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 2014 מאי 02

 תכנית להשכלה כללית בתחום הדעת

 שפה ותרבות – סינית
 

 רציונל:
 . סיניתוההיסטוריה ה , האומנותהשפה, התרבות ייחודיות על דגש שמההתכנית להשכלה כללית 

 גומלין קשרי השונים והנושאים הלימוד תחומי מתקיימים ביןהתכנית משלבת תחומי דעת שונים ולכן 

 .משמעותית אינטגרטיבית ללמידה

התכנית להשכלה כללית בכלל ובתחום  של התכנון בעבודת ספר בתי למנהלי לסייע התכנית מיועדת

 בפרט. סיניתההדעת 

. במהלך הלימוד נדרשים התלמידים תלמידיםבקרב הלשוני -את הידע המטאמחזקת ומגבירה  התכנית

שפות עם השפה הראשונה שלהם, ועם  סיניתת את המאפיינים הייחודיים של השפה הלחקור ולהשוו

  אחרות.  

 מטרה
. במהלך הלימודים נחשפים סיניתהעשיר את הידע בכל הקשור לשפה ולתרבות ההיא למטרת הלימודים 

 אל צוהר יםופותח האופקים את יםמרחיבהתלמידים לנושאים רבים בשילוב תחומי דעת שונים, ובכך 

, אופרה, מוזיקה אמנות הכוללת ומגוונת עשירה תרבות ואל מדעית וקדמה היסטוריות מסורות עתיר עולם

  .ועוד גסטרונומיה, קולנוע, תיאטרון

למקד את תשומת לב התלמיד למרכיבים לשוניים ולהעלות את המודעות כמו כן, מטרת התכנית הינה 

 . שלהם לאופן תפקודם של מרכיבים אלו

ועל ידי כך  תלמידים בקרב לשוניות ורב תרבותיות רב של מודעות לפתחבנוסף, המטרה היא לחשוף ו

 ללמוד שפה נוספת. להגביר את המוטיבציה

כיחידות לימוד  אושנה שלמה מוד ברצף יניתנות לל, אשר י תכניות סמסטריאליותתמשבנויה התכנית 

 בודדות של סמסטר אחד בלבד. 

 תכנים
שעות כל סמסטר(. כל סמסטר מהווה יחידה נפרדת ולכן  30התכנים המוצעים מחולקים לשני סמסטרים )

 ניתן ללמוד יחידה אחת או ברצף.

 :סיניתוהאומנות ה ההיסטוריה, צוהר אל התרבות .1

 שעות 4 –על ציר הזמן  השוואה בין התרבות המערבית לתרבות המזרחית 

  שעות  4 –החומה הסינית על ציר השושלות השונות   

 שעות 8 – ומשפטים ידועים מסרטים מפורסמים  סיניהקולנוע ה 
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  שעות 2 –פסטיבלים וקרנבלים 

 שעות 2 – האופרה הסינית  

 שעות  2 – אומנויות לחימה 

  שעות 2 –קליגרפיה וציור סיני 

 שעות 6 – המגוון סיניהמטבח ה 

 סיניתיסודות השפה ה .2

 שעות 4 – והשוואה לשפות השמיות סיניותמשפחת השפות ה 

  שעות 4 –אייקונים, שפת הסימנים והסימנים הסינים: הדומה והשונה 

  שעות 8 –לימוד ביטויים ומשפטים בסיסיים דרך צפייה בקטעי סרטים מוכרים 

 שעות 6 –נודלס ומשתמשים במקלות אכילה? , או איך מזמינים סיני בסיניתהמטבח ה 

 שעות 6 – סיניתשרים ב 

 שעות 2 – ?סיןב : מה אומרים השלטיםסיןהנוף הלשוני ב 

 לסיכום
על למידה חווייתית  מבוססת הרחבה בנושאים השונים תלמידיםמזמנת ל סיניתהלימודים בתכנית 

תרבות כולת לגלות פתיחות וסבלנות למעודד את הי תחומי דעת שוניםהמפגש עם טווח רחב של ומגוונת. 

 .חשיפה לשפה נוספתאחר, לצד התנסויות בהשל  ולשפה

 


