מגמת דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית בשפה האנגלית  5יח''ל
DIPLOMACY AND INTERNATIONAL COMMUNICATION IN ENGLISH
•

תיאור המגמה :דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית הינו מקצוע בין תחומי וחדשני אשר נלמד בשפה
האנגלית ,שפת הדיפלומטיה .לראשונה בקציר ניתנת הזדמנות מיוחדת לתלמידים יצירתיים ,סקרניים
ואינטלקטואליים ,להרחיב את אופקיהם ולתת ביטוי לייחודיות שלהם .תלמידי המגמה יוכשרו להיות אזרחים
גלובליים בעלי מודעות תרבותית וחברתית רחבה ,יחשפו לתכנים אקדמיים בנושאי אנתרופולוגיה ,חקר
התרבות ,סוציולוגיה ,אתיקה ,מדעי המדינה ,תקשורת ועוד .הלימודים ,אשר יועברו אך ורק בשפה האנגלית,
יעניקו לתלמידים מיומנויות שיח ,נאום ,קריאה ,כתיבה וחקר מתקדמות ביותר ,הזדמנות לפתח וללטש
תובנות אינטלקטואליות ואת היכולת לעמוד מול קהל .כשגרירים צעירים ויצירתיים ,תלמידנו יפגשו בני נוער
ונציגים מתרבויות וארצות שונות ,יישמו ערכים כגון סובלנות ,וכבוד הדדי ,ויתרגלו ראיית עולם רחבה ,ביקורת
עצמית ,שיקול דעת ,ויכולת הקשבה .מקצוע הדיפלומטיה נחשב כמקצוע מורחב לכל דבר ועניין ועומד
בחובת מקצוע מורחב לצורך זכאות לבגרות ללא תלות בהרחבה נוספת.
במהלך שלוש שנות הלימוד יפתחו התלמידים כישורי תקשורת בינאישית ,כשירות בין-תרבותית ואוריינות
בתחומי המדיה והמידע .בנוסף לכך הם ילמדו שיטות לניהול משא ומתן ויחסים בינלאומיים .המגמה כוללת
לימודי מיומנויות תקשורת ולימודי הרחבה של מקצוע "מיומנויות התרגום" או "ניהול סכסוכים ופתרונם"
(יהיה ניתן לבחור).
מגמה מגוונת זו תכשיר תלמידים בעלי מוטיבציה ליישם את הידע והמיומנויות שירכשו בתחומים מגוונים
בעתיד ,באקדמיה ,בשירות לקהילה ,בפוליטיקה או בעסקים.

•

פעילויות :באמצעות טכנולוגיות המאה ה 21-ולמידה חווייתית בכיתות ,ירחיבו ויעמיקו התלמידים גם את
ידיעותיהם בתחומי דעת שונים וגם ירחיבו ויעמיקו את רמת האנגלית שלהם בהבעה בעל -פה ,בקריאה
ובכתיבה .התלמידים ילמדו נושאים חברתיים ותרבותיים הקשורים לעולמם ולעולם הגלובלי .בתהליך
הלמידה יעשו התלמידים שימוש מושכל במקורות ידע ,יפתחו חשיבה ביקורתית ומעורבות חברתית,
ישתