
 

 

 

 

 מלמד/ת )מורה/גננת( מדריך ל

 לקידום שיח דיאלוגי מבוסס ערכים – DIALLSתכנית  

 האיחוד האירופי והאוניברסיטה העברית

 

 אוריינות תרבותית  .1

 התוכנית מבוססת על מושגים וערכים תרבותיים שחולקו לארבע קטגוריות: 

יה, הכלה )ערכים שהם חלק מרכזי במהותה  תסובלנות, אמפ נטיות: .א

 אוריינות התרבותית(.של ה

, זכויות אדם, (שונותחגיגה של )  הגיוון כערך  :משותפיםחיים   .ב

 , גלובליזציה.)אחווה(  דמוקרטיה, שוויון, סולידריות

 כשירותאחריות חברתית: פיתוח בר קיימא/שינויי אקלים, אזרחות,   .ג

 חברתית ואזרחית, השתתפות פעילה, שיתוף פעולה.

, מורשת תרבותית, משותפת  להיות אירופאי: שייכות, מורשת .ד

 )במקום אירופה להתייחס לישראל(.יים אירופ  יםנרטיב

 

 הצעות לפעילויות הוראה 

הערכים הנלמדים בכל שיעור מהווים את מטרת התוכן של השיעור )מה  •

למדתי?(. יש ללמד אותם בשילוב עם מטרת השפה שעוסקת במיומנויות של  

 .דיאלוג וארגומנטציה

השיעור את מטרת התוכן, את הערכים הנלמדים המורה תדגיש במהלך   •

מהי סובלנות? האם חשוב    -באמצעות שאלות שונות. לדוגמה הערך סובלנות

שבני אדם ינהגו בסובלנות, מדוע? אלו התנהגויות מבטאות סובלנות? ובסוף 

הביאו דוגמה. מה תיישמו סביב  מה למדתם בשיעור על סובלנות?  -השיעור

 וכדומה.   עקבות השיעור? ערך הסובלנות בחייכם ב

 

 

 



 . כאןלכלי לחצו   -  כלי למדידת התקדמות בלמידה תרבותית

 .  DIALLSרת פרויקט כלי תכנון שמטרתו לסייע למורים בתכנון שיעורים במסג

ומבוסס על  DIALLSפותח בתוכנית  . הכליסקאלת התקדמות בלמידה תרבותיתהכלי מציג 

 מסגרות קיימות של אונסק"ו, המועצה האירופית ואוקספם. 

  :שלפניכם מציג את שלוש הנטיות העומדות בבסיס האוריינות התרבותית DIALLSגלגל 

: אחריות חברתית, חיים  ערכיםנרחבים הנוגעים להיה, את הנושאים תסובלנות, הכלה ואמפ

 נושאים הנוגעים ללמידת אוריינות תרבותית:  סולידריות-משותפים ושייכות, ותחתיהם את תת

, אזרחות, כשירות חברתית ואזרחית, )חגיגה של שונות( , דמוקרטיה, שוויון, הגיוון כערך )אחווה(

 י אקלים, השתתפות פעילה ושיתוף פעולה. קיימא/שינו-גלובליזציה, זכויות אדם, פיתוח בר

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   והשימוש בו מבנה הכלי למדידת התקדמות בלמידה תרבותית

נושא -בכל סרטון. בכל תתביטוי  הכלי כולל את נושאי המפתח של הלמידה התרבותית שבאו לידי 

מוצגות כן (  ו15עד  11-ו 11עד  4 ) מופיעות התגובות המצופות מהילדים בשתי קבוצות גיל

. תוצרים אלה  במדינות השונות במהלך התוכנית יצרו ילדיםתוצרים תרבותיים שלדוגמאות 

 ממחישים המשגות של הנושאים התרבותיים שנלמדים בטקסט חזותי. 

