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, אזרחים, מימדי מורכב המתייחס ליכולת ולנכונות של לקוחות-א  ושג  ביההעצמה   :תאור  קורס
לתפקד  אופן אפ טיבי  עצמאי,וקהילות, עובדים פיתוח . לפעול ו השפי  במע כת יחס  הכוח ב ביבתם ו, 
בקורס נדון במודלים עיוניים . כל מג רי הח רהו ידום ת ליכים  תורמים להעצמה  קבלים ח יבות ב
והקהילהישומ ות ה שורים  העצמה ב מת הפרטו וגיות י תפישות , אמונות, נבחן מיומנויות, בין  שאר.  
) משתמשים/  מקבלי שירות ( מוטיבציוניות של לקוחות ואזרחיםומערכות, נכונות לאמץ חידושים, עצמיות
, לתפקדנתייחס גם למאפייני הסביבה בה נדרשים אנשים , בנוסף. המשפי ים על ר ות ו הל כי העצמה

מדיניות ל, חברתי או כלכלי, תורמת להעצמה במישור האישילהיבטים טכנולוגיים והמידה בה טכנולוגיה 
  . ועוד, והאפ טיביות שלהןשיטות ה ערבות , צרכים ומגמות בחינוך לקוחות והדרכתם,  וארגוניתציבורית
  

, ות/התלמידיםפע לה של כל הקורס פ על כקבוצת למידה גמישה ומבוסס על ה תתפות : דרישותצ פיות ו
תהליכי הוראה ולמידה כדי ל פשר  . ועוד, הצגות  ישיות, ראיונות עם לקוחות, דיונים בכתה, דרך ק יאה
בקורסאפקטיביים קריאה מראש לפי תכנית , נוכחות חובה בשיעורים: חובות ע קריותצ פיות ולהלן ,  
פ מים ב3)  באנגליתהכתובים (קריאהשליחת  גובות  חומרי , ורסהק הנחיות והגשה (סמסטר מ לך ה 
  . בכתהוהצגות בדיונים פעילה והשתתפות , עבודות במועד לפי הנחיות המורה שלושהגשת , )באתר

מראשבתיאום (הצגת מאמר רשות • או 12 בשיעור,     .)לזוג('  נק4או ) לבד('  נק5מזכה בבונוס ) 14 
מוצגים חומרי הלימודבאתר  קורס •  . הקורס נוסף המהווים חלק בלתי נפרד של דעמיהנחיות ו ו, 
שיעורים3היע רות מעל על  • שהיאמכל  יבה,     . בציון  סופי  כל  יעור  הוחסר'  נק5ירדו ,  

  

עיקריותמטלות   )בהתאם להתקדמות הקורסקלים יתכנו שינויים ( :   
  ) אישיתהגשה (   12.4.2016:  הגשה)     ספרות/ניתוח + לקוחראיון (  1עבודה   15%  
  )הגשה  ישית (  23.5.2016:  הגשה)         ניתוח מאמרים מחקריים(  2עבודה   20%  
עד בצוות אפשר(   1.8.2016:  הגשה           )   עבוד  סיום(  3ה עבוד  50%   תלמידים3   (.  
ל בי ה:הערכת המורה  15%     .הצגת עבודות בכתה + השתתפ ת פעילה+ קריאה ג ת תגוב ת ל 

  . באתר  קורס" הודעת  פתיחה" בראו מידע נוסף, הגשת  גובות  חומרי  ריאה לגבי
  

  תכנית הקורס
והתקד ות הקורסלפי ש קולי ה ורהייתכנו  ינויים    
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  אנשי מקצוע, קבוצה, תהלי י יס ד בר ת הפרט: העצמה  22.3  3
  1הפצת הנחיות לעבודה   ** 
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McShane  2015 

  . תהליכי  ימוץ  ידושים:  טכנולוגיה ולקוחות  29.3  4
  

תפוצת ח דושים: וויקיפדיה  
Labrecque  2013 

  . על שימוש בטכנולוגיהדוריים  השפעתם-הבד ים בין  5.4  5
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Pew research center  2014 
European Commission  2011 
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ודיון הצגות   12.4  6 דק5-6  ( 1לפי ע ודה      )מסקנותע  ראיו  ו'  

הכוחות פסיכו וגיה ח ובית וגישת  19.4  7 , שיווק, השלכות לתכנון( 
  ) ותכנון התערבויותהפעלת ש רותים

  2הפצת הנחיות לעבודה **   

 
2012, 2000  כהן  

   פסח    

בחברה )critical/informed consumer(ר הצרכן הנאו  3.5  8  
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McGregor  2005 

    בעולם טכנולוגיהעצמת  ולים ו שתמשי ש רותי  ריאות  10.5  9
  

  הפצת הנחיות לעבודה סופית**   
Alpay  2010  
Aujoulata  2007 

ותרומתןמעצימותהתערבויות   17.5  10  'וכו, קהילה, ברמת הפרט , 
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Staples  1990 
Olomukoro  2015 

דק3–4(   2הצגות ודי ן לפי עבודה   24.5  11  2' על  אמר שק אתם  עב'  
  )יחסי  לשאר, ממצאים מעניינים או מסקנות חשובותלגבי 
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