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 חינוך אזרחי גלובלי

הגלובלי האזרחי החינוך ,האחרונים העשורים בשני מואצים גלובליזציה תהליכי עקב  
(GCE) רבים חוקרים ובקרב ,ובינלאומיות לאומיות בזירות המשמש לדגל הפך. 

התלמידים והכנת ,הבינלאומי החינוך לקידום הקווים את להתוות הוא המנחה העיקרון  
 .הגלובלי בעידן לחיים

עיקריות אוריינטציות ושתי במחלוקת שנויים דיונים שני יצרו הללו ההתפתחויות:   

oגלובלית אחריות והדגשת אדם זכויות קידום על המבוססת מוסרית גלובלית אזרחות. 

oהעצמית וההגשמה הכלכלית התחרות על דגש עם ,ליברלית-ניאו גלובאלית אזרחות. 

)Goren & Yemini, 2017 ;Pais & Costa, 2020( 



:חינוך אזרחי גלובלי  
 דגש על צדק חברתי וקידום זכויות האדם

 וקיצוניות אלימה  מניעת גזענות
 הוראת סוגיות שנויות במחלוקת

 פעילות בין קבוצתית ויצירת גיוון

 

 

Teaching 
tolerance 

Making 
space 

Contr. issues 

 Contr. issues 

 Anti-racism 

Diversity 

Diversity 

Contr. issues 

Anti-racism 

https://www.google.com/search?q=brazil+flag&tbm=isch&hl=ar&safe=active&bih=822&biw=1600&rlz=1C5CHFA_enIL721IL721&safe=active&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiR9pqHp9TrAhVNYxoKHfoTD3AQrNwCKAF6BQgBEIMC
https://www.google.com/search?q=germany+flag+png&tbm=isch&hl=ar&safe=active&bih=822&biw=1600&rlz=1C5CHFA_enIL721IL721&safe=active&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwip89Gcp9TrAhUKSxoKHZ9bBrgQrNwCKAB6BQgBEIkC


 
 היבטים משותפים

 



 עקרונות

חברה צודקת 

סביבה בטוחה 

גישה שוויונית 

גיוון וזהות תרבותית 

חינוך תרבותי הוליסטי 



 מטרות עיקריות

  סיוע בטיפוח והצמחת התלמידים כאזרחים שותפים ופעילים
 .בדמוקרטיה

הטיה ואי צדק על רקע שונות , עידוד התלמידים להתמודד עם גזענות
 .אתנית

  הכנת התלמידים כאזרחים המשמשים כסוכני שינוי לקראת חיים
 . משותפים בעולם מגוון ונטול גזענות

 



 ..עוד משותף

 :יישום והערכה הכולל,  לתכניות השונות יש בדרך כלל מערך תכנון

אסטרטגיות מדיניות והנחיות, מסמכי מדיניות 

תכנית לימודים ופדגוגיה 

הכשרה ופיתוח 

 מעקב ודיווח 

הערכה  



 
 היבטים שונים

 



 פרסום התכנית והפעלתה
   .Oxfam) ) מסורתיות תכניות

   :מתקדמים ופרויקטים תכניות

   .באתר והמדריך התכנית את מפרסמים

 .מקוון וסיוע מקצועי פיתוח מציעים

  שוטף באופן תכנים מעדכנים

   בעליל מקיף מחקר במערך

 Whole" ותכנית ,אונסקו של תכנית)
School Social Lab". 

 

 לוקליות וגלובליות

  כמו :לוקליות תכניות
Welcome Classes (גרמניה) 
Racism No way (פועלת 

 .(באוסטרליה

 גלובליות תכניות

   ,אונסקו :דוגמא

 :אירופאיות תכניות

"Whole School Social 
Lab"  

 

 סוג התכנית

   :ממשלתית תכניות

 אירלנד צפון של התכנית :דוגמא

 :ממשלתית לא תכניות

 אונסקו :דוגמא

 משותפים ופרויקטים תכניות

 Whole School" :דוגמא
Social Lab". 

 



 הערכה

מדריך לביצוע  לחלק מהתכניות יש 
לתהליכי הוראה ולמידה  הערכה 

התכנית של , כמו)ברמת בית הספר 
 (.  אוקספאם

כולל  , מלוות במחקרתכניות אחרות 
תכנית : כמו , מערך הערכה מקיף

 Whole School"אונסקו ותכנית 

Social Lab" 

 שכבות גיל

 ב  "י-'רוב התכניות מתחילות ב

 :ב"י-ישנן תכניות מופעלות מהגן

 Racism No"תכנית , כמו)
Way"   באוסטרליה ותכנית

"Making Space" בקנדה. 

