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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 חברי הצוות של בית הספר לחינוך באוניברסיטה 

העברית בירושלים.

פיונה מיין: מובילת הפרויקט
פיונה הריסון: מנהלת הפרויקט 
אנה צ'רמקובה: עוזרת מחקר 
ויקטוריה קוק: עוזרת מחקר 

ג'וליה פק: עוזרת מחקר 
ברוך שוורץ: מתאם הפרויקט באוניברסיטה העברית

טלי סידר: חוקרת באוניברסיטה העברית 
נועה ברנדל: חוקרת באוניברסיטה העברית



סקאלת ההתקדמות בלמידת אוריינות תרבותית: כלי התקדמות דיאלוגית הצגת

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

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

במהלך שנה"ל תש"ף(. DIALLSמכיתות שהשתתפו בפרויקט 

הבנת הכלים

לשם הבנת הכלים הללו יש לזכור, ראשית, שהגישה של DIALLS מתמקדת בקידום סובלנות, אמפתיה 
והכלה (כנטיות בסיסיות לאוריינות תרבותית). בתוכנית הלימוד לאוריינות תרבותית (CLLP) מדברים ילדים 
ומורים על נושאי DIALLS: אחריות חברתית, חיים משותפים ושייכות. הם גם לומדים כיצד לדבר זה עם זה 
ולהקשיב זה לרעיונותיו של זה באמצעות מיומנויות דיאלוג וארגומנטציה, וכיצד ליצור ידע חדש באמצעות 

ניסיון להגיע להסכמה או לקבל מספר נקודות מבט. 

כלי למדידת התקדמות דיאלוגית

פותחו  קידוד  סכמות  מספר  בדיאלוג.  המעורבים  אנשים  של  דיבור  'מהלכי'  של  השונים  לסוגים  בנוגע  נכתב  רבות 
במטרה לנתח את המהלכים הללו, לבחון את הדיבור בפעולה תוך התרחשותו בכיתה, להגדיר את מורכבותו של הטיעון 
אלה  מטרות  וארגומנטציה.  לדיאלוג  הנוגעות  למידה  התקדמות  מטרות  הצבנו   CLLP-ה במסגרת  סטנדרטים.  ולקבוע 
אוריינות  ומיומנויות  ארגומנטציה  למידה,  לשם  דיבור  חינוכי,  לדיאלוג  הנוגעים  קימדום  ותיאוריה  מחקר  על  מבוססות 

.(oracity) אורלית

במסגרת הכלי למדידת ההתקדמות הדיאלוגית מטרתנו הספציפית היא לברר כיצד דיבור מאפשר לנו לנהוג בסובלנות, 
אמפתיה והכללה, ולחשוב לא רק על רעיונותינו שלנו, אלא גם כיצד הם מתקשרים לרעיונות של אחרים וכיצד ביכולתנו 

לעבוד יחדיו בקהילה דיאלוגית.
נוכל להדגים את הממדים השונים הללו של הדיאלוג באמצעות הדיאגרמה הבאה:

במובן הרחב ביותר של  הדיאגרמה מראה כיצד רעיונותינו והאופן שבו אנחנו מביעים אותם נתונים בתוך הקשר.
התקדמות למדידת חלק מחברה ועלינו ללמוד לחיות יחדיו ולקחת אחריות חברתית )הנושאים בכלי מהווים הדברים, אנו 

בלמידה תרבותית(. עם זאת, דיונים הנוגעים לאופן שבו אנו חיים את חיינו, אשר בוחנים את ערכינו וזהויותינו, 

 חברה

 קהילה

רעיונות 
של  

 הדובר

רעיונות 
של  

 אחרים



מתרחשים בתוך קהילות כגון כיתת הלימוד. הדיונים הללו כוללים פיתוח רעיונות משלנו תוך מעורבות ברעיונותיהם של 
כיצד להיות סובלני כלפי  למידהת הקהילה שלנו ובהתנהלות בתוכה, תוך אחרים. לפיכך יש לכלול ערכים מרכזיים ביציר

שמע במסגרת הקהילה. עלינו לפתח את רעיונותינו שלנו אולם לצד זאת גם להקשיב יריבוי הדעות אשר עשויות לה
היטב לרעיונותיהם של אחרים, לגלות אמפתיה כלפי עמדותיהם, ולפעמים לפתח את דבריהם במטרה לפתח צורת 

מבט: לעיתים פירוש הדבר יהיה גילוי סובלנות כלפי -חשיבה חדשה. כמו כן עלינו ללמוד להתמודד עם ריבוי נקודות
; לעיתים פירוש הדבר יהיה חיפוש קרקע מבט אשר אף אחת מהן אינה תשובה 'נכונה'-העמימות של ריבוי נקודות

מצליח לייצג את האלמנטים  DIALLSשל  התקדמות הדיאלוגיתלמדידת כלי הלהסכמה. במטרה לחתור משותפת 
באמצעות  מתקדמתהשונים הללו של הדיבור, מתוך מחשבה כיצד יוכל כל אחד מהאלמנטים הללו להתקדם למעורבות 

 לארבעה ממדים:מדדי הדיאלוג חלוקת 

רעיונות ופעולות קולקטיביים, פעולה משותפת כקהילה קהילה:

הצדקה, הנמקה, תיעדוף, ארגומנטציה ופיתוח הרעיון שלי עצמי. :הדובר עוצמת טיעון

הדובר מגלה אמפתיה, בוחן כיצד אחרים עשויים לראות את הדברים וכיצד הבנה זו  התייחסות לאחרים:
 עשויה להעשיר את רעיונותיו שלו, מתעדף דיאלוג ומתחבר לאחרים.

חתירה להסכמה, או קבלת ריבוי נקודות מבט. התמודדות עם ריבוי נקודות מבט:

?התקדמות הדיאלוגיתלמדידת הכיצד להשתמש בכלי 

שלב ביניים )התפתחות( , שלב ראשוני )כישורי דיאלוגיות בסיסיים(הכלי מחולק לשלושה שלבי התקדמות רחבים מאוד: 
. השלבים הללו אינם מבוססים על גיל, אלא על הצגת שימוש במדדי ם )כישורי דיאלוגיות מתקדמים(מתקדשלב ו

דיאלוג וארגומנטציה. שימו לב שלא מדובר בכלי שמטרתו הערכה פרטנית של ילדים, אלא חשיבה על של המפתח 
 קבוצות או על כלל הכיתה בכדי לסייע לכם לתכנן את השיח בכיתת הלימוד.

