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 רתית מעבדה לחשיבה יצי

 ערן מוסקוביץ: בהנחיית תוכנית מקורית

עבודה   מרחב  הינו  יצירתית  לחשיבה  ה  מיומנויות לפיתוח  מעבדה  בקרב    21-המאה 

עתיד'.    תלמידים מוטת  'פדגוגיה  ממודל  עקרונותיה  את  התוכניתהשואבת   במסגרת 

מתחומי  עם  התלמידים    מתמודדים שונים  החברה,  הקהילהאתגרים  המדע  הסביבה,   ,

, שימוש במקורות מידע, שאילת , חשיבה ביקורתיתעצמי  . עבודת צוות, חקרוהטכנולוגיה

באמצעות  לידי ביטוי    באיםאשר    והכלים  המיומנויותמ  חלקופתרון בעיות הינם    שאלות

לפתור התלמידים  על  אשר  תוצר    .אתגרים  מוצג  התהליך  של  אחת    יע"בשיאו  כל 

 מהקבוצות. 

 

 במרכזערכים ומיומנויות 

משותפת  חלוקת משימות, קבלת החלטות, וחשיבה  -עבודה צוות •

 הינם  מרכיבים מרכזיים בהשגת מטרת הפרויקט ונבחנים לכל אורכו.

מתן הזדמנות שווה יותר לכל הפרטים   -לדעת להוביל וגם להיות מובל •

 בצוות לבוא לידי ביטוי במימוש יכולותיהם. 

במסגרת השיח בבחירת קהילה ואיתור   - שאילת שאלות והטלת ספק •

 צרכיה. 

סות בכללים ובכלים מגוונים שמטרתם הקנייה והתנ -חשיבה יצירתית •

 להגיע לפתרונות יצרתים ומקוריים. 

צוות המורכב מפרטים המשלימים מגוון יכולות/ חוזקות  - "צוות מנצח" •

 לטובת משימה מוגדרת.
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 השיטה בשלבים 

 :ים המשלימים זה את זהמקביל שני תהליכים  לך השנה מובליםבמה •

 : "צוות"אתגרי  •

o  אתגרי מחשבה הדורשים ניתוח, בנייה והרכבה, שינוי והמצאה

 באמצעים שונים.

o להכין    סימולציות התלמידים  נדרשים   פרזנטציות במסגרתם 

 במסגרת כללים או אמצעים הניתנים להם.  ותומקורי קצרות

 

 :פתרון בעיה בקהילה נבחרת •

o הגדרת    שיח חברתית,  אחריות  אלטרואיזם,  לפרויקט:  מקדים 

 קהילה, השתייכות אישית וקבוצתית של התלמידים.

o   בחירת הקהילה ע"י כל צוות, חיפוש ואיסוף מידע, איתור צרכים

 ובעיות הדורשות פתרון. 

o פיתוח מוצר או שירות תוך שימוש בכלים לסיעור מוחות. 

o הצורך והבעיה אשר עלו בקהילה    קצרה הממחישה את  הצגה

 שנבחרה.

o המוצרים או השירותים בצורה מקורית. הצגת 
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 צוות" אתגרי  "מדדי הערכה ל

 : 1רמה 

 לאסוף מידע ולבצע סיעור מוחות בדרכים שונות. יכולת  •

 השתתפות כל חברי הצוות במשימה.  •

 המשימה.הקדשת זמן לתכנון וניהול הזמן במהלך  •

 תוכנית מגירה. •

 התמודדות עם תחרות או בסביבה ללא תחרות.  •

 

 : 2רמה 

 שימוש מקורי / לא צפוי בעזרים או אביזרים.  •

 ייעול הזמן ע"י פיצול הצוות. •

 ניצול מרב הזמן שניתן לתכנון. •

 שימוש במטאפורות ודימויים.  •

 הפתעה, הקצנה והגזמה בתסריט. •

 

 : 3רמה 

 "חשיבה בקופסה".  -בעיותשימוש בכלי לפתרון  •

החלפה, החסרה או הכפלה של מרכיב  -שימוש בכלי לחשיבה יצירתית •

(SIT .) 

 שלילת האסוציאציה הראשונה. •

 שינוי חוקי המשחק.  -טוויסט •

 


