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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
הקורס מהווה מפגש מחקרי עם תחום הזכרונות המוטעים מנקודות מבט
קוגניטיבית ונוירופסיכולוגית .הקורס ישלב רקע תיאורטי על תהליכי זכירה,
אמיתיים ומוטעים ,תוך בחינתם בהקשרים יישומיים רלוונטיים והצגתם של כיווני
מחקר נוירופסיכולוגיים עדכניים .יוצגו מודלים לתהליכים המעורבים בקידוד,
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תאור הקורס:
נושאי הקורס:
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אסוציאציות וטעויות זכרון בראיה היסטורית
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מלחמות הזכרון

 (3עדות ראיה – מחקרים מוקדמים וחדשים ,רלוונטיות המחקר
הפסיכולוגי למערכת המשפט
(4

זכרונות מוטעים בהקשר טיפולי  -דילמות וסוגיות מרכזיות

(5

מטלות מרכזיות לבחינת אסוציאטיביות מתכנסת
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מודלים וממצאים נוירופסיכולוגיים לזכרונות אמתיים ומוטעים

מהלך השיעורים :הרצאות פרונטליות באמצעות מצגות.
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זכרונות מוטעים בהקשר טיפולי
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מטלות לאסוציאטיביות
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מטלות לאסוציאטיביות
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DRM- ו,ואישיותיים
 קוגניטיביים,הבדלים אינדיבידואליים
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( הן הצהרות המציינות במפורש מהlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
 תוצרי הלמידה מוגדרים.הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס
או עמדות שהלומד מצופה/ יכולות ו, כישורים, הבנה,במונחים של הישגי ידע
 לפרטים נוספים לחץ.להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס
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