מיומנויות  מכולת' של רשימת'מומלץ לפרק את מורכבותו של הדיאלוג ל ברצוננו לציין כי אנו מודעים לכך שלא
לינארית. מטרת הכלי היא לתמוך באנשי חינוך המעוניינים לזהות דיאלוג מוצלח כאשר הוא מתרחש, ולחשוב כיצד 

 לתמוך בילדים כדי שימשיכו לפתח אותו.

ניתן לצפות שילדים אשר לומדים לשוחח זה עם זה  עם זאת, מכיוון שמדובר במיומנויות הנבנות ומצטברות עם הזמן,
תאפיין ילדים צעירים יותר )גילאי השלב הראשוני . ייתכן שהפגנת מדדי ראשונישלב ההיפגינו בשלב הראשון מדדים מ

-את תלמידי חטיבת קדםשלב המתה(, ו8-11, בתורו, עשוי לאפיין ילדים מעט יותר בוגרים )גילאי הביניים(. שלב 4-7
 ים. הביני

מורים מדגימים לתלמידיהם דיאלוג וארגומנטציה ודיאלוג עשיר,  מתקייםבכיתות לימוד שבהן ממחקרנו עלה כי עם זאת, 
כרכיב מרכזי באופן ההוראה שלהם ומספקים לתלמידיהם שפע הזדמנויות למידה, מעורבות וחשיבה משותפת, גם 

 למדי.ילדים צעירים עשויים להפגין התנהגויות שיח מתוחכמות 
 במטרה להדגים זאת כללנו דוגמאות למדדי דיאלוג הלקוחות מקבוצות גיל שונות.

תראו את המדדים מוצגים בטבלה ובה שלבי ההתקדמות  ההתקדמות הדיאלוגיתלמדידת לי כהבעמוד הראשון של 
הקלקה על מבט(. -דות( וממדי הדיאלוג )קהילה, רעיונות הדובר, התייחסות לאחר, ריבוי נקומתקדם, ביניים, ראשוני)

 ובה תוכלו לראות ילדים המנהלים דיון הכולל מדד זה. כל אחד מהמדדים תוביל אתכם לעמוד ובו דוגמה לאותו מדד,
כמו כן תמצאו בעמוד הדוגמה הערות המסבירות כיצד המדד המבוקש מתבטא בקטע השיח המוצג. הדוגמאות אינן 

בולגן, ומטרתן לסייע לכם לזהות אופני דיבור דומים כיתה מ-שיח'מושלמות': הן ממחישות כיצד יכול להתקיים 
בכיתותיכם. ודאי תבחינו, בכיתותיכם, כי הילדים עשויים להפגין התנהגויות מסוימות אשר הן מתוחכמות ביותר 

בממדים מסוימים, ואילו בממדים אחרים נזקקים לסיוע ולהמשך עבודה.



 

 הצעדים הבאים
 הילדים מפגינים בדיבורם מדדי אוריינות תרבותית מסוימים היא רק הצעד הראשון.כמובן העובדה שתזהו כי 

כללנו גם את הצעדים הבאים שעליכם, כמורים, לקחת  ההתקדמות הדיאלוגיתלמדידת כלי הבעמוד הראשון של 
אריות המחולקות בחשבון. אנו מודעים לכך שפיתוח מיומנויות דיאלוגיות אינו פשוט 'רשימת מכולת' של מיומנויות לינ

סוגי פעילויות ואתוס כיתתי )מערכת רעיונות וערכים( ל ותכלליבשכללנו עוסקים  'הצעדים הבאיםלפיכך 'למקטעים. 
 .שמומלץ לקדם

 



שלב מתקדםשלב ביניים שלב ראשוני
(כישורי דיאלוגיות מורכבים)(התפתחות)(כישורי דיאלוגיות בסיסיים)

*הכלה באמצעות הזמנת אחרים לתרום *הקשבה זה לזה (באופן פעיל ובסבלנות)
לדיון

*משא-ומתן בנוגע לרעיונות שונים בחתירה 
להסכמה

*עבודה משותפת במטרה להגיע להסכמה *הצטרפות באמצעות הצעת רעיונות
בנוגע לרעיון

*הערכת רעיונות שונים ובחירת דרך פעולה

*עידוד כלל המשתתפים לתרום לדיון 
(חגיגה של נקודות-מבט שונות)

*חקירת רעיונות שונים בחתירה למציאת 
קרקע משותפת

עוצמת טיעון 
הדובר

*מתן סיבות באמצעות המילים 'בגלל' או 
'כי'

*הצדקה באמצעות מתן סיבות מעבר 
לפשוט 'הבעת דעה', לרוב באמצעות שימוש 

בהקשר מסוים

*הצדקת רעיונות באמצעות קישור לידע 
כללי/נרחב יותר

*חשיבה על רעיונות של אחרים (חזרה 
על רעיונות)

*התייחסות לאחרים דרך עיסוק 
ברעיונותיהם או הזמנה להרחיב אותם

*לתחקר מישהו במטרה ללמוד עוד על 
נקודות-המבט השונות שלו

*גילוי אמפתיה כלפי רעיונות שונים מאלה *כבוד כלפי רעיונות של אחרים (הסכמה)
של הדובר

*הרחבת רעיונות של אחרים במטרה לקדם 
חשיבה חדשה

*הרחבת רעיונות של משתתפים אחרים 
במטרה לכלול אותם

*להכיר בכך שאחרים עשויים שלא 
להסכים איתנו ולהיפך (אי-הסכמה)

*להכיר בשינויים בעמדה ולהסביר אותם*לאתגר רעיונות באופן מכבד

*לדון בחלופות במטרה להעריך אותן*שינוי דעה
*קישור בין רעיונות במטרה לשלב ביניהם

הצעדים הבאים לפיתוח הדיאלוג:

שלב מתקדםשלב ביניים שלב ראשוני
(כישורי דיאלוגיות מורכבים)(התפתחות)(כישורי דיאלוגיות בסיסיים)

עוצמת טיעון 
הדובר

גם ילדים צעירים משתמשים במילים כמו 
"בגלל" ו"כי" כדי להסביר את הנימוקים 

שלהם. כשתראו שהם עושים זאת 
בביטחון תוכלו להתחיל לאתגר אותם 
בעדינות כשלדעתכם ביכולתם לפתח 

הלאה את הנימוקים שלהם.

