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 "מחאה!"  שם הקורס:

 "!RIOT"  שם לועזי:

 1013237  הקורס: מספר

 ואי זרחיה ומרצה מהפקולטה לעיצובר  שם המרצה:

 שעות שבועיות 4:  היקף הקורס

 4נקודות זכות:  

 סטודיוסוג הקורס:  

 תש"ףשנת הלימודים:  

 14:00-18:00, יום ג' ב'  סמסטרפרטי הקורס:  

 דרישות קדם:  

 מהמחלקות של מכללת שנקרבאחת ' סיום שנה ב -

 פטור מקורסי אנגלית -

 

 :הקורס קצירת

 

. משחר ההיסטוריה מחאות היוו חלק משמעותי בהתפתחות החברה והתרבות האנושית -

זאת , המחאה מביאה לידי ביטוי רעיונות ביקורתיים והבעת חוסר הסכמה עם המצב הקיים

, כלי להשפעה חברתיתהקורס יעסוק במחאה כ. דרך מגוון פעולות המעודדות תגובה

עיצוב , פרובוקציה, טאבו, מחאות היסטוריות: פוליטית ותרבותית ויגע בנושאים שונים כגון

, תרבות הפאנק:מחאה באמנות ויבואו לידי ביטוי במקרי בוחן מעוררי מחלקות כגון, ביקורתי

 .מגדר ועוד, זכויות אדם, נשק, קנאביס

בשאיפה ליצור , אותה יתכננו היטב, ים מחאה/בחלקו המעשי של הקורס יקימו הסטודנטיות -

 . אימפקט אמיתי

 

  :הקורס מטרות

 

 .תרבותית/ פוליטית/ ים לנושא המחאה כמנוע להשפעה חברתית/לחשוף את הסטודנטיות -

 .שימוש בכלים עיצוביים לפיתוח עסקי ובכלים ניהוליים לפיתוח עיצוב -

 . ואסטרטגיהלצד מחקר ניהול , פיתוח חשיבה ביקורתית ואקטיביזם -

עבודת צוות של סטודנטים מפקולטות שונות במטרה להכיר דפוסי פעולה שונים ומגוונים  -

 בכדי להכין אותם טוב יותר לעולם התעסוקה העתידי שיבקש יכולות אינטרדסיפלינאריות

 

  :אופי הקורס

 

 .פרקטי/הקורס ישלב חלק תיאורטי וחלק התנסותי -

כאשר הבסיס ישען על שיעור תאורטי שיועבר "; סטודיו"השיעורים יתנהלו ברובם במתכונת  -

על ידי המנחים וילווה במפגשים אישיים עם המרצים בזמן השיעור והתקדמות בפרוייקטים 

יתכן שישולבו מרצים )חשוב לציין שחלק מן השיעורים יוקדשו להרצאות . הקבוצתיים

 .ים שונים הנוגעים במחאותיחד עם סיעור מוחות ודיונים בנושא (חיצוניים מעולמות התוכן
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 תוצרי הלמידה של הקורס:

 

 פרויקט גמרטר והגשת עבודה קבוצתית לאורך הסמס -

 או

כל קבוצה תבחר נושא (, קבוצות 4-5)ים יתחלקו לקבוצות /הסטודנטיות  -!  מ ח א ה  -

תאסוף ותנתח נתונים אודותיו ותבנה תוכנית פעולה אותה תוציא לפועל במטרה , למחאה

 . ליצור השפעה אמיתית באותו הנושא

 

 נהלי נוכחות: 

 .(על פי תקנון שנקר)מהשיעורים לכל הפחות  80%-השתתפות חובה ופעילה ב  -

 

  הציון:  הרכב

 דרכי ההערכה והרכב הציון : -

 20%  השתתפות בשיעורים ובמשימות הקבוצתיות - פעילהנוכחות  –מהציון. 

 80%  בשיעור האחרון עבודה סמינריונית והצגתה )כמצגת(כתיבת  -מהציון 

 

 

 פורט יפורסם בהמשךעודכן ומ, סילבוס מהקורס בתכנית ייתכנו שינויים. 

 


