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 well being לטובת הישגים ו –פדגוגיה מעודדת יצירתיות "

 ד"ר אלעד שגב -" באריאל
 12421קורס מאושר במערכת גפן מספר 

 

א תהא דרך להיום כבר ברור מעבר לכל ספק שההוראה הפרונטאלית 

, לא בבתי הספר היסודיים, לא בתיכונים וגם לא ההוראה המרכזית

 דרכי הוראה מגוונותיותר ויותר ישולבו ן במוסדות להשלה גבוה. עם הזמ

  ת פרסונלית ושיתופית.אקטיביבהם יתאפשר לתלמידים ללמוד בדרך 

בקורס זה נכיר את היסודות של הוראה מקדמת יצירתיות, את הפרקטיקה 

 ובהוראה דיגיטאלית. בהוראת פנים אל פניםוהיישום של שיטות אלו 

הדרך בה הם מיישמם שיטות  נפגוש מורים מכל הארץ וניראה אתלבסוף 

 אלו.

 בקורס זה נלמד:

 סוג שיעור נושא עותש יום ושעה  תאריך

מפגש פתיחה סינכרוני: נעים מאוד ואיך לומדים  3 16:00-18:30ד'  7/12/2022

 בקורס שלנו?

 סינכרוני

 סינכרוני-א אילו מיתוסים חוסמים אותנו מלהיות יצירתיים  3 16:00-18:30ד'  14/12/2022

 סינכרוני-א מהי התועלת ביצירתיות?  3 16:00-18:30ד'  4/1/2023

 סינכרוני-א מהם האלמנטים מעודדי היצירתיות?  3 16:00-18:30ד'  18/1/2023

איך מיישמים פדגוגיה מעודדת יצירתיות ומוטות  3 16:00-18:30ד'  1/2/2023

 עתיד בכיתה?  

 מה אפשר ללמוד מהגן העתידי?  -לגננות 

 סינכרוני-א

 סינכרוני-א מהי פדגוגיה מוטת עתיד?  3 16:00-18:30ד'  15/2/2023

 סינכרוני-א בואו וניראה יחד מורים מכל הארץ  3 16:00-18:30ד'  1/3/2023

 סינכרוני יישום בכיתה וליווי אישי סינכרוני 3 16:00-18:30ד'  15/3/2023

 סינכרוני-א פרקטיקה של הוראה מתוקשבת יצירתית 3 16:00-18:30ד'  22/3/2023

משוב , רפלקציה, כתיבת עבודה מסכמת ותאריך  3 16:00-18:30ד'  19/4/2023

 אחרון להגשת עבודה

 סינכרוני

   30  סה"כ

 מטרות ההשתלמות 

 הכרות עם יסודות היצירתיות
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 הכרות עם פדגוגיה מוטת עתיד והגן העתידי

 הוראת פנים אל פניםב מעודדת יצירתיותיישום של פדגוגיה 

 בהוראה דיגיטאלית יישום של פדגוגיה מעודדת יצירתיות

 

 ראשי פרקים בקורס

 מהם העקרונות של קידום יצירתיות ?

 איך לנצל כלים דיגיטאליים לקידום יצירתיות?

 מהן הפרקטיקות המשמשות לקידום יצירתיות בכיתות?

 

 רכיבים ישומיים

 לנתח שיעור במדדים של יצירתיות הלומדהלומדים ידעו 

 הלומדים ידעו ליישם פרקטיקות לקידום יצירתיות

 הלומדים ידעו לנצל כלים דיגיטאליים לקידום יצירתיות

 הלומדים ידעו לפתח יחידות הוראה מקדמות יצירתיות

 

 ביבליוגרפיה ודרישות סיום עבודת סיכום

  קישור –קישור לעבודת הסיכום 

 

  על המרצה:

וראש מגמת חדשנות וטכנולוגיה במכון  מרצה למתמטיקהמומחה לפיתוח יצירתיות, ד"ר אלעד שגב, 

. חוקר בתחומי הרפואה, פיסיקה ביולוגיה, מדעי טכנולוגי חולון, ראש תוכנית מצטיינים ברמה"ש

 , ואת זמני הפנוי אני מעדיף לבלות בים...המחשב וחינוך
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