בשלב הזה חשוב שילדים יתחילו לחשוב 
לעומק על תוקפו של הטיעון שלהם ולא רק 

'מה דעתי', תוך שימוש בראיות מתוך 
ההקשר הנתון (למשל הטקסט שקראתם, 

הסרטון שבו צפיתם וכד'). הוראה דיאלוגית 
המביאה להרחבת רעיונות תכוון את הילדים 

לחשיבה ביקורתית יותר.

בשלב הזה נצפה לראות אצל התלמידים 
מיומנות של הבאת ראיות לטיעוניהם תוך 
שהם הסתמכות לא רק על ידע כללי ועל 

חוויות אישיות שלהם, אלא גם על אזכורים 
אינטרטקסטואליים ועל משאבים נוספים.

המדדים שלהלן יסייעו לכם להעריך את הדיאלוג שמנהלים הילדים במונחים של כל אחד מהממדים. ייתכן שתבחינו שהילדים מפגינים 
התנהגויות מכל טווח המדדים, ושזה מאוד ספציפי להקשר. השתדלו לקחת בחשבון את התפתחותם בכל ארבעת המדדים השונים בכדי 

לבנות יחדיו קהילת למידה שבה ניתן לשתף ברעיונות, להרחיב אותם ולאתגר אותם בסביבה אמפטית, סובלנית ומכילה. הקלקה על כל אחד 
מהמדדים תוביל אתכם לעמוד הדוגמאות הרלוונטי. ניתן לחזור לטבלה זו בכל עת באמצעות הקלקה על הכפתור הירוק הנמצא בתחתית כל 

עמוד דוגמאות.

קהילה - רעיונות 
ופעולות 

קולקטיביים

התייחסות 
לאחרים: שילוב 

רעיונות

התמודדות עם 
ריבוי נקודות-מבט 

(רבגוניות)

כלי למדידת התקדמות דיאלוגית - מדדים

תגלו שילדים מפגינים בשיח ביניהם התנהגויות מכל טווח המדדים. כלי זה אינו מיועד לשמש כרשימת-מכולת מדויקת של מיומנויות, אלא לסייע 
לכם לחשוב על התפתחות הדיאלוגיות של הילדים. מטרת הרעיונות שלהלן היא לסייע לכם להבין כיצד תוכלו לקדם הלאה את דיוניהם של 

הילדים.

קהילה - רעיונות 
ופעולות 

קולקטיביים

ברמה המתקדמת תלמידים יהיו מסוגלים 
להקצות לעצמם תפקידים ומטרות כדי 

להשלים משימות. השתמשו במיני-מפגשי-
מליאה במהלך זמן העבודה בקבוצות 

ובקשו מהתלמידים לחשוב על התקדמותם 
במשימה. עליכם להתמקד ביכולתם לעבוד 

יחדיו כקבוצה, ולא רק בפעילות עצמה. 
ארגנו סיטואציות שבהן ניתן להעריך את 

ערכם של הרעיונות ועודדו את התלמידים 
לחשוב על כך.

בשלב הזה ילדים מרבים להשתמש ב"אני 
מתבסס/ת על..." להטיותיו כביטוי שמצביע 

על כך שהם משתדלים להציג נקודה שהעלו 
כרלוונטית לרצף הדיון. אתם עשויים לשים 

לב שהם משתמשים בביטוי הזה ודומיו 
אפילו כשהם כלל לא מתבססים על רעיונות 

קודמים! 
כשתרגישו שהתלמידים משתמשים בקלות 

 "...X בביטויים כמו "אני מתבסס/ת על דברי
או "אני רוצה לחזור רגע למה שאמר/ה 

Y..." אתם יכולים להתחיל לאתגר אותם אם 
אתם מרגישים שהם משתמשים בביטויים 

הללו באופן שטחי.

כאשר הילדים מסוגלים להביע אי-הסכמה 
זה עם זה ולקבל את קיומן של נקודות-מבט 

שונות, יש לעודד אותם לשאול את עצמם 
אם רעיונות חדשים שהועלו גרמו להם 
לשנות את דעתם. כדי להראות לילדים 

ששינוי עמדה עשוי להיות צעד חשוב ומועיל, 
על המורה להדגים שימוש במשפטים כגון 
"שיניתי את דעתי – קודם חשבתי X אבל 

."Y כעת אני חושב/ת

בשלב הזה תגלו שהדגמה מצד המורה 
היא מרכזית לשם הכלת כלל התלמידים, 

ושאתם הם המובילים את האתוס של 
הקהילה. שבחו ילדים כאשר הם מכילים 
אחרים באופן פעיל בכך שהם מבקשים 

מהם לשתף ברעיונותיהם. ייתכן 
שתבחרו לערוך דיונים בעיקר במסגרת 

כלל-כיתתית, אולם חלוקת הילדים 
לזוגות לשיח תאפשר ליותר קולות 

להישמע.

עבודה קבוצתית בשלב הזה תאפשר לילדים 
לקחת אחריות על הכלת חבריהם לכיתה. 

קבעו תפקידים בכל קבוצה: תנו לילדים את 
המשימה לתת משוב לכיתה בנוגע לאיכות 
ההכלה בקבוצתם. אולי תבחרו למנות את 

אחד הילדים לתפקיד 'מעודד' אשר תפקידו 
המפורש הוא לזהות התהנהגויות מכילות 

מצד חברי קבוצתו.

התייחסות 
לאחרים: שילוב 

רעיונות

לעיתים קרובות ילדים כל-כך עסוקים 
ברעיונות שלהם עצמם שהם מעוניינים 

לשתף עם חבריהם, עד כדי כך שהם לא 
באמת קשובים זה לזה. על המורה 
להדגים בהתנהגותו/ה כיצד לשלב 

בדבריו/ה רעיונות של אחרים ולהתייחס 
אליהם. כמו כן, כאשר רעיונות של 

הילדים מתקשרים זה לזה על המורה 
להסב את תשומת-לבם לכך. יש לשבח 

ילדים כאשר הם עושים זאת באופן 
מפורש באמצעות אזכור שמו של ילד 

אחר.

בעבודה בקבוצות תצפו לראות שתלמידים 
מסוגלים לתחקר זה את זה כדי ללמוד עוד 

בנוגע לרעיונות של חבריהם לקבוצה. 
בכיתה דיאלוגית ברמה גבוהה, עשויים 

התלמידים להביא את הכישורים הללו לידי 
ביטוי גם במסגרת עבודה כלל-כיתתית. כך 

המורה מפסיק למלא תפקיד של צינור 
מרכזי המנתב את הדיון, והילדים הם אלה 

שמגיבים זה לזה ומפנים זה לזה שאלות 
הבהרה. אתגרו אותם בבקשה לזהות את 
הרכיב ה'חדש' ברעיון וכיצד הוא מתקשר 

לרעיונות אחרים שהועלו.

