
:סקאלת ההתקדמות בלמידת אוריינות תרבותית

כלי למדידת התקדמות בלמידה תרבותית



  DIALLS הפקת החומרים הללו נעשתה במסגרת הפרויקט התלת-שנתי
 DIalogue and Argumentation for Cultural Literacy Learning in )
Schools), פרויקט במימון Horizon 2020. מספר המענק 770045. יצרו 

את החומרים הללו חברי הצוות של הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת 
קיימברידג' שבאנגליה, בשיתוף עם אוניברסיטת יובסקילה שבפינלנד 

ועם אוניברסיטת וילנה שבליטא.
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הצגת סקאלת ההתקדמות בלמידת אוריינות תרבותית: כלי למדידת התקדמות 
בלמידה תרבותית

סקאלת ההתקדמות בלמידת אוריינות תרבותית כוללת שני כלים: 
• כלי למדידת התקדמות בלמידה תרבותית (מבוססעל מסגרות קיימות של אונסק"ו, המועצה האירופית

   ואוקספם). 
• כלי למדידת התקדמות דיאלוגית (מבוסס על ספרות בנוגע להתפתחות דיבור בכיתה, ומכיל דוגמאות 

מכיתות שהשתתפו בפרויקט DIALLS במהלך שנה"ל תש"ף).

הבנת הכלים

לשם הבנת הכלים הללו יש לזכור, ראשית, שהגישה של DIALLS מתמקדת בקידום סובלנות, אמפתיה 
והכללה (כנטיות בסיסיות לאוריינות תרבותית). בתוכנית הלימוד לאוריינות תרבותית (CLLP) מדברים ילדים 
משותפים ושייכות. הם גם לומדים כיצד לדבר זה עם זה  ומורים על נושאיDIALLS : אחריות חברתית, חיים 

ולהקשיב זה לרעיונותיו של זה באמצעות מיומנויות דיאלוג וארגומנטציה, וכיצד ליצור ידע חדש באמצעות 
ניסיון להגיע להסכמה או לקבל מספר נקודות מבט.

תרבותיתלמידה בהתקדמות למדידת כלי 

אנו משתמשים בגלגל DIALLS כנקודת הפתיחה עבור דיונים המהווים חלק מה-CLLP (תוכנית למידת 
אוריינות תרבותית). נושאים נרחבים הנוגעים לאחריות חברתית, חיים משותפים ושייכות, כוללים תחתיהם 

תת-נושאים הנוגעים ללמידת אוריינות תרבותית. את הנושאים הראשיים הללו סובבים סובלנות, אמפתיה 
והכלה, אשר הן הנטיות העומדות בבסיס האוריינות התרבותית. הגלגל מציג שיקולים מרכזיים הנוגעים 

לערכים תרבותיים, זהויות, מורשות, מודעות וביטוי הקיימים בכל דיון בנוגע לנושאים התרבותיים הנרחבים. 



 SPCLL-שימו לב: לא קיים כלי התקדמות נפרד המתייחס לנטיות הבסיסיות סובלנות, אמפתיה והכלה. ה
מציג את השתקפות הנטיות הללו בדיאלוג, כך שהתקדמות בשלושת נטיות הליבה הללו של האוריינות 

התרבותית מוטמעת למעשה בכלי למדידת ההתקדמות הדיאלוגית. אנחנו יוצרים סביבות מכילות באמצעות 
מודעותנו זה כלפי זה ותמיכה פעילה ברעיונות של כלל חברי הקבוצה. אנו בונים אמפתיה בכך שאנחנו 

מקשיבים זה לרעיונותיו של זה ומתייחסים לאופן ולסיבה שחברי הקבוצה עיצבו את נקודות-המבט שבהן הם 
מחזיקים. אנחנו לומדים לגלות סובלנות כלפי עמימות ולקבל את העובדה שייתכנו מספר נקודות-מבט 

רלוונטיות לנושא באמצעות הקשבה לרעיונות והערכתם, ובאמצעות חתירה להסכמה או למציאת קרקע 
משותפת. 

כלי ההתקדמות ללמידה תרבותית מתבסס על מספר מסגרות, מפות וסקאלות אשר לוקחים בחשבון את 
הצמיחה באוריינות תרבותית ואת הידע, המיומנויות וההבנה אשר עומדים בבסיסה. 

אנו מתבססים בעיקר על: 
 Reference Framework for Competences of Democratic Culture (Vol 2 Descriptors of 
Competences for Democratic Culture), Council of Europe, 2018

(מסגרת ייחוס כשירויות של תרבות דמוקרטית – המועצה האירופית) 
Global Citizenships Education: Topics and Learning Objectives, UNESCO 2015  

(חינוך לאזרחות גלובלית: נושאים ומטרות למידה – אונסקו) 
Education for Global Citizenship: A Guide for Schools, OXFAM 2015  

(חינוך לאזרחות גלובלית: מדריך לבתי-הספר – אוקספם)

המסגרות הנודעות הללו נבדלות זו מזו באופן שהן מתארות את הנושאים שבהם אנו עוסקים ב-DIALLS, ולכן 
סיכמנו אותם בכלי שיצרנו, תוך הדגשת הקשר שלהם לקבוצות גיל שונות. כל עמוד תת-נושא מקושר לעמוד 

מקורות המציג כיצד כינסנו את החומרים הללו. שימו לב שכל חומרי המקורות כתובים באנגלית. 

מורים שהשתתפו בפרויקט DIALLS גילו שהסרטונים שבהם השתמשנו במסגרת ה-CLLP יצרו עושר 
הזדמנויות לפיתוח דיונים. לעיתים הדיונים הללו הגיעו למחוזות שמעבר לנושאים שתיכננו כחלק ממערך 

השיעור, והילדים הובילו את השיעור לכיוונים חשובים ולא צפויים. 

הכלי למדידת התקדמות בלמידה תרבותית מתוכנן באופן שאמור לקלוט את נושאי המפתח המשתקפים 
 (DIALLS והן הסרטונים הנוספים שניתן למצוא בספריית CLLP-הן אלה הכלולים ב) DIALLS בכל סרטון

ולהדגיש את סוגי השיקולים אשר ניתן לצפות מילדים בגילאים שונים כאשר הם דנים בהם. כלומר, זהו כלי 
תכנון שמטרתו לסייע לכם לתכנן שיעורים במסגרת פרויקט DIALLS, ולחשוב כיצד ילדים עשויים להגיב 

 . DIALLS לנושאים תרבותיים שונים אשר עולים במסגרת

כמו כן הכלי כולל דוגמאות של תוצרים תרבותיים אשר יצרו ילדים במהלך השתתפותם במערכי השיעור של 
הפרויקט. התוצרים ממחישים כיצד ניתן להמשיג את הנושאים התרבותיים באמצעות כלי-הבעה שאינו 

מילולי – בדומה לסרטונים ולספרים שהיוו השראה ליצירתם. 

