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 תכנית לימוד אוריינות תרבותית
 )יםספר יסודי תימדריך לשימוש בכרטיסי השיעור (בב

 

 תרבותית ואוריינות שיח ,חשיבה לקידום השיעור בכרטיסי תשתמשושו בסרטים מהצפייה הנוישת מקווים אנו
 .בכיתתכם
 להשתמש שתדעו על מנת ,השיעור לכרטיסי שתעברו לפני המקצועי הפיתוח חומרי על לעבור תתבקשו

 :תקחו בחשבון את הנקודות הבאותו המתאים בהקשר בכרטיסים
 נושאים ועקרונות ללימוד אוריינות תרבותית 
  דיאלוג בכיתהובניית קידום 
 תיווך טקסטים ללא מילים 

 

 .השיעור מכרטיסי המרב את להפיק ווכלשתעל מנת  תמיכה לכם קספל נועד שלפניכם המדריך
 'מעבר'ו הסרט 'על' לדיון ורעיונות תרבותית הבנה של נושאים ,וארגומנטציה דיאלוג מטרות כוללים השיעור כרטיסי

 על מנת השיעור אתרחיב לה מעוניינים שאתם תחליטו אם תרבותית יצירה לפעילות נוסף רעיון ישנו ,כן כמו .לסרט
 ששיעור גילינו .לשיעור והכוונות הצעות ,רעיונות הם אלו .ותנוספדרכים ב לסרטים להגיב דיםתלמיל לאפשר

 'גוון' השיעור למערכי והעניקו ראשונייםהו בסיסייםה ברעיונות מורים השתמשו כאשר ביותר הגבוה יהה ההצלחה
 מרחב צמצום של לתחושה לגרום שעלול מראש נתון תסריט לפי בדיוק-בדיוק מעוניין ללמד לא אחד אף .משלהם
עבור שיעורי  םמערכיה אתלתכנן  תוכלו שסביבם כרעיונות השיעורים את ליצור בחרנועל כן,  .המורהאצל  הפעולה
DIALLS אחרילעקוב  ממליצים אנחנו ם,השיעורי סדר לגבי .תלמידיכם ושל שלכם העניין מוקדילו לצרכים בהתאם 

 סדר בין להחליף תוכלו ,זאת עם .נבנות בהדרגתיות והארגומנטציה הדיאלוג שמטרות מכיוון שהצענו הסדר
 שמדובר זכרו .והארגומנטציה הדיאלוג מטרות של ההתפתחות סדראתם שומרים על  עוד כל ,תרצו אם הסרטים

 בהתאם והתכנים הרעיונות את להתאים יש), וש8-11או  4-7גילאי (גיל  קבוצת כל עבור כלליות מאוד בהכוונות
 הללו במקרים .אחת גיליותר מקבוצת ל מיועדים מהסרטים חלק .התלמידים של ויכולותיהם חוויותיהם ,לגילם

 :'DIALLSגלגל 'נושאי הדיון נשענים על  .לקבוצות הגיל השונותהדיון   נושאי את התאמנו
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, כללנו אותם כנושאים לדיון בשלושת DIALLS-מאחר שסובלנות, אמפתיה והכלה מהווים ערכים מרכזיים ב
. בנוסף, מטרות הדיאלוג והארגומנטציה מוכוונות גם לעידוד התלמידים CLLPבשיעורי השיעורים הראשונים 

סט של אינדיקטורים לשיח כגון תוכלו למצוא להפוך לסובלניים, אמפתיים ומכילים כאשר הם משתתפים בדיון. 
 .סקאלת ההתקדמות בלמידת אוריינות תרבותיתב דיאלוגיתכלי למדידת התקדמות ב זה

 