התמודדות עם 
ריבוי נקודות-מבט 

(רבגוניות)

נקודת מפתח כאן היא ההבנה שרעיונות 
עשויים להיות שונים זה מזה, וזה בסדר. 
למדו ילדים לומר "אני לא מסכים/מה עם 

הרעיון הזה בגלל ש...". הבהירו להם 
שאי-ההסכמה שלהם היא כלפי הרעיון, 

ולא כלפי הילד שהעלה אותו.

כאשר אתם מעודדים תלמידים לתת משוב 
על העבודה הקבוצתית, בקשו מהם לחשוב 

לעומק על שינויי עמדה שקרו בקבוצתם. 
מהלך כזה יאפשר להם להתחקות אחרי 
רעיונות שהועלו בקבוצה ולשלב ביניהם, 
ולחשוב מה היו הטיעונים שלהם כאשר 

שינוי את דעתם.



הקשבה זה לזה (באופן פעיל ובסבלנות)
לא-מילולי, המתנה לתור הדיבור, לא מלווה בהרמת יד תוך כדי מחשבה על מה שאני עצמי רוצה 

להגיד
דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון בקבוצות קטנות)

הערות
הילדים דנים בקבוצות קטנות לגבי הטענה "האם אנחנו צריכים להיות נאמנים לעצמנו או לעשות מה שמקובל 
ונכון", זאת בעקבות הסרטון "ילד של אבא". S5 מסבירה את המשימה, ו-S7 משנה את דבריה כך שיתאימו 

למשימה שניסחה S5. הדבר מעיד על כך ש-S7 הקשיבה לדבריה של S5. בנוסף, S7 אומרת שהיא מסכימה 
 S3 לאחר מכן .S7-מקשיבה ל S2-משלימה את דבריה. הדבר מעיד על כך ש S2-עם הטענה (הראשונה), ו

.S3-מקשיבה ל S5-משלימה את דבריה. שוב, הדבר מעיד על כך ש S5-מביעה את דעתה ו

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
לאחר צפייה בסרטון "בבון על הירח", מתקיים דיון לגבי השאלה "מה הופך בית לבית?" S5 מציינת מה חסר 

לבבון בבית שלו, שלא מאפשר להגדיר אותו כבית עבורו. המורה (T) מנסחת מחדש את מה ש-S5 אומרת, ו-
S5 משלימה את דברי המורה, דבר המעיד על כך שהיא מקשיבה לה.

חזרה לטבלת המדדים



הצטרפות באמצעות הצעת רעיונות
ילדים מעלים רעיונות כתשובה לשאלות המורים, לא כתגובה לתשובות הילדים האחרים

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
דיון כיתתי לאחר הצפייה הראשונה בסרטון "בבון על הירח". הילדים מציעים רעיונות כתגובה לשאלות 

המורה (T) ומסבירים את עצמם.

דוגמה 2: גילאי 12-15 (דיון במליאה)



הערות
לאחר צפייה בסרטון "בבון על הירח" המורה (T) שואלת את התלמידים אילו מסרים הבמאי רצה להעביר 
דרך הסרטון, ומה הופך בית לבית. הם מציעים רעיונות בתגובה לשאלותיה. המורה לא מחפשת להרחיב 
על הרעיונות של התלמידים בשלב זה, אלא פשוט אוספת מגוון דעות, שישמש בסיס לדיון בשלב מאוחר 

יותר.

חזרה לטבלת המדדים



עידוד כלל המשתתפים לתרום לדיון (חגיגה של נקודות-מבט 
שונות)

השתתפות לפי תור - סביר להניח שבשלב הזה הדבר יעשה בהובלת המורה

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון בקבוצות קטנות)

הערות
הילדים מתחלקים לקבוצות קטנות ונדרשים להכין קומיקס לאחר שצפו בסרטון "ילד של 

אבא" ודנו בו. הם דנים בדרכי הפעולה לביצוע המשימה ו-S3 קובעת כי היא מתחילה 
לצייר. בתגובה S5 אומרת לה שצריכים לעבוד בשיתוף פעולה, כך שכל אחד יתרום 

לעשייה. S7 חוזרת על מילותיה השיתופיות של S5 בשירה. שימו לב שבמקרה זה העידוד 
להשתתף מגיע מהתלמידים עצמם, ולא מהמורה.

דוגמה 2: גילאי 12-15 (דיון בקבוצות קטנות)

הערות
הנערים מתחלקים לקבוצות קטנות ונדרשים להכין קונצרטינה משלהם בעקבות דיון ביצירה 

"עיר אקסצנטרית". כל אחד צריך להכין ציור שמייצג את תרבות היום-יום שלו, ולבסוף הם 
נדרשים לחבר את הציורים יחדיו. כל אחד מהנערים בקבוצה מציין מה התחביבים שלו, 
שאותם הם מתכוונים לצייר בדף שייצג אותם. S6 מנסה לדבר אך האחרים מפריעים לו 
כשמתחילים לתכנן את הכריכה של הקונצרטינה (דף הפתיחה ודף הסיום). S7 מבקש 

מהאחרים להקשיב ל-S6 ובכך מתעקש לכלול אותו בדיון. גם כאן, השמירה על זכות 
הדיבור של האחר מגיעה מתלמיד, ולא מהמורה.

דוגמה נוספת בעמוד הבא...



דוגמה 3: גילאי 12-15 (דיון בקבוצות קטנות)

הערות
התלמידים מתחלקים לקבוצות קטנות ודנים ב"עיר אקסצנטרית" ובהבדלים בין בני אדם 

באופן כללי. כל אחד מציין הבדל אחר, בתורו, מבלי שהמורה מעורבת.

חזרה לטבלת המדדים



הכלה באמצעות הזמנת אחרים לתרום לדיון
ילדים שואלים את חבריהם לכיתה אם יש משהו שברצונם לשתף בו או להוסיף

דוגמה: גילאי 8-11 (דיון בקבוצות קטנות)

הערות
דיון קבוצתי בנוגע למשפט "עלינו לעשות מה שנכון עבורנו, ולא מה שהחברה אומרת לנו 

לעשות". אחת הבנות לוקחת על עצמה את האחריות לניהול המשימה, ומורה לילדים מסוימים 
לקרוא את ההוראות בקול רם, ואף מסייעת לילד הקורא כאשר הוא נתקל בקושי, משבחת אותו 

על הקריאה וכיו"ב, ומתנהגת כמו שמורה הייתה מתנהגת.

