חשיבה יצירתית-החוגים ללשון וספרות
שם ההשתלמות :פיתוח חשיבה יצירתית וחשיבה טיעונית– מתיאוריה למעשה
שם המרצים :ד"ר אמנון גלסנר.
מסגרת הקורס:
תחום דעת :מדעי הרוח – לשון וספרות.
מספר שעות הקורס.8 :
מספר מפגשים2 :
קהל היעד :מרצי החוג ללשון ולספרות.
מספר המשתתפים.01 :
תיאור הקורס
א .רציונל
שילוב חשיבה מסדר גבוה בלמידה והוראה צריך להשתמש בחשיבה יצירתית וביקורתית .יצירתית כדי
לפתוח את החשיבה למשמעויות שונות ומגוונות של הנלמד וביקורתית כדי להתכנס להסקת מסקנות,
פתרון בעיות וקבלת החלטות.
ייחודו של הקורס המוצע הוא בהקבלה שתעשה בו ,בין תהליך ההוראה-למידה לבין נושא הלמידה –
חשיבה – ובכך יממש הלכה למעשה למידה משמעותית ללומד .המשתלמים ישתמשו בשילוב של חשיבה
יצירתית וביקורתית כדי ללמוד מושגים ,טקסטים ,רעיונות וסוגיות הספרות והלשון .במהלך ההשתלמות
יתקיים דיאלוג רפלקטיבי בין למידת המושגים ,הטקסטים ,הרעיונות והסוגיות לבין הוראתם בשטח.
כתוצאה מכך ,ייבנו אצל הלומדים "תיאוריות מעוגנות בשדה " ((grounded theoriesלגבי מעשה ההוראה
שלהם .תהליך בניית הידע הפדגוגי יכלול תהליכי המשגה והכללה דרך התייחסות לתיאוריות וגישות
פדגוגיות שונות.
ב .מטרות מרכזיות בתחום החשיבה
 לפתח ולטפח מיומנויות ונטיות של חשיבה יצירתית להרחבת משמעויות של הנלמד.
 לפתח ולטפח מיומנויות ונטיות של חשיבה ביקורתית להערכת משמעויות הנלמד.
 לפתח ולטפח נטיות ומיומנויות השתתפות וניהול שיח דיאלוגי בהתאם למטרות למידה שונות.
 יצירת קהיליית למידה וחקר.
ג .מטרות מרכזיות בתחום התוכן
 ללמוד מושגים ,טקסטים ,רעיונות ,וסוגיות מתחום ספרות ולשון.
 להרחיב את משמעות הנלמד בתחומים אלו.
 להציף משמעויות שונות.
 לבנות ידע מוסכם.
 להסיק מסקנות ולפתור בעיות בהקשר של תכנים שונים בתוך תחום הדעת.
 להעריך את הידע שנבנה.
 להציג ידע תוכני שנבנה בדרך משכנעת ומבוססת.
הטמעת רכיבים אלו בהוראה בקורסי הלימוד בחוג – כל מרצה באופן אישי בתחום הדעת שלו.
מבנה הקורס
מפגש ראשון:
א .הצגה תהליכי למידה לפתיחת משמעויות:
מדוע חשוב להשתמש בחשיבה יצירתית בלמידה ולזמן אותה בהוראה
פרקטיקות של חשיבה יצירתית:
הכרת הזר מול הזרת המוכר
הצד האחר של הסיפור
שאלת שאלות חשיבה -ניבוי ,השבחה ושאלות פוריות
היכן וכיצד להשתמש בלמידת מושגים ,טקסטים וסוגיות בהוראת הספרות והלשון.
ב .הצגת התהליך המתכנס להצדקת מסקנות ,החלטות ,פתרונות ופרשנויות בתהליך הלמידה :
מדוע להשתמש בטיעון כדי להצדיק מסקנות ולהעדיף אחת על פני האחרות.
מהו טיעון ,מהי טענה ,מהם נימוקים ,מהן ראיות ומהם הסברים
איך מעריכים טיעון (מפורשות ובהירות ,רלוונטיות ,מקובלות בתחום הדעת ,ומספיקות ההבטים ,הביסוס
והעמידות מול טיעונים ,הסברים וראיות מתחרות).
דוגמאות של איך להשתמש בהוראת לשון וספרות.
ג .במפגש הבא יעובדו חומרי למידה (מושגים ,טקסטים וסוגיות מהתחום) ביחד תוך בניית סביבת למידה
שתזמן תהליך פותח ותהליך מתכנס.
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