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הרעיון שלנשים יש קריירה ,או שהן בכלל רוצות קריירה הוא חדש יחסית ,ונידון בספרות רק מסוף שנות ה 70 -במאה
הקודמת .הסמינר יעסוק בשאלה מהם גורמי ההצלחה של נשים בעבודתן .נפתח בשאלה בסיסית מהי הצלחה בעולם
העבודה ,והאם יש הבדלים בין הצלחה של נשים להצלחה של גברים .נבחן גורמים פנימיים ,תהליכי סוציאליזציה ,וגורמים
ארגוניים -סביבתיים .נסקור את השפעותיהם המיידיות וארוכות הטווח כמעכבים או מעודדים הצלחה תעסוקתית בקרב
נשים .בעבודות הסמינר נעסוק בתחום מסוים (אחד או יותר) כפי שיקבע בהמשך.
נדרשת השתתפות פעילה בכיתה (רפרט ומטלות נלוות יוקצו בהמשך) ,והגשת עבודה מסוג סמינר מחקרי בצוותים (זוגות).
א .מטרות אינטלקטואליות ולימודיות.
 .1מודעות להבדלים המגדריים ולאופיים ,במיוחד בתעסוקה
 .2הכרות מעמיקה עם הבט מסוים המאפיין תעסוקת נשים (אותו תחקרו בעבודה)
ב .הקניה ,פיתוח ,והעמקה של כישורים ומיומנויות אישיות.
 .3קבלת החלטות תוך התמודדות אינטלקטואלית ואינטגרטיבית עם חומר חדש ,חומר המוכר
לכם ממהלך לימודיכם באוניברסיטה ,והתנסות נוספת אליה נחשפתם מחוץ לכיתה.
 .4תכנון פרויקט לטווח בינוני וקבלת אחריות לביצועו והשלמתו
 .5יכולת תקשורתית בע"פ  --הצגת פרויקט בפני קהל
 .6הגנה על החלטות והתמודדות עם ביקורת בשלבי עבודה שונים
 .7יכולת שיפוט ומתן ביקורת קונסטרוקטיבית (מצידכם) לפרויקטים אחרים
 .8יכולת תקשורתית בכתיבה  --כתיבת העבודה
 .9התמודדות עם חומר מקצועי בשפה זרה
 .10עבודת צוות
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