חזרה לטבלת המדדים



עבודה משותפת במטרה להגיע להסכמה בנוגע לרעיון
הצגת מעורבות זה ברעיונותיו של זה

דוגמה: גילאי 8-11 (דיון בקבוצה קטנה בהנחיית המורה)

הערות
הילדים דנים בשאלה "האם אני צריך לדכא את הצורך שלי כי החברה חושבת משהו אחר, או 
שאני צריך להיות נאמן לעצמי?" בעקבות צפייה ודיון בסרטון "ילד של אבא". S18 מביע את 

דעתו, S7 מביע דעה נגדית. S3 מביעה דעה נגדית ל-S7 באמצעות שימוש בקונטקסט אחר. 
S7 מסכים איתה. אי-ההסכמה מובעת באופן מכבד כלפי האחר.

חזרה לטבלת המדדים



חקירת רעיונות שונים בחתירה למציאת קרקע משותפת
חקירת השונה והדומה בין רעיונות שונים בניסיון למצוא היכן ניתן להגיע להסכמה

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
לאחר צפייה בסרטון "ילד של אבא" ודיון שנערך סביבו, המורה (T) מסכמת את השיעור ומנסה 
להפריך את הדעה הקדומה לגבי מה מותר ומה אסור לבנים לעשות באמצעות הכללה. הילדים 

מעלים רעיונות סביב הדעה הקדומה לגבי מה בנים עושים או לא עושים - S73: לא רוקדים בלט; 
Ss: משחקים כדורגל, מתאגרפים. S75 מסכם לאחר שאלת המורה על הפרכת הדעה הקדומה, 

שכל אחד יכול לעשות מה שהוא אוהב. בהדרכת המורה, התלמידים חוקרים רעיונות שונים 
ומנסים להגיע להסכמה.

דוגמה 2: גילאי 12-15 (דיון במליאה)



הערות
לאחר שדנו במליאה כיתתית במשמעות הספר "עיר אקסצנטרית", המורה (T) מקשרת את הדיון 
ושואלת איך גיוון בא לידי ביטוי בחיי התלמידים. התלמידים טוענים שהגיוון בא לידי  לערך הגיוון, 

ביטוי במדינה שלהם, ישראל. הם מעלים מספר טענות שונות: (1) בישראל יש גיוון תרבותי 
משום שהיא כור היתוך של הרבה עדות; (2) מצד שני יש תרבות ישראלית אחת שנוצרה ממיזוג 

התרבויות הזה; (3) ישנם פליטים סודנים בישראל, שמביאים עימם גיוון תרבותי נוסף. המורה 
מדגימה הצגת דעות שונות ושילובן, תוך הדגשת השונה והדומה ביניהן, בניסיון למצוא היכן ניתן 

להגיע להסכמה כלשהי, לתפיסה המסכמת את כל מה שנאמר בדיון.

חזרה לטבלת המדדים



משא-ומתן בנוגע לרעיונות שונים בחתירה להסכמה
התייחסות לרעיונות שונים שהועלו, לפעמים תוך שימוש במילות הבעת אפשרות (אולי, 

ייתכן, כנראה וכד') כדי להציע פתרונות

דוגמה: גילאי 12-15 (דיון במליאה)

הערות
התלמידים דנים במליאה, בהנחיית המורה (T), בתוכן הסרטון "בבון על הירח". מתוך הדיון עולות 

הגדרות שונות למושג 'בית'. המורה מדגימה כיצד ניתן ליישב את כל הדעות השונות וכך התלמידים 
מגיעים למסקנה שיש שני סוגים של בית - חומרי ורוחני.

חזרה לטבלת המדדים



הערכת רעיונות שונים ובחירת דרך פעולה
תיעדוף רעיונות והערכתם, הגעה להחלטה קבוצתית לעשות משהו

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון בקבוצות קטנות בליווי המורה)

הערות
לאחר צפייה בסרטון  "בבון על הירח" ודיון במליאה, התלמידים התחלקו לקבוצות ובכל 

קבוצה התבקשו ליצור תוצר קבוצתי המתאר את המושג "בית". הם מעלים רעיונות שונים 
כיצד ליצור את התוצר ולבסוף S14 מסכם מהי דרך הפעולה שנבחרה ע"י הקבוצה.

דוגמה 2: גילאי 12-15 (עבודה בקבוצות קטנות)

הערות
התלמידים קיבלו משימה לכתוב הגדרה משותפת ל"מהו בית". הם דנים באופן הפעולה 

שבו ינקטו במטרה למלא את המשימה.

חזרה לטבלת המדדים



מתן סיבות באמצעות המילים "בגלל" או "כי"
אמנם המילים 'בגלל' או 'כי' לא מובילות תמיד לטיעון קוהרנטי לחלוטין, אבל 

הכוונה קיימת

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון בקבוצות קטנות)

הערות
הילדים דנים בשאלה: מהם רגשותיו של האב בסרטון "ילד של אבא". S6 מביעה את דעתה 

ומנמקת אותה באמצעות המילה 'כי'.

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
המורה שואלת מי רוצה לשתף איך השונות באה לידי ביטוי בסרטון "ילד של אבא". S2 משיבה 

לשאלתה ומנמקת את תשובתה.

דוגמה 3 מגילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
בעקבות הסרטון "ילד של אבא", הילדים דנו בקבוצות קטנות אם הם מסכימים עם הטענה שכל 

אחד צריך להיות נאמן לעצמו, לבטא את החלומות והצרכים שלו, או בעצם לעשות מה שהחברה 
מכתיבה וקובעת. כעת הם משתפים במליאה בדעות שדנו בהם בקבוצות. S9 מביעה את דעתה 

ומנמקת אותה.

חזרה לטבלת המדדים



הצדקה באמצעות מתן סיבות מעבר לפשוט 'הבעת דעה', לרוב 
באמצעות שימוש בהקשר מסוים

שימוש בראיות מתוך הטקסט/שיעור/הקשר

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון בקבוצות קטנות)

הערות
בעקבות צפייה בסרטון "ילד של אבא", הילדים דנים בקבוצות קטנות בשאלה "מהם רגשות האב 

 S3 .משיבה לשאלה ומנמקת באמצעות התייחסות לסרטון עצמו S2 "?בחלקים שונים בסרטון
מסכימה עם S2 ומנמקת את דעתה באמצעות התייחסות לסרטון.