 

 היקף

 תכניות צרות

הוראת סוגיות שנויות  : דוגמא
במחלוקת של צפון אירלנד של  

 .האיחוד האירופאי

 פרויקטים רחבי היקף

כמו התכנית של מניעת גזענות  
באוסטרליה ותכנית החינוך  

 (.  ב"לסובלנות בארה



 פיתוח מקצועי

   למורים מדריך :בסיסי

  מקוונת אישית הכשרה :מתקדם
 .מקוונים סמינרים לעריכת בנוסף

 

 רעיונות וכלים

  ,התכנית של פרסום :בסיסית תכנית
 .למורים מדריך הכולל

  לעידון מותאמות :מתקדמות תכניות
 השראה מעוררי רעיונות ,הדיגיטלי

 .ייחודיים וכלים

  



 ...תובנות נוספות

 תכנית או פרויקט של למשאבים וגישה המידע וזרימת הנגישות :היברידיות  
 הפועלת גזענות מניעת תכנית ,לדוגמא כך .סוגיות אותן המקדמים אחרים

  חינוך" של שנאה דיבורי למניעת ההוראה אסטרטגיות את מאמצת באוסטרליה
   .התכנית באתר למדריך ומפנה ב"בארה "לסובלנות

 בלט זה .יחד ההיבטים לשלושת מתייחסות שנסקרו מהתכניות הרבה :אינטגרציה  
  :כמו תכניות מספר מופעלות במסגרתם אשר ,היקף רחבי בפרויקטים במיוחד
 .באוסטרליה גזענות מניעת ופרויקט ב"בארה "לסובלנות חינוך" פרויקט

 



 
 לקראת מודל אינטגרטיבי



 
 שיעורים מצפון אירלנד. 1

 

לאחרונה הוכח כבר אירלנד צפון של למקרה הישראלי המקרה בין רב דמיון  
 ,מכאן .(Hanna, 2019; Goren & Yemini, 2017) מחקרים במספר
  במיוחד ,אינטגרטיבי למודל מוצא נקודת להוות יכול אירלנד צפון של המודל

  זאת .הספר בית כותלי בין לדיון במחלוקת שנויות סוגיות והצפת הכפפות בהרמת
 ביחס המבטחים לחוף להגיע ניתן לא שבלעדיה נראה אשר ,המוצא נקודת היא

 .אלימות ומניעת לגיוון



 אונסקו -תפישה גלובלית. 2

  את לחזק מבקש האונסקו הארגון ,אלימה קיצוניות למניעת גלובלית אזרחות של ראות נקודת מתוך
 :ידי על ,לאומיים מניעה למאמצי אפקטיבי באופן ולתרום לאומיות חינוך מערכות של יכולותיהן

בקידום החינוך מערכת של מוגברת במעורבות הצורך סביב בינלאומי קונצנזוס בונה הארגון :סנגור  
  החינוך מגזר של ומקיפות קונקרטיות תגובות ולבחון לזהות וגם אדם זכויות

פעולות וליישם לתכנן החינוך מדיניות ומעצבי החלטות למקבלי מסייע הארגון :ומשאבים הדרכה  
 .רשמיות לא במסגרות והן רשמיות במסגרות הן ,לאומית ברמה התורמות אפקטיביות חינוך



 Making Space -הגישה האינטרדיסציפלינרית . 3

של הגיוון תכנית גישת את לאמץ מומלץ לערכים לחינוך הוליסטית גישה לבניית 
  ,הנידונים לנושאים ביחס תכנים בשילוב ביטוי לידי בא זו גישה של ייחודה .קנדה

 בכל ,משמע .ואינטרדיסציפלינרית הוליסטית בראייה ב"י כיתה עד הילדים מגן
  האחר קבלת ,לגיוון ביחס תכנים משולבים (ובמתמטיקה במדעים אף) דעת תחום
  .חברתי וצדק



  whole school-אונסקו ו –הערכה . 4

חזקות הוכחות שום אין ,ביותר ופופולאריות נפוצות מניעתיות שיוזמות למרות  
  .חיוביות תוצאות להשגת אפקטיביות שהן כך על המעידות

פרויקטים המלווים מקיפים מחקר מערכי שני נמצאו ,זאת עם: 

 .אונסקו•

  .נוספות אירופאיות ומדינות בפולנד המופעל חדשניים ספר בתי•

 



 ..הערכה

האפקטיביות של הפעילויות באה לידי ביטוי בשלוש רמות: 

קהילתית/בית הספר וברמה חברתית/הארגון/ברמת המוסד, ברמת הפרט 

(רגשיים והתנהגותיים-חברתיים, קוגניטיביים)הישגים ברמת הפרט  45-על ההשפעות העיקריות נמנו כ  ,
 :מתוכם. הארגון והקהילה

ירידה בנטייה לתמוך באלימות 

כישורי חשיבה ביקורתיים מוגברים 

 מיומנויות תקשורת נרחבות 

העמקת ההבנה והמודעות לקיצוניות אלימה והקצנה לאלימות 

דת ומין, הגברת הפתיחות כלפי תרבות 

 



 הערכה -אונסקו 

 פעילויות יעילותדוח ההערכה התחיל בהגדרת מה המשמעות של  

 
מעורבות עמיתים בפעילויות כולל עמיתים שהיו לעבר קיצוניים אלימים  : למידת עמיתים

המפגש מתקיים בנוכחותם הפיזית או  . או לחלופין היו קורבנות לקיצוניות אלימה
   פעילות זו נמצאה כחיובית ומשפיעה לטובה על הלומדים  . סרטונים שלהם

