הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
החוג לריפוי בעיסוק ,תכנית משותפת לאוניברסיטה ולטכניון
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
Occupational Therapy Department, joint program – Haifa University and Technion

קורס בנושא למידה מוטורית :מהתאוריה אל הקליניקה
מספר נקודות ומספר שעות 2 :נקודות 2 ,שעות שבועיות .ימי רביעי 14:00-16:00
מרצה :ד"ר גלית יוגב זליגמן B.P.T., PhD
שעות קבלה :בתאום מראש
תאור הקורס :הקורס יהווה מסגרת ללימוד פרונטאלי ולימוד תוך תרגול והתנסות אישית בסוגיות הרלבנטיות
ללמידה מוטורית באוכלוסיות שונות .במסגרת הסמינריון נלמד ונדון בנושאים הרלבנטיים להבנת תהליכי למידה של
מיומנויות מוטוריות ,וננסה לחבר בין התיאוריה למעשה ,תוך יישום החומר הנלמד בעבודה הקלינית של משתתפי
הקורס.
מטרות הקורס:
בתום הקורס הסטודנט:


ילמד את העקרונות התאורטים של הלמידה המוטורית ויישומם בשדה הקליני



יכיר תאוריות מרכזיות בלמידה מוטורית



יבין את התהליכים המוחיים העומדים בבסיס הלמידה.



יבין כיצד תהליכים אלו מושפעים מתהליך ההזדקנות או מצבי חולי שונים



יעלה סוגיות רלבנטיות בלמידה מוטורית מן השדה הקליני שלו ויחפש מידע רלבנטי בספרות
הקיימת

שיטת ההוראה:
הרצאות פרונטאליות ,דיון במאמרי חובה ,התנסות אישית ,תרגול מעשי בקליניקה.
הערכת הסטודנט:
 .1קריאת המאמרים והשתתפות פעילה10% -
 .2תרגיל מעשי בשדה הקליני( 40%-יוצג בכיתה ,פרטים בסוף הקובץ)
.3מבחן50% -
הנושאים הנלמדים (לא בהכרח בסדר זה):


סוגים של זיכרון ולמידה ()Implicit-explicit



סיווגים של מטלות



תיאוריות מרכזיות בלמידה מוטורית (סכימה ,דינאמיות)



שלבים בלמידה (שלב קוגניטיבי ,אסוציאטיבי ,אוטנומי)



הערכת למידה ()retention, transfer
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 משוב, מיקוד הקשב- איך:תנאי הלמידה



 רנדום/ בלוק, ספיציפי/ ואריאבילי,רצוף/ מפוזר, שלם/ חלק- מה:תנאי הלמידה



חזרות ואינטנסיביות של תרגול בלמידה



)transfer( סוגיות בנושא העברה



סוגיות בנושא מתן פידבק



תרומת המוטיבציה ללמידה



.השינויים המוחיים העומדים בבסיס הלמידה
מוטורים בלמידה בזקנה- היבטים קוגניטיבים וסנסורי, פלסטיות מוחית:למידה מוטורית בזקנה
.למידה מוטורית במצבים נוירולוגים שונים
Mirror therapy, motor observation, motor imagery :אסטרטגיות למידה
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תרגיל מעשי בשדה הקליני
 המערך.במסגרת התרגיל ייבנה המשתתף מערך טיפולי לתרגול פונקציה רלבנטית למטופל ספיציפי בקליניקה
 הסטודנט יישם את המערך שהכין על מטופל אחד.יהיה מבוסס על עקרונות הלמידה המוטורית שנלמדו בקורס
 יוצגו מספר עבודות בכיתה, לבחירת המרצה, עבודה אחת, מבין העבודות שיוגשו. התרגיל הינו להגשה.בקליניקה
.לצורך למידה משותפת ודיון
31905 Mount Carmel, Haifa | 31905  חיפה,הר הכרמל
Phone: 972-4-8240364 : 'טל

Fax: 972-4-8249753 :פקס

