
 
 

 

 (Citizenship Educationחינוך אזרחי )בנושא  3מס'  קול קורא לסקירה

מכשירות המקצוע האזרחות הפורמלי( נלמדות במסגרת מגוון תוכניות לחינוך אזרחי )שאינן סקירה זו תציג 

בחלקה הראשון  :. הסקירה תכלול שני חלקיםאת התלמידים להשתלב כאזרחים מעורבים בחברה דמוקרטית

 התוכניותלסכם את  השני יש הבחלק ;האזרחיהחינוך המשמשות להוראת  התוכניותמגוון לפרט את יש 

שאיתם , ומהם האתגרים והמורכבות מרכזיות בתחוםההתוכניות הסיק מהן לבחלק הראשון,  שפורטו

 מתמודדים העוסקים בתחום. 

 בנושא החינוך האזרחיתוכניות היכרות עם  :א'חלק 

 פוליטי על נושאים שנויים במחלוקתחלק זה יעסוק בשלושה ערכים: מניעת גזענות והיכרות עם האחר, שיח 

קבוצתית ויצירת גיוון. עבור כל אחד מהם יש להדגים כיצד הוא בא לידי פעילות בין־כן ו פוליטית מעורבות ועל

)סה"כ יפורטו תשע  לפי השאלות המנחות שלהלן – חינוך אזרחי במדינות השונותשל כניות ות שלושבביטוי 

 . שבהמשךלאתר את התוכניות וניתן להיעזר במקורות המוצעים ברשימה  יש .תוכניות(

 :האחרעם ת וכריניעת גזענות והמ .1

 נערכת ההיכרות עם האחר? – פורמליות ובלתי פורמליות –דרכים באילו  .1.1

 ? יא פועלת? כמה שנים הכל תוכניתהרקע להקמת  ומה .1.1

 ?  כניתוטרות התמ ןמה .1.1

 לפרט מה כוללת ההכשרה? יש –אם כן  ?הצוותהכשרת נושא לגם  התייחסותתוכנית יש בהאם  .1.1

 במחלוקת ציבורית כלשהי? שנויה האם התוכנית   .1.1

כיצד נמדד השינוי שחל בקרב התלמידים באיזה אופן?  –, ואם כן הערכה כוללתהתוכנית האם  .1.1

 וצוותי ההוראה? 

 

 מעורבות פוליטית:על שיח פוליטי על נושאים שנויים במחלוקת ו .1

נושאים באופן פתוח ולא ב לחופש הביטוי, לגבולות השיח וליכולת לדון התייחסותיש בתוכנית האם  .1.1

 ?שיפוטי

מעשים שאינם מקובלים במסגרת השיח לאמירות ולבאשר כנית "קווים האדומים" ובתנקבעו האם  .1.1

 האזרחי? 

ישנו פירוט של כן, האם ספר? אם המעורבות אזרחית במסגרת בית ל התוכנית מעודדתהאם  .1.1

 הרצויים?המעשים 

 מורים שמציגים עמדות רדיקליות?וסנקציה כלפי תלמידים יש פיקוח או מופעלת האם  .1.1

  



 
 

 

 (:   Diversityפעילות בין קבוצתית ויצירת גיוון ) .1

דתי( בקרב תלמידים, ־בין אותרבותי ־קבוצתי )בין־מעודדת את הגיוון והמפגש הביןכנית והתכיצד  .1.1

 ?מטה במערכת החינוךמורים ואנשי 

 ?כניתוהת במסגרתם בין קבוצות שונות האם ישנם מפגשים מובני .1.1

 בקרב תלמידים ומורים בבית הספר? הגיוון יישום והחלה של ישנו מעקב אחר האם  .1.1

נרטיבים שונים שנלמדים  או כני הלימוד )כגון דמויות מופתוהאם ישנו מעקב אחר הגיוון בת .1.1

 ?במקביל(

 

  וגופים שעוסקים בנושא לחינוך אזרחיתוכניות לדוגמאות 

Unesco, Global citizenship education.  

