
 

  ש'( 03) 2מס'  קורס השכלה כללית - מגמת חינוך

 ה"תשע פדגוגיהו יצירתיות

 הפתיחותו היצירתיות את בהם נטפח אםש הנחה מתוך יםהתלמיד בטיפוח מתמקד הקורס

 המעמידות פעילויות ולתכנן לקלוט ויוכלהם  ם,ולזולת לעצמם המודעותאת ו מגוונים לנושאים

  .טובתם את במרכז

 מטרות

 .ולילד למבוגר בערכו והכרה היצירתיות תהליךל המודעות טיפוח
 .יום-היום בחיי היצירתיות אפיוני את ויזה יםהתלמיד
 .היצירתי האדם של תכונותיו ואת כתהליך היצירתיות את ויגדיר יםהתלמיד
 .הצופה לחוויית היצירה שבין הקשר את וויזה יצירתו את ויכיר, יוצר ויבחר יםהתלמיד
 .היצירתיות תהליך על הסביבה בהשפעת נויבחי יםהתלמיד

 

 יםפרקוה הנושאים

 'ש 2 - יום-היום בחיי יצירתיותו ליצירתיות הגדרות .1

  ויצירתיות יצירתית חשיבה 1.1

 שגרתי תוצר ובין יצירתי תוצר שבין השוני 1.2

  האישיות בהתנהגות היצירתיות 1.0

 יומיות-יום בעיות בפתרון היצירתיות 1.1

 

 'ש 1 - ויצירתיות יצירתית חשיבה .2

  גילפורד פי על היצירתית החשיבה מאפייני 2.1

 מחשבתי שטף 2.1.1

 מחשבתית גמישות 2.1.2

 מחשבתית מקוריות 2.1.0

 

 היצירתי בתהליך שלבים 2.2

 ההכנה שלב 2.2.1

 ההבשלה שלב 2.2.2

 ההארה שלב 2.2.0

 התכנון שלב 2.2.1

 הביצוע שלב 2.2.2

 הבדיקה שלב 2.2.2

 

 'ש 2 - היצירתי האדם תכונות .0

 התכונות פירוט 0.1

 יצירתיות ולתכונות ליוצרים דוגמאות 0.2

 

 'ש 2 - ויצירתו יוצר .1

 (ילדים בספרי איורים גם אפשר) ובעיצוב באמנות יצירתיות ביטוי דרכי 1.1

 וטכנולוגיה במדע יצירתיות ביטוי דרכי 1.2



 התחומים בכל אחדות מתקופות ויצירות יוצרים הכרת 1.0

 

  'ש 2 - (כמאזין) הצופה כחוויות יצירתיות .2

 .המקומית בקהילה במוזיאון וסיור יוצרים עם מפגש לשלב מומלץ

 הביצוע שלב - אישית פרשנות מתוך וצלילים תכנים המפענח כתהליך הצפייה 2.1

  יצירתית צפייה של בתהליך שלבים 2.2

 יצירתית לצפייה תנאים 2.0

 

 'ש 2 - יצירה סדנאות - יצירה חומרי .2

 .ההתנסות לאחר דיון ועל המוצעים בחומרים בפועל התנסות על מבוסס הזה הפרק

 יצירתיות המזמנים מגוונים חומרים הכרת 2.1

 יצירה כדי תוך הלמידה הזדמנויות 2.2

 

 'ש 1 - בפדגוגיה ויישומים יצירתיות .7

 ?אפשר, יצירתית חשיבה טיפוח 1.1

   הפרט יצירתיות על ההשפעות 1.2

 הפרט יצירתיות את המעודדת סביבה 1.2.1

 יצירתיות המעכבת סביבה 1.2.2

 

 . בחינוך פעילויות ארגון הלימודים בתכנית למורה במדריך נרחב פירוט: למורים הערה

 .pnina_h@education.gov.il: דוא"ל באמצעות עותק לקבל ניתן

 :בקישור למצוא ניתן נוספים מקורות

http://www.brancoweiss.org.il/861/ 
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