בית הספר לניהול
החוג לניהול מידע וידע
פרקטיקום 218.4900
מרכזת אקדמית :ד"ר רותי אש
מטרת הפרקטיקום היא לאפשר לתלמיד ליישם תוך כדי עבודה בארגון את הידע והכלים שרכש
בלימודים .הפרקטיקום מאפשר להשיג מטרות לימודיות אישיות ולצבור ניסיון מקצועי תוך התנסות
מעשית הדורשת התאמות וכישורים נוספים מעבר ללימודים האקדמיים .הפרקטיקום מספק
מסגרת של הנחייה מקצועית מטעם הארגון וליווי אקדמי של החוג.
הפרקטיקום נותן לתלמיד את ההזדמנות לפתח עבודה מעשית רפלקטיבית ,דרך ההנחיה והמשוב
שהוא מקבל על עשייתו בפועל ועל האינטגרציה של הכישורים והכלים שרכש במסגרת לימודיו
בחוג.
במסגרת הפרקטיקום יקדיש התלמיד לפחות  80שעות של עבודה בארגון (מינימום  4שעות
שבועיות) .על התלמיד להימצא בפועל בארגון במסגרת שעות אלו ,אך המטרה אינה ביצוע עבודה
שגרתית אלא למידה של הארגון ומרכיביו השונים וביצוע פרויקט בעל ערך מוסף .יצוין כי מדובר
בעבודה ללא שכר.
על התלמיד לדאוג לאיתור מקום המתאים לו לצורך פרקטיקום .האחראי לקורס יסייע במידת
הצורך .בסוף מסמך זה תמצאו כמה רעיונות למקומות ונושאים מתאימים.
במהלך תקופת הפרקטיקום יתקיימו  2מפגשים קבוצתיים לשם דיווח ושיתוף עמיתים במהלך
הפרויקט .המפגשים יאפשרו לסטודנטים לחלוק חוויות משדה ההתנסות ולקבל משוב ותמיכת
עמיתים ,וכן הזדמנות ללמידה שיתופית וליבון סוגיות מהשטח.
בסיום תקופת הפרקטיקום יתקיים מפגש מסכם (עפ"י הלו"ז בסיום הסילבוס) ,במעמד סגל החוג
ונציגי הארגונים ,שבו יוצגו הפרויקטים המעשיים השונים .הסטודנטים יתמקדו בהצגת תרומת
ההתנסות להתפתחותם המקצועית .לקראת המפגש התלמידים יכינו תקצירים תמציתיים שיחולקו
מראש למשתתפים .במפגש עצמו תינתן הזדמנות לכל סטודנט להצגה קצרה ותמציתית,
שתתמקד בתובנות משמעותיות ,מסקנות והמלצות להמשך.
 MOODLEתומך פרקטיקום:
חלק מן המעקב יהיה באמצעות בלוג אישי שינהל כל סטודנט מול המרצה במערכת המוודל .הבלוג
ישמש לצורך תיעוד ומעקב  .יהיה גם פורום של התלמידים בפרקטיקום ,שבו יוכלו להעלות
נושאים לדיון ולפתוח אותם להתייחסות של התלמידים ורכז הפרקטיקום.
מבנה הפרקטיקום:
 oהכרת הארגון המארח והכרה עם עבודת הידע שבו
 oהגדרת האתגר/הפרויקט
 oניתוח המערכת והגורמים השונים המרכיבים אותה
 oהבאת סימוכין תיאורטיים
 oהצגת פתרונות אפשריים ויישום חלקי לפחות
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דרישות:
 oמינימום  4שעות שבועיות בארגון בפועל
 oפגישה חודשית עם המנחה בארגון ו 2-מפגשים קבוצתיים במהלך תקופת הפרקטיקום
 oהגשת דוח התקדמות במהלך הפרקטיקום
 oעדכון בלוג אישי באתר הקורס
 oהכנת תקציר והצגת הפרויקט באירוע חוגי מיוחד
 oכתיבת עבודת הגמר וקבלת ציון מינימאלי של 76
ציון:
הציון בפרקטיקום מורכב מביצוע המטלות האקדמיות ואיכותן ומהערכת המנחה המקצועי בארגון.