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000232993&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_59f36c73-b9c9-4898-aea4-f93623d8a898%3F_%3D232993eng.pdf&updateUrl=updateUrl1704&ark=/ark:/48223/pf0000232993/PDF/232993eng.pdf.multi&fullScreen=true&locale=en#998_15_ED_EN_int.indd%3A.16838%3A434
https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx


משותפים חיים: DIALLSושא נ

 לחיות בשלום ובהעשרה הדדית המבוססים על זכויות יסוד, חירויות וכבוד הדדי.
יחסי גומלין ודיאלוג בין חברים בקבוצות אתניות, דתיות ותרבותיות שונות מהווים נדבך מרכזי בחיים משותפים ומוצלחים.

(2010, 21-ות באירופה של המאה ה, חיים משותפים. לשלב בין שונות וחיראירופה מועצת)



15 עד 11בסביבות גילאי  –ילדים בוגרים יותר  11 עד 4בסביבות גילאי  –ילדים צעירים יותר 

מעריכים ורואים באור חיובי שונות תרבותית; מכירים בחשיבותו של כבוד הדדי מבינים את הייחודיות ואת הערך של כל אדם באשר הוא

חרים בחברה ומכבדים אמונות, ערכים מתעניינים באמונות, ערכים ומסורות שונים של א
 ומסורות אלה

הסכמה-מוכנים להקשיב לרעיונות של אחרים, גם במקרה של אי

מעריכים את העובדה שאדם יכול ללמוד הרבה מהרקע השונה של בני אדם אחרים, כמו גם 
מנקודות המבט השונות שלהם

מפגינים מודעות לתחושות, לצרכים ולתחומי העניין של אחרים

מזהים את האתגרים והיתרונות בחיים ובעבודה בחברה מגוונת מבחינה תרבותית מזהים את נקודות הדמיון והשוני בינם ובין בני גילם בקהילה, ובמסגרת רחבה יותר מעבר 
 לקהילה שלהם

מבינים את השפעתם של סטריאוטיפים, דעות קדומות ואפליה וכיצד ניתן להתגבר עליהם יות והאתגרים הטמונים בשונותמבינים את ההזדמנו

מוכנים לערער על השקפות מפלות המבוססות על דעות קדומות לפתח קשרים טובים עם אינדיבידואלים שונים וכן עם קבוצות שונות מסוגלים

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

השונות את לחגוג': משותפים חיים' של נושא-תת

ם.תרבותיי הבדלים לחגוג
.משלו תרבותית זהות ופיתוח הזו התרבות את הערכתו, שלו התרבות עם אדם של היכרות כולל הדבר



15 עד 11גילאי  בסביבות –ילדים בוגרים יותר  11 עד 4בסביבות גילאי  –ילדים צעירים יותר 

מכבדים זכויות אדם וכבוד אדם לכל אדם באשר הוא, ומבינים מדוע על כולם לכבד את זכויותיהם של 
אחרים

מבינים את הצרכים הבסיסיים בחיי אדם

מבינים את מחויבויותיהן של מדינות בנוגע לחוק הבינלאומי לזכויות אדם ית הספרבינים את הזכויות בכיתה ובבמ

מבינים את הקשר בין זכויות אדם, דמוקרטיה, שלום וביטחון בעולם גלובלי מכבדים זכויות אדם בסיסיות (טבעיות) ומבינים כיצד הן נשללות מחלק מהאנשים

מבינים את האתגרים הקשורים בזכויות אדם כיום ובעבר בקהילה ובחברה שלהם, וכן בקהילות 
ובחברות אחרות

מבינים כיצד הבחירות שלנו כאינדיבידואלים משפיעות על אחרים ועל כדור הארץ, 
וכתוצאה מכך, מבינים את הצורך לנהוג באחריות

מבינים את שורש הבעיה בפגיעה בזכויות אדם ואת השפעתה על הקהילה והחברה שלהם וכן על 
קהילות וחברות אחרות

מבינים מי הם האחראים לוודא שמירה על זכויות (מורים, שלטון מקומי, ממשלה)

מודעים לדרכים השונות שבאמצעותן ניתן לפעול על מנת לערער על פגיעה בזכויות אדם באופן 
או קולקטיביפרטני 

מבינים חלק מהסוגיות המרכזיות בנושא זכויות אדם בקהילה ובמדינה שלהם, וכן 
באופן גלובלי יותר

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

אדם זכויות': משותפים חיים' של נושא-תת

(8, 2010, אירופה מועצת" )אדם חיי של אספקט בכל היסוד וחירויות זכויות"



15 עד 11בסביבות גילאי  –ילדים בוגרים יותר  11 עד 4בסביבות גילאי  –ילדים צעירים יותר 

הן ברמה המקומית  –מבינים מהי דמוקרטיה, מהו שלטון החוק ומהן זכויות אדם 
והן ברמה הגלובלית

מבינים חוקים וכיצד מאורגנת הסביבה המקומית (המשפחה, הקהילה, בית הספר וכו')

מאמינים בשוויון בפני החוק עבור כלל האזרחים הבנה בסיסית לגבי משחק הוגן/צדקי בעל

מבינים את חשיבותן של היררכיות המבטיחות שקיפות שלטונית ואחריות דיווח (אחריותיות) 
המתנהלות באופן תקין

תמהתנהלות לא הוגנ יםנפגע

צדק, שלילת זכויות והפרות של הדמוקרטיה-מאיים נפגע מוכנים להגן על אחרים

או קולקטיביות לטובת הכלל / למעורבות פרטניות  ותמסוגלים לזהות הזדמנויות לנקיטת פעול
אזרחית על מנת לקדם את הדמוקרטיה, את שלטון החוק ואת זכויות האדם ולהגן עליהם

אנו חייםבו  לשפר את העולםמעוניינים 

מפתחים כישורי מעורבות אזרחית ומוכנים לנקוט פעולות פרטניות או קולקטיביות לטובת 
הכלל/למעורבות אזרחית על מנת לקדם את הדמוקרטיה, את שלטון החוק ואת זכויות האדם 

ולהגן עליהם

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד). 

