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 תכנית לימוד אוריינות תרבותית
 )12-15גילאי מדריך לשימוש בכרטיסי השיעור (

 

 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

 והתכנים הרעיונות את להתאים יש), וש12-15גילאי ( של התלמידים גילה קבוצת עבור כלליות מאוד בהכוונות
 את התאמנו הללו במקרים .אחת גיליותר מקבוצת ל מיועדים מהסרטים חלק .התלמידים של לחוויותיהם בהתאם

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

כלי ב סט של אינדיקטורים לשיח כגון זהתוכלו למצוא לסובלניים, אמפתיים ומכילים כאשר הם משתתפים בדיון. 
 .ההתקדמות בלמידת אוריינות תרבותיתסקאלת ב דיאלוגיתלמדידת התקדמות 

 

 סוגיות רגישות

חברתית, -עוסק בסוגיות של התנהגות אנטי נמאסהסרט  ים.השיעור תכנון לפני בסרטים לצפות בחום מומלץ
 או מתאים כמקובל שנחשב למהנוגע ב מזו זו נבדלות יותספר-תרבויות ביתעוסק בהגירה כפויה.  דרך צלחההסרט 
 אחד את להרחיב תוכלו ,מסוים סרט להציג שלא תחליטו אםהכיתה שלכם.  על חשבו אז, לתלמידים להציג

 .ויתרתם שעליו הסרט של השיעור בכרטיס שהופיעו הדיאלוג מטרות עם להתקדם להמשיך כדי האחרים השיעורים
 כזה דבר אם .בנוח שלא לחוש דיםתלמיה לאחד שתגרום לרעה תפנית לחול עלולה בכיתה מתקייםה דיון כלב

 .הבעייתי הדיון את ולסיים לכך להתייחס עליכם ,בכיתתכם מתרחש
 

 יוצאים לדרך

 .DIALLS פרויקט על דיםתלמיל לספר זמן מעט הקדישו ,השיעור כרטיסי תכני לפי בכיתה ללמד שתתחילו לפני
ויילס, ספרד, ליטא, (פורטוגל, גרמניה, אנגליה,  אירופה רחבימכל  תלמידיםהמערב  פרויקטמדובר בש להם הסבירו

 –המתמקד בנושאים הנוגעים לחיים משותפים, אחריות חברתית ושייכות , וקפריסין והשכנה האירופית, ישראל)
 דיםמילת שהכינו יצירות מוצגות שבה המקוונת הגלריהלהתרשם מ תוכלו .'תרבותית אוריינות' לזה אנחנו קוראים

; הגלריה נמצאת באתר 2020-2019בשנים  בפרויקטשהשתתפו המדינות  ומשאר מישראל
www.DIALLS2020.eu.  אם לא עשיתם זאת כבר, דונו עם התלמידים ב'כללי שיח' ובשאלה כיצד הדיונים יכולים

כיצד התאפשר  –תוכלו לחזור על הרעיונות הללו להתנהל באופן הפרודוקטיבי ביותר. בתום השיעור הראשון, 
 לתלמידים לחשוב ולדבר זה עם זה?

 על איתם לשוחח לבחור תוכלוו ,שונים תרבותיים נושאים הכולל DIALLS', גלגל'את  להם להציג תרצו אולי
תוכלו גם להציג להם את הגלגל בשפות הנוספות של המדינות המשתתפות המשמעות של חלק מהנושאים הללו. 

בפרויקט. אם לא תגלו להם מראש אילו מדינות משתתפות, האם הם יוכלו להבין זאת בעצמם על סמך השפות 
. מה DIALLSהשונות? (דוגמאות לגלגל בשפות נוספות מופיעות בסוף מסמך זה). תוכלו לדון בסמליל (לוגו) של 

 מסמל?הוא 

 

http://www.dialls2020.eu/
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 הסבר לכרטיסי השיעור
 
 

  
 

 12-15גילאי  כרטיס שיעור
7. Płoty   

 ]גדרות[
 פולין, 2015, נטליה קראוצ'וק

 

 דיאלוג וארגומנטציה
 להכיר בשינויים בעמדה

הציעו לתלמידים הזדמנויות לבחון מחדש את הערותיהם הקודמות 
ולשקול אותן לאור דברים נוספים שנאמרו. הדגימו כיצד לעשות 
זאת בעצמכם על מנת להבהיר לתלמידים שלא רק שבסדר לעשות 

 חשיבה ברמה גבוהה. זאת, אלא שלמעשה התנהגות כזו מעידה על
 

 הבנה תרבותית
 כשירות חברתית ואזרחית: אחריות חברתית

 לשקול את השפעתם של גבולות על קהילות
 

 רעיונות לדיון
במסגרתה תבקשו מהם  צפייה תלפני הסרט תנו לתלמידים משימ

 לציין לעצמם את כל הפעמים בסרט אשר בהן מוצבים גבולות.
 על הסרט:

 בקבוצות וייתנו משוב זה לזה:התלמידים יעבדו 
 ?אילו מטרות משרתים הגבולות בסרט •
באילו דרכים המקרים של 'הצבת גבולות' או 'גידור' בסרט  •

(למשל: ציפור בכלוב מסמלת הגבלת חופש  ?הם סמליים
תנועה, כלבים משני צדי הגדר עשויים לסמל מחלוקת או 

  ויכוח בין חברי הקהילה)
 מעבר לסרט:

 ?יום שלנו-אנו נתקלים בחיי היוםבאילו גבולות  •
 ?מדוע אנשים מציבים 'גדרות' או מחסומים •
? מה היה קורה לו היו מסירים הכרחייםהאם הם תמיד  •

 (התייחסו לצילום המסך המופיע למטה) אותם?
 

