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יעדי ההוראה:
הקורס עוסק בהתפתחות תהליכים קוגניטיביים מנקודת מבט פסיכולוגית-תרבותית .בחלקו
הראשון של הקורס נתמקד בהיבטים תיאורטיים של מרכיבי תרבות ,העברה תרבותית ,תיאוריות
בהתפתחות קוגניטיבית ,התפתחות העצמי ,ושינויים חברתיים-תרבותיים .בחלקו השני של הקורס
נתמקד במחקרים הדנים בסוגיות הקשורות לתרבות וקוגניציה כגון :תפיסות ידע ,חשיבה והנמקה,
שיפוט מוסרי ,תהליכי ההוראה והלמידה ,ומחקרים בקבוצות תרבות שונות בישראל .יהיה מבחין
בסיף הקורס כדי לבדוק הבנה תיאורטית והבנה שלה משמעות ממצאי מחקר בנושא הקורס.

פרשיות לימודים:
תרבות
העברה תרבותית
מהי תרבות? – תיאוריות
ה”עצמי”
קוגניציה
התפתחות קוגניטיבית אוניברסאלית או לפי תרבות?
שנויים תרבותיים-והיסטוריים וקוגניציה
הבדלים בין תרבותיים וקוגניציה
נושאים – תופעות בפסיכולוגיה וקוגניציה מפרספקטיבה תרבותית
תפיסות ידע וערכים אינטלקטואליים
מגדר כתרבות? השיבה בנפרד וחשיבה מחובר
שיפוט מוסרית
תיאוריה של תודעה )(Theory of Mind
הוראה ותרבות
מחקר על תרבות בישראל

* דרישות והרכב ציון הקורס
** משקל בציון הסופי
__ בחירה

__חובה

______ % -

נוכחות

______ % -

*** בחנים

______ % -

עבודות

_100__ % -

מבחן

______ % -

סיורים

100% -
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