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
לאחר שצפו בסרטון "ילד של אבא", ודנו בקבוצות קטנות בשאלה "מהם רגשות האב בחלקים 
שונים בסרטון?", מתקיים דיון כיתתי לגבי שאלה זו. S2 משיבה לשאלות המורה (T) ומנמקת 

אותן באמצעות התייחסות להתרחשויות ספציפיות בסרטון.

חזרה לטבלת המדדים



הצדקת רעיונות באמצעות קישור לידע כללי/נרחב יותר
שימוש בידע נרחב יותר, מעבר לטקסט/שיעור/הקשר הנוכחי

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון בקבוצות קטנות בליווי המורה)

הערות
בהתחלה הילדים מדברים על העכבר בלשון נקבה (עכברה). אחרי שהחוקרת (R) מציגה להם שאלות 

בנוגע למגדר של העכבר/ה, הילדים נזכרים במורה שסיפרה להם את סיפורו של בילי אליוט, ובאמצעות 
השוואה בין הסרט לסרטון הם מגיעים למסקנה שהעכבר הוא אכן בן. לדעתם ראייה לכך היא רצונו של 

האב שהעכבר יהיה מתאגרף.

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון במליאה)



הערות
הילדים דנים בשאלה: מהם רגשותיו של העכבר הילד בסרטון "ילד של אבא", ומשתמשים בהקשר רחב 

יותר של משחקים אופייניים שבנים ובנות יכולים לשחק בהם.

חזרה לטבלת המדדים



חשיבה על רעיונות של אחרים (חזרה על רעיונות)
חזרה על רעיון של מישהו אחר

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
בעקבות הסרטון "ילד של אבא", הילדים דנו בקבוצות קטנות אם הם מסכימים עם הטענה שכל 

אחד צריך להיות נאמן לעצמו, לבטא את החלומות והצרכים שלו, או בעצם לעשות מה שהחברה 
מכתיבה וקובעת. כעת הם משתפים במליאה בדעות שדנו בהם בקבוצות. המורה (T) חוזרת על 

הדעות של הילדים, ומנסחת אותן במילים אחרות.

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
לאחר צפייה בסרטון "ילד של אבא", המורה (T) שואלת את הילדים מה היו התחושות של העכבר 

האב בתחילת הסרטון ובסופו. S4 מתייחסת למחשבות של האב ומוסיפה גם את הדעה השונה 
של הבן. המורה מתייחסת לדעתה ומנסחת אותה מחדש.

חזרה לטבלת המדדים



כבוד כלפי רעיונות של אחרים (הסכמה)
לפעמים מדובר בפשטות בהבעת הסכמה עם דובר קודם לפני הוספת רעיון נוסף 

של הדובר

דוגמה: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
המורה (T) שואלת את הילדים מה דעתם: האם עלינו לוותר על החלומות שלנו בגלל הכללים 

של החברה או לחילופין להיות נאמנים לעצמנו? S10 לא מסכים עם המשפט ומנמק את דעתו. 
המורה מביעה את הסכמתה עם דעתו לאחר שמנסחת מחדש את תשובתו.

חזרה לטבלת המדדים



התייחסות לאחרים דרך עיסוק ברעיונותיהם או הזמנה להרחיב אותם
הצעת תוספת לנקודה שהועלתה או בקשת הבהרה

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון בקבוצה קטנה בליווי המורה)

הערות
הילדים דנים במשפט "עליי לעשות מה שנכון עבורי ולא מה שהחברה אומרת לי לעשות". 

הילדים שואלים זה את זה שאלות ומזמינים זה את זה להרחיב בנוגע לדעותיהם.

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון בקבוצות קטנות)

הערות

הילדים דנים בקבוצות קטנות בסרטון "ילד של אבא". השאלה שהם עוסקים בה היא: "מהם 
רגשותיו של העכבר האב בחלקים השונים בסרטון?" S2 מביעה את דעתה לגבי 

הרגשות/המחשבות של העכבר האב. S3 מביע את הסכמתו עם דבריה של S2 ואף מוסיף להם.

חזרה לטבלת המדדים



גילוי אמפתיה כלפי רעיונות שונים מאלה של הדובר
הדובר מעמיד את עצמו במקומו של האחר ומכיר בנקודת-המבט שלו/ה

דוגמה 1: גילאי 12-15 (דיון בקבוצה קטנה בליווי המורה)

הערות
לאחר צפייה בסרטון "בבון על הירח", ודיון במליאה ובקבוצות קטנות בהגדרות השונות למושג 

'בית', התלמידים משתפים את ההגדרה שלהם באמצעות הפלטפורמה עם תלמידים מבית ספר 
אחר. בתגובה התלמידים מבית הספר השני שולחים את ההגדרה שלהם ל'בית', אך התלמידים 
מבית הספר הראשון לא מסכימים עם ההגדרה שלהם, משום שהיא עושה שימוש במילה 'בית' 

על מנת להגדיר 'בית'. S22 רוצה לכתוב ישר את הסיבה לכך שאינם מסכימים עם ההגדרה של 
בית הספר השני, אך S23 ו-S14 מתלבטים כיצד הכי נכון לכתוב להם את דעתם, מבלי להעביר 

ביקורת נוקבת מדי, או לפגוע. בסופו של דבר S22 מציע בעצמו דרך לרכך את הביקורת. בכך 
התלמידים מגלים אמפתיה כלפי דעה שונה משלהם לגבי ההגדרה למושג 'בית', וכן אמפתיה 

כלפי האחר בהיבטים של העברת ביקורת שלילית.

דוגמה נוספת בעמוד הבא...



דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
לאחר צפייה בסרטון "בבון על הירח", דיון בו, והכנת תוצרים הממחישים את הגדרתם למושג 

"בית", המורה (T) מציגה לתלמידים את התוצרים של בית ספר אחר. היא שואלת אותם אם הם 
מסכימים עם ההגדרה של בית הספר השני. S14 מעבירה ביקורת על האופן בו התלמידים מבית 
הספר השני בחרו להציג את ההגדרה שלהם. S131 מביאה הצדקה לדרך שבה בחרו התלמידים 
 S138-ו S15 .מבית הספר השני להציג את ההגדרה שלהם, תוך שהיא מגלה אמפתיה כלפיהם
מסכימים עם הטענה של S131, שלוקחת בחשבון את עמדתם האפשרית של התלמידים מבית 

הספר השני ובכך גם הם מביעים אמפתיה.

