הקורס המתוקשב "אוריינות מידע "
ביה"ס להיסטוריה וספריית יונס וסוראיה נזריאן
ככל שמקורות המידע הולכים ומתרבים ונגישותם זמינה ,גובר הצורך במיומנויות בסיסיות לאיתור מידע
רלוונטי ואמין.
ביה"ס להיסטוריה והספרייה מאמינים כי כל סטודנט בוגר אוניברסיטה צריך לסיים לימודיו כשבאמתחתו
שליטה מלאה במיומנויות מידע ,הכוללות איתור ,מיקוד ,הערכה ובקורת של החומרים בהם הוא משתמש.
מיומנויות אלה ישמשו את בוגר התואר הראשון גם בלימודיו לתארים מתקדמים ויהוו תשתית מידענית
אוריינית בעבודת החקר בעתיד ובחייו העצמאיים.
בסוף הקורס הסטודנטים:
יכירו את מאגרי המידע המרכזיים בתחומם.
יוכלו לבצע חיפושים יעילים באופן עצמאי.
יוכלו להעריך את מקורות המידע באופן ביקורתי.
יוכלו להתמודד עם נושאי מחקר מורכבים הדורשים יכולת ניתוח.
ידעו לצטט באופן ראוי את מקורות המידע בהם השתמשו בעבודתם
זהו קורס מתוקשב ,ומשותף לכל החוגים להיסטוריה.

הנשואים שיילמדו בקורס:
שיעור  :1הצגת הקורס המתוקשב )שיעור פרונטלי(
שיעור  :2זיהוי מקורות מידע
בשיעור זה נלמד להכיר ולזהות את סוגי מקורות המידע מתוך רשימה ביבליוגרפית
שיעור  :3איתור מקורות מידע במערכות החיפוש של הספריה
בשיעור זה נלמד כיצד לאתר מקורות מידע שונים בעזרת מערכות החיפוש אשר עומדות לרשותכם בספריה
שיעור  :4סיור בספריה ) שיעור פרונטלי(
בשיעור זה ניפגש בספריה )פנים אל-פנים( כדי להכיר את האוספים השונים ומגוון השירותים העומדים
לרשותכם .תוכלו להשתמש בחומרי העשרה המצורפים על מנת להעמיק את הידע בנושא.

שיעור  :5סיור במוזיאון הכט )שיעור פרונטלי(
בשיעור זה נפגש לסיור מודרך במוזיאון הכט ,שם נחשף למקורות ראשוניים כפי שהכרנו בשיעור הקודם.
שיעור  :6קריאה ביקורתית וניתוח של מאמר אקדמי
בשיעור זה נלמד לקרוא ולנתח מאמר אקדמי בצורה ביקורתית
שיעור  :7בחירת נושא לעבודה אקדמית
בשיעור זה נלמד להגדיר שאלת מחקר ולזהות מונחי מפתח מתוך הנושא לעבודה
שיעור  :8חיפוש במערכות הספריה
בשיעור זה נלמד לבצע חיפוש מושכל ויעיל במערכת חיפוש אחד ,על מנת למצוא ספרים ,מאמרים ומקורות
מידע אחרים העוסקים בשאלת המחקר שניסחנו בשיעור הקודם.
שיעור  :9הכרת מאגרי המידע
בשיעור זה נכיר את מאגרי המידע המתאימים ביותר לשאילתת החיפוש ,נלמד על המאפיינים היחודיים לכל
מאגר ולאחר מכן נתרגל את החיפוש בהם.
שיעור  Google scholar :10לעומת מאגרי מידע
בשיעור זה נלמד על ההבדלים בין מאגרי מידע ספרייתים ל Scholar Google
שיעור  :11כללי רישום ביבליוגרפי
בשיעור זה נלמד כיצד לצטט מקורות מידע שהשתמשתם בהם במהלך כתיבת העבודה האקדמית ונכיר
סגנונות ציטוט שונים.
שיעור  :12סיור באתר ארכיאולוגי )שיעור פרונטלי(
סיור במערות האדם הקדמון

