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יעדי ההוראה:
הקורס יחשוף את הסטודנטים לקשר שבין חשיבה ,למידה -הוראה וחינוך .הסטודנטים יחקרו
ויפתחו נושאים וסוגיות מתוך הקשר הזה .
נושאים :מקומם של קשב ,תפיסה ,זיכרון וחשיבה מסדר גבוה בלמידה והוראה ,שילוב חשיבה
מסדר גבוה בלמידה הלכה למעשה.

פרשיות לימודים:
•

מנגנוני קשב תפיסה וזיכרון בהקשר של למידה והוראה

•

גשטאלט -מה מאפשר ומה חוסם

•

חשיבה מסדר גבוה )מבוא וטקסונומיות שונות(

•

חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית והקשר ביניהם

•

מוטיבציה לחשיבה בהקשר של למידה והוראה

•

שימוש בטכנולוגיה לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה

•

למידה מכוונת עצמית
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יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים.
אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.
על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.

