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שעת קבלה :ימי שלישי ,9-10 ,בתיאום מראש .חדר  705בניין אשכול
הידעתם? העצמה היא התחום הפופולרי ביותר ברשימת הספרים הנמכרים בישראל בשנת .2018
תאור הקורס :מעבר להיותה של ההעצמה תחום עיסוק פופולרי ואקטואלי ,העצמה היא מושג רב-מימדי
מורכב המתייחס ליכולת ולמוטיבציה של לקוחות ,אזרחים ,עובדים וקהילות ,לתפקד באופן אפקטיבי
ועצמאי ,ולפעול ולהשפיע במערכת יחסי הכוח בסביבתם .קידום תהליכים התורמים להעצמה מקבל
חשיבות בכל מגזרי החברה .מטרתו של הקורס היא להקנות כלים להבנה וניתוח של הקשרים שבין ארגונים
לבין העצמה של אוכלוסיות שונות (לקוחות ,עובדים ,קבוצות חברתיות שונות) ,כמו גם הקניית היכולת
לפתח שיטות התערבות להעצמה בארגונים .לשם כך ,נדון במודלים עיוניים וסוגיות יישומיות לגבי העצמה
ברמת הפרט והקהילה .כמו כן ,נבחן היבטים הקשורים למיומנויות ,אמונות ,תפישות עצמיות ,עמדות,
ומערכות מוטיבציוניות של עובדים ,לקוחות ואזרחים ,המשפיעים על רמות ותהליכי העצמה .מכיוון
שהסביבה בה ארגונים מתפקדים משתנה בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות שונות ,נבחן גם את מקומם של
היבטים טכנולוגיים והמידה בה טכנולוגיה תורמת (או מעכבת) להעצמה במישור האישי או החברתי.
לבסוף ,נלווה ,נבחן וננתח פרויקטים עכשוויים הננקטים על ידי ארגונים מקומיים מסוגים שונים המכוונים
להעצמה.
ציפיות ודרישות :הקורס מבוסס התנסות אישית ופועל כקבוצת למידה גמישה .ישנה ציפייה להשתתפות
פעילה של כל התלמידים/ות ,דרך קריאה ,דיונים בכתה ,ליווי וניתוח פרויקט העצמה מקומי ,הצגות
אישיות ,ועוד.
מטלות עיקריות:
הצגת נושא המחקר בכיתה20% :
עבודה מסכמת80% :
(העבודה המסכמת בנויה משלושה שלבים :בחירת פרויקט העצמה מקומי על ידי הסטודנטים/ות ,ליווי
הפרויקט ,עבודה מלאה).
העבודה המסכמת הינה תוצר אישי המבוסס על חומרים תיאורטיים בשילוב התנסות בשטח.
מהלך השיעורים :השיעורים יתקדמו בהתאם לקצב הפרויקטים האישיים ויורכבו משיעורים פרונטליים,
פגישות אישיות והצגת הפרויקטים בכיתה על ידי הסטודנטים/ות.
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