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Abstract
KIVUNIM Online Journal is an academic E-Journal for teachers' education in
Israel. The journal intends to create innovative different ways for presenting
academic researches on line. The poster will emphasize the advantages of the
media in visualizing the researches' processes and results.
Keywords: E-journal, Digital Literacy, On-line interaction, Academic
Journal.

תקציר
"קיוונים אקדמיים" הוא כתב עת אינטרדיסציפלינרי ,הפתוח לעיון ברשת .כתב
העת מציג דרך חדשה ורעננה לפרסום מאמרים אקדמיים ,תוך שימוש בכלים
דיגיטליים מתקדמים .הוא משמש במה לדיונים רבי-משתתפים במשמעויות,
בהשלכות וביישומים של המחקרים המוצגים בו .כתב העת מיועד למאמרים
בכל תחומי הדעת ,שיש להם זיקה לתיאוריה ,למחקר יישומי ולהערכה
בהכשרת מורים ,ושעברו תהליך שיפוט חיצוני של קוראים מומחים" .קיוונים
אקדמיים" היוצא לאור על ידי מכון מופ"ת הוא תולדה של כתב העת המקוון
האינטראקטיבי – "קיוונים".
בשונה מהאוריינות המודפסת ,מזמנת האוריינות הדיגיטאלית אתגרים חדשים
להצגת תכנים בכלל ומחקרים אקדמיים בפרט ,ומוסיפה רבדים שאינם נחלתו
של עיתון מודפס" .קיוונים אקדמיים" מוביל רעיונות אלו קדימה ,ומתמודד עם
אתגר כפול :הצגת כתב עת אקדמי מגוון ,תוך התאמה לסטנדרטים של העידן
הדיגיטאלי ושימוש בטכנולוגיות המידע לייצוג המאמרים .כש"מעלעלים" בין
דפיו של כתב העת ,ניתן ליהנות ממגוון המאמרים הממחישים את צורות
הביטוי החדשות המתאפשרות בעיתון מקוון :מאמרים היפרטקסטואליים
המשתמשים באסטרטגיות קריאה מגוונות ומשלבות גם שימוש מושכל
בעכבר ובמקלדת .צג המחשב מאפשר ניצולו גם כמעבדת התנסות ,המחשות
ויזואליות ,השתתפות חווייתית במחקרים המתוארים ועוד יתרונות רבים
המתאפשרים בהצגה על הרשת.
"קיוונים אקדמיים" הוא עיתון אינטראקטיבי חי ,הממשיך להתהוות גם לאחר
שיצא לאור ,והמעיינים מוזמנים להמשיך וליצור בו – להוסיף תגובות ,להעיר
ולהאיר .המציאות מוכיחה כי מאמרים ברשת הם נגישים יותר וזוכים לתשומת
לב רבה יותר מאשר מאמרים בכתבי עת מודפסים .המיצג יסקור במה זו ,תוך
ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה  :2010האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' כספי ,ס' עדן ,נ' גרי ,י' יאיר )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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הצגת דרכי השימוש בתקשוב והיקפם במאמרים המופיעים ב"קיוונים
אקדמיים" ,ניתוח ושפיכת אור על היתרונות המגוונים בהצגת המסר בצורה
מקוונת ,והמחשת הייחודיות של כתב עת אקדמי מקוון לעומת כתב עת אקדמי
מודפס.
כתובת "קיוונים אקדמיים"http://kivunim.macam.ac.il :

מילות מפתח :כתב עת מקוון ,אוריינות דיגיטאלית ,ייצוגי ידע ,אינטראקציה
מקוונת ,כתב עת אקדמי.

