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שם הקורס :אוריינות מידע במאה ה12-
שם המרצה :רותי אש
שעות קבלה :עפ"י תיאום
דואר אלקטרוניashruth3@gmail.com:

 מטרות הקורס  :חשיפה למורכבותו של המושג "אוריינות מידע" ,בחינת חשיבותו ומשמעותו בעידן
הדיגיטלי על היבטיו השונים .הכרת מודלים ומסמכים מרכזיים בתחום ,סטנדרטים ,ארגונים העוסקים
בנושא ,כתבי עת ואתרים בתחום.
 תוכן הקורס בראשי פרקים:
אוריינות מידע – מבוא
א .הכרת המושג והגדרותיו,
ב .אוריינות מידע במאה ה12-
ג .ארגונים וגופים שונים העוסקים בנושא
ד .כתבי-עת בתחום
מודלים באוריינות מידע
א .הכרת מודלים מרכזיים וידועים בתחום
ב .ביקורת המודלים
אוריינות דיגיטלית-
א .הגדרות ,ומושגים נלווים
ב .אוריינות בעידן הדיגיטלי – הזדמנויות ובעיות בעידן הגוגל
ג .הגדרות ,מאפיינים וביקורת המושג "דור הנט "
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ווב  – 1.2ספרייה 1.2
א .הגדרות ומאפיינים
ב.

ספריות בעידן הווב 1.2

ג .הרלבנטיות של כלי ווב  1.2להקניית אוריינות מידע

סטנדרטים באוריינות מידע
א .הכרת סטנדרטים במידענות ( K-12ו)K-16-
ב .תכניות הדרכה במיומנויות אוריינות מידע
אוריינות מידע ואתיקה במידע –
א.
ב.
ג.
ד.

הכרת סוגיות הקשורות להתנהגות אתית במידע
אינפו-אתיקה בעידן הדיגיטלי
אזרחות דיגיטלית
הפער הדיגיטלי ודרכים לצמצומו

 האופי המתודולוגי של הקורס:
הקורס יתנהל במתכונת של "קהילת חקר" ,תוך הצבת שאלות מפתח מרכזיות ובירורן בצוותי חקר .
 דרישות הקורס :
 למידה פעילה. תרגילים. עבודת צוות על נושא נתון והצגתו. תרגיל אישי מסכם. הרכב הציון הסופי:
 נוכחות רציפה במהלך הקורס הינה חובה. עבודה קבוצתית ()02% -מסמך מסכם ()02%

ביבליוגרפיה נבחרת בנושאים השונים:
אוריינות מידע – מבוא ומודלים
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