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שני עם תיזה, שכן ה תוארהביצוע עבודת תיזה מהווה את גולת הכותרת של לימודי  :מטרות הקורסא. 

דם ת מדעיים כלליים. השלב הקוכתיבתה מחייבת הבנה מעמיקה בתחום של הדיסיפלינה ושימוש בעקרונו

מטרת הקורס היא הקניית כלים ולווי בכתיבת ההצעה. הצעה  הוא כתיבת ההצעה. לביצוע עבודת התיזה

הכתובה כהלכה משפרת את הסיכויים לביצוע וסיום מוצלח של עבודת התיזה. ההתמודדות עם המתודולוגיה 

ה אינטגרטיבית ומדעית ואת יכולתו לכתוב של כתיבת ההצעה, תשפר גם את יכולתו של התלמיד לחשיב

חשוב לציין כי ההצעה שתוגש על ידי הסטודנטים במסגרת קורס זה תוכל לשמש  ניירות עבודה מקצועיים.

מלא חשוב לבצע את מטלות הקורס בתאום  ,כהצעת תיזה אמיתית/סופית לאחר קבלת אישור המנחה.  לפיכך

 עם המנחה ובהדרכתו.   

 
  :ומהלך השיעוריםתוכן הקורס ב. 

 . הצגת מבנה קלאסי של הצעת תיזה1
 . תירגול של חלקי ההצעה2
 משתתפי הסדנאבפני של סטודנטים ההצעות הצגת . 3
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
 
 נושא 
  הקדמה ודוגמאות להצעות תיזה מוצלחות 1
  שאלת מחקר טובהדיון בנושא מהי  2
  יסקר ספרותכיצד מבצעים  3
 דיון בנושא מהי מטרת המחקר 4

 הצגת רעיון, מבוא ומטרות המחקר על ידי הסטודנטים 5-6
מחקר אמפירי, השערות, שיטה, שלבי , ניתוח מקרהתכנון מחקר: פיתוח מודל מתמטי או  7

 המחקר ולוח זמנים
 סטודנטים ההצגת סקר ספרותי על ידי  8-9

 נתוניםהשיטת איסוף  מחקר אמפירי, השערות  המחקר, /תכנון המחקר: מודל מתמטי הצג 10-12
 על ידי הסטודנטים

  סיכום והצעות לשיפור 13
 
 

הצעת תיזה שנכתבה בהתאם לכללים  ים להגישסטודנטה על כעבודה מסכמת של הקורס, : חובות הקורסג. 
 שנלמדו במסגרת הקורס. 
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 להלן חובות הסטודנטים בקורס:

 ד ההגשהמוע החלק מהציון הכללי 
 5שיעור  10% מצגת "רעיון, מבוא ומטרות המחקר"

 8שיעור  10% מצגת "סקר ספרותי"
 10שיעור  20% מצגת "תכנון מחקר"

 13שיעור  40% הגשת הצעת תזה מלאה  
  20% השתתפות פעילה ונוכחות מלאה 

 
 

 הערות:
 תפות.וההשת חיסור יגרע מציון הנוכחות .נוכחות מלאה היא חובה בקורס זה .1
 איחור בהגשה יגרע מציון המטלה. יש חשיבות יתרה להגשת המטלות במועדן. .2
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