כיצד ילדים עשויים , לשער DIALLSת תוכנית שיעורים במסגרהתכנון לכלי ניתן להשתמש ב

ולאחר מכן גם לבדוק את   ,מהלך השיעוריםלהגיב לנושאים תרבותיים שונים אשר עולים ב

 . ההשערות

 

 

 

 

 

 

https://members.dialls2020.eu/he/wp-content/uploads/sites/10/2021/01/Cultural-Learning-Progression-Tool-HUJI.pdf


 

 מבנה הכלי 

 דוגמה הסבר   רכיב 
הצגת 
 הנושא

הכלי מציג  את  
נושאי המפתח 

המשתקפים בכל  
סרטון בתוכנית   

DIALLS 
 

 אחריות חברתית 
אישית ומרחיבה את הבנתה  אחריות היוצאת מגבולות החובה ה

באמצעות היבט חברתי. היא נשענת על שיתוף פעולה בין אנשים  
וקהילות, על השתתפות פעילה בחברה ובאינטראקציות 

חברתיות, כמו גם על כשירות חברתית ואזרחית המאפשרת 
 .(המסגרת לניתוח תרבותי, DIALLS)לעשות זאת 

 -הצגת תתי
 הנושא

לכל נושא מוצגים  
 שא הנו-תתי

 
 

 אזרחות  -אחריות חברתית
להיות חבר במדינה ובשל כך להיות בעל זכויות וחובות.  

 האזרחות קשורה לסובלנות ולדמוקרטיה. 
אזרחות פעילה מוגדרת כ"בניית חברה פתוחה ודמוקרטית" 

 (. 25 ,2015)מועצת אירופה והנציבות האירופית, 
תגובות  

מצופות של  
הילדים 

בחטיבות  
הגיל 

השונות  
אים לנוש

 התרבותיים 

הכלי מדגיש את  
סוגי השיקולים 

אשר ניתן לצפות 
מילדים בגילאים 
שונים כאשר הם 

 דנים בהם: 
ילדים צעירים יותר  

 4בסביבות גילאי  –
   ,11עד 

ילדים בוגרים יותר  ו
בסביבות גילאי   –

 15עד  11
 
 

  –ילדים צעירים יותר 
 11עד  4בסביבות גילאי 

בסביבות   –ילדים צעירים יותר 
 15עד  11גילאי 

מבינים מדוע יש לנו חוקים  
וחובות ומדוע הם עשויים  

 להשתנות עם הזמן  

מבינים שכל אדם באשר הוא צריך  
 להכיר בחירויות היסוד שלו

מבינים מבני ממשל 
ספרית,  -בסיסיים ברמה בית

קהילתית, מקומית, ארצית  
אלו וגלובלית, וכיצד 

 שלובים ותלויים זה בזה 

ן החוק ברמה  מבינים את שלטו
 בינלאומית הארצית והמקומית, ה

מבינים שכולם צריכים  
  לקבל יחס הוגן 

מבינים שכל האזרחים צריכים  
  לקבל יחס שוויוני ללא משוא פנים 

מבינים את משמעותה של  
אזרחות במדינה מסוימת  

ואת החובות האזרחיות 
 הנלוות לכך

מודעים לקיומם של גורמים  
  המאפשרים או מונעים קבלת

אזרחות ושל מעורבות אזרחית 
ברמה המקומית, הארצית 

 והגלובלית
מבינים כיצד אזרחות 

במדינה מסוימת קשורה 
 להקשר הגלובלי הרחב יותר

מבינים כיצד מבני ממשל גלובליים  
ומבנים מקומיים וארציים  

משפיעים זה על זה, ומתעניינים 
 בנושא האזרחות הגלובלית 

מוכנים להגן על אחרים  
בשמם, וכן להגן על  ולדבר 

 זכויותיהם 

מבינים את הדרכים השונות שבהן  
אזרחים יכולים להשפיע על  

 מדיניות 
מוכנים להגן על אחרים ולדבר   

  בשמם, וכן להגן על זכויותיהם 
דוגמאות  

של תוצרים 
 תרבותיים

הכלי כולל דוגמאות  
של תוצרים 

תרבותיים אשר  
יצרו ילדים במהלך  

השתתפותם  
של  במערכי השיעור

הפרויקט. התוצרים  
ממחישים כיצד  

ניתן להמשיג את 
הנושאים 

התרבותיים  
-באמצעות כלי

הבעה שאינו מילולי  
בדומה לסרטונים  –

ולספרים שהיוו 
 השראה ליצירתם.

 

 


