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 '   אשש"ס במהלך סמסטר  2 משך הקורס:

 חדר .... 16.00-18.00השעות ם ד' בין יו

 מטרות הקורס:

מטה קוגניטיבי; להכיר מודלים שונים להתערבות עם אוכלוסיות  -להעמיק את הידע בתחום הקוגניטיבי 

 שונות בעלות מגבלות קוגניטיביות; להעמיק בהבנת הקשר בין תפקוד המוח לעיסוק האדם.

 חובות הסטודנט/ית וציון הקורס:

  40% -בכיתה הצגת נושא

 55% –כתיבת עבודה סופית 

   5% -השתתפות פעילה בכיתה

 עד ליום האחרון של הסמסטראת העבודה הסופית יש להגיש 

 הנחיות להצגת הנושאים בכיתה:

 3-4מטרת ההצגה בכיתה היא הבאת נושא לדיון שהינו אספקט אחד של נושא הסמינר. כדאי למצוא 

דקות. ההצגה צריכה לפתח את הידע העדכני בנושא  30ם להצגה של מאמרים עדכניים בנושא ולעבד אות

 הנבחר תוך התמקדות הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המחקרי של הנושא.

   הכנת תקציר לכיתה )היקף התקציר כעמוד(:

 את התקציר יש להעלות למודל יום לאחר ההרצאה.

 שם הנושא והמציגה 

 כחצי עמוד –סיכום תכני ההצגה  

 יוןדשאלה ל 

 (APA –ביבליוגרפיה )לפי ה  
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 מהלך הקורס: 

 תאריך נושא ההרצאה סטודנטית

 Executive Functions 30.10.19–מבוא לקוגניציה, מטה קוגניציה ו  

 6.11.19 המשך מבוא 

 13.11.19 המשך מבוא ובחירת נושאים להצגה בכיתה 

 הצגה ע"י הסטודנטיות 
20.11.19 

 

 

 הצגה ע"י הסטודנטיות
27.11.19 

 4.12.19 הצגה ע"י הסטודנטיות 

 11.12.19 הצגה ע"י הסטודנטיות 

 

 

 הצגה ע"י הסטודנטיות
18.12.19 

 

 

 הצגה ע"י הסטודנטיות
25.12.19 

 

 

 הצגה ע"י הסטודנטיות
1.1.20 

 

 

 הצגה ע"י הסטודנטיות

 
8.1.20 

 15.1.20 הצגה ע"י הסטודנטיות 

 שיטות מחקרתובנות מההצגות השונות, דרכי ו 
22.1.20 

 סיכום הקורס 
29.1.20 
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 דוגמאות לנושאים להצגה בכיתה: 

 בספרות הריפוי בעיסוק EF –התייחסות ל  .1

 בספרות הריפוי בעיסוקAwareness -התייחסות ל .2

3. Awareness בשיקום קוגניטיבי 

4. MCI + Awareness/EF 

 בילדות EF –היבט התפתחותי  .5

6. EF בפסיכיאטריה 

7. EF וליקויי למידה 

8. EF ונזק באונות הקדמיות 

 EFכלי הערכה הבודקים  .9

 Awarenessכלי הערכה הבודקים  .10

11. EF בשיקום קוגניטיבי 

12. EF והפרעות התנהגות   

13. EF והפרעות התפתחותיות 

 קוגניציה והצרבלום .14

15. EF  והפרעות פסיכיאטריות 
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 םהנחיות לעבודה מסכמת בסמינר מוח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביי 

 

 :בעבודת הסיכום ניתן לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות

בתחום המחקר אשר הוצג בכיתה, תוך הדגשת  סקירת הרקע ההיסטורי וההתפתחות של חוקר מוביל .א

 ההתקדמות/החידוש בכל שלב בהתפתחות של החוקר או מחקרו.

 . הכנת פוסטר בנושא הסמינר שהוצג בכיתה .ב

ייה שהפוסטר יוצג בפניה ולהתאימו אליה )למשל: קהילת יש להקדיש מחשבה לבחירת האוכלוס .1

 מטופלים/קלינאים/צוות מקצועי(. על הפוסטר להיות ייצוגי, נגיש וקריא.

או בתוכנה   Power Point הפוסטר יוגש בצורת קובץ ואין צורך להדפיסו. ניתן להכין את הפוסטר בתכנת .2

 פוסטרים. אחרת המיועדת להכנת

פיד על פונטים אחידים, בגודל קריא, כתיבת ראשי פרקים שמתחתיהם יוצג התוכן בעיצוב הפוסטר יש להק .3

: הפוסטר עצמו יכול להיות דוגמא לגדליםהמתאים. אין הוראות קבועות לגודל הפוסטר וגדלי הפונטים שבו. 

רשימת , 32-, גודל הכתב של התוכן 68, גודל תתי כותרות: 72ס"מ, גודל פונט כותרת ראשית:  120*60בגודל 

 .16גם בגודל  -מקורות ביבליוגרפים יכולה להיות קטנה

 מומלץ לשלב תמונות מתאימות ומעוררות עניין ולחשוב על עיצוב כללי מושך עין.  .4

 ...תוצאות, דיון ,תוכן לדוגמא: כאשר מציגים מחקר: כמו במאמר מציגים: הקדמה, אוכלוסיה, שיטה .5

 .את שם המציגהו ס, שם הקוריש לציין בכותרת את מסגרת ההצגה .6

 .APA-יש להקפיד על כתיבה לפי כללי ה .7

 מקורות ספרות עדכניים ורלוונטיים. שילוביש להקפיד על  .8

 

 בהצלחה!

 
 

 
 
 
 
 