לעבודת הגמר המסכמת ציון נפרד .המלצה לציון עבודת גמר תקבע ע"י המרכזת האקדמית של
הקורס ותועבר לאישור וועדת המ.א .של החוג.
ההערכה בפרקטיקום הינה הערכה מילולית (השלים/לא השלים) כשהציון המספרי מוענק לעבודת
הגמר אותה מגיש התלמיד במסגרת חובותיו לתואר.
* לצורך התחלה של הפרקטיקום יש להשלים לפחות  24שש"ס ולעמוד בממוצע ציונים הדרוש
להשלמת התואר.
איתור הארגון והפרויקט:
הדבר העיקרי הוא לחשוב מה יכול לעניין אתכם ולשרת את ההתפתחות המקצועית והאישית
שלכם.
 .1החוג יציע מספר ארגונים ופרויקטים – התלמידים אחראיים ליצירת קשר ולקבלה למקום
הספציפי.
 .2בנוסף ,הפרקטיקום יכול להתבצע בארגון שאתם תאתרו בכוחות עצמכם או ,אפילו,
במקומות העבודה הנוכחיים שלכם ובתנאי שלא מדובר בעבודתכם השוטפת.
 .3דוגמאות לארגונים :חברות תעשיה שבהן מרכזי מידע או פרויקטים לניהול ידע ,ספריות
וארכיונים מסוגים שונים ,חברות הי-טק ,חממות טכנולוגיות ,רשויות ציבוריות ומשרדי
ממשלה.
 .4כ"א מהצעות העבודה שמתפרסמות בקבוצת הפייסבוק שלנו יכולה להיות קצה חוט
לפרויקט.
 .5פניה למרצים שבאים מהמגזר העסקי כגון ד"ר רון דביר ,ד"ר אולגה גולדין ואחרים.
דוגמאות לפניות שהגיעו לחוג:
 .1פנתה לחוג פסיכולוגית בכירה מאד שיש לה צורך בפרויקט שימור ידע ארגוני.
 .2פנתה לחוג מנהלת ממרכז חינוך וטיפול לגיל הרך שמעוניינת בפרויקט שיש בו גם היבט
של ניהול ידע ארגוני וגם היבט של הקמת ספריה מקצועית – יתכן שיש מקום לשני
תלמידים.
 .3פנה לחוג ראש רשות מחקר בצפון שמבקש להקים תפקיד של מידען.
 .4ספריות האוניברסיטה והטכניון ישמחו לקלוט סטודנטים לפרקטיקום .לדוגמא ,בשתי
הספריות מתקיימים פרויקטי שיווק שירותי הספריה שיכולים להיעזר במומחיות שתהיה
לכם אחרי הקורסים בקהילות וירטואליות ,כלכלת מידע ושיווק שירותי מידע.
רעיונות כלליים:
 oהתאמת והטמעת שימוש במדיה חברתיים במקומות עבודה מסורתיים
 oשימוש חדשני בוידיאו (או טכנולוגיה אחרת) למטרות ארגוניות או חינוכיות
 oשילוב משחקים רציניים בתהליכי למידה ארגונית או בתהליכי ניהול ידע ארגוניים
 oרעיונות שלכם...
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מבנה ולו"ז להגשת עבודת הגמר:
ינואר  – 2012מפגש כיתתי במסגרת סמינר מחקר א'
ינואר-פברואר  – 2012חיפוש מסגרת לפרקטיקום
 1באפריל  – 2012הגשת הצעת מחקר לפרויקט (במסגרת מטלה סופית לסמינר מחקר ב')
מאי-אוקטובר  – 2012ביצוע הפרקטיקום (במהלך תקופה זו יתקיימו שני מפגשים קבוצתיים –
מועד מדויק יימסר בהמשך)
 1באוקטובר  – 2012העברת תקצירים לחוברת תקצירים של יום העיון החוגי
אוקטובר/נובמבר (תאריך מדויק ייקבע בסמוך למועד) – הצגת הפרויקט ביום העיון החוגי
 1בדצמבר  – 2012הגשת עבודת הגמר
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