
  

בגרות חדשה באנגלית: דיפלומטיה ותקשורת 
  לאומית-בין

-'תקשורת בין –, משרד החינוך פותח מגמת לימוד חדשה 21-במסגרת התאמת מערכת החינוך למאה ה
לאומית, לחזק את לימודי האנגלית -לאומית בשפה האנגלית'. המטרה: לחנך את בני הנוער להסברה בין

ך ולהקנות לתלמידים את הכלים הטובים ביותר לקראת השתלבותם באקדמיה ובתעשייה. במשרד החינו
לאומית בשפה האנגלית יעשו זאת בנוסף -דיפלומטיה ותקשורת בין מדגישים כי תלמידים שיבחרו במקצוע

  יח"ל באנגלית. 10המשמעות:  -על בחינות בגרות החובה 

לאומית באנגלית במשרד -ד"ר ג'ודי שטיינר המפמ"רית על הוראת אנגלית ודיפלומטיה ותקשורת בין
" דורש מבוגרי מערכת החינוך מיומנויות חדשות המהותיות לתחומים החינוך מציינת כי "העולם החדש

והשתלבות  אישיים-שונים, הכוללים: עולם האקדמיה, תעסוקה, עסקים, ספורט, בידור, קשרים בין
לכן יושם דגש בלימודים על מיומנויות של ניתוח בעיות ויישוב סכסוכים, משא ומתן, גישור, שיג   בעבודה.

  תרגום ועוד.ושיח, מיומנויות 

  על המגמה

תחומית הנלמדת בשפה האנגלית. במסגרת -לאומית היא מגמה חדשנית ובין-דיפלומטיה ותקשורת בין
יח"ל, בהבעה בע''פ,  5-המגמה יפתחו התלמידים יכולות גבוהות באנגלית, מעבר לרמה הנדרשות ב

ה ביקורתית ויצירתית, כישורי אישית, חשיב-בכתב ובקריאה. כמו כן, יפתחו מיומנויות כגון תקשורת בין
מנהיגות, משא ומתן, יישוב סכסוכים וגם תרגום. אלה הם נכסים שמהם יפיקו התלמידים תועלת בחייהם 
    האישיים בהווה ובעבודתם בעתיד.

הלימודים יעשו בצורה חווייתית ופעילה באמצעות סדנאות, משחקי תפקידים, הדמיות, דיונים, עבודה 
  ודת צוות, מרצים אורחים ושיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים בארץ ובעולם.בקבוצות, טיפוח עב

  מה כוללים הלימודים?

התכנים הלימודיים בלימודי הבסיס יתמקדו בנושאים  -  מיומנויות התקשורת (לימודי בסיס) •
לאומיים. התלמידים ילמדו -תרבותיות, כוחו של סיפור, מדיה ויחסים בין-הבאים: דיפלומטיה, רב

  וישתלמו במיומנויות הדיון והדוברות, כישורי מנהיגות ועבודת צוות.

בפרק זה התלמידים יתפתחו הבנה מעמיקה של מבנה השפה וילמדו על  - מיומנויות התרגום •
אמצעיה המגוונים. הם ירכשו ידע ומיומנויות בשפת המקור ובשפת היעד שיסייעו בתרגום 

  אימים להקשר ולתרבות.טקסטים ויספקו למשתמש פתרונות תרגום מת

בפרק זה ייחשפו התלמידים למגוון הגורמים העומדים בבסיסו של   - ניהול סכסוכים ויישובם •
סכסוך וילמדו עליהם. תהליך הלמידה והחקירה יכלול מרכיבים תיאורטיים, ניתוח וייצור 

ך, תרחישים. בחלק המעשי ילמדו התלמידים לגשר, לנהל וליישב סכסוכים. נוסף על כ  של
  חברתיות מחוץ לבית הספר ושם יישמו את הידע שרכשו.-ישתתפו במגוון פעילויות קהילתיות

   

שר החינוך נפתלי בנט אמר: "החינוך לערכים מקבל היום חיזוק נוסף באמצעות הבגרות בדיפלומטיה 
עניק לאומית. אני מאמין שכל תלמיד הוא גם שגריר של המדינה שלנו, והבגרות החדשה ת-ותקשורת בין

לאומית, ולבטא - לו את הכלים המתאימים לכך. המקצוע החדש יאפשר לתלמידים להשפיע גם בזירה הבין
  את העמדות של ישראל בצורה המיטבית. זוהי ללא ספק שליחות גדולה".

 


