
MOOC - אונלייןאקדמיקורס

מרצה: ד"ר ננה אריאל, אוניברסיטת תל אביב
עוזר הוראה: עמרי קמחי-פלדהורן, אוניברסיטת תל אביב

סביבתם,אתלהכירלאנשיםמאפשרתהלמידהחייהם.כללאורךלומדיםאדםבני
פסיכולוגים,העולם.ועלאחריםעלעצמם,עלהידעאתולהרחיבלשינויים,להסתגל

–שונותבדרכיםלמידהמביניםוהיסטוריוניםפילוסופיםחינוך,אנשימדעני-מוח,
ושהיכולתהאדם,שלולרווחתולהתפתחותוחיוניתשלמידהמסכימיםכולםאבל

נעסוקלאהזהבקורסהיום.בחייםביותרהחשוביםהכישוריםאחדהיאללמוד
עקרונותנכירהקורסבמהלךללמוד.איךנביןאלאללמוד,כדאימהבשאלה

גבוה,מסדרוחשיבהזיכרוןלמידה,מיומנויותנפתחהלמידה,במדעיותיאוריות
תחוםאונושאכליותרטובללמודאיךתדעוהקורסבסוףמאמרים.בקריאתונתנסה

ספורט,נגינה,חדשה,שפהגםאלאהתחומים,בכלאקדמיתואררקלא-שתבחרו
אבללו,וספציפינוסףידעדורשכזהתחוםכללשכלל.שאפשרמיומנותוכלבישול,

העקרונות שתרכשו כאן יתנו נקודת פתיחה מצוינת ללמידה באשר היא.

אוקליברברהפרופ'שלבעולםהמצליחיםהאונלייןמקורסיאחדעלמבוסס*הקורס
Learning–סנובסקיטרנסופרופ' How to Learn

מטרות הקורס
הכרות עם עקרונות, מושגים וטכניקות מתחום מדעי הלמידה.*
פיתוח חשיבה בין תחומית.*
פיתוח מטה-קוגניציה - היכולת לחשוב על תהליכי חשיבה ולמידה.*
קבלת כלים מעשיים ללמידה אקטיבית ושכלול מיומנויות הלמידה.*
פיתוח מיומנויות של קריאת טקסטים אקדמיים.*
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תוצרי למידה
בסיום מוצלח של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:

לתכנן תהליכי למידה בכל תחום.*
לחשוב בצורה ביקורתית על ידע אינטואיטיבי.*
לקרוא מאמרים אקדמיים באופן עצמאי.*

דרישות
צפייה וקריאה של כלל תכני הלימוד בקורס.*
מענה על שאלות הבנה ותרגול לאורך הקורס.*
קריאת המאמרים בקורס ומענה על שאלות בעקבות הקריאה.*
השתתפות בדיונים ובלמידה המשותפת.*
שאלות בסוף הקורס.*
תיעוד תהליך הלמידה ביומן אישי (רשות).*

מבנה הציון
קורס מקוון ללא קרדיט אקדמי:

בדיוניםוהשתתפותהקורסלאורךשאלות80%
סיוםשאלות20%

קורס מקוון עם קרדיט אקדמי:
מעלה.המפורטותהקורסדרישותבכלועמידההמקווןבקורסהשתתפות50%
בכיתהבחינה50%

אישילמידהתהליךיקיימווהמשתתפותשהמשתתפיםמומלץהקורסלמידת*במהלך
במהלךלשלבומומלץניתןלבחירתם.כלשהוידעתחוםאומיומנותשלשבועות8של

הלמידהתהליכיעלעמיתיםשיחיתקייםשבהםסינכרונייםמפגשיםמספרהקורס
האישיים תוך יישום של תיאוריות ומושגים מהקורס.

מבנה הקורס
לאחרולומדות.כלומדיםהקורסצוותאותנו,ומציגלמידה,מהיבשאלהמתחילהקורס

קשב,זמן,על:נושאיבשישההעוסקים,הפרקיםסדראתבעצמםלבחורתוכלומכן
נוספיםמהיבטיםטעימהל"ניצוצות":תחשפובנוסף,וגוף.שפהרגשות,זיכרון,

וייחודים של למידה מנקודת מבטם של מדענים, מומחים ואמנים.

מבנה הפרקים
כל  פרקי הקורס מורכבים מהחלקים הבאים:

מדברים על למידה - קולות של לומדים ולומדות מהשטח..1
שיעור: קטעי וידאו מלווים בטקסטים, שאלות הבנה, תרגול ודיונים..2
מעבדת למידה: ראיונות עם חוקרות וחוקרים בנושא הפרק..3
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בין השורות: קריאת מודרכת של מאמר ותרגול מיומנות הקריאה..4

תכנית פרקי הקורס

על למידה
מהי למידה? האם תפיסות נפוצות של
למידה בהכרח נכונות? איך מתחילים

ללמוד איך ללמוד?