חזרה לטבלת המדדים



הרחבת רעיונות של משתתפים אחרים במטרה לכלול אותם
הרחבת/הצדקת/הנמקת רעיון של משתתף אחר תוך התייחסות לבעל הרעיון

גילאי 12-15 (דיון במליאה)

הערות
הילדים מדברים על הספר "עיר אקסצנטרית" ומנתחים את התמונות. S8 מציעה פרשנות לציור. 

S12 מתייחס לדבריה ואף מרחיב עליהם.

חזרה לטבלת המדדים



לתחקר מישהו במטרה ללמוד עוד על נקודות-המבט השונות שלו
לתחקר משתתף אחר: הזמנה להרחיב/להצדיק/לנמק

דוגמה 1: גילאי 4-7 (דיון במליאה)

הערות
הילדים עורכים משחק תפקידים, ובמסגרת המשחק הם חוקרים את הילד שממלא את תפקיד 

הנמלה הקטנה באשר לסיבות לפעולותיו/ה בסרטון.

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון בקבוצה קטנה בליווי המורה)

הערות
הילדים דנים בשאלה "האם אני צריך לדכא את הצורך שלי כי החברה חושבת משהו אחר, או 
שאני צריך להיות נאמן לעצמי?" בעקבות צפייה ודיון בסרטון "ילד של אבא". S17 מביעה את 

דעתה והמורה (T) מבקשת ממנה להרחיב באמצעות דוגמה.

דוגמה נוספת בעמוד הבא...



דוגמה 3: גילאי 12-15 (דיון במליאה)

הערות
לאחר צפייה בסרטון "בבון על הירח", המורה (T) שואלת מה קרה בסרטון. התלמידים מעלים 

 S16 שואל על דבריה של המורה, ובכך מנסה להבין את טענתה. לאחר מכן S16 .נקודות שונות
מציע רעיון, ו-S26 מתייחס לדבריו ושואל עליהם. הדבר מעיד על כך ש-S26 מנסה להבין יותר 

.S16 לעומק את הטענה של

חזרה לטבלת המדדים



הרחבת רעיונות של אחרים במטרה לקדם חשיבה חדשה
הרחבת/הצדקת/הנמקת רעיונות במטרה לפתח רעיונות חדשים (שימוש בדיבור 

למטרת חשיבה משותפת)

דוגמה 1: מגילאי 12-15 (דיון במליאה)

הערות
לאחר שדנו בקבוצות קטנות ביצירה "עיר אקסצנטרית" ובמה אפשר להבין ממנה, הנערים 

מציינים במליאה לאיזו מסקנה הגיעו בדיון. המורה (T) משתמשת ברעיון שלהם ומנסה לגרום 
להם להרחיב על רעיון זו ודרכו להגיע לרעיונות חדשים, כפי ש-S11 אכן עושה.

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון במליאה)



הערות
לאחר צפייה בסרטון "ילד של אבא", ודיון בשונות שבאה לידי ביטוי בסרטון, המורה (T) מזכירה 

לתלמידים שהמטרה הנוספת של השיעור היא ללמוד לכבד תרומות וטיעונים של חברים לדיון. 
היא שואלת את התלמידים אם לפי דעתם היה כבוד בכיתה כלפי טיעונים של חבריהם לדיון. 

S11 משיב לשאלת המורה כי אכן התלמידים כיבדו אחד את השני. המורה שואלת שאלת המשך 
 S11 מרחיבה על דבריו של S6 .והוא מרחיב על תשובתו הראשונה S11 לגבי תשובתו של

ומפתחת אותם לכדי רעיונות חדשים.

חזרה לטבלת המדדים



להכיר בכך שאחרים עשויים שלא להסכים איתנו ולהיפך (אי-הסכמה)
להכיר בקיום אי-הסכמה או להביע אי-הסכמה

דוגמה 1: גילאי 4-7 (דיון בקבוצות קטנות, לעיתים המורה מצטרפת לקבוצה)

הערות
המורה (T) נותנת לילדים משימה בקבוצות קטנות: לצייר דרכים שיהפכו את הכיתה למקום נעים 
יותר. הילדים מתווכחים ביניהם מה ואיך לצייר. S1 רוצה לצייר את המורה בדרך מסוימת. S5 ו-

S12 לא מסכימות איתו. לאחר מכן S1 רוצה לצייר את מה שציירו כבר (שקט בכיתה) בדרך 
אחרת ושוב מתעוררת אי הסכמה. באיזשהו שלב המורה מגיעה לבדוק את ההתקדמות שלהם. 

S5 מכירה בכך שיש ביניהם אי הסכמה ומסבירה למורה מדוע. המורה מנסה לכוון אותם לסובלנות 
והכלה כלפי S1. המורה הולכת ו-S1 מציע לצייר את הילדים בכיתה, אך חברי הקבוצה שוב 

מתנגדים לרעיון. S1 מתווכח איתם, אך הם מסבירים לו שהם נתנו לו לצייר קודם את מה שהוא 
רצה על אף שלא הסכימו איתו וכעת הוא צריך לוותר. הם מכירים באי-ההסכמה אחד עם השני, 

ומסכמים שצריך להתגמש - פעם להסכים לדעה הפוכה משלי, ופעם לעמוד על שלי ואז הצד השני 
צריך להתגמש.

דוגמה נוספת בעמוד הבא...



דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון בקבוצה קטנה בליווי המורה)

הערות
בעקבות הסרטון "ילד של אבא" הילדים דנים בשאלה "האם נכון לעשות מה שנכון בשבילנו או מה 

שהחברה/אחרים רוצים שנעשה." S47 ו-S11 מביעים את דעתם ואומרים כי הם מסכימים עם 
המשפט. S11 מביעה את אי הסכמה לטענות של שניהם באופן מכבד. ניכר כי היא מבינה שיכולים 

להיות חילוקי דעות בין אנשים שונים.

דוגמה 3: גילאי 8-11 (דיון בקבוצה קטנה בליווי המורה)

הערות
לאחר צפייה בסרט "ילד של אבא", הילדים דנים בשונות של העכבר, ולאחר מכן בשאלה: האם 

עלינו לוותר על החלומות שלנו בגלל הכללים של החברה או לחילופין להיות נאמנים לעצמנו? בדיון 
עולות פרשנויות לגבי העכבר (שאוהב לרקוד) ובהתאם לשאלה אחד הילדים קובע כי העכבר היה 

נאמן לעצמו והתוצאה הייתה חיובית. S9 מתייחס לכל הדיון בכללותו - לפרשנות לפיה העכבר אינו 
אוהב אגרוף, ומביע את אי הסכמתו עם כולם.

