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סביבתם,  את  להכיר  לאנשים  מאפשרת  הלמידה  חייהם.  כל  לאורך  לומדים  אדם  בני 

להסתגל לשינויים, ולהרחיב את הידע על עצמם, על אחרים ועל העולם. פסיכולוגים, 

אבל   –מוח, אנשי חינוך, פילוסופים והיסטוריונים מבינים למידה בדרכים שונות  -מדעני

ו ולרווחתו של האדם, ושהיכולת ללמוד היא  כולם מסכימים שלמידה חיונית להתפתחות

כדאי   אחד הכישורים החשובים ביותר בחיים היום. בקורס הזה לא נעסוק בשאלה מה

ללמוד. במהלך הקורס נכיר עקרונות ותיאוריות במדעי הלמידה,   ללמוד, אלא נבין איך

נפתח מיומנויות למידה, זיכרון וחשיבה מסדר גבוה, ונתנסה בקריאת מאמרים. בסוף  

לא רק תואר אקדמי    -הקורס תדעו איך ללמוד טוב יותר כל נושא או תחום שתבחרו  

וכל  בישול,  ספורט,  נגינה,  חדשה,  שפה  גם  אלא  התחומים,  שאפשר   בכל  מיומנות 

לשכלל. כל תחום כזה דורש ידע נוסף וספציפי לו, אבל העקרונות שתרכשו כאן יתנו  

 נקודת פתיחה מצוינת ללמידה באשר היא.  

 

*הקורס מבוסס על אחד מקורסי האונליין המצליחים בעולם של פרופ' ברברה אוקלי  

 Learning How to Learn –ופרופ' טרנס סנובסקי 

 

 

 קורס מטרות ה
 הכרות עם עקרונות, מושגים וטכניקות מתחום מדעי הלמידה.  

 יתוח חשיבה בין תחומית. פ  

 היכולת לחשוב על תהליכי חשיבה ולמידה.  -קוגניציה -פיתוח מטה  

 קבלת כלים מעשיים ללמידה אקטיבית ושכלול מיומנויות הלמידה.  

 פיתוח מיומנויות של קריאת טקסטים אקדמיים.  

 

 למידהתוצרי 
 בסיום מוצלח של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:

 לתכנן תהליכי למידה בכל תחום.   

 לחשוב בצורה ביקורתית על ידע אינטואיטיבי.  

 לקרוא מאמרים אקדמיים באופן עצמאי.  

   ללמוד איך ללמוד                    
 << לקורס , MOOC -  קורס אקדמי אונליין                        
 מרצה: ד"ר ננה אריאל, אוניברסיטת תל אביב                  

 פלדהורן, אוניברסיטת תל אביב -עוזר הוראה: עמרי קמחי                           

https://campus.gov.il/course/acd_learn_how_to_learn/
https://campus.gov.il/course/acd_learn_how_to_learn/
https://campus.gov.il/course/acd_learn_how_to_learn/
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 דרישות
 צפייה וקריאה של כלל תכני הלימוד בקורס.  

 מענה על שאלות הבנה ותרגול לאורך הקורס.  

 המאמרים בקורס ומענה על שאלות בעקבות הקריאה.קריאת   

 השתתפות בדיונים ובלמידה המשותפת.   

 שאלות בסוף הקורס.  

 תיעוד תהליך הלמידה ביומן אישי )רשות(.  

 

 מבנה הציון
 שאלות לאורך הקורס והשתתפות בדיונים  80%

 שאלות סיום 20%

 60 -ציון עובר 

 

שהמשתתפים והמשתתפות יקיימו תהליך למידה אישי  *במהלך למידת הקורס מומלץ  

שבועות של מיומנות או תחום ידע כלשהו לבחירתם. ניתן ומומלץ לשלב במהלך    8של  

הלמידה   תהליכי  על  עמיתים  שיח  יתקיים  שבהם  סינכרוניים  מפגשים  מספר  הקורס 

 האישיים תוך יישום של תיאוריות ומושגים מהקורס.