לומדים ולומדות מדברים על למידה

שיעור:.1
דברים שחשבתם שאתם יודעים על למידה*
מהי למידה? הכרות עם המושג 'למידה' מנקודת מבט בינתחומית*
איך ללמוד את "ללמוד איך ללמוד"?*
מסר מפרופ' ברברה אוקלי*

| גמישות מוחיתראיון עם פרופ' יניב אסף ופרופ' תום שינברגמעבדת למידה:.2
ולמידה

מאמרים?- איך ניגשים לקריאה שלבין השורות: גלקסיית הקריאה.3
Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2011). “Making things hard on yourself, but in a
good way: Creating desirable difficulties to enhance learning”. Psychology
and the real world: Essays illustrating fundamental contributions to society,
2, 59-68.

גמישותעצביים,דפוסיםסינפסות,(נוירונים),עצבתאיהלמידה,מדעימושגים:
אוטודידקטיות,חיקוי,התניה,למידה,שלאשליותמטה-קוגניציה,קוגניציה,מוחית,

למידה לאורך החיים

אנחנו לומדים
הקורס,צוותאותנו,תפגשוזהבפרק

כלומדותגםאלאכמוריםרקלא
בס,גיטרהלומדת(ננהולומדים

אנחנולמבחנים).לומדעומרי
ולתעדאלינולהצטרףאתכםמזמינים

תהליכי למידה בזמן הצפייה בקורס.
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זמן
אפשראיךזמן,דורשתלמידהלמה

לאורך"למידהומהיאותו,לתכנן
החיים"?

למידה וזמן.1
שיעור:.2

Desirable-טובותעכבות* Difficulties
זמן לטעויות - על חשיבותן של טעויות בתהליכי למידה*
דחיינות*
למידה לאורך החיים*

החייםראיון עם פרופ' גלי צינמון | למידה לאורךמעבדת למידה:.3
בין השורות - על דחיינות:.4

Klingsieck, K. (2013). “Procrastination: When good things don’t come to
those who wait”. European Psychologist, 18, 24-34.

גמישותלמידה,שלאשליותיתר,למידתהריווח,אפקטטובות,עכבותמושגים:
מוחית, דפוסים עצביים, דחיינות, דופמין, אפקט זייגרניק, למידה לאורך החיים

קשב
הםואיךישקשבסוגיאילו

הסחותהאםהלמידה?עלמשפיעים
דעת הן בהכרח גורם מפריע?

למידה וקשב.1
שיעור:.2

קשב ממוקד ומפוזר*
קשב סלקטיבי*
קשב מתמשך*
פיצול קשב*

וקשבראיון עם פרופ' לילך שלו-מבורך | למידהמעבדת למידה:.3
בין השורות - על הסחות דעת טובות:.4

Baird, B., Smallwood, J., Mrazek, M. D., Kam, J. W., Franklin, M. S., &
Schooler, J. W. (2012). “Inspired by distraction: Mind wandering facilitates
creative incubation”. Psychological science, 23(10), 1117-1122.

עיוורוןסלקטיבי,קשבושמאלית,ימניתהמיספרהומפוזר,ממוקדקשבמושגים:
דופמין,קשבי,מחירהמוגבלים,המשאביםמודלהקוקטייל,מסיבתאפקטקשבי,

קשב מתמשך
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זיכרון
מההאנושי?הזיכרוןבנויאיך

שוניםבסוגיםהזיכרוןשלהתפקיד
לבנותאפשרואיךלמידה,של

זיכרונות?

למידה וזיכרון.1
שיעור:.2

ארמון הזיכרון - טכניקת זיכרון עתיקה*
איך הזיכרון עובד?*
זיכרון תהליכי וזיכרון הצהרתי*
מקבצי מידע*
איך לזכור בצורה אקטיבית*
טריקים של זיכרון*

ראיון עם פרופ' ניצן צנזור | הבזקי זיכרוןמעבדת למידה:.3
בין השורות: איך עכבות יזומות משפרות את הזיכרון:.4

Roediger, Henry L, and Jeffrey D Karpicke (2006). “Test-Enhanced
Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term
Retention.” Psychological science 17(3), 249–255.

בזיכרון,קידודפונולוגית,לולאהארוך,לטווחזיכרוןעבודה,זיכרוןמושגים:
זיכרון(דקלרטיבי),הצהרתיזיכרוןשליפה,קונסולידציה,–הזיכרוןהתגבשות

top(למטהמלמעלהעיבודתהליכי(פרוצדורלי),תהליכי down, (עיבודתהליכי
bottom(למעלהמלמטה up,(מסורגתלמידהלמידה,שלאשליההריווח,אפקט–

interleaving,עצביים,דפוסיםמידע,מקבציאיינשטלונג,אפקטנמוניים,אמצעים
סכמות, מטה-קוגניציה, מטפורות, ארמון זיכרון

רגשות
ומוטיבציהסקרנותשלהתפקידמה

נפוצותרגשיותבעיותאילובלמידה?
מתעוררות בזמן למידה?

למידה ורגשות.1
שיעור:.2

סקרנות ומוטיבציה*
למידה, לחץ וחרדה*
לחץ - מה עושים איתו?*
תסמונת המתחזה*

רגשות ולמידהראיון עם ד"ר ריקרדו טרש | מיינדפולנס,מעבדת למידה:.3
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בין השורות: על סקרנות:.4
Litman, J. (2005). “Curiosity and the pleasures of learning: Wanting and
liking new information”. Cognition & emotion, 19(6), 793-814.

אפקטהמתחזה,תסמונתירקס-דודסון,חוקסטרס,מוטיבציה,סקרנות,מושגים:
דאנינג-קרוגר, מטה-קוגניציה, דופמין, איינשטלונג

שפה
איךללמידה.התשתיתהיאשפה

מהחשיבה?מפתחבשפההשימוש
התפקיד של שיחות בלמידה?

למידה ושפה.1
שיעור:.2

שפה מחוללת חשיבה*
ויכוחים וטיעונים*
דיאלוג בין לומדים - בעקבות סוקרטס*
מטפורות של למידה*

טובות? על למידה ודיאלוגראיון עם ד"ר בנצי סלקמון | מהן שיחותמעבדת למידה:.3
בין השורות: על מטפורות ולמידה:.4

Sfard, A. (2009). “Metaphors in education”. In H. Daniels, J. Porter & H.
Lauder (Eds.), Educational theories, cultures and learning: A critical
perspective. Routledge, 39-49.

סוקרטי,דיאלוגהנחות,טענה,טיעון,עצמי,דיבורהריק,הדףתסמונתמושגים:
אפקט איינשטלונג, מטה קוגניציה

גוף
החושיםהגוף,אתמערבתלמידה

עלמשפיעהגוףאיךהפיזית.והסביבה
הלמידה?

למידה וגוף.1
שיעור:.2

גוף, תודעה ותודעה מעוגנת גוף*
חוויה חושית והמרת מידע*
למידה, תנועה ושינה*

מעוגנת-גוףראיון עם פרופ' דור אברהמסון | למידהמעבדת למידה:.3
בין השורות: על תודעה-מעוגנת-גוף:.4

Thomas, L. E., & Lleras, A. (2009). “Swinging into thought: Directed
movement guides insight in problem solving”. Psychonomic bulletin & review,
16(4), 719-723.
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embodied(גוףמעוגנתתודעהמושגים: cognition,(מורחבתתודעה)extended
cognition,(שינהכפול,קידודלמידה,סגנונות

ניצוצות
מדענים, אמנים ומומחים מדברים על למידה

סקרנות, סקרנות, סקרנות | פרופ' עדה יונת*
על אוטודידקטיות | רועי חן*
מיתוס הגאון והחרשנית | פרופ' דפנה יואל*
מכונות סקרניות | ד"ר גורן גורדון*
הסטודיו כמגרש משחקים | רננה רז*

נקודת סיום - סיכום הקורס
איך לומדים? - הלומדים מדברים.1
מילות סיום.2
שאלות סיום.3

לקריאה נוספת

Abrahamson, D., Nathan, M. J., Williams-Pierce, C., Walkington, C., Ottmar, E. R.,

Soto, H., & Alibali, M. W. (2020). “The future of embodied design for

mathematics teaching and learning”. In Frontiers in Education (Vol. 5, p. 147).

Frontiers. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00147

Amar-Halpert, R., Laor-Maayany, R., Nemni, S., Rosenblatt, J. D., & Censor, N.

(2017). “Memory reactivation improves visual perception”. Nature

Neuroscience, 20(10), 1325–1328. https://doi.org/10.1038/nn.4629

Ariel, N. (2021). “Talking out loud to yourself is a technology for thinking.” Psyche.

https://psyche.co/ideas/talking-out-loud-to-yourself-is-a-technology-for

-thinking

Tarrasch, R., Berman, Z., & Friedmann, N. (2016). “Mindful Reading: Mindfulness

Meditation Helps Keep Readers with Dyslexia and ADHD on the Lexical

Track.” Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00578
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Billett, S. (2018). “Distinguishing lifelong learning from lifelong education, Journal of

Adult Learning, Knowledge and Innovation JALKI, 2(1), 1-7.

https://akjournals.com/view/journals/2059/2/1/article-p1.xml 
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https://www.ted.com/talks/sunni_brown_doodlers_unite?language=en
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https://doi.org/10.1186/s41239-020-0178-6

Clark, J. M., & Paivio, A. (1991). “Dual coding theory and education.” Educational

Psychology Review, 3(3), 149–210. https://doi.org/10.1007/BF01320076

Daily Calm | “10 Minute Mindfulness Meditation | Be Present.”

https://www.youtube.com/watch?v=ZToicYcHIOU

Dror, I. E., Pascual-Leone, A., Ramachandran, V., Cole, J., Della Sala, S., Manly, T.,

Mayes, A., & Sacks, O. (2011). “The paradox of human expertise: Why experts

get it wrong.” In N. Kapur (Ed.), The Paradoxical Brain (pp. 177–188).
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Foer, J. (2012). “Feats of memory anyone can do”. TED Talks.
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