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 לא קיים           אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
אוריות המסבירות העצמה התלאפשר למשתתפים בו להכיר את של הקורס היא  מרכזיתמטרה 

ה היא לאפשר למשתתפים יהמטרה השניקוגניטיבית והקשרים בין התהליכים הנ"ל לבין גמישות מוחית. 

 ולהכיר כלים של העצמה קוגניטיבית. בו לחקור

על תאוריות , כל המשתתפים יקראו וינתחו ספרות מקצועית ומדעית כדי להשיג מטרות אלה

 לבסוף יכתבו עבודה תאורטית קצרה על הנושא.ושיטות בהעצמה קוגניטיבית ו

 
 
 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

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, קפאין 

ם אחרים. כלים אחרים כגון גרייה מוחית נמצאים בשלבי פיתוח שונים ואנו ננסה להבין מה כיוון ומעוררי

 ההתפתחות והאם הפיתוח מעלה שאלות אתיות. 

 
 

 )ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו(שיט מהלך השיעורים:    
 

 . מערכת המודלהוראה פרונטלית מלווה במצגות המצויות באתר הקורס ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    

 
 הערות  נדרשת קריאה השיעור נושא השיעור' מס

 תורשה מול סביבה 4- 1

 על והשפעות

 אינטיליגנציה

 משתנה הרשימה 1-2 מאמרים

 לדיון בהתאם

 המתפתח

 העצמה של הגדרות 6 - 5

 קוגניטיבית
 משתנה הרשימה 3-5 מאמרים

 לדיון בהתאם

 המתפתח

 להעצמה כלים הצגת 7

 ובמיוחד קוגניטיבית

 חשמלית גרייה

  

 לשפר אפשר האם 8-12

 בעיות פתרון

 ?ויצירתיות

  

 בהעצמה אתיקה 13

 קוגניטיבית
  

 
 
 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם: אין     
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
 שות במשך הסמסטר י) נוכחות והשתתפות בפג1
 ) קריאת הספרות לאותן פגישות.2
 והגשתה. עבודה מסכמת) כתיבת 3

 
 

 :(ציון מספרי / ציון עובר) מרכיבי הציון הסופי 
.הציון בפרקטיקום יהיה מספרי ויהיה מורכב מהעבודה המוגשת  
 
 
 
 
 



 
 /רשות)חובה( ביבליוגרפיה:ד. 
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 לא רלבנטי ) וספרי עזר נוספים:textbooks(ספרי הלימוד      
 
 לא רלבנטי מחייב למבחנים:חומר  

 
 

 