 

 

 מבנה הקורס
תחיל בשאלה מהי למידה, ומציג אותנו, צוות הקורס כלומדים ולומדות. לאחר  הקורס מ

, העוסקים בשישה נושאי על: זמן, קשב,  תוכלו לבחור בעצמם את סדר הפרקים  מכן

נוספים  מהיבטים  טעימה  ל"ניצוצות":  תחשפו  בנוסף,  וגוף.  שפה  רגשות,  זיכרון, 

 מדענים, מומחים ואמנים.וייחודים של למידה מנקודת מבטם של 

 

 

 מבנה הפרקים 
 כל  פרקי הקורס מורכבים מהחלקים הבאים:  

 קולות של לומדים ולומדות מהשטח.  -מדברים על למידה  .1

 שיעור: קטעי וידאו מלווים בטקסטים, שאלות הבנה, תרגול ודיונים. .2

 מעבדת למידה: ראיונות עם חוקרות וחוקרים בנושא הפרק. .3

 השורות: קריאת מודרכת של מאמר ותרגול מיומנות הקריאה.בין  .4
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 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 מוחית ולמידה תום שינברג ב אסף ופרופ' ראיון עם פרופ' יני מעבדת למידה: .2

 איך ניגשים לקריאה של מאמרים? - גלקסיית הקריאהבין השורות:  .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.  

 

המושגים:   סינפסות,   למידה, מדעי  )נוירונים(,  עצב  עצביים,  תאי  גמישות דפוסים 

קוגניציה, אשליות של למידה, התניה, חיקוי, אוטודידקטיות,  - מוחית, קוגניציה, מטה

 למידה לאורך החיים

 

 

 

 אנחנו לומדים 
כלומדות ולומדים )ננה לומדת גיטרה  בפרק זה תפגשו אותנו, צוות הקורס, לא רק כמורים אלא גם 

בס, עומרי לומד למבחנים(. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולתעד תהליכי למידה בזמן  

 הצפייה בקורס.
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 זמן 
 למה למידה דורשת זמן, איך אפשר לתכנן אותו, ומהי "למידה לאורך החיים"?  

 

 למידה וזמן  .1

  שיעור: .2

 Desirable Difficulties -עכבות טובות 

 על חשיבותן של טעויות בתהליכי למידה  -זמן לטעויות 

 דחיינות

 למידה לאורך החיים

 למידה לאורך החיים | ראיון עם פרופ' גלי צינמון מעבדת למידה: .3

 על דחיינות:  -בין השורות  .4

, K. )2013(. “Procrastination: When good things don’t come to Klingsieck

34.-, 2418European Psychologist, those who wait”.  

 

מושגים: עכבות טובות, אפקט הריווח, למידת יתר, אשליות של למידה, גמישות מוחית, 

 דפוסים עצביים, דחיינות, דופמין, אפקט זייגרניק, למידה לאורך החיים

 

 

 קשב
 ? אילו סוגי קשב יש ואיך הם משפיעים על הלמידה  

 מפריע?האם הסחות דעת הן בהכרח גורם   

 
 למידה וקשב  .1

 שיעור:   .2

 קשב ממוקד ומפוזר 

 קשב סלקטיבי 

 קשב מתמשך 

 פיצול קשב

 מבורך | למידה וקשב  -ראיון עם פרופ' לילך שלו מעבדת למידה: .3

 על הסחות דעת טובות:   -בין השורות  .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. 

 

מאלית, קשב סלקטיבי, עיוורון קשבי,  מושגים: קשב ממוקד ומפוזר, המיספרה ימנית וש

 אפקט מסיבת הקוקטייל, מודל המשאבים המוגבלים, מחיר קשבי, דופמין, קשב מתמשך 
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 זיכרון 
 איך בנוי הזיכרון האנושי?  

 מה התפקיד של הזיכרון בסוגים שונים של למידה, ואיך אפשר לבנות זיכרונות?   

 

 וזיכרון למידה  .1

  שיעור:  .2

 טכניקת זיכרון עתיקה   -ארמון הזיכרון 

 איך הזיכרון עובד?

