
 סילבוס – 2דף 

  "  זהות חילונית בעבר ובהווה–חלון לחילוניות  "

  

  מטרות

הגדרת הזהות החילונית של התלמיד והבנת מורכבותה כדי לסייע לתלמיד לפרוט אותה לערכים ומעשים   .א

 .הנגזרים מהם

 "אחר"סובלנות ל  .ב

  

  נושאים

  המעבר מימי הביניים לעידן המודרני במחשבת המערב  .א

  אומיות ואקזיסטנציאליזםל, ליברליזם: תפיסות עולם חילוניות  .ב

  חילונית-התפתחות זהות יהודית  .ג

   בישראל של ימינו–דתיים וחילונים , סוגיות ביחסי דת ומדינה  .ד

  

  מיומנויות

 חשיבה ביקורתית  .א

 קריאת טקסטים  .ב

 התבטאות בכתב  .ג

 משתתפים-דיונים רבי, דיבייטינג, פרנזטציה: פה-התבטאות בעל  .ד

 עבודת צוות  .ה

 הפקת וצילום סרטון קצר  .ו

 ב על נושאי השיעור לקהל הרחבהפקת ער  .ז

  

  מרכיבי הציון הסופי

  תלמידּות   35%

  עבודות להגשה   35%

  פרזנטציה ודיבייטינג  15%

  בחנים  15%

  

  דגשים מיוחדים לכתיבת העבודה העיונית

  הורדת ציון על העדר הגהה וניסוח מסורבל -

 .חלק מן הציון על העבודה יתייחס לאופן העבודה השוטפת עליה -

  . והעתקה ישירה מכל מקור שהוא יביאו לפסילה מיידית של העבודהחוסר אמינות -

 הקפדה על הערות שוליים וביבליוגרפיה תקינה -

  

  :ציון ביבליוגרפי של ספר

  עמודים, מקום ההוצאה שנת הוצאה, שם הספר, )פרטי מקוצר ומשפחה(שם הסופר 

  

  40-25' עמ, 2009תל אביב , המהפכה המדעית, שייפין' ס: לדוגמא
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  :ציון ביבליוגרפי של מאמר מתוך ספר

  עמודים, שנת הוצאה, מקום הוצאה, כתב עת/שם הספר', שם המאמר, ')פרטי מקוצר ומשפחה(שם הכותב 

  

אנו כותבים אותך ',  שנים32יזהר אחרי . של ס' ימי צקלג'קריאה ב:  שבעפר השוחות12- אנחנו ה, 'לאור' י: לדוגמא

  75-50' עמ, 1995תל אביב , מסות על ספרות ישראלית: מולדת

  

  :עת- ציון ביבליוגרפי של מאמר מתוך כתב

  עמודים, )חודש ושנת הוצאה(הגליון ' שם כתב עת ומס', שם המאמר, ')פרטי מקוצר ומשפחה(שם הכותב 

  

  99-106' עמ, )1984יולי  (45מערכות ', רבת מחאז'קרבות ח, 'אלגום' א: לדוגמא

  

  201114.2.', יום ב: מועד הגשת העבודה

  

  )עופר (com.gmail@greatmasis, )נדב (com.gmail@charuvi.nadav: אתם מוזמנים ליצור קשר

 
  "תואם את מה שחשבתי"    

    "מזכיר לי משהו אישי"      

    "סותר את מה שחשבתי"    
    "מעניין אותי"    !
  "מעורר שאלה"    ?  
  "נראה לי חשוב"    

  "מבלבל אותי"    ??
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