 רעיונות ליצירה תרבותית
צרו יצירת אמנות המייצגת "גדרות". חשבו על גדרות הן במשמעות 

 מילולית.סמלית והן במשמעות 

 

כל שיעור מתמקד 
במטרות של 

מיומנויות שיח בנוסף 
לתכני הדיון. יש 

לשתף את התלמידים 
במטרות הדיון ולחזור 

איתם עליהן בסוף 
השיעור. חשבו כיצד 

ניתן להשיג את 
מטרות השיח 

באמצעות עבודה 
בקבוצות קטנות 

  .ונים במליאהודי

כללנו את הכותרת 
בשפת המקור קודם. 

 את התרגומים
סיפק מפיץ  לאנגלית
, ועל סמך הסרט

תרגום זה נקבע 
 .התרגום לעברית

הנושאים המופיעים 
תחת 'הבנה 

תרבותית' לקוחים 
'. DIALLSמ'גלגל 

כולם מתאימים 
באופן כללי לנושאים 
התרבותיים של חיים 
משותפים, אחריות 
 חברתית ושייכות. 

ים הם עוסקים יתלע
בערכי הליבה של 
סובלנות, אמפתיה 
והכלה, בנושאים 

אקטיביים -טרנס
שעשויים להשתקף 

הסרטים בתכני 
ובאופן שבו תלמידים 

מתקשרים זה עם 
 זה.

הרעיונות הללו נועדו 
להרחבה מעבר 

לשיעור. מטרתם 
לאפשר לתלמידים 

להגיב לנושא 
השיעור באמצעות 

אמנות ודרמה. 
הרעיונות הללו הם 
בגדר רעיונות בלבד 

ונועדו לשמש 
עבורכם כנקודת 
 –התחלה יצירתית 

תנו לדמיון שלכם 
 להתפרע!

מטרתם של הרעיונות 
היא  על הסרטלדיון 

לחקור לעומק 
פרשנויות ולאסוף 

תגובות בנוגע לסרט 
עצמו. הדבר נותן 

לתלמידים הזדמנות 
להבין את הטקסט 

 חסר המילים.
מעבר הרעיונות לדיון 

מקדמים את  הסרט
הדיון לרמה אחרת, 
תוך מעבר לדיונים 
יותר פילוסופיים 

ומוכווני ערכים אשר 
גר את עשויים לאת

התלמידים כאשר הם 
מקשיבים זה 

לרעיונותיו של זה 
 ומתעמקים בהם.
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 סקירת השיעורים
 

    12-15י גילא 
למידת דיאלוג  הבנה תרבותית נושא תרבותי סרט 

 וארגומנטציה
חיים משותפים:  חלום החיים 1

 הכלה; זכויות אדם
בית -ירסחם של לדון במצב

ולחשוב על הכלת כולם 
 בחברה

להתנהג באופן מכיל 
 לתרום ולעודד אחרים

 דיוןל
להפגין אמפתיה  ואמפתיה סובלנות גדולה-סופר 2

כשחושבים על 
 פעולותיהם של אחרים

להצדיק רעיונות 
באמצעות קישור לידע 

 כללי/נרחב יותר
חיים משותפים:  חוק הג'ונגל 3

 שוויון
לזהות את המורכבויות 
-הגלומות במצב של אי

 שוויון

להרחיב רעיונות של 
אחרים במטרה לקדם 

 חשיבה חדשה
אחריות חברתית:  בומרנג 4

 קיימא-פיתוח בר
לחשוב על ההשפעה של 

 תרבות הצריכה
לאתגר רעיונות באופן 

 מכבד
אחריות חברתית:  יוצאים לדוג 5

 קיימא-פיתוח בר
-לחשוב על אורח חיים בר

 קיימא
להביע אמפתיה כלפי 

 דעות שונות משלנו
אחריות חברתית:  אמנות חופשית 6

כשירות חברתית 
 ואזרחית

אנו יכולים לחשוב על 
ההשפעות החיוביות 

אמנות של  והשליליות
 רחובה

להתעמק ברעיונות של 
אחרים על מנת ללמוד 
עוד על נקודות המבט 

 שלהם 
אחריות חברתית:  גדרות 7

כשירות חברתית 
 ואזרחית

לשקול את השפעתם של 
 גבולות על קהילות

 להכיר בשינויים בעמדה
 

אחריות חברתית:  נמאס 8
 אזרחות

לדון בהשלכות של 
 חברתית-התנהגות אנטי

לקשר בין רעיונות 
 שונים על מנת לשלבם

לחשוב על תנועת אנשים  שייכות הבית 9
מאיזורים עירוניים 

 לכפריים ולהיפך

למצוא מכנה משותף 
 כדי לחתור להסכמה

לגלות אמפתיה כלפי  שייכות ואמפתיה דרך צלחה 10
 אנשים הנאלצים להגר

טיעונים ולבחור להעריך 
 דרך פעולה
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 שונותהבשפות  DIALLSגלגל 
 

 
 אנגלית

 

 
 ולשית
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 פורטוגזית

 
 

 
 ליטאית
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 גרמנית

 
 

 
 

 קטלאנית (ספרד)
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 יוונית (קפריסין)

 
 

 
 ספרדית
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 ערבית
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