
 

 

 *קורס ליבה -הדרך ליצירתיות שלך

 

לאנשים עם ראש חינוכי/הדרכתי: לאלו מכם שבמערכת. לאלו מכם שכבר לא. לאלו מכם למי? 

 שיצאו ממנה לדרך חדשה. לכל אלו שמתחברים למהות ולתכנים.

מדוע פתאום היצירתיות חסרה לנו כל כך? כיצד ניתן להגביר את היצירתיות שבנו? מה  ?מה

הקשר בין יצירתיות מוגברת ותחושת קהילתיות, שייכות וזהות ברורה? האם יצירתיות יכולה 

להוות מדד הצלחה לפועלנו? באיזה אופן היצירתיות מחברת בין אנשים ותחומים ומחלישה את 

 שיפוטיות? כיצד יצירתיות יכולה לסייע לנו "להמציא את עצמנו מחדש"? שריר הביקורתיות וה

מה שקורה שם )מרתקים  ממגוון מקורות השראהאני מביא תהליך עבודה מעמיק המוזן  ?איך

שילוב בין הגישה המקובלת (. מה שקורה שם בפנים)שבכם  מיצוי היצירתיותומוכוון אל ( בחוץ

לבין (, המבוסס על הפניית הזרקור פנימה באמצעות שאלות תהליך לימוד)בפילוסופיות המזרח 

 (. רעיונות והשראה, שיתוף ידעתהליך לימוד המבוסס על )הגישה המקובלת במערב 

החיבור לגרעין היצירתי שבנו . בקורס הליבה שלנו אנו מטפחים את הדרך ליצירתיות שבך? למה

 . והן הארגונית הן ברמה האישית. בידול ומימוש יכולות, מוביל לצמיחה

תרכשו כלים מגוונים . דמיונכםתטפחו את . השראה ה בריאה שלתזכו למנ? וביום שאחרי

. תלמדו לראות אחרת! תראו שאפשר אחרת. שבחייכם הקיימים והעתידיים לתחומי העשייה

 ..ותיהנו מאוד..אהה. תרחיבו את תודעתכם אל הלא נודע

 

 

 

 

 

 

 

 

 :צמיחה מתמשכת הדרך: להניח תשתית של יצירתיות למטרת

 להנגיש את היצירתיות עבור אנשים •
 להפוך את היצירתיות לכלי עבודה •
 להטמיע תרבות יצירתית בסביבת העבודה •
 להטמיע גישת ניהול יצירתית כבסיס לחדשנות בסביבת העבודה •
 לקדם חינוך ליצירתיות •
 להפוך את ההוראה ליצירתית •
 ליהנות •
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* הקורס מורכב מחומר תיאורטי, סרטונים מעוררי השראה והומור, דוגמאות מן העולם בחתך 

 דיונים., שאלות, תרגילים פרטניים וקבוצתייםתחומי עשייה, דעת ודיסיפלינות, 

שעות. מערך הקורס גמיש. ניתן להרכיב קורס בהתאמה אישית. ניתן  28 -** משך הקורס הכולל

לתאם מקום מראש בתוספת תשלום או במקום המועדף עליכם. קיום הקורס מותנה בהרשמה 

 של מינימום משתתפים. 

 דק'( 45*** שעות אקדמאיות )
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