דמוקרטיה': משותפים חיים' של נושא-תת

ההחלטות קבלת תהליך של והחברתיים הפרוצדורליים בהיבטים ישיר באופן להשתתף ההזדמנות את לאזרחים לתת



15 עד 11בסביבות גילאי  –ילדים בוגרים יותר  11 עד 4בסביבות גילאי  –ילדים צעירים יותר 

מכבדים אנשים אחרים כבני אדם שווים מה הוגן ומה אינו הוגןנים מבי

מבינים שכלל האזרחים צריכים לקבל יחס שווה והוגן בפני החוק לאחרים באופן הוגן יםמתייחס

שוויון בתוך ובין חברות שונות וכיצד מצבים אלו משתנים עם הזמן-אי הכולליםים מבינים מצב מוכנים להתחלף לפי תורות ולשתף אחרים

שוויון ברמה המקומית, הארצית והגלובלית-באופן ביקורתי על מצבים הכוללים איים חושב מוכנים להגן על אחרים ולדבר בשמם

שוויון והדרה-יותר של עוני, אי את הגורמים וההשפעות הרחביםנים מבי שוויון בקהילה שלהם וכן ברמה המקומית, -מבינים חלק מהגורמים וההשפעות של עוני ואי
הארצית והגלובלית

חלק בפעילויות המקדמות שוויון וצדק חברתי ברמה המקומית, ליטול מוכנים 
 הארצית והגלובלית

ילה המקומית, וכן ברמה הארצית או מזהים חלק מהפעולות שניתן לנקוט בבית הספר, בקה
 על מנת להגביר שוויוןהגלובלית 

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

שוויון': משותפים חיים' של נושא-תת

והזדמנויות זכויות, סטטוס מבחינת בעיקר, שוויון של למצב אקטיבי באופן לפעול



15 עד 11בסביבות גילאי  –ילדים בוגרים יותר  11 עד 4בסביבות גילאי  –ילדים צעירים יותר 

ערכים אישיים ומשותפים עשויים להיות שונים מאלו של את העובדה כי  יםמבינים ומכבד
האחר

לזהות ערכים אישיים ומשותפים וכיצד הם עשויים להיות שונים זה מזה יםמסוגל

מפגינים אמפתיה וסולידריות (אחווה) כלפי אנשים אחרים וקבוצות חברתיות שונות מבינים את חשיבותם של ערכים משותפים

חיים משותפים בשלום לצורך ניהולערכים משותפים מבינים את חשיבותם של  וקולקטיביותפרטניות  ותשל פעול ןאת חשיבותנים מבי

את היתרונות, ההזדמנויות וההשפעה של נקיטת פעולות לשיפור הקהילה לטובת הכללנים מבי וקולקטיביות על מנת לשפר את בית הספר פרטניות  ותדרכים אפשריות לנקיטת פעולמחפשים 
 ת הקהילה המקומיתוא

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

(אחווה) סולידריות': משותפים חיים' של נושא-תת

.וצודק שווה באופן בנטל והן( שגשוג למשל) ביתרונות הן לחלוק ובכך, משותף באופן לפעול

.לאמפתיה מרומז באופן וקשורה, חברתית אחריות של רגש מעודדת סולידריות
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מבינים תהליכים ומבני ממשל גלובליים (כללים וחוקים, מערכות משפט) וכן את הקשרים 
ביניהם ובין מערכות ממשל מקומיות וארציות

בין מקומות אחרים לאת סביבתם המקומית והמידית ועושים קישורים פשוטים בינה נים מבי
(למשל, באמצעות אוכל)

את הזכויות והחובות הנלוות לאזרחות ביחס למסגרות גלובליות, וכיצד הן מיושמותינים מב י בין מקומות בחלקים שונים בעולם, כולל האזור שלהםאת נקודות הדמיון והשונים מכיר

מבינים את הגורמים המרכזיים לסוגיות משמעותיות ברמה המקומית, הארצית והגלובלית ואת 
קשרי הגומלין בין גורמים מקומיים, ארציים וגלובליים

מבינים את טיבם של קשרים גלובליים בין אנשים ומדינות (למשל, באמצעות מסחר ואמצעי 
תקשורת)

להסביר את השפעותיהם האפשריות של בחירות אישיות, פעולות פוליטיות ודפוסי מסוגלים 
 לחיוב ולשלילה –צריכה על חלקים אחרים בעולם 

לחיוב ולשלילה –כיצד הבחירות והמעשים שלנו יכולים להשפיע על העולם הרחב יותר נים מבי

עולות בסוגיות חשובות ברמה המקומית, הארצית מבינים כיצד יחידים וקבוצות יכולים לנקוט פ
והגלובלית

מבינים את סוגי הפעולות שניתן לנקוט ואת סוגי הגורמים שיכולים לנקוט פעולות אלה 
והן באופן קולקטיביפרטני הן באופן  –

פעולות בתגובה לסוגיות מקומיות, ארציות וגלובליות יםנוקט למשל בבית הספר ובקהילה פעולות שמטרתן לשפר את העולם,ים נוקט

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

גלובליזציה': יםמשותפ חיים' של נושא-תת

העולם ברחבי וממשלות, חברות, אנשים בין והאינטגרציה הגומלין יחסי תהליך



בתוכנית ללמידת אוריינות תרבותית (CLLP), "חיים משותפים" הוא נושא אשר נלמד דרך עבודה על ששה תת-נושאים: הגיוון כערך, זכויות אדם, דמוקרטיה, שוויון, סולידריות וגלובליזציה. במערכי 
: סובלנות, אמפתיה והכלה. לנושא "חיים משותפים" קשרים הדוקים עם הנושא "אחריות חברתית".  DIALLS השיעור מתקיים קשר הדוק בין תת-הנושאים הללו לחקירת נושאי הליבה של

סביר להניח שאופן למידת הנושא "חיים משותפים" דרך התוצרים התרבותיים ישקף את גילם של התלמידים שיצרו אותם. ככל שמדובר בתלמידים בוגרים יותר, כך סביר יותר שאופי עבודתם יהיה 
מופשט ורב-פנים יותר, במטרה להרחיב בנוגע להיבטים השונים של הנושא ותת-הנושאים, וכדי לגשת אליהם לא רק מנקודת המבט של הדובר, אלא גם מנקודות-מבט של אחרים. התוצרים התרבותיים 

עשויים לבטא את הגישות הבאות להבנת הנושא "חיים משותפים" ולחקר הנושא: 

ים שיכינו תוצר תרבותי בהתאם לגישה זו תלמידים עשויים להתמקד בחומרים תרבותיים ולבחון אותם כמדד לחיים משותפים עם אנשים שונים שלהם שגרה, הרגלים ומסורות מגוונים. תלמיד
 בדים.של האנשים עצמם ועל האינטראקציה ביניהם, אלא על פריטים ומוצרים שונים השייכים לאותם אנשים, ועל האווירה הפיזית שבתוכה הם חיים ועו לא ישימו דגש על הגיוון

 פות בין אנשים שונים. בתוצרים כאלה נראה לרוב תלמידים עשויים לבחון חיים משותפים גם באמצעות תיאור אינטראקציות ופעילויות משות –או נוסף עליהם  –במקום חומרים תרבותיים פיזיים
 חיים שונים ואת הרקע העדתי השונה של האנשים.-קבוצות אנשים המתוארים כשהם מבלים יחדיו בפעילויות פנאי שונות בזמנם החופשי. התוצרים הללו עשויים לתאר סגנונות

עילויות וסביבות אמיתיות, אלא גם במקומות ומצבים דמיוניים, שבהם מתרחשות אינטראקציות עם אנשים או יצורים במסגרת חקר הנושא "חיים משותפים" התלמידים עשויים לעסוק לא רק בפ
 מדומיינים.

