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לקורס "אפריקה ואקטיביזם" שתי מטרות מרכזיות. המטרה הראשונה היא לחשוף את 
הסטודנטיות/ים המשתתפות/ים בקורס למגוון רחב של נושאים וסוגיות הקשורים לפיתוח 

והתנדבות קהילתית באפריקה בישראל. נבחן גישות שונות של פיתוח קהילתי ואת והאתגרים 
והדילמות השונים שעלו בעבר ועולים בהווה בניסיונות ליישם כל אחת מן הגישות.  המטרה 
השנייה היא לקדם פעילות ישירה של הסטודנטיות/ים בארגונים מקומיים בנגב. דרך עבודת 

ההתנדבות, סטודנטים/יות ירכשו ניסיון אישי בעבודה קהילתית.  דיונים בשיעורים וביקורים 
בארגונים שונים יאפשרו לנו לקשור בין החלק התיאורטי והפרקטי של הקורס.  במהלך הקורס 

יתקיימו שיעורי מבוא בנושא ההיסטוריה של פיתוח באפריקה ומעורבות של גורמים שונים 
בפיתוח קהילתי. לאחר מכן נסייר בארגונים השונים שבהם סטודנטים מתנדבים על מנת לבחון 

את מגוון הפרקטיקות והגישות המיושמות בשטח.  

בקורס ״אפריקה ואקטיביזם״ סטודנטיות/ים נדרשים/ות ליישם ולהפעיל את הידע שרכשו דרך 
מעורבות אישית בסוגים שונים של עשייה חברתית. הסטודנטיות/ים יחולקו לפרויקטים ומיזמים 

שונים בתוך האוניברסיטה ומחוץ לה. בסוף הקורס יידרשו הסטודנטיות/ים להציג את פועלן/ם 
בפני הכיתה ולהגיש דו"ח המסכם את פעילותן/ם בארגונים. כמו-כן יתקיים מבחן בסוף הקורס. 

על הסטודנטיות/ים המשתתפות/ים בקורס חלה חובת נוכחות בשיעורים ובסיורים, וחובת 
קריאת המאמרים המופיעים בסילבוס לקראת השיעורים הרלוונטיים. הציון הסופי בקורס יורכב 

מהשתתפות פעילה והערכת המרצה, הערכת פעילות הסטודנט/ית בארגון, הצגת הפרויקט 
בכיתה והעבודה המסכמת (50%), ומבחן (50%).

שימו לב- ההשתתפות בקורס מותנית בנוכחות במפגש אוריינטציה שייתקיים ב 27.10 בשעה 
18:00

 השימוש בלפטופים וטלפונים בכיתה אסור בהחלט.  סטודנטים מתבקשים לשים מכשירים 
.בתיקים במהלך כל השיעור

דרישות הקורס והרכב הציון:
1. נוכחות חובה – היעדרות מעל למכסה המותרת משמעה ציון נכשל בקורס.

2. מבחן מסכם - 50% מכלל הציון לקורס.
3. פרויקטים - 50% מכלל הציון לקורס.

      - הערכת פעילות הסטודנט/ית בארגון 
      - הצגת הפרויקט בכיתה 

      - דו"ח מסכם קבוצתי (עד 5 עמודים)

מהלך הקורס ותוכן המפגשים – ייתכנו שינויים!!!:
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