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מטרות הסמינר:
 לבחון את הקונטקסט החברתי-תרבותי של חדשנות ויצירתיות בשדות מחקר מגוונים כגון :מדע,
אמנויות ,כלכלה וסוציולוגיה.
 להכיר גישות תיאורטיות שונות המתייחסות לחדשנות וליצירתיות.
 לבחון את יחסי הגומלין בין יצירתיות וחדשנות.
 להיחשף לעולם המחקר ולערוך תרגיל מחקר.
 להקנות כלים לקריאה ולחשיבה ביקורתית.
מבנה הסמינר:
בחלק הראשון של הסמינר (תקופה  )3ניפגש אחת לשבוע ונדון בפריטים הביבליוגרפים הרלבנטיים
לאותו מפגש .פרטי הקריאה מקיפים סגנונות שונים של כתיבה אקדמית ועושים שימוש במגוון רחב
של כלים מתודולוגיים .בסוף כל שיעור נערוך חלוקת קריאה לקראת הדיון שבשיעור הבא .הקריאה
והדיון יתמקדו הן ברמה התוכנית של פרטי הקריאה והן ברמה המתודולוגית .כמו כן ,בתקופה זו
נחשוב על נושאים אפשריים לעבודה הסמינריונית ונדון בהם במהלך השיעורים בכיתה.
החלק השני של הסמינר (תקופה  )4יוקדש לתרגיל המחקר ולכתיבת העבודה הסמינריונית.
עד תחילת תקופה  4אפגש עם כל אחד ואחת מכן באופן אישי על-מנת לדון בתרגיל המחקר.
בתקופה  4נקיים שני מפגשים בהם יוצגו הרפרטים.
דרישות הסמינר:
 נוכחות מלאה בשיעורים.
 קריאת מאמרים והשתתפות פעילה.
 רפרט בע"פ.
 הגשת עבודה סמינריונית.
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