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התקשוב ואת תרומת 
 :התקשוב לפדגוגיה

הקורס עוסק בתכונות אישיות המאפיינות אישיות מתמכרת ומאפיינות גם אחד מנושאי 

התנהגויות בחברה של צרכנות בולמוסית: אוריאנטציית זמן הווה, אימפולסיביות, 

 משבר סמכות, נרקיסיזם. 

 לרוב נושאים העוסקים באישיות קשים להבנה על ידי הסטודנטים.

   -המטרה בפעילות

התכונות ואת הקשר שלהן לחיי היום יום בצורה  לאפשר להם להבין לעומק את

 חוויתית תוך אפשרות לנקיטת עמדה והבעת דעה. 

לעודד קריאה, דיון בקבוצות קטנות והחלפת דעות שלא באות לידי ביטוי כאשר 

מתקיימים דיונים בפורום הקבוצה. מטרה נוספת הייתה ל"עורר" את הקבוצה שנוטה 

 רך שיעורים של הרצאה פרונטלית. להיות פסיבית ביותר ורגילה למע

הסטודנטים התבקשו להכין סרטונים קצרים המתארים, מגדירים את אחת מתכונות  :הפעילות ומהלכה תיאור

אלו. בשלב הראשון הם התבקשו לחפש חומר בנושא, ללא התחייבות לחומר אקדמי. 

בשיעור שלאחר מכן, הם חולקו לקבוצות ותכננו את הפעילות. בשבוע לאחר מכן, הם 

 נים בעזרת אייפדים. וסיכום הפעילות היה צפייה, דיון וסיכום הנושא. הכינו סרטו

הייחודיות של הפעילות 
המתוקשבות בקורס, 

ויתרונותיה הרציונל שעמד 
להעשרת ההוראה 

 :והלמידה

במסגרת הקורס אנו דנים בעידן האינטרנט וההשלכות שלו על התנהגויות בני נוער. 

אחת הדרכים לחוות את זה ולהבין את זה היא דרך החוויה של למידה מ"סוג אחר". 

לוב של התקשוב יכול לסייע ל"חיבור" כמו כן, בקורס לומדים גם סטודנטים מחינוך ושי

 בין הקבוצות, רלוונטי עבור הסטודנטים שלומדים חינוך. 

הכותרת של הקורס מטעה את הסטודנטים לדעתי, והם לא מצפים לנושאים 

פילוסופיים ופסיכולוגיים כפי שהקורס בנוי. השילוב של התקשוב יכול קצת ל"רכך" את 

שעברה לימדתי את הקורס הזה בכיתה  ההתנגדות שנוצרת אצל חלקם. בשנה

, ואחת ההערות שלהם הייתה בסיכום הקורס הוא שהדיונים 704ה"חדשה" ב 

 בקבוצות היו מאוד מעשירים ומעניינים.

אני מתלבטת עם הקורס הזה שנה אחרי שנה והתקשוב מאפשר לי לעשות שינויים 

 .ולהתנסות בעצמי בדברים חדשים
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