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יעדי ההוראה:
•
•

להכיר את הבסיס הפילוסופי/פסיכולוגי של מיינדפולנס ואת היישומים שלו בחיי היומיום בכלל
ובחינוך בפרט
להרחיב ולהעמיק את המודעות האישית והבינאישית באמצעות התנסות ותרגול במיינדפולנס

פרשיות לימודים:

 .1מבוא  -מה זה מיינדפולנס? ולמה מיינדפולנס בחינוך? הגדרות ורציונאל
 .2מבוא  -ההקשר שבו צמחה תנועת המיינדפולנס במערב ,מיינדפולנס במחקר ובשדה
 .3איכויות המיינדפולנס
 .4דרכי ידיעה :מיינדפולנס כמתודת חקירה עצמית בהשוואה לחקירה המדעית
 .5אופני תגובה ודרכי עיבוד מידע
 .6מנגנונים מוחיים :תודעה נודדת ,רשת ברירת המחדל
 .7מנגנונים מוחיים :סטרס
 .8מנגנונים מוחיים :קשב
 .9המחקר המדעי אודות מיינדפולנס :מתודות חקירה וממצאים אמפיריים
 .10תורת הנפש הבודהיסטית כבסיס לתנועת המיינדפולנס
 .11תכניות ברוח המיינדפולנס בבתי ספר בארץ ובעולם
 .12למידה טראנספורמטיבית ,חינוך קונטמפלטיבי
 .13מיינדפולנס בלמידה והוראה )הגישה של אלן לנגר(

דרישות והרכב ציון הקורס *
משקל בציון הסופי **
נוכחות והשתתפות  -חובה
הגשת עבודה מסכמת מותנית בנוכחות בלפחות  80%מהשיעורים.
עבודה מסכמת

_90_ % -

הגשת יומני למידה

_10_ % -

סה"כ

100% -

•
•

•
•

•

השיעורים יכללו תרגולי מדיטציה ,דיונים בקבוצה והרצאות פרונטאליות.
כחלק מתהליך הלמידה בקורס הסטודנטים יידרשו לתרגול עצמי יומיומי וקבוע
ויכתבו יומן למידה אישי המבוסס על הלמידה והתרגול בשיעורים ועל ההתנסויות
בתרגול העצמי בבית .היומנים יוגשו באופן קבוע ויאפשרו תקשורת אישית ובלתי
אמצעית בין הסטודנט למרצה לאורך כל הקורס.
העבודה המסכמת תתבסס על יומנים אלה ותכלול המשגה תאורטית המבוססת על
התכנים התאורטיים ועל מאמרים רלוונטיים.
בשל אופיו של הקורס ,הסטודנטים נדרשים להשתתפות קבועה בשיעורים .הגשת
עבודה מסכמת תתאפשר אך ורק בתנאי שהסטודנט הראה נוכחות קבועה בכל אחד
משני הסמסטרים )לפחות  80%מהשיעורים בכל סמסטר(.
הקורס אינו קורס טיפולי ואינו מכוון לטיפול בהפרעות ,כגון חרדה ודיכאון.

רשימה ביבליוגרפית )במהלך השנה יינתנו מאמרים נוספים לקריאת רשות(:
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