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 המדע שלך יכול להשפיע
 

דוקטורנטים במדעי -קול קורא לסדנת תקשורת לדוקטורנטים ופוסט

 הימים

 8496ספטמבר  6-8

משתתפי הסדנה יקבלו כלים אופרטיביים וניסיון מעשי בחידוד 

מדעי למקבלי החלטות, מסרים מורכבים, בהעברת ידע 

 מעסיקים, לתקשורת ולקהל מגוון.

 

דוקטורנטים, שעיקר מחקרם עוסק -מטרת הסדנה להעניק לחוקרים צעירים, דוקטורנטים ופוסט

כלים אופרטיביים  בדיסציפלינות שונות הקשורות בים )אקולוגיה, ביולוגיה, כלכלה, תכנון ועוד(

 .למקבלי ההחלטות ולקהל מגווןוניסיון מעשי בהעברת ידע מדעי לתקשורת, 

בסדנה נעסוק בחידוד מסרים, העברת מסר מדעי מורכב בצורה פשוטה, העברת מסרים לקהל 

שאינו מתחומכם וכן התנסויות מעשיות בשלל גווני המדיה. בנוסף, קבלת כלים מעשיים 

 להתמודדות עם ראיונות עבודה בתחום המדעי.

רופולין בתל אביב ותכלול הרצאות, תרגולים, לינה במלון מט בספטמבר 7-6הסדנא תתקיים ב 

 ואוכל.

  051המתקבלים לסדנה יזכו במלגה מלאה לכיסוי השתתפותם למעט דמי רישום של ₪ 
 שיחויבו עם קבלתכם לסדנא. מספר המקומות מוגבל ויש להירשם ולהתחייב מראש. 

 רנטים. דוקטו-יתקבלו רק סטודנטים לדוקטורט בשנת הלימודים האחרונה ופוסט 

ע"פ   PDFיש לשלוח את כל המסמכים ביחד כמסמך אחד בפורמט : דרישות קבלה לקורס

  (dzak@univ.haifa.ac.ilהסדר הבא לדניאלה זק במרכז ים תיכון )

   2016 יליו 91 ה לתאריך עד לשלוח יש המסמכים את

  השלישי קורות חיים עדכניים ורשימת פרסומים. יש לציין במפורש את שנת תחילת התואר
 .דוקטורט נמצאים-ותאריך סיום משוער או באיזה שלב של הפוסט

  מילה( המסביר את משיכתך לתחום תקשורת המדע, באיזה אופן  011מכתב רקע קצר )עד
  .תוכל להשפיע לדעתך

  מכתב המלצה ייעודי לסדנת התקשורת מהמנחה האקדמי המנמק את התאמתך לסדנה זו
 ומאשר את השתתפותך באם תתקבל.

הסדנה נערכת בשיתוף האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה אשר פועלת במטרה 

לקדם את מדעי הסביבה והאקולוגיה בישראל; להגביר את המודעות הציבורית לנושאים 

סביבתיים מבוססי מדע; לחזק את הקשרים בין חוקרי האקדמיה לבין מקבלי החלטות; ולהביא 

 בישראל ידע מדעי עדכני מתחומי הסביבה.לשימוש מעצבי המדיניות 
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