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 פרטי הקורס

 21-טכנולוגיה במאה ההשפעות ההיכרות עם נושאים מרכזיים ב מטרות הקורס

 תיאור הקורס

 

שבו אלגוריתמים מקבלים החלטות כמעט על כל תחום , י טכנולוגיה דיגיטלית"ע נשלטאנו חיים בעולם ה

ים /יכירו דוברות, בקורס זה הסטודנטים ילמדו להבין את ההשפעות של טכנולוגיות חדשניות. בחיינו

בחלק המעשי הסטודנטים יתרגלו הכנת והעברת מצגות . יצפו בהרצאות ויקראו מאמרים, ים/מרכזיות

 .בהנחייה אישית, ניםבפורמטים שו

 שיטות ההוראה

 

והוא מבוסס בעיקרו על עבודת הסטודנטים , הקורס משלב הוראה פרונטלית ופרוייקטים סטודנטיאליים

 . בהנחיית המרצה

 מצגות  התלמידים יידעו להשתמש בכלי .1 תוצרי למידה
 וטכנולוגיה וחברה, נושאים ומקורות מידע מרכזיים בנושאי טכנולוגיה התלמידים יכירו  .2
 את ההשפעות וההשלכות של טכנולוגיה דיגיטליתהתלמידים יבינו  .3

 

 הסיום שללפחות בפרויקט  60בקורס וציון  טלות השוטפותממה כל אחתבלפחות  60ציון  דרישות מעבר
 .המטלות מתייחסות הן לעבודת בית והן לחומר בכיתה  .הקורס

 

 1מטלה  30%   הרכב הציון
 2מטלה  30%
 מטלה סופית 40%

 

 :הנוכחות חובה על פי תקנון המחלקה נוכחות

נוכחות הסטודנט בשעורים הינה חובה, למעט בקורסים בהם המרצה קבע מראש כי אין  "
שיעורים ובקורסים המתקיימים פעמיים  חובת נוכחות. סטודנט אשר ייעדר מעל שלושה

שיעורים )לא בשל מילואים או כל סיבה אחרת שקיבלה אישור ראש  6בשבוע, מעל 
 ".המחלקה והמזכירות האקדמית(, ייכשל בקורס ויהיה עליו לחזור על הקורס בסמסטר אחר

רא את רוב הקורסים מועברים באופן פרונטלי, מתוך הנחה כי הסטודנט נוכח בשיעורים, קו
חומר הרקע במועד הנדרש ומשתתף בדיונים במהלך השיעור. אי לכך, כל שנאמר ושמוצג 

ידי המרצה בהרצאה, בתשובות שהשיב לשאלות שהוצגו לו, או במהלך  -בשיעור, בין אם על
דיון שנערך בכיתה, מהווה חלק מהותי של חומר הלימוד והסטודנט יכול להידרש להוכיח 

 ".בחן או בכל מטלה אחרת שתוטל עליובקיאותו בחומר זה, במ

 

 נושאי הלימוד
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 מטלה נושא נלמד שבוע

1 
הרצאת , סקירת נושאי הקורס. הצגת הקורס ודרישותיו

 .דוגמה
 

  1חדשות טכנולוגיה וחברה  2

  2חדשות טכנולוגיה 3

  3חדשות טכנולוגיה  4

5 

 1הגשת מטלה 

 

היכרות עם  מאמרי מפתח והוגים מובילים   :הוגים ומאמרים

 דגשים בקריאת מאמר וסיכומו . בתחום הטכנולוגיה והחברה

 

  1הצגת מאמר  6

  2הצגת מאמר  7

  3הצגת מאמר  8

9 

 2הגשת מטלה 

 

 סקירת נושאים  .מחקר נושאי בטכנולוגיה וחברה

 

  אישיים הנחיה ימפגש 10

  1הצגת נושא  11

  2הצגת נושא  12

  3הצגת נושא  13

14 

 (3מטלה ) הגשת עבודות החקר
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