"Welcome Class" for refugees, Germany.   

Center for citizenship education, Poland.  

Democracy Matters, UK.  

Federal agency for civic education, Germany.   

Department of Education, South Africa, History curriculum.  

 

 התוכניות : סיכום חלק ב'

מהן האסטרטגיות והמגמות המרכזיות בתחום  ולהסיקאת התוכניות שהוצגו בחלק א'  בחלק זה יש לבחון

למשל האם התוכניות מתמקדות בצבירת ידע, ברכישת מיומנויות או בהפנמה של עמדות , החינוך האזרחי

 לדון במורכבות ובאתגרים שבחינוך אזרחי לכלל התלמידים. כמו כן יש ומחויבות לרעיונות מסוימים? 
  

https://en.unesco.org/themes/gced
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/en/families/schools/
https://ceo.org.pl/english
https://www.democracymatters.org.uk/
https://www.bpb.de/die-bpb/138852/federal-agency-for-civic-education
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/hapanelr0.pdf


 
 

 

 . ₪ 8100תשלום בגין הסקירה: 

 .שבועות מיום אישור ההצעה המקדמית 10עד לוח זמנים להגשת הסקירה: 

 :שלבים בהגשת הסקירה

  של התוכניות ראשונית הצגה יושלם בתוך שבועיים מיום אישור ההצעה המקדמית ויכלול : 1שלב

 . מהסכום 11%בסופו יועבר לכותב או לכותבת . שנמצאו עבור חלק א

  טה מתקדמת של חלק א וראשי פרקים טיוויכלול  1יושלם בתוך חמישה שבועות מסיום שלב : 1שלב

 מהסכום.  10%בסופו יועבר לכותב או לכותבת   .לחלק ב

  בסופו יועבר  .הגשה של הסקירה המלאהויכלול  1לושה שבועות מסיום שלב יושלם בתוך ש: 1שלב

 . מהסכום 11%לכותב או לכותבת 

 : בכתב ובשיחה בפני חברי הוועדה.אופן הגשת הסקירה

בנושא מניעת גזענות ואפליה מתוך הרשימה שלעיל יש לבחור תוכנית משימת כתיבה לצורך הגשת מועמדות: 

 )עד עמוד(. 1או לאתר תוכנית אחרת שלא הוזכרה ברשימה, ולתאר אותה לפי השאלות המנחות בסעיף 

: טופול נירית ר"ד ,הוועדה יש לשלוח את התרגיל ואת קורות החיים למרכזת

.education@academy.ac.ilnirit  11/1/1010עד לתאריך . 

 

 הסקירות נוהל ביצוע

כל הצעה למועמדות תכלול את כל מועמד ומועמדת רשאים להגיש מועמדות לכתיבה של עד שני דוחות.  .1

 שניהם בקובץ אחד.  –קורות החיים של מגיש או מגישת ההצעה )עד עמוד( ומשימת כתיבה 

היא עשויה לבקש  ,כןכמו אחת מן ההצעות שתוגשנה.  באףלעצמה את הזכות לא להשתמש זמה שומרת והי .1

 מעוניינת לממן.  תהיה  ושאות מתווה סקירהלקראת קבלת שונות שילוב הצעות או שינוי דגשים, תוספות 

 הוועדהאחר הנדרש בהערות, תשמש הסקירה המתוקנת את  ומילא או הכותבת לאחר שיאושר כי הכותב .1

באמצעות כתיבת מסמך "דגשים מתוך סקירה". להחליט על הנגשת הסקירה  העשויוועדה . היהנבדיו

 מסמך ההנגשה ייכתב בידי צוות היוזמה ויופץ על ידה. 

או מחברת זכויות היוצרים על המסמך יהיו שייכות לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מחבר  .1

 ובל.להשתמש בה בפרסומים מדעיים, כמק ויורשהסקירה 

 זמה תיעשה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. וההתקשרות בשם הי .1
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