 זיכרון תהליכי וזיכרון הצהרתי

 מקבצי מידע 

 איך לזכור בצורה אקטיבית

 טריקים של זיכרון 

 זיכרון  | הבזקי  ראיון עם פרופ' ניצן צנזור  מעבדת למידה: .3

 :הזיכרון האפקט של מבחנים קטנים עלבין השורות:  .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.  

 

התגבשות  זיכרון עבודה, זיכרון לטווח ארוך, לולאה פונולוגית, קידוד בזיכרון,  מושגים:  

תהליכי    – הזיכרון   זיכרון  )דקלרטיבי(,  הצהרתי  זיכרון  שליפה,  קונסולידציה, 

( למטה  מלמעלה  עיבוד  תהליכי  מלמטה   (top down)פרוצדורלי(,  עיבוד  תהליכי   ,

( אפקט  bottom upלמעלה  מסורגת  הריווח,  (,  למידה  למידה,  של   –אשליה 

interleavingמקבצי מידע, דפוסים עצביים, , אמצעים נמוניים, אפקט איינשטלונג ,

 קוגניציה, מטפורות, ארמון זיכרון -סכמות, מטה

 

 רגשות 
 מה התפקיד של סקרנות ומוטיבציה בלמידה?  

 אילו בעיות רגשיות נפוצות מתעוררות בזמן למידה?  

 

 למידה ורגשות .1

 שיעור:  .2

 סקרנות ומוטיבציה 

 למידה, לחץ וחרדה 

 מה עושים איתו? -לחץ 

 תסמונת המתחזה

 ראיון עם ד"ר ריקרדו טרש | מיינדפולנס, רגשות ולמידה  מעבדת למידה: .3

 בין השורות: על סקרנות: .4
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Litman, J. )2005(. “Curiosity and the pleasures of learning: Wanting and 

liking new information”. Cognition & emotion, 19(6), 793-814. 

 

ירקס חוק  סטרס,  מוטיבציה,  סקרנות,  אפקט  -מושגים:  המתחזה,  תסמונת  דודסון, 

 קוגניציה, דופמין, איינשטלונג-קרוגר, מטה-דאנינג

 

 

 

 שפה 
 שפה היא התשתית ללמידה.  

 איך השימוש בשפה מפתח חשיבה?  

 מה התפקיד של שיחות בלמידה?  

 

 למידה ושפה  .1

  שיעור:  .2

 מחוללת חשיבה שפה 

 ויכוחים וטיעונים

 בעקבות סוקרטס  -דיאלוג בין לומדים 

 מטפורות של למידה 

 | מהן שיחות טובות? על למידה ודיאלוג ראיון עם ד"ר בנצי סלקמון מעבדת 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. 

 

מושגים: תסמונת הדף הריק, דיבור עצמי, טיעון, טענה, הנחות, דיאלוג סוקרטי, אפקט  

 איינשטלונג, מטה קוגניציה
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 גוף
 למידה מערבת את הגוף, החושים והסביבה הפיזית. 

 איך הגוף משפיע על הלמידה? 

 

 למידה וגוף  .1

  :שיעור .2

 גוףה מעוגנת גוף, תודעה ותודע

 והמרת מידע חוויה חושית 

 למידה, תנועה ושינה 

 גוף -ראיון עם פרופ' דור אברהמסון | למידה מעוגנת  מעבדת למידה: .3

 גוף: - מעוגנת-בין השורות: על תודעה .4

Thomas, L. E., & Lleras, A. )2009(. “Swinging into thought: Directed 

movement guides insight in problem solving”. Psychonomic bulletin & review, 

16(4), 719-723. 

 

 extended(, תודעה מורחבת )embodied cognitionמושגים:  תודעה מעוגנת גוף )

cognition סגנונות למידה, קידוד כפול, שינה ,) 

 

 

 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   

 

 

 

 סיכום הקורס  –נקודת סיום 
 הלומדים מדברים -איך לומדים?  .1

 מילות סיום  .2

 שאלות סיום .3
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