 סוגיות רגישות

 ,לדוגמה. מוזרים במקצת רגעיםתיתקלו ב מהסרטים כמהב ים.השיעור תכנון לפני בסרטים לצפות בחום מומלץ
קיפודים  בסרט ;צועד כשהבית שם ומיטלטל הבית של לרגלו נקשר כלב שבו קטע יש ),8-11 איגיל( הבית בסרט
 מזו זו נבדלות יותספר-תרבויות בית. בפארק בירה פחיות שותה אייל שבו קטע יש), 8-11 איגיל( הגדולהוהעיר 

 להציג שלא תחליטו אםהכיתה שלכם!  על חשבו , אזלתלמידים להציג או מתאים כמקובל שנחשב למהנוגע ב
 שהופיעו הדיאלוג מטרות עם להתקדם להמשיך כדי האחרים השיעורים אחד את להרחיב תוכלו ,מסוים סרט

 לאחד שתגרום לרעה תפנית לחול עלולה בכיתה מתקייםה דיון כלב .ויתרתם שעליו הסרט של השיעור בכרטיס
 .הבעייתי הדיון את ולסיים לכך להתייחס עליכם ,בכיתתכם מתרחש כזה דבר אם .בנוח שלא לחוש דיםתלמיה

 

 יוצאים לדרך
 .DIALLS פרויקט על דיםתלמיל לספר זמן מעט הקדישו ,השיעור כרטיסי תכני לפי בכיתה ללמד שתתחילו לפני

 לחיות ,יותר טוב עצמנו את להכיר נלמד ובמסגרת, ואירופה רחבימכל  ילדיםהמערב  פרויקטמדובר בש להם הסבירו
להתרשם  תוכלו .'תרבותית אוריינות' לזה אנחנו קוראים –אותנו  לסובבים אחראים ולהיות נעימה בצורה ביחד

; הגלריה בפרויקט המשתתפות הארצות ומשאר מישראל ילדים שהכינו יצירות מוצגות שבה המקוונת הגלריהמ
 או בעצמם(לקבוע  לרצות עשויים 11-8בגילאי  תלמידים של מורים .www.DIALLS2020.euנמצאת באתר 

 קביעת), 4-7גילאי (הצעירים  קבוצת עבור. הלימוד תחילת לפני 'לדיבור כללי יסוד'כמה  )התלמידים עם בשיתוף
 .הראשון בשיעור נכללתכאלה  יסוד כללי
 ,שונים תרבותיים נושאים הכולל DIALLS', גלגל'את  להם להציג תרצו אולי ,יותר בוגרים תלמידים מלמדים אתם אם

 את להציג יכוליםצעירים יותר  לילדים מוריםהמשמעות של חלק מהנושאים הללו.  על איתם לשוחח לבחור תוכלוו
 החליטו שעברה בשנה בפרויקט שהשתתפו מהילדים כמה .להם מזכיר הוא מה ולשאול DIALLS של )לוגו(הסמליל 

 !משלהם DIALLS סמליל לצייר לנסות
 

http://www.dialls2020.eu/
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 לכרטיסי השיעורהסבר 
 
 

  
 

 כרטיס שיעור
5. La Loi du Plus Fort 

 [חוק הג'ונגל]
 , בלגיה/צרפת2015פסקל אקה, 

 

 דיאלוג וארגומנטציה
אנחנו יכולים להתבסס על רעיונות של אחרים ולפתח 

 ותםא
-דונו בשאלה במה "פיתוח רעיון" שונה מהסכמה/אי

שימוש בביטויים המעידים על פיתוח הסכמה. הדגימו 
ודדו את התלמידים להשתמש בביטויים רעיונות, וע

...' או 'אני רוצה  Xכגון: 'בהמשך לנקודה שציין כאלה, 
 ...').Xלהוסיף לדבריה של 

 

 הבנה תרבותית
 חיים משותפים: שוויון

 אנו יכולים לדון ברעיונות של שוויון והוגנות
 

 רעיונות לדיון
 על הסרט:

 האם החיות התנהגו בצורה הוגנת?•
צריך לקבל את המנה הגדולה ביותר?  מי היה •

האם הדבר תלוי בשאלה מי השקיע הכי הרבה  
 מאמץ?