 במסגרת הכנת התוצרים, התלמידים עשויים לבחון את משמעות הנושא חיים משותפים גם דרך חוויות ונקודות-מבט אישיות שלהם, ולתאר את עצמם עוסקים בפעילויות ונמצאים בסביבה
אשר הם חשובים להם או קרובים ללבם בחיי היום-יום שלהם. בהתאם לגישה זו, נקודת-המבט האישית ("אני") שלטת באינטראקציה עם האחרים ועם הסביבה שבה היא מתרחשת. 

 התלמידים אף עשויים לגשת לחקר הנושא "חיים משותפים" מנקודת המבט הקבוצתית ("אנחנו"). בתוצרים אלה, שחקן המפתח הוא לא אדם יחיד אלא קבוצת אנשים אשר ההבדלים ביניהם
מודגשים באמצעות מגוון פעילויות אשר הם מבצעים בשגרת חייהם. 

וצר מתוארים כיוצרים קהילה מופיעים בתתלמידים שפועלים בהתאם לגישה זו מסוגלים להסביר את תוכן התוצר בכתוביות המלוות אותו ולהגיע למסקנות מופשטות שונות. למשל, האנשים ה
 שאליה התלמיד/ה משייך/ת את עצמו/ה. בכתוביות הנלוות הללו, שונות יכולה להתבטא כמהותית ביותר בחיים החברתיים.

וות אותם עשויים לבטא סולידריות מעבר לכך, תלמידים עשויים לעסוק בנושא החיים המשותפים באמצעות חקירת רגשותיהם של אנשים אחרים ושל חיות. תוצרים כאלה והכתוביות המל
 במטרה לעזור לאחרים המתמודדים עם מאבקים או נזקקים להגנה או לתמיכה. –אנשים וחיות  –ואמפתיה כלפי כל יצור חי, וכבוד ודאגה לטבע. הם אף עשויים להדגיש רצון לפעול יחדיו 

יצירת התוצרים ממלאה תפקיד של פעולה אשר באמצעותה תלמידים עשויים לחדש ולמסור נורמות ועמדות חברתיות ותרבותיות (כגון תפקידים מגדריים וסטריאוטיפים תרבותיים), אבל גם לשנות 
אותם ולדמיין אותם מחדש. למורה יש אחריות אדירה לזהות כיצד התלמידים מתמודדים עם נורמות ועמדות כאלה כחלק מהנושא של חיים משותפים, ולהעלות בדיון המשותף הבדלים בהבנתם. 

 תוצרים תרבותיים

חיים משותפים: DIALLSנושא 



DIALLSדוגמאות של תוצרים מתוך הגלריה המקוונת של 

דוכן שוק לממכר מוצרים קפריסאיים מסורתיים

[Naar de Markt] בהשראת: אל השוק
טווח גילאים: 4-7 שנים 

ארץ: קפריסין 
נושאי מפתח: חיים משותפים, שייכות, הגיוון 

כערך
מה מתאר התוצר?

התוצר מתאר דוכן בשוק שמוכרים בו מוצרים קפריסאיים 
מסורתיים (סלים קלועים וצנצנות חמר). 

לחיות בעיר

 [Excentric City] בהשראת: עיר אקסצנטרית
טווח גילאים: 12-15 שנים 

ארץ: ליטא 
נושאי מפתח: חיים משותפים, הגיוון כערך 

מה מתאר התוצר?
יום. כל עמוד משקף -יצרנו קונצרטינה שמציגה את חיי היום

גרת החיים שלנו. חלקנו אוהבים לבלות עם חברים, את ש
חלקנו לבלות בטבע, כמה אחרים אוהבים לשיר ולצפות 

 בריקודים הודיים.

ההצלה
 [Out of the Blue] בהשראת: פתאום מהים

טווח גילאים: 8-11 שנים 
ארץ: פורטוגל 

נושאי מפתח: חיים משותפים, סולידריות 

מה מתאר התוצר?
ענקית שהגיעה לחוף בגלל שהיא  דיונוניתבקומיקס רואים 

נתפסה ברשת דייגים. על החוף, החיות והילדים שהיו שם 
פעולה כדי להציל -עובדים ביחד כדי להציל אותה. כולם שיתפו

את החיה ולעזור לה לחזור לבית הגידול הטבעי שלה. הקומיקס 
פעולה ושכל אחד מילא -הזה מדגיש שהפעולה נעשתה בשיתוף

ך ההצלה. כולנו יכולים לעבוד יחד כדי תפקיד שונה בתהלי
 לפתור בעיה.



אחריות חברתית: DIALLSנושא 

 ומרחיבה את הבנתה באמצעות היבט חברתי. חובה האישית אחריות היוצאת מגבולות ה
ה ובאינטראקציות חברתיות, כמו גם על  היא נשענת על שיתוף פעולה בין אנשים וקהילות, על השתתפות פעילה בחבר

, המסגרת לניתוח תרבותי(.DIALLSלעשות זאת ) המאפשרתת ת ואזרחיחברתי כשירות 
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השפעותיו של סגנון חיים על בני אדם ועל כדור הארץ, ומבינים את הצורך בנוגע ל יםמודאג
בהרגלי צריכה אחראיים

ם להעריך ולדאוג ליצורים חיים ולסביבה שלהםמסוגלי

מבינים את הגורמים המרכזיים לסוגיות משמעותיות ברמה המקומית, הארצית והגלובלית ואת 
קשרי הגומלין בין גורמים מקומיים, ארציים וגלובליים, לרבות תפקידיהם של ממשלות, בתי עסק, 

 ארגונים לא ממשלתיים ואזרחים

לא לבזבז אותם יםים ולומדמתחילים להעריך משאב

מבינים את השפעותיהן החיוביות והשליליות של פעולות אנוש (כולל הבחירות האישיות שלהם    מבינים את הגורמים וההשלכות הרחבים יותר של נזקים סביבתיים
עצמם) על אחרים ועל הסביבה

תכופות אילו  לעיתים יםסביבה, ושוקלל בכל הנוגע הםתחושת אחריות כלפי פעולותי יבעל
 על מנת להגן על הסביבה לבצעשינויים ביכולתם 

בעלי ידע בסיסי לגבי שינויי אקלים (גורמים ותוצאות)

מבינים באילו דרכים אזרחים וממשלות יכולים לתרום לקיימות סביבתית לחשוב איך  יםמבינים סוגיות סביבתיות מרכזיות ברמה המקומית, הארצית והגלובלית, ומתחיל
לקשר ביניהן ניתן

מוכנים לערב מקבלי החלטות ולנהל מסע תעמולה על מנת להפחית נזקים סביבתיים ושינויי 
 אקלים

פעולות על מנת להגן על הסביבה ועל איכות החיים של האנשים החיים בה ברמה  יםנוקט
המקומית והגלובלית, וכל על מנת לשפר את הסביבה ואת איכות החיים ברמה המקומית 