דוגמה נוספת בעמוד הבא...



דוגמה 4: גילאי 12-15 (דיון במליאה)

הערות
 S15 לאחר שדנו בקבוצות קטנות ביצירה "עיר אקסצנטרית" ובמה אפשר להבין ממנה, מציינת
 ,S15 מנסחת מחדש את דבריה של (T) במליאה מסקנה שהגיעה אליה לגבי היצירה. המורה

ושואלת את שאר המשתתפים מה דעתם. S11 מסכים עם דבריה של S15, אך S13 אינה 
מסכימה איתם. היא מנמקת את אי-ההסכמה שלה ומביעה אותה במילים, באופן מכבד.

חזרה לטבלת המדדים



לאתגר רעיונות באופן מכבד
הקשבה לרעיון והקדמת אי-הסכמה בהכרה שהוא שריר ותקף גם אם הדובר אינו 

מסכים איתו

דוגמה: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
בעקבות צפייה בסרטון "ילד של אבא" הילדים דנים בשאלה מה הם חושבים על העכבר הילד, על 

ההתנהגות שלו ועל התחביבים שלו. S1 מביעה את דעתה בעוד ש-S8 ו-S28 חולקים עליה 
באופן מכבד.

חזרה לטבלת המדדים



שינוי דעה
תלמידים אומרים ששינו את דעתם או רומזים לכך

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
הכיתה דנה בשאלה האם העכבר הילד בסרטון "ילד של אבא" יכול/צריך לרקוד בלט או לעסוק 

בספורט יותר 'גברי'. S1 אומרת בתחילת הדיון שהוא צריך לעסוק בתחביבים של בנים, ומשנה 
.(T) את דעתה בעקבות הדיון הכיתתי. היא מודה בשינוי הדעה בעקבות שאלתה של המורה

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון בקבוצות קטנות)

הערות
הילדים עובדים על קומיקס משותף בעקבות צפייה בסרטון "ילד של אבא". S7 קובע כי פרצוף של 

עכבר הוא דבר מכוער. S5 ו-S3 טוענים ההיפך ו-S7 משתכנע ומרכך את עמדתו: "תלוי איזה 
עכבר". הדבר מעיד על כך ש-S7 שינה את עמדתו.

דוגמה נוספת בעמוד הבא...



דוגמה 3: גילאי 4-7 (דיון במליאה)

הערות
המורה (T) מעלה את המשפט "האם אנחנו תמיד צריכים להתנהג כמו כולם" לדיון, וכל ילד מניח 
פתק עם השם שלו קרוב למילה 'מסכים' או למילים 'לא מסכים'. לאחר מכן הילדים צופים בסרטון 

"נמלה" והמורה שואלת לאחר הצפייה אם ישנם תלמידים ששינו את דעתם לגבי המשפט 
בעקבות הסרטון. S6 מציין כי שינה את דעתו.

חזרה לטבלת המדדים



להכיר בשינויים בעמדה ולהסביר אותם
לא רק הצהרה על שינוי עמדה: גם מתן הסבר לשינוי 

דוגמה: גילאי 4-7 (דיון במליאה)

הערות
לאחר הצפייה בסרטון "נמלה", הילדים העבירו את כרטיסיות "מסכים/לא מסכים" שלהם 
לנקודה שמייצגת את השינוי בדעתם, והמורה (T) מבקשת מהם להסביר את הסיבה/ות 

לכך ששינו את דעתם.

חזרה לטבלת המדדים



לדון בחלופות במטרה להעריך אותן
ראייה לחשיבה ביקורתית: השוואה בין רעיונות במטרה לבחון את ערכם

דוגמה 1: גילאי 8-11 (דיון במליאה)

הערות
התלמידים דנים בדיון כלל-כיתתי בשאלה אם ללכת על החלומות או לוותר עליהם לטובת 

אחרים/החברה, בהקשר לסרטון "ילד של אבא". מרבית התלמידים מסכימים, אולם S9 מביע 
דעה סותרת. הוא עושה זאת באופן מכבד ומספק הסבר לדעה החלופית שהוא מציג. S15 סותר 

את ההסבר, גם כן בצורה מכבדת, באמצעות ראיות מתוך הסרטון.

דוגמה 2: גילאי 8-11 (דיון במליאה)



הערות

לאחר צפייה בסרטון "ילד של אבא" מתקיים דיון במליאה, בו הילדים משתמשים בחשיבה 
ביקורתית סביב השאלה הכללית- מה מקובל בחברה מבחינת פעולות של בנים ובנות ומתמקדים 
בפעולת הריקוד – האם זה מקובל ונכון שבנים רוקדים. הילדים מחליפים דעות, מנמקים ומציגים 

דוגמאות. S67 טוען שריקוד נועד רק לבנות ו-S6 טוענת שיש בנות מתאגרפות או משחקות 
כדורגל. S70 מסכמת ואומרת שאין הבדל בין בנים לבנות וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.

חזרה לטבלת המדדים



קישור בין רעיונות במטרה לשלב ביניהם
עבודה קבוצתית על רעיונות במטרה ליצור משהו חדש

דוגמה: גילאי 12-15 (דיון במליאה)

 

הערות
לאחר שדנו בקבוצות קטנות ביצירה "עיר אקסצנטרית" ובמה אפשר להבין ממנה, וכן ציינו 

במליאה לאיזו מסקנה הגיעו בדיון הקבוצתי, המורה מנסה לקשר את הרעיונות שעלו במליאה 
לנושא רחב יותר. היא גורמת לתלמידים לקשר בעצמם בין הנושאים, ובכך הם עובדים יחד - 

בתיווך המורה - על יצירת רעיונות חדשים.

חזרה לטבלת המדדים


	1.1. Dialogue Progression Tool cover TRANSLATED
	1.2. author page HEBREW
	1.3. General Introduction + Introduction to SPCLL dialogue progression tool HEBREW
	1.4. Dialogue Progression Tool FINAL
	SPCLL
	CB1
	CB2
	CB3
	CD1
	CD2
	CD3
	CS1
	CS2
	IB1
	ID1
	IS1
	RB1
	RB2
	RD1
	RD2
	RD3
	RS1
	RS2
	MB1
	MD1
	MD2
	MS1
	MS2
	MS3