 הקופים הגדולים יותר לא הבינו מה קורה? מהל•
 

 מעבר לסרט:
 האם החיים תמיד הוגנים?•
 האם הוגנות ושוויון מתייחסים לאותו דבר?•
 לקדם שוויון? ידכמה אנו יכולים לעשות •

 

 רעיונות ליצירה תרבותית
תכננו אירוע כיתתי (מסיבה? פיקניק?). חשבו מי יבצע  
את העבודה וכיצד האוכל יחולק בין המשתתפים. האם 

 הדבר פשוט כפי שנדמה לנו?

כל שיעור מתמקד במטרות  
של מיומנויות שיח בנוסף  

לתכני הדיון. יש לשתף את 
התלמידים במטרות הדיון  
ולחזור איתם עליהן בסוף  

ניתן  השיעור. חשבו כיצד 
להשיג את מטרות השיח  

באמצעות עבודה בקבוצות  
  .קטנות ודיונים במליאה

כללנו את הכותרת בשפת  
  המקור קודם. את התרגומים

, סיפק מפיץ הסרט לאנגלית
ועל סמך תרגום זה נקבע  

 .בריתהתרגום לע

הרעיונות הללו נועדו  
להרחבה מעבר לשיעור.  

מטרתם לאפשר לתלמידים  
להגיב לנושא השיעור  

באמצעות אמנות ודרמה.  
ר  הרעיונות הללו הם בגד

רעיונות בלבד ונועדו לשמש 
 מוצאעבורכם כנקודת 

תנו לדמיון שלכם   –יצירתית 
 להתפרע!

מטרתם של הרעיונות לדיון  
היא לחקור לעומק   על הסרט

פרשנויות ולאסוף תגובות 
בנוגע לסרט עצמו. הדבר  
נותן לתלמידים הזדמנות  
להבין את הטקסט חסר  

הרעיונות לדיון   המילים.
מקדמים את   מעבר הסרט

הדיון לרמה אחרת, תוך  
מעבר לדיונים יותר  

פילוסופיים ומוכווני ערכים  
אשר עשויים לאתגר את 

התלמידים כאשר הם  
מקשיבים זה לרעיונותיו של  

 זה ומתעמקים בהם.

הנושאים המופיעים תחת 
'הבנה תרבותית' לקוחים 

'. כולם DIALLSמ'גלגל 
מתאימים באופן כללי 

ם של לנושאים התרבותיי
חיים משותפים, אחריות  

 חברתית ושייכות.  
ים הם עוסקים בערכי  יתלע

הליבה של סובלנות,  
אמפתיה והכלה, בנושאים 

אקטיביים שעשויים -טרנס
להשתקף בתכני הסרטים 

ובאופן שבו תלמידים  
 מתקשרים זה עם זה.
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 סקירת השיעורים
 

    4-7י גילא 
למידת דיאלוג  הבנה תרבותית נושא תרבותי סרט 

 וארגומנטציה
התולעת הקטנה  1

 והמופלאה
שייכות (זהות); 

 אמפתיה
אנו יכולים ללמוד  אני אוהב להיות אני!

 לשוחח זה עם זה
אסור לשפוט אנשים לפי  סובלנות גדולה-סופר 2

 מראה חיצוני
אנו יכולים לשתף 

 ברעיונות שלנו
: משותפיםחיים  נמלה 3

 ; הכלהדמוקרטיה
להכיל את  אנו יכולים

הרעיונות של כולם 
 לשיפור המצב

אנו יכולים להקשיב 
 היטב זה לזה

אנו יכולים להכיל את  הכלה הגדול מוצא חצוצרה 4
הדברים שילדים אחרים 

 אוהבים

אנו יכולים לעודד זה את 
 זה להשתתף

חיים משותפים:  חוק הג'ונגל 5
 שוויון

אנו יכולים לחשוב עד כמה 
 דברים הוגנים בעולם

אנו יכולים לנמק 
באמצעות המילים 

 'בגלל' או 'כי'
חיים משותפים:  הרימו ראש 6

 שונות
כולנו יכולים ללמוד זה מזה 

לא משנה אם אנו  –
 גדולים או קטנים

אנו יכולים לחשוב על 
 רעיונות של אחרים

חיים משותפים:  נובמבר 7
 סולידריות (אחווה)

