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מתייחס ליכולת ולמוטיבציה של לקוחות, אזרחים, מימדי מורכב ה-העצמה היא מושג רב  תאור הקורס:
עובדים, וקהילות, לתפקד באופן אפקטיבי ועצמאי, ולפעול ולהשפיע במערכת יחסי הכוח בסביבתם. קידום 
תהליכים התורמים להעצמה מקבל חשיבות בכל מגזרי החברה. בקורס נדון במודלים עיוניים וסוגיות 

הילה. בין השאר, נבחן היבטים הקשורים למיומנויות, אמונות, יישומיות לגבי העצמה ברמת הפרט והק
תפישות עצמיות, עמדות, ומערכות מוטיבציוניות של לקוחות ואזרחים )מקבלי שירות / משתמשים( 
המשפיעים על רמות ותהליכי העצמה. בנוסף, נתייחס גם למאפייני הסביבה בה נדרשים אנשים לתפקד, 

להעצמה במישור האישי או החברתי,  )או מעכבת( ה טכנולוגיה תורמתלהיבטים טכנולוגיים והמידה ב
למדיניות ציבורית וארגונית, לצרכים ומגמות בחינוך לקוחות והדרכתם, שיטות התערבות והאפקטיביות 

 שלהן, ועוד. 
 

התלמידים/ות, : הקורס פועל כקבוצת למידה גמישה ומבוסס על השתתפות פעילה של כל דרישותציפיות ו
תהליכי הוראה כדי לאפשר  . , הצגות אישיות, ועודועובדים קריאה, דיונים בכתה, ראיונות עם לקוחות דרך

חובות עיקריות: נוכחות חובה בשיעורים, קריאה מראש לפי ציפיות ובקורס, להלן  ולמידה אפקטיביים
חיות והגשה סמסטר )הנמהלך הבלחומרי קריאה )הכתובים באנגלית( תגובות  3ורס, שליחת תכנית הק

 . בכתהוהצגות בדיונים פעילה עבודות במועד, והשתתפות שלוש (, הגשת באתר
 

 :  עיקריות מטלות
    18.4.2017הגשה:       ( סקירת ספרות ראשונית)  1עבודה   20%  
    30.5.2017גשה:  ה( + ניתוח ביצוע שני ראיונות)  2עבודה   20%  
     1.8.2017הגשה:        )עבודת סיום(     3ה עבוד  40%  
 + הצגת עבודות בכתה. קריאה + השתתפות פעילהגשת תגובות ללגבי ה :המרצההערכת   20%  

  :  )באנגלית( הגשת תגובות לחומרי קריאה
 .13-10שבועות ל: 3 ובהתג , 9-5שבועות ל :2 ובהתג  ,4-2שבועות יאה ל: לחומרי קר1 ובהתג
 

 תכנית הקורס
 

 קריאת חובה                      נושא        תאריך מס'

 הקורס.  ומטלות מבנה  ,מבוא:  מטרות 7.3 1
כוח והעצמה ברמת הפרט, הארגון, החברה. מגמות 

 טכנולוגיות והשפעתן.
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 סדן 2008
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