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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
מטרה מרכזית של הקורס היא לאפשר למשתתפים בו
להכיר את התאוריות המסבירות העצמה 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 ושיטות בהעצמה
קוגניטיבית .על הבסיס של קריאה זו ,הם יבחרו נושאים
למחקר ,יכינו ויגישו הצעת מחקר ,יאספו תצפיות
בהתאם להצעה ,ינתחו אותן ,יפרשו את תוצאות הניתוח,
ויכתבו דו"ח מדעי מקיף .כל משתתף יכול לבצע את
המחקר לבד או יחד עם צוות מחקר )רצוי בזוגות ,אפשר
עד  4חברים(.

תאור הקורס:
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 ומעוררים
אחרים .כלים אחרים כגון גרייה מוחית נמצאים בשלבי
פיתוח שונים ואנו ננסה להבין מה כיוון ההתפתחות והאם
הפיתוח מעלה שאלות אתיות.
במשך מרבית הסמסטר הראשון ,הפרקטיקום ייפגש
פעם בשבוע .פגישות אלה תשתמשנה לבחירת נושא
מחקר וכתיבת הצעת המחקר .כמו כן ,יתקיימו דיונים
בנושאים הקשורים לפרקטיקום .דוגמאות לנושאים
מוצגות בתכנית ההוראה המפורטת המופיעה
למטה .במשך הסמסטר השני ,תתקיימנה פגישות בין
צוותות המחקר לבין מנחה הפרקטיקום.

שלבי ביצוע
בחירת נושא ובעיית המחקר
סקירת הספרות בנושא
הגשת ההצעה הראשונה

'הגשת ההצעה המתוקנת עד סוף סמסטר א
איסוף וניתוח התצפיות
'כתיבת והגשת דו"ח המחקר עד סוף סמסטר ב

:דרישות קדם
תואר ראשון בפסיכולוגיה

:** מטלות/  דרישות/ חובות
( נוכחות והשתתפות בפגישות הקבוצתיות במשך1
סמסטר א ובפגושות של צוותות המחקר במשך סמסטר
.ב
.( קריאת הספרות לאותן פגישות2
. ותיקון של הצעת המחקר, הגשה,( ההכנה3
.( ביצוע המחקר בהתאם להצעת המחקר4
.( כתיבת דו"ח המחקר והגשתה5

:מרכיבי הציון הסופי
הציון בפרקטיקום יהיה מספרי ויהיה מורכב מדו"ח
.המחקר
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:שם הקורס באנגלית
Cognitive enhancement
( הן הצהרותlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף
 תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים.תקופת הלימוד בקורס
או עמדות/ יכולות ו, כישורים, הבנה,של הישגי ידע
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית
.  לפרטים נוספים לחץ כאן.האקדמית בקורס

