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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

 

למשתתפים בו להכיר את התאוריות המסבירות העצמה המטרה מרכזית של הקורס היא לאפשר 
קוגניטיבית והקשרים בין התהליכים הנ"ל לבין גמישות מוחית. המטרה השנייה היא לאפשר 

 למשתתפים בו לחקור ולהכיר כלים של העצמה קוגניטיבית.

כדי להשיג מטרות אלה, כל המשתתפים יקראו וינתחו ספרות מקצועית ומדעית על תאוריות 
  טות בהעצמה קוגניטיבית.ושי

 

 
 אור הקורס:ית

 

שיפור יכולות חשיבה וקוגניציה אצל אנשים בריאים נשמע עתידני מעט אולם למעשה קיימים כיום 
כלים רבים שמרחיבים את היכולת הקוגניטיבית כמו מערכות אינטרנט לחיפוש מושגים, תשבצים, 

מוחית נמצאים בשלבי פיתוח שונים ואנו ננסה קפאין ומעוררים אחרים. כלים אחרים כגון גרייה 
 להבין מה כיוון ההתפתחות והאם הפיתוח מעלה שאלות אתיות.

הקורס יעסוק בהגדרת העצמה קוגניטיבית, הכרת שיטות עיקריות של העצמה, ובחינה ביקורתית 
שבוע  נתנו על ידי, יוצגו מאמר או שניים בכלילאחר מספר שיעורי מבוא שי של מאמרים בתחום. 

ע"י הסטודנטים, כשמטרת ההצגה היא לבחון האם אכן המחקר המוצג מדוח על העצמה 
 קוגניטיבית משכנעת ומובהקת. הסטודנטים גם יגישו בכתב ניתוח ביקורתי של המאמר שיציגו.

 

 
 דרישות קדם:

 

 תואר ראשון בפסיכולוגיה
 

   
 

 חובות / דרישות / מטלות**:
 

 ) נוכחות והשתתפות1

 ) הצגת מאמר2

מלים  1500) בסוף הסמסטר, הסטודנטים יגישו דיון ביקורתי על המאמר שהציגו בכיתה בהיקף 3
 לכל היותר.

 

 
 מרכיבי הציון הסופי:

 

 של ציון העבודה המוגשת 100%הציון בסמינריון יהיה מספרי ויהיה מורכב מ

  

 
 :ביבליוגרפיה

 

 

https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60845&group=01&year=77
https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60845&group=01&year=77
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 שם הקורס באנגלית:

 

 
Cognitive enhancement 

 
 

צפויים להשיג ) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים learning outcomes* תוצרי הלמידה (
בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, 

יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. 
 .U1T לחץ כאן1TU לפרטים נוספים

 

 

 

 
  .U1T לחץ כאן1TU ** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה

       

 

http://www1.biu.ac.il/File/about/S-Rector/TL-BenLeumiyot/TozareyLemida-Jan2013.doc
http://www.biu.ac.il/guides/avet.pdf

