
  טכנולוגיות אינטילגנטיות והשלכותיהם לחינוך ומדעי החברה

 (18-16פרופ' יאיר נוימן )יום חמישי 

מטרת הקורס היא לחשוף סטודנטים לטכנולוגיות חדשניות ואינטיליגנטיות ולאופן בו הן משנות את פני 

אוטומטיות לניתוח השדה החינוכי ומדעי החברה. במסגרת זו יידונו נושאים כדוגמת האופן בו מערכות 

( משנות את תהליך ההערכה, האופן בו ניתן להבין פרקטיקות של הוראה באמצעות essaysחיבורים )

ניתוח רשתות, כיצד מדיה חברתית כדוגמת טוויטר משנה את המרחב בו מנהלים תלמידים אינטראקציות 

על סמך בחינה בסוף הקורס.  ועוד. הנוכחות בקורס היא חובה וכך גם קריאת כל המאמרים. הציון יוענק

 רשימת קריאה ראשונית לסמסטר הראשון מופיעה מטה. רשימה זו נתונה לשינויים ותוספות.  
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