת תמיכה כספית בתכניות
כתיבה
הכתיבה בשפה שנייה)זרה(
דרכים לעזרה בכתיבה לתלמידים
לתארים המתקדמים )תלמידי תואר
שני ודוקטורנטים
תרגום והוראת התרגום
הכתיבה ככלי בידי האזרח המעורב

מקום הכינוס
מכון מופ"ת ,רח' שושנה פרסיץ ,תל-אביב

כיצד ניתן להשיג מידע נוסף על הכינוס?
בפנייה ליו"ר הכינוס ,ד"ר טרודי צוקרמן trudy@vms.huji.ac.il
הרציונל
עם סיום העשור הראשון של המאה ה ,21-גדל והולך מספר המחנכים המכירים בחשיבותן של תכניות
לכתיבה אקדמית בעולם האקדמי ומחוצה לו .האמונה ,כי הצעירים המתקבלים למוסדות להשכלה גבוהה
מסוגלים להתמודד עם מטלות הכתיבה ללא כל הדרכה ,נתבררה כהנחה שאינה עומדת במבחן
המציאות .הצורך ביכולת כתיבה ברמה גבוהה ככלי להתמודדות לאחר סיום הלימודים ברור :ההתקדמות
המקצועית בעידן הגלובליזציה בעולם העסקי ,במחקר ובקשרי תרבות מחייבת פיתוח כישורי כתיבה.
יתרה מזו ,בחברות רב-תרבותיות ,שהסטודנטים בהן באים ממסורות לשונות ותרבותיות רבות ומגוונות,
ומצופה מהם לעתים קרובות שישלטו בכתיבה שוטפת בכמה שפות ,הוראת הכתיבה היא צו השעה.
לפני שנתיים ,נערך באוניברסיטת תל-אביב המפגש הראשון של הפורום הישראלי לכתיבה אקדמית.
מטרתו היתה ליצור קשר בין כל העוסקים בכתיבה האקדמית בישראל  -מורים וחוקרים כאחד .מורי
כתיבה אקדמית בעברית ובאנגלית מאוניברסיטאות וממכללות בכל רחבי הארץ נכחו במפגש זה .מאז
גדל הפורום ,וכעת מופיעים ברשימת התפוצה שלו כ 150-חברים .אורחים מחו"ל וחברי הפורום מישראל
הציגו בפני הפורום נושאים ,כגון דרכי משוב והערכה של עבודות סטודנטים ,שימוש בטכנולוגיות שונות
לשיפור הוראת הכתיבה או דרכים להשגת תמיכה מנהלית בתכניות הכתיבה האקדמית במוסדות
השונים .נתמזל מזלו של ארגוננו והוא מצא לו משכן וסעד במכון מופ"ת ,המכון של משרד החינוך למחקר
ופיתוח במכללות להכשרת מורים.
הנואמים שהוזמנו להרצות בכינוס הבין-לאומי הראשון לכתיבה אקדמית יכוונו את דבריהם לנושאים
מרכזיים בכתיבה האקדמית בשפת-אם ובשפה שנייה )שלישית ואף רביעית( ,שיש בהם כדי לשקף את
אופיין הבין-תרבותי והרב-לשוני של חברות היום .זאת ועוד ,אנו מתכננים פנל שיכלול כותבים באנגלית,
בעברית ובערבית ואולי גם בשפות אחרות ויתמקדו בנושא" :המשותף והייחודי לכתיבה האקדמית
בשפות השונות" .מושבים מקבילים בכינוס יכללו הרצאות ,דיוני שולחן עגול וסדנאות.
תכנית הכינוס מופנית לכל המתעניינים בכתיבה אקדמית על היבטיה השונים .מושבי הפתיחה והנעילה
ומושבי המליאה ייערכו בשפה האנגלית ,הרצאות ודיונים בקבוצות קטנות עשויים להתנהל בעברית,
בערבית או באנגלית .ההרצאות בכינוס יכולות לשאת אופי מחקרי או להציג גישות מעשיות ללימוד
כתיבה אקדמית או כתיבה מקצועית.

משך ההצגה המוצע:
•
•
•
•

הרצאה 40 :דקות שמתוכן תוקדשנה  10דקות לדיון
דיונים בצוותים 3 :הצגות בנות  25דקות כל אחת ורבע שעה לשאלות
סדנאות 90 :דקות שמתוכן אמור מנחה הדיון לאפשר  30דקות לדיון מצד המשתתפים האחרים
שולחן עגול 90 :דקות

אופן הגשת תקצירים:
•
•

על התקציר להיות בן  300מילים לכל היותר .התקצירים שאינם באנגלית יוגשו בליווי תרגום
באנגלית.
כל תקציר יכלול:
כותרת
ציון שפת ההרצאה
תיאור אופי ההצגה ומידת שיתוף הפעולה שיבוא לידי ביטוי בה
ההיבט העיקרי של ההצגה ,הגישות שהיא באה לבטא וכישורי הכתיבה שייבחנו בה.

•
•
•
•

את התקציר כמסמך וורד יש לשלוח בדוא"ל אל גב' מירי יוהנה myochanna@yahoo.ca
יש לכתוב את התקציר בגופן  Times New Romanבגודל  12ברווח כפול .בשורת הנושא יש לציין
. IFAW Abstract
בגוף ההודעה יש לציין את כותרת ההרצאה ,את שם המרצה את השתייכותו המוסדית ואת
כתובתו האלקטרונית.
אין לכלול במסמך הנשלח הודעה אישית.

שיקולי עורכי הכינוס בבחירת ההרצאות יהיו אלה:
•
•
•
•
•
•

האם ההרצאה המוצעת רלוונטית לנושא-העל של הכינוס?
האם ההצעה משקפת גישה מקורית ומעניינת?
האם ההרצאה מתאימה לקהל המשתתפים בכינוס?
האם ההצעה מעוגנת בתפיסה תאורטית?
האם ההרצאה בהירה דיה?
האם ההשלכות הפדגוגיות או המחקריות מוצגות בבהירות?

תאריכים חשובים:
מועד הגשת התקצירים15.1.2010 :
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תאריכי הכינוס 29-28 :ביולי 2010
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ציונה שניר – אוניברסיטת תל-אביב; מכללת סמינר הקיבוצים
שריל סמית' – California State University in Sacramento
הכינוס הבין-לאומי הראשון לכתיבה אקדמית שייערך ב 29-28 -ביולי 2010

