
 

 

 
 

  פסיכודרמה סדנת -ביצירה תהליכים :הקורס שם
 וסדנה שיעור השיעור: אופן
 creativity of process The באנגלית: הקורס שם

 4:שבועיות שעות
 2.5 :זכות נקודות
 אין :קדם דרישות

 
  :הקורס מטרת
 את המזינים הנפש חומרי עם במגע ולבוא שלהם הפנימי לאני להתחבר למשתתפים הזדמנות תינתן בקורס

 הם אלו .ובעיצוב באמנות לעוסקים הכרחיות הינן ובינאישי אישי וחיבור ספונטניות ,יצירתיות .היצירתיות
 .הפסיכודרמה משתמשת בהן הכלים

  
 :התכנים

 עיסוק תוך וזאת ,האישי היצירה מקור חקירת ,וספונטניות ליצירתיות הפנימי לחיבור  יוקדשו בקורס המפגשים
 המפה ?:אני מי :המשתתפים י"ע שיעלו ולנושאים בקבוצה שמתפתחת לדינמיקה בהתאמה ,הבאים בנושאים

 השופט שחרור | מדבר הגוף :שוכחת שהנפש מה  את זוכר הגוף  | להיות רוצה שאני האני  | עצמי של
 תפקידים ,חברתיים תפקידים : אני /שלי המשפחה | שלי היצירה מקורות | הפנימי בעולם נגיעה :הפנימי

 שבתוכי האומן  | פתורים לא עניינים  | "מתחיל ואתה נגמר אני היכן" :גבולות  | שבתוכי הילד | מופנמים
 
 
 

Course name: The process of creativity 
Hours: 4 
Credits: 2.5 

 
 

The course will be given the opportunity for participants to connect with their inner self and 
come into contact with materials that feed the creative soul .For artists and designers being 
creative, spontaneous and sensitive to self and others are crucial elements. These are the 
main instruments used in psychodrama. 

 
Content: 
The meetings in the course will be devoted to connecting the inner creativity and spontaneity, 
investigation into the source of the creative individual, while engaging the following topics, 
respectively dynamics evolve in the group and the topics brought up by the participants: Who 
am I ?: map of Me | who I want to be | body remembers what the mind forgets: The body 
speaks | release internal Justice: touch the inner world | sources my work | my family / I: 
social roles, roles internalized | kid in me | borders: "where I ran out and you start '| 
unresolved issues | artist inside Me 
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