 יתוהגלובל

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

אקלים שינוי/קיימא-בר פיתוח': חברתית אחריות' של נושא-תת

 ביכולתם לפגוע מבלי הקיימים הדורות של צרכיםה את המספק" כפיתוח ומוגדר, וכלכליים חברתיים לנושאים קשור קיימא-הבר הפיתוח מושג
 שייוולדו לאלה וגם עכשיו שחיים לאנשים גם, לכולם יותר טובה חיים איכות להבטיח, לדוגמה" )שלהם הצרכים את לספק העתידיים הדורות של

 .האקלים שינויי עם ההתמודדות הינו קיימא-בר פיתוח של אחד היבט(. בעתיד
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מבינים שכל אדם באשר הוא צריך להכיר בחירויות היסוד שלו ומדוע הם עשויים להשתנות עם הזמן מבינים מדוע יש לנו חוקים וחובות

מבינים את שלטון החוק ברמה המקומית, הארצית והבינלאומית ספרית, הקהילתית, המקומית, הארצית והגלובלית, -מבינים מבני ממשל בסיסיים ברמה הבית
 וכיצד אלו שלובים ותלויים זה בזה

ניםשכלל האזרחים צריכים לקבל יחס שוויוני ללא משוא פנים מבי מבינים שכולם צריכים לקבל יחס הוגן

לקיומם של גורמים המאפשרים או מונעים קבלת אזרחות ושל מעורבות אזרחית ברמה  יםמודע
 המקומית, הארצית והגלובלית

מבינים את משמעותה של אזרחות במדינה מסוימת ואת החובות האזרחיות הנלוות לכך

ים מקומיים וארציים משפיעים זה על זה, ומתעניינים מבינים כיצד מבני ממשל גלובליים ומבנ
בנושא האזרחות הגלובלית

מבינים כיצד אזרחות במדינה מסוימת קשורה להקשר הגלובלי הרחב יותר

מבינים את הדרכים השונות שבהן אזרחים יכולים להשפיע על מדיניות מוכנים להגן על אחרים ולדבר בשמם, וכן להגן על זכויותיהם

כנים להגן על אחרים ולדבר בשמם, וכן להגן על זכויותיהםמו

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

אזרחות': חברתית תאחריו' של נושא-תת

 .  ולדמוקרטיה לסובלנות קשורה האזרחות. וחובות זכויות בעל להיות כך ובשל במדינה חבר להיות

(.25, 2015, האירופית והנציבות אירופה מועצת" )ודמוקרטית פתוחה חברה בניית"כ מוגדרת פעילה אזרחות
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ברמה המקומית, הארצית והגלובלית, וכן את  מבני ממשל ותהליכי קבלת החלטותנים מבי
ההבדלים בין מדינות ואזורים ואת הקשרים ביניהם

מבינים את הצורך בחוקים בקהילה המקומית (בבית הספר, במשפחה, בכפר או בעיירה) ואת 
האופן בו הם יכולים לסייע לנו

מתעדכנים באופן יזום בסוגיות אזרחיות בבית הספר יחד עם חברים או  חוקים ובשינויחוקים ירת מבינים כיצד ניתן להשתתף ביצ
 משפחה

מוכנים לנקוט פעולות על מנת להפוך את הקהילה למקום יותר טוב ולשפר את מצבם של 
אנשים אחרים בקהילה

הספר, הקהילה המקומית, המדינהת המשפחה, בי –את יסודות השלטון נים מבי

בקבלת החלטות קולקטיביתנוטלים חלק  על מנת לוודא שכולם משתתפים יםפעולה בפעילויות קבוצתיות ופועלפים ומשת לים חלקנוט

מוכנים להגן על אחרים כאשר הם מודרים או כאשר זכויותיהם מופרות מנסים לפתור בעיות וליישב קונפליקטים באמצעות הקשבה לאחרים והבנת השקפותיהם

וון דעות ונורמות תרבותיותביישוב קונפליקטים באמצעות רגישות למג יםמסייע וקולקטיביותפרטניות את חשיבותן של פעולות נים מבי

להבחין בין זהות אישית וקולקטיבית וכן לפתח תחושת שייכות לקבוצת אנשים  יםמסוגל
משותפת

בפעילויות שנועדו לשפר את העולם בו אנו חיים נוטלים חלק

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

ואזרחית חברתית כשירות': חברתית אחריות' של נושא-תת

 ובונה מועיל באופן להשתתף כדי, להצטייד צריכים יחידים בהן, ההתנהגות צורות כל את וכן, תרבותית-ובין אישית-בין, אישית כשירות כוללים ואל
.הצורך במידת קונפליקטים לפתור שיוכלו וכדי, גדול והתרבותי האנושי הגיוון בהן בחברות כשמדובר במיוחד, העבודה ובחיי החברה בחיי

 ובמבנים בעקרונות שלהם הידע על ומתבססת, האזרחיים בחיים מלא חלק לקחת כדי להם הנחוצים בכלים האנשים את מציידת אזרחית תכשירו
 (.2006, האירופית והמועצה האירופי הפרלמנט) ודמוקרטית פעילה להשתתפות שלהם ההתחייבות מידת על וכן, ופוליטיים חברתיים
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בתהליכי קבלת החלטות בקהילה שלהם נוטלים חלק מוכנים לשחק באופן הוגן עם אחרים ולשתף אותם במשחק

עודדים אחרים להשתתףתומכים באופן פעיל בהשתתפותם של אחרים ומ חלק בפעילויות במסגרת הכיתתית ומחוץ לה ליטולמוכנים 

בחשבון את השלכותיהן של פעולות לפני ביצועןים לוקח מנסים לוודא באופן פעיל שמשתפים את כולם

לזהות את היתרונות, ההזדמנויות וההשפעה של מעורבת אזרחית יםמסוגל כלפי העולם בו אנו  –הן לחיוב והן לשלילה  –ו יש השלכות כי לבחירות ולפעולות שלננים מבי
 חיים

לזהות את סוגי הפעולות שניתן לנקוט על מנת לשפר את הקהילה יםמסוגל בקהילה שלהםאמיתיות פעולה עם אחרים בסוגיות פים משת

וקולקטיביות, וכן את פרטניות לזהות את הגורמים התורמים להצלחתן של פעולות  יםמסוגל
 ורמים המגבילים את הצלחתן של פעולות אלההג

םמבינים את יסודות השלטון בארצם ובאזור

לזהות את התפקידים והמחויבויות של פרטים ושל קבוצות בנקיטת פעולות מסוגלים

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

פעילה השתתפות': יתחברת אחריות' של נושא-תת

.ותרבותיים משפטיים, כלכליים, חברתיים, פוליטיים, אזרחיים בתחומים, אותו הסובבת בחברה האינדיבידואל האדם של למעורבות מתייחסת
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לקידום רווחה אישית וקולקטיבית ולהגנה עליה  יםמחויב בשיתוף פעולה, תוך חילוף לפי תורות ושיתוף אחרים יםועובד יםמשחק

לעבוד ביעילות ובאופן מכבד כלפי אחרים, תוך בניית קשרים חיוביים יםמסוגל קט ודיפלומטיהאים של טמראים ניצנ

