מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על לימודי האזרחות

הנחיות לכתיבת עבודת חקר באזרחות בנושא צ'כיה במסגרת פרויקט "צמח"
תלמידים יקרים ,
הנכם מוזמנים לכתוב עבודת חקר עיונית באזרחות בנושא צ'כיה.
עבודת החקר תעסוק בנושאים "אזרחיים חברתיים ופוליטיים" הקשורים ברפובליקה הדמוקרטית
הצ'כית .עבודת החקר תספק הזדמנות לתלמידים החוקרים ללמוד ולהכיר את החברה ,המדינה,
הפוליטיקה ומערכת השלטון בצ'כיה בצורה מעמיקה ורחבה .יש להקפיד בכתיבת העבודה לעשות שימוש
במושגים  ,גישות  ,ומודלים תיאורטיים מתחום הדעת אזרחות.

ניתן לכתוב עבודות בנושאים מגוונים ,כמו למשל  :שיטת הבחירות ומערכת השלטון בצ'כיה ,החברה
האזרחית בצ'כיה ,מימוש זכויות אדם ואזרח בצ'כיה .החוקה הצ'כית ,התמודדות המדינה הצ'כית עם
בעיות חברתיות  ,אזרחיות ופוליטיות בתחומים שונים כמו :איכות הסביבה ,בריאות ,חינוך ,תחבורה
ותשתיות ,כלכלה ,חקלאות ,חברה ורווחה ,תקשורת ומדיה ועוד.
היקף עבודת החקר הוא יחידת לימוד אחת
העבודה תכתב בהתאם להצעת המחקר המאושרת
יש לכתוב את העבודה על פי ההוראות במחוון המצורף.

מאחלים לכם
עבודה מהנה ,מאתגרת ופורייה !

מחוון לכתיבת עבודת חקר באזרחות בנושא צ'כיה
רמת הביצוע של
התלמיד/ה
מרכיבים
בעבודת
החקר
(ממדים)

מבוא
10%

סקירת ספרות
40%

הקריטריונים להערכה :פירוט המטרות והמיומנויות
הנבדקות



הוצג מבוא הכולל בתוכו  :רקע כללי על הנושא הנחקר
בהקשר האזרחי ,הצגה של מטרת המחקר  ,הצגת
שאלת חקר באזרחות ממוקדת ומתוחמת  .הצגת
מושגים מרכזים שידונו בעבודה  ,הצגת מבנה העבודה
על פי חלקיה.



קיימת הצגה מפורטת של מתודולוגיית המחקר (שיטת
המחקר העיונית)



צוינו המקורות המרכזיים שבם נעשה שימוש בכתיבת
העבודה קיימת התייחסות לתרומתו של המקור
לעבודה.

 הסקירה התיאורטית מספקת את הרקע המדעי
התיאורטי לגבי הסוגיה הנחקרת
 הסקירה מתבססת על לפחות  3-5מקורות מגוונים
עדכניים הסוקרים את הבעיה  /השאלה הנחקרת
מהיבטיה השונים לצורך הבנת מורכבות הבעיה
ומענה לשאלת החקר.
 הסקירה התיאורטית מחולקת לתתי פרקים
המציגים היבטים שונים ורחבים של הנושא
הנחקר
 הסקירה כוללת התייחסות למרכיבים שרלוונטיים
לתיאור רחב של הבעיה  /השאלה הנחקרת ולמתן
מענה לשאלת החקר למשל  :מאפיינים ונתונים על
הבעיה ,גורמים המעורבים בבעיה ,הקשיים
האזרחיים שהבעיה מעוררת  ,הדרכים שבהם זוכה
הבעיה להתייחסות חברתית פוליטית  ,הפתרונות
הקיימים לבעיה  ,הצגת הבעיה באמצעות מושגים
מתחום האזרחות , ,הצגת זכויות ועקרונות
דמוקרטים רלוונטיים ,הצגת חקיקה ופסיקה
הקשורה בבעיה (אם יש) ,רשויות אחראיות ומעורבות
הצגת עדויות ומקרים המתארים את הבעיה ועוד.
 המקורות צוינו בעבודה על פי הכללים הנהוגים
(אזכורים ורשימה ביבליוגרפית)
 המקורות שנאספו עובדו וסוכמו בצורה תמציתית
ומקושרת (לא אוסף של סיכומים "העתק הדבק")
 נעשה שימוש באסטרטגיה של מיזוג טקסטים בכל אחד
מפרקי הסקירה התיאורטית
 נושא החקר מוצג בסקירה בצורה משפכית מהכלל אל
הפרט או היגיון פנימי אחר

הניקוד

10

40

רמה
נמוכה
עד
40%

רמה
בינונית
בין
40%
ל 79%

רמה
גבוהה
בין
80%
ל
100%

סיכום החלק
התיאורטי

ניתוח שאלת
החקר
באמצעות
מושגים
באזרחות
20%

 בסיום הסקירה הוצג סיכום קצר של החלק התיאורטי
שיציג את הרעיונות המרכזיים ואת עיקרי הדברים שעלו
בסקירה.
 בעיית המחקר  /שאלת החקר נותחה באמצעות
מושגים /מודלים תיאורטיים  /גישות מעולם
האזרחות למשל  :זכויות אדם ואזרח  /זכויות
פוליטיות  /זכויות חברתיות  /גישות כלכליות
חברתיות  /זכויות מיעוטים  /עקרונות דמוקרטים.
 המושגים התיאורטיים שהוצגו רלוונטיים לניתוח
ובדיקת שאלת החקר.
 המושגים סוכמו בהרחבה ממקורות מקצועיים
מגוונים ונעשה ניתוח וקישור לשאלת החקר.
 הוצגו עובדות  /נתונים המספקים מענה תיאורטי
לשאלת החקר.


מסקנות
דיון
15%

רפלקציה
אישית
5%






קיימת התייחסות לתהליך הלימודי  /התהליך האישי
וההיבט הערכי – חברתי של העבודה כפי שהיא משתקפת
בעיני התלמיד.

ביבליוגרפיה
ורישום
מקורות בגוף
העבודה
5%

מבנה כתיבה
ועריכה של
העבודה
5%

הוצגו בצורה מתומצתת הסוגיות המרכזיות שנידונו
במהלך העבודה.
הוצג מענה לשאלת החקר בהתאם לממצאים שעולים
מסקירת המקורות
הוצגו מסקנות ותובנות מהעבודה הנובעות
מהממצאים שעלו במחקר
קיימת התייחסות ביקורתית לתהליך החקר
הוצגו כיוונים נוספים להתבוננות ולמחקר ,המלצות
להמשך המחקר בנושא או בנושאים הנובעים ממנו







רישום המקורות נעשה ע"פ אחת השיטות
המקובלות
קיימת הלימה בין רשימת המקורות לבין
האזכורים בגוף העבודה
הערות השוליים נכתבו ע"פ הכללים

העבודה כוללת בתוכה תוכן עניינים .הצגה ע"פ
הדרישות (שער ,עימוד ,תוכן עניינים)
העבודה כתובה בשפה תקנית ובצורה ובהירה ,
מסודרת ומוגהת היטב.

בהצלחה !
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