אנו יכולים לעבוד יחדיו כדי 
 בעיותלהתגבר על 

אנו יכולים לכבד 
 רעיונות של אחרים

אחריות חברתית:  מובייל 8
 שיתוף פעולה

אנו יכולים לשתף פעולה 
 כדי לוודא שכולנו מרוצים

אנחנו יכולים לפתח 
 רעיונות של אחרים

אחריות חברתית:  צ'יריפאחאס 9
 קיימא-פיתוח בר

פסולת  כיצדאנו מבינים 
 משפיעה על הסביבה

יחדיו  אנו יכולים לעבוד
 כדי להסכים על רעיון

אחריות חברתית:  בומרנג 10
 קיימא-פיתוח בר

אנו מבינים שאשפה 
חייבת להגיע למקום 

 כלשהו

לפעמים אנו יכולים לא 
 –להסכים זה עם זה 

 וזה בסדר
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    8-11י גילא 
למידת דיאלוג  הבנה תרבותית נושא תרבותי סרט 

 וארגומנטציה
חיים משותפים:  נמלה 1

 דמוקרטיה; הכלה
אנו מבינים כיצד 

הדמוקרטיה יכולה להכיל 
 את כולם

אנו יכולים לעודד את 
 כולם לתרום לדיון

אנו מבינים את חשיבותה  סובלנות ילד של אבא 2
 של הסובלנות

אנו מכבדים את הרעיונות 
 זה של זה

אנו מבינים מדוע חשוב  סובלנות ואמפתיה גדולה-סופר 3
 לא לשפוט אנשים מבלי

 להכיר אותם

אנו יכולים להצדיק את 
 הרעיונות שלנו

אנו מבינים מדוע חשוב  אמפתיה אותיות נופלות 4
להסתכל על העולם 
מנקודות המבט של 

 אחרים

אנו יכולים להזדהות עם 
 רעיונות של אחרים

חיים משותפים:  חוק הג'ונגל 5
 שוויון

אנו יכולים לדון ברעיונות 
 של שוויון והוגנות

יכולים לפתח אנחנו 
 רעיונות של אחרים

אחריות חברתית:  בומרנג 6
 קיימא-פיתוח בר

אנו מבינים את השפעתה 
 של תרבות הצריכה

אנו יכולים לאתגר 
 רעיונות באופן מכבד

אחריות חברתית:  צ'יריפאחאס 7
 קיימא-פיתוח בר

אנו מבינים איך פסולת 
 משפיעה על הסביבה

אנו יכולים ללמוד יותר על 
של אחרים על  רעיונות

מנת למצוא מכנה 
 משותף

קיפודים בעיר  8
 הגדולה

אחריות חברתית: 
כשירות חברתית 

 ואזרחית

אנו יכולים לדון בדרכים 
 לשיפור הקהילה

אנחנו יכולים לנהל משא 
ומתן בנוגע לרעיונות 

שונים כדי לחתור 
 להסכמה

אחריות חברתית:  אמנות חופשית 9
כשירות חברתית 

 ואזרחית

יכולים לחשוב על אנו 
הערך הטמון באמנות 

 רחוב

אנו יכולים לשנות את 
 דעתנו

אנו יכולים לחשוב על  שייכות הבית 10
 המושג של בית ושייכות

אנו יכולים לדון בחלופות 
 ולהעריך אותן
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