דעות או -מפגינים רגישות לנורמות תרבותיות ולנקודות מבט שונות בעת ניהול חילוקי
קונפליקטים

בשיתוף פעולה על מנת לפתור בעיות או להשיג מטרות יםעובד

וקולקטיביות, וכן את הגורמים פרטניות מבינים את הגורמים התורמים להצלחתן של פעולות 
 הצלחתן של פעולות אלה המגבילים את

שימוש בידע העולה מנקודות מבט של אחרים על מנת לפתור בעיות ולהגיע לפשרותים עוש

ומשתפים פעולה בפרויקטים העוסקים באתגרים משותפים נוטלים חלק בעבודה קהילתית יםוקולקטיביות ומעורבפרטניות מבינים את חשיבותן של פעולות 

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

פעולה שיתוף': חברתית חריות'א של נושא-תת

.הכלל לטובת יחד לעבוד

.מדינות בין פעולה שיתוףכלה בו אינדיבידואליים אנשים שני בין פעולה משיתוף החל, בחברה שונים בשלבים לקרות יכול פעולה שיתוף



בתוכנית ללמידת אוריינות תרבותית (CLLP), "אחריות חברתית" הוא נושא אשר נלמד דרך עבודה על חמישה תת-נושאים: כשירות חברתית ואזרחית, אזרחות, השתתפות פעילה, שיתוף-פעולה ופיתוח 
בר-קיימא/שינוי אקלים. במערכי השיעור מתקיים קשר הדוק בין תת-הנושאים הללו. לנושא "אחריות חברתית" קשרים הדוקים עם הנושא "חיים משותפים". 

ניתן להבין את הנושא "אחריות חברתית" במספר דרכים. דרכי ההבנה השונות משקפות את גיל התלמידים, וכמו כן הן מושפעות מהטקסט התרבותית (ספר או סרטון) שדרכו הגעתם לנושא בשיעור. 
הטקסטים התרבותיים עוסקים באחריות חברתית בהקשרים מגוונים: מחיי היום-יום של הילדים בסביבה הביתית והבית-ספרית, ועד מאבקים שונים שמנהלות חיות-בר בטבע. הגישות הבאות לנושא 

עשויות להתבטא דרך התוצרים התרבותיים: 
• ביצירת התוצרים עשויים תלמידים לגשת לנושא האחריות החברתית מנקודת המבט האישית ("אני"), ולהדגיש בהתאם את הממד האינדיווידואלי של אחריות: לגרום לאחרים לחוש שמכילים 

אותם ושהם חלק מהקהילה. הנוקטים בגישה זו ישימו את עיקר הדגש על התלמיד/ה ופעולותיו/ה, ואילו על הממד החברתי ועל האינטראקציה בקהילה הרחבה ישימו דגש פחות. 
• תלמידים עשויים לגשת לנושא האחריות החברתית באופן אינטראקטיבי יותר באמצעות הצגת פעולה ודיאלוג משותפים בין ה"אני" והאחר. האינטראקציה בין ה"אני" והאחר, לפי גישה זו, 

מבוססת על הדדיות. התלמידים עשויים לבחון אינטראקציה כזו גם במסגרת קהילתית רחבה יותר כגון קבוצת חברים, כיתה או בית-ספר, והיחסים החברתיים והרשתות החברתיות הנרקמים 
הכיתה.  ביניהם. בתוצרים מסוג זה עשוי ה"אני", למשל, ללמד מישהו אחר את חוקי המשחק כדי לאפשר לו/ה לשחק עם שאר ילדי 

תלמידים עשויים לגשת לנושא "אחריות חברתית" כמאמץ שיתופי וחובה משותפת, באמצעות שימת דגש על הכוח והאפשרות של ה"אנחנו" כקבוצה שיתופית המשפיעה על סוגיות וסביבה   •
ה"אנחנו" נתפס כיכולת לפעול יחדיו במטרה לשפר את החיים "שלנו" ואת תנאי הקהילה המקומית והעולמית. משותפות. בקרב תלמידים הפועלים בהתאם לגישה זו 

• כאשר לימוד הנושא "אחריות חברתית" מתבסס על טקסטים תרבותיים העוסקים בפיתוח בר-קיימא ושינוי אקלים, הנושא מתייחס באופן נרחב יותר לאחריות האנושית על כדור-הארץ. עם זאת, 
תוצרים שיוצרים התלמידים בשיעורים הללו עשויים לבחון אחריות חברתית מנקודת-מבט אנתרופוצנטרית (האדם כמרכז העולם) באמצעות התמקדות, בראש ובראשונה, בבני-אדם וצרכיהם. 

לעיתים נראה שהתוצרים הללו מציגים אחריות כלפי החיות ומבקשים ליצור הרמוניה בין בני-האנוש לשאר היצורים, אולם הגישה שמאחוריהם עדיין מבוססת על התייחסות לאדם כמרכז הפעילות. 
זו חיות עשויות להיות מואנשות, ולקבל יחס כמשרתות האדם.  במסגרת תוצרים הנעשים בהתאם לגישה 

• תוצרים שנוצרו בהקשר לנקודת-מבט אקולוגית עשויים להתייחס גם להבנה האוניברסלית הרחבה של אחריות חברתית באמצעות שימת דגש על אמות-מידה אקולוגיות ועל האחריות של כולנו 
הארץ למען העתיד. בתוצרים כאלה התלמידים עשויים לבחון פתרונות שונים לפתרון בעיות סביבתיות ולקידום קיימות.-בניסיון להציל את כדור

פעולה מקומיות ועולמיות בין אנשים וקהילות. משימת המורה היא להכיר לתלמידים את הממד החברתי של המושג ולהדגיש בפניהם -פעולה שיתופית ועל שיתוף הנושא "אחריות חברתית" מבוסס על
 .הארץ-כדורלמשותפת והיים חהסביבת לדאגה לקהילה, במובן של חברתית האחריות את ה "הלאהלאף אחד אחר או "לגלגל לא ניתן להעביר את התפקיד של כל אחד ואחת. 

 תוצרים תרבותיים

אחריות חברתית: DIALLSנושא 



DIALLSדוגמאות של תוצרים מתוך הגלריה המקוונת של 

עזרה לאבא
בהשראת: קשקוש [ةخ��شة] 

טווח גילאים: 4-7 שנים 
ארץ: אנגליה 

נושאי מפתח: אחריות חברתית, שיתוף-
פעולה

מה מתאר התוצר?
סגר בעיניי הילדים; ניסיון להיות אחראים ולפעול חוויית ה
פעולה עם אחרים. ניתנה לילדים יד חופשית בציור -בשיתוף

תמונה שמתארת את חוויית הסגר שלהם וכיצד הצליחו 
משפחתם ולנהוג -פעולה עם שאר בני-לפעול בשיתוף

באחריות.

