
 אוטומוטיבית אוריינות

ואוריינות, במשמעותה הבסיסית היא  התורההוא בארמית. אורייתא היא  אוריינותמקור המילה 

המיומנות או היכולת לקרא את מה שכתוב בתורה ולהבין את משמעות הטקסט. מאז שנטבע 

המונח, התרחבה פרשנותו והיא כוללת היום קשת רחבה של מיומנויות עיסוק במידע ובידע. בין 

דע, לנהל מידע, להפוך היתר, נכללות באוריינות מיומנויות כמו היכולת לחפש מידע, להעריך מי

 את המידע לידע, להפיץ מידע ועוד. 

 

. יש להניח שבטרם תיבש הדיו על תחום התחבורה המתקדמת מתפתח בקצב מהיר ומעריכי

כנית לימודים זו, חלקים ממנה יהפכו למיושנים ונושאים חדשים ומרתקים לא יופיעו בה. כדי ת

ת אישית, מוקצות בתוכנית שעות לאפשר לתוכנית הלימודים התחדשות מתמדת, מותאמ

. אוריינות זו כוללת הצגה של נושאים חדשניים הקשורים אוריינות אוטומוטיביתלפיתוחה של 

לתחום התחבורה המתקדמת בזמן השיעור. בשעות אלו, התלמידים יציגו חידושים שנעשו 

המדיום הוא בתחום, עובדות מרתקות מהעבר, פתרונות מעניינים לבעיות שצצות ועוד. היות ו

המסר, יש להיעזר בזמן ההצגה בסרטוני יוטיוב, להציג חיישנים ומפעילים חדשים שפותחו, לדון 

 בתקנות שתוקנו על ידי ממשלות, לספר על חברות הזנק שהבשילו ונקנו על ידי חברות ענק ועוד. 

ו ולהציג כדי לעמוד בדרישה זו, על התלמידים לדעת לאסוף בעצמם את המידע שיוצג, לעבד אות

אותו במליאה. יש להניח שחלקו הגדול מהמידע יהיה באנגלית ולכן על התלמידים לשלוט בשפה 

בכלל ובשפה האוטומוטיבית בפרט. כך, בנוסף להצגת תחום התחבורה והחידושים שבו ישכללו 

 התלמידים את מיומנויות התקשורת, איסוף המידע, עיבוד המידע והצגתו.  

 

 דוגמא הסבר היבט 

דיון שיתקיים תוך שימוש  אוריינות אוטומוטיבית 

בשפה האנגלית סביב מונחים 

מרכזיים. זאת מתוך הנחה 

ששפה זו היא תנאי הכרחי 

לכל מי שרוצה להכיר את 

 התחום ולהישאר מעודכן.

התלמידים יבנו במהלך 

הלימודים מילון או לקסיקון 

עם תמונות המתאר את 

  מונחי עולם הרכב.
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