 תפקידים ומשחק חווייתית למידה

  משחק .בפעילויות פעילים תפקידים מילוי של משחק דרך להיות יכולה חווייתית למידה

 (4 נספח) חיובי שינוי מאפשרים ותרבות ספורט והכללת תפקידים

  

https://docs.google.com/document/d/1oqRdzu4ymBn0qdAUNf1BXz0mvyMaE8YX9UVOcEIYwxM/editheading=h.6q8r64dxmrhy
https://docs.google.com/document/d/1oqRdzu4ymBn0qdAUNf1BXz0mvyMaE8YX9UVOcEIYwxM/editheading=h.6q8r64dxmrhy
https://docs.google.com/document/d/1oqRdzu4ymBn0qdAUNf1BXz0mvyMaE8YX9UVOcEIYwxM/editheading=h.6q8r64dxmrhy
https://docs.google.com/document/d/1oqRdzu4ymBn0qdAUNf1BXz0mvyMaE8YX9UVOcEIYwxM/editheading=h.6q8r64dxmrhy
https://docs.google.com/document/d/1oqRdzu4ymBn0qdAUNf1BXz0mvyMaE8YX9UVOcEIYwxM/editheading=h.6q8r64dxmrhy


 
 אוסטרליה  Racism no way  -פדגוגיה וכלים. 5

 

 :תכניות וכלים ייחודיים

אירועים על בתקשורת דיווחים מובאים זו בתכנית :"בתקשורת מיקוד" תכנית 

   בקטגוריות מאורגנים האירועים .מחלוקת מעוררים שלעתים ואמיתיים אקטואליים

  אודות מושכל דיון ניהול לצורך .זה ליום עד וממשיך 2005 משנת  זמן ציר על

   .לתלמיד list chick מסמך חובר ,הללו האירועים

 

 

https://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/focus/
https://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/focus/
https://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/focus/
https://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/focus/
https://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/focus/
https://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/focus/
https://racismnoway.com.au/wp-content/uploads/2016/05/media_checklist.pdf
https://racismnoway.com.au/wp-content/uploads/2016/05/media_checklist.pdf
https://racismnoway.com.au/wp-content/uploads/2016/05/media_checklist.pdf


Racism no way  

 Cooling Conflict  -" יישוב סכסוכים"תכנית 

  תכנית המיועדת להעצמת התלמידים והכנתם ליישוב הקונפליקטים שלהם ולהפוך
 למובילים בניהול סכסוכים בקהילת בית הספר שלהם

להבין ולנהל מגוון סכסוכים בסביבה בטוחה , התכנית מאפשרת לתלמידים לחקור
אך הומחזו  אמיתייםהסכסוכים הם בדיוניים או  .(סרטון)באמצעות דרמה 

  .בקפידה

 

https://vimeo.com/126756818
https://vimeo.com/126756818


Teaching tolerance   -השראה . 6

 לכל אחד מהנושאים הנידוניםפלטפורמה לבניית תכנית עצמית  . 

 אירועMix Up for lunch- קמפיין בינלאומי 

תחרויות 

 פיתוח מקצועי עם הדרכות אישיות מקוונות וסמינרים   -פיתוח מקצועי
 מקוונים המתאימים לרוח העידן

מענקים 

https://www.tolerance.org/learning-plan/racism-prevention


 מודל אינטגרטיבי
התפישה הגלובלית של אונסקו וגישה  , המודל של צופן אירלנד

 Making space (Canada)אינטרדיסציפלינרית של 

הוראת  
סוגיות  
שנויות 

 במחלוקת

 כלים

 הערכה 

, צפון אירלנד, אוקספאם
 תכנית האיחוד האירופאי

racism no way 
Teaching Tolerance 

UNESCO 
Whole School Social Lab 

 



 ..התחלה

  סוגיות ,גזענות מניעת :גלובליים לערכים לחנך מסייעות העולם סביב תכניות "איך"ב עסקה הסקירה

  .האחר וקבלת גיוון ,ורגישות במחלוקת שנויות

   ?"ההלכה" עם מה השאלה ונשאלת ,"מעשה"ה היא "איך"ה שאלת

 :"מה"ב כרוך אפוא לערכים בחינוך האמיתי האתגר

בכלל אם ?בדרמה שיידונו "במחלוקת השנויות הסוגיות" מה!! 

הדיגיטלי הזמן בציר להופיע שייבחרו התכנים מה? 

קבוצתיים מפגשים לקראת שיועלו הסוגיות מה?   

במחלוקת שנויות בסוגיות דיונים על האיסור אם ,"איך"ב העוסקות התכניות כל של התועלת מה  

  לצדק אין ,ובלעדיו "למעשה ההלכה" הוא הללו בשאלות הדיון ?החינוך במערכת לשרור ימשיך

 .קיימא-בר להיות סיכוי החברתי

  



תודה על 
 !ההקשבה