DIALLS עיר
 [Le Vélo de l’éléphant]הפיל והאופניים שראת: הב

 שנים 8-11טווח גילאים: 
 פורטוגלארץ: 

אחריות חברתית, כשירות חברתית ואזרחיתח: נושאי מפת

מה מתאר התוצר?
זיהוי האחריות הפעילה שיש לכולנו בחברה. התלמידים יצרו 
את התוצר בעקבות דיון ער בין שתי הכיתות*, שבסופו שתי 
המורות הציעו לילדים את הרעיון של בניית עיר שתתאר את 

עלילת הסרטון ואת החברה שלנו גם יחד.

*כל כיתה הוצמדה לכיתה זרה מאותה ארץ. התקשורת 
נעשתה באופן מקוון. 

תכנון פארק חדש

 [Igel und die Stadtשראת: הקיפודים והעיר ]הב
 שנים 8-11טווח גילאים: 
 ארץ: ישראל

נושאי מפתח: אחריות חברתית, כשירות חברתית ואזרחית

מה מתאר התוצר?
עבור הקהילה. התוצר מתייחס לרעיון של בניית  תכנון פארק

יש התחשבות בכל ההצעות מתקנים שכולם יאהבו. בתוצר 
שהועלו בקהילה לבניית הפארק. גם אנשים וגם חיות 

 ישתמשו בפארק. יש בפארק מקום לצמחים.
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בעלי תחושת שייכות לסביבה המקומית (המשפחה, בית הספר והקהילה) ומכירים בערכן של   בעלי תחושת שייכות הן לקהילה המקומית והן לקהילה הגלובלית
מערכות יחסים עם אחרים

להבחין בין זהות אישית וקולקטיבית ובין קבוצות חברתיות שונות יםמסוגל וכיצד הקהילה שלהם   הם משתייכיםלזהות ולתאר את הקבוצות השונות אליהן  יםמסוגל
 משתלבת בעולם הרחב יותר

בוצות תרבותיות שונות בקהילות לתאר את נקודות הדמיון והשוני הקיימות בין קמסוגלים 
המקומיות והרחבות יותר שלהן

תחושת העצמי וזהות אישית ייחודית בתוך קבוצות אלוי בעל

אישיים הדרושים לתקשורת בתוך הקהילה ומחוצה לה-פיתחו את הכישורים הבין ילה המקומית שלהםהלתאר את האופן בו הם חיים בתרבות שלהם בקמסוגלים 

שימורן של מסורות תרבותיות וחגיגתן חשובים להתפתחות הזהות האישית, מבינים מדוע 
הקבוצתית והלאומית

מסוגלים לתאר נקודות דמיון ושוני בתוך ובין תרבויות וחברות

מבינים את הדרכים בהן זהויות וקבוצות תרבותיות יכולות להשתנות עם הזמן, למשל באמצעות 
 הגירה

ייכותמסוגלים להרהר במושג הבית והש

מבינים מדוע ערכים משותפים חשובים בניהול חיים משותפים בשלום מבינים מדוע שימורן של מסורות תרבותיות וחגיגתן חשובים להתפתחות הזהות האישית, 
הקבוצתית והלאומית

מידע אודות המקורות ששימשו לפיתוח תת-נושא זה זמין כאן (באנגלית בלבד).

'שייכות: 'DIALLS נושא
 שייכות תחושת או (מקומית קהילה, מועדון, ספר בית, משפחה: למשל) משותפת בקהילה החברות רעיון( קונספטואליזציה) להמשגת אמצעי

 גם כמו, משותפת מורשת ותחושת לדור מדור ועוברת הקהילה ידי על המפותחת חיים לדרך ביטוי אופני, תרבותית מורשת משלב זה מונח. לקהילה
 .רצוניות והן כפויות הן – הגירה צורות כגון, ייחודית קהילה המעצבים משותפים נרטיבים



בתוכנית ללמידת אוריינות תרבותית (CLLP), "שייכות" הוא נושא אשר נלמד דרך עבודה על תת-הנושא "בית". במערכי השיעור מתקיים קשר הדוק בין "שייכות" ו"בית". התחושה שיש לנו בית, 
והתחושה של להיות בבית, בטוח ומוגן במקום מוכר ונוח שאנו קשורים אליו רגשית, כוללת ממד אינטימי ביותר, ובו-בזמן גם היבט משותף חברתית של תחושת שייכות. במערכי השיעור, נושא 

: סובלנות, אמפתיה והכלה.  DIALLS ה"שייכות" קשור קשר הדוק ללמידת נושאי הליבה של

נושא השייכות עשוי למצוא לו ביטוי בתוצרים התרבותיים בדרכים שונות. מחד גיסא, המושגים הללו עשויים להתבסס על נקודת-המבט של התלמידים על ביתם ועל המיקום החברתי שהם חשים 
קשורים אליו. מאידך גיסא, הם עשויים לשקף באופן כללי יותר את הרעיונות של "בית" ו"שייכות" כפי שעורר אותם הטקסט התרבותי (ספר או סרטון) שהוצג בשיעור. התוצרים התרבותיים והכתוביות 

הנלוות אליהם עשויים להציג את הגישות הבאות לנושא: 

 ,בהכנת התוצר התרבותי עשויים התלמידים לגשת לנושא השייכות באמצעות התקשרויות שלהם במרחב הפיזי. מנעד ההתקשרויות עשוי לנוע מרמת המאקרו ועד רמת המיקרו, כולל, למשל
החללים, המקומות והמיקומים הבאים: כדור-הארץ, מספר ארצות, ארץ מולדת יחידה, עיר/כפר המגורים, שכונת/רחוב המגורים, הטבע באזור המגורים או חצר הבית, הבית הגשמי (מבנה) או 

רוחני (תחושה), החדר או החלל האישי בבית. ההבנה הזו של החלל הפיזי של השייכות נשזרת במשמעויות חברתיות מגוונות שהתלמידים עשויים להסביר בכתוביות המלוות את התוצר. 
משפחה שונים, -ם עשויים לתאר, לדוגמה, את משפחתם או בניהתלמידים עשויים לעסוק בנושא השייכות גם דרך היחסים והקשרים החברתיים לקבוצות שונות. בתוצרים ובכתוביות התלמידי

 בזמן מקושרת למיקומים מסוימים.-הספר. הבנה חברתית של "שייכות" היא לעיתים קרובות מרחבית ובו-חברים, רשתות חברתיות הקשורות לפנאי או לתחביבים, או את בית
 במסגרת הכנת התוצרים תלמידים עשויים לבחון את נושא השייכות באמצעות תיאור פריטים וחפצים אישיים שלהם שגורמים להם לחוש קשר למקומות או לאנשים אחרים. הפריטים

החשובים הללו (כגון צעצועים, ספרים, שולחן עבודה או מיטה) עשויים לסמל את הבית כמקום בטוח ונוח. מלבד סמל פיזי, הפריטים האישיים עשויים לשקף גם יחסים חברתיים כגון בילוי זמן 
עם המשפחה, האחים, החברים או החברים לכיתה. 

אפילו ילדים צעירים מאוד מסוגלים ומגוונים למיקומים ולקבוצות שוניםמקבילות  ויותקשרהתכולל פנים והצטלבויות ה-נושא רבכהכנת התוצרים את רעיון השייכות בבחון התלמידים עשויים ל .
פריטים בדרגות שונות עשויים לתאר בעת ובעונה אחת,  התוצרים הללו והכתוביות הנלוות אליהם. יםשונסדרי גודל ב ןזמב-בוכדבר המתרחש אותה ולתאר שלהם  שייכותתחושת הלתפוס את 

 לאומי.הדגל וה , שלט רחוב המציין את שם עיר הולדתםם, ביתתם, בני משפחשל התלמידים צעצועים :למשלמאוד, 
יות וכמשהו שיש להשיג. התלמידים עשויים לבחון את נושא השייכות גם באמצעות הרעיון של היות לא שייך, באמצעות שיהוי מקומות או רשתות חברת "שייכות" נתפסת לרוב כמאפיין חיובי

נתפס לרוב כמצב שיש להימנע ממנו או שייך -שאליהם הם אינם שייכים ושבהם הם חשים עצמם שלא בנוח או שהם חשים בהם געגועים הביתה. בתוצרים ובכתוביות הנלוות אליהם, היות לא
 לו/ה לחוש שייכות.  לתקנו. התלמידים עשויים לזהות בסיפורים המופיעים בטקסטים התרבותיים שמישהו נמצא במקום שהוא/היא לא שייך/ת אליו, ולבחון כיצד לגרום

בזמן הוא עשוי לסמל מקום בטוח ורשת חברתית שבה התלמיד דואגים -ציור של מבנה עשוי להתייחס לבית אך בוחקר השייכות בתוצרים התרבותיים עשוי להיעשות הן באופן מופשט והן באופן מוחשי: 
ים, פריטים יכות, וכיצד היא מתקשרת למקומות, חלללתלמיד/ה. משימת המורה היא לתמוך בחקר נושא השייכות שמבצעים התלמידים, ולהבין את הדרכים השונות והמגוונות שבהן ניתן לחוש תחושת שי

 ויחסים חברתיים.

 תוצרים תרבותיים

שייכות: DIALLSנושא 



DIALLSדוגמאות של תוצרים מתוך הגלריה המקוונת של 

בית, מולדת, שייכות
 [Baboon on the Moon] בהשראת: בבון על הירח

טווח גילאים: 12-15 שנים 
ארץ: גרמניה 

נושאי מפתח: אמפתיה, שייכות 

מה מתאר התוצר?
שמייצג את ביתם ומבטא את תחושת השייכות ממדי -התלמידים התבקשו ליצור אובייקט תלת

 שלהם.

מהו בית בשבילי?

 [Baboon on the Moon] בהשראת: בבון על הירח
טווח גילאים: 8-11 שנים 

ארץ: ישראל 
נושאי מפתח: אמפתיה, שייכות 

מה מתאר התוצר?
התוצר עוסק במשמעות המונח בית (home/house) עבור הילדים: הם התמקדו במבנה 

הפיזי, החדרים השונים, מה מאפיין כל חדר בבית. 



 

 

 

 

 מהו בית?
 [Baboon on the Moonשראת: בבון על הירח ]הב

 שנים 4-7טווח גילאים: 
 ארץ: קפריסין

 נושאי מפתח: אמפתיה, שייכות
 

 מה מתאר התוצר?
כל ילד צייר פיסה מהפאזל שנושאו "מהו בית בשבילי? לאן אני שייך/ת?" 

חיברו את החלקים ויצרו את הפאזל השלם שיוצר צורת בית,  לאחר מכן הם
 ומתייחס להגדרת המושג בית.

בית הוא מקום שבו משחקים, עובדים, מתקלחים, מתחממים, מקום שבו יש 
חצר, עצים ופרחים, זה המקום שבו נולדתי, המקום שבו אנחנו חשים בטוחים, 

ותי, המקום שבו המקום שבו נמצאים האנשים שאני אוהב/ת ושאוהבים א
הדודים, החברים, החתלתול והכלב שלנו. זה -נמצאים ההורים, האחים ובני

המקום שבו אנחנו מרגישים שמחים, מקבלים חיבוק, ליטוף, אהבה, קשת 
 , המקום שבו נמצא הלב שלנו.בענן

בסוף השיעור הילדים קיבלו זמן לסיים את התוצר, משום שהם ביקשו בעצמם 
יו. האם אמרו שבית הוא "המקום שבו אנחנו מרגישים זמן נוסף לעבוד על

אהובים, שמחים, חברותיים, ולפעמים זה המקום שאפשר להרגיש בו גם 
עצובים, אבל המשפחה והחברים שלנו נמצאים איתנו שם לעזור לנו להרגיש 

 שוב שמחים". 
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Social Responsibility: Social and Civic Competence 

 
Source Document 

 
Source Section(s) 

 
Page 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Power 
and governance 

17 

SKILLS: Cooperation and conflict resolution 19 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

COGNITIVE: 1. Local, national and global 
systems and structures 

32 

SOCIO-EMOTIONAL: 4 Different levels of 
identity 

35 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be taken 
individually and collectively 

38 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
Behaviour 

39 

BEHAVIOURAL: 9 Getting engaged and 
taking action 

40 

https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d
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Social Responsibility: Active Participation 

 
Source Document 

 
Source Section(s) 

 
Page 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Power and governance 

17 

VALUES AND ATTITUDES: Commitment to 
participation and inclusion 

21 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be 
taken individually and collectively 

38 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
Behaviour 

39 

BEHAVIOURAL: 9 Getting engaged and 
taking action 

40 

https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d
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Social Responsibility: Cooperation 

 
Source Document 

 
Source Section(s) 

 
Page 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

ATTITUDES: 6. Civic-mindedness 30 

 
SKILLS: 16. Cooperation Skills 

 
42 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

SKILLS: Cooperation and conflict resolution 19 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

SOCIO-EMOTIONAL: 4 Different levels of 
identity 

35 

BEHAVIOURIAL: 7. Actions that can be 
taken individually and collectively 

38 

BEHAVIOURAL 8. Ethically Responsible 
Behaviour 

39 

https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d
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Belonging 

 
Source Document 

 
Source Section(s) 

 
Page 

Council of Europe Reference Framework for 
Competences in Democratic Culture 

VALUES: No. 2. Valuing cultural diversity 26 

 
KNOWLEDGE AND CRITICAL 
UNDERSTANDING: 20B. Knowledge and 
critical understanding of culture, cultures, 
religions 

 
49 

OXFAM Education for Global Citizenship: A Guide 
for Schools 

VALUES AND ATTITUDES: Sense of identity 
and self-esteem 

20 

UNESCO Global Citizenships Education: Topics 
and Learning Objectives, 

SOCIO-EMOTIONAL: 4 Different levels of 
identity 

35 

SOCIO-EMOTIONAL: 5. Different 
communities people belong to and how 
these are connected 

36 

SOCIO-EMOTIONAL 6. Difference and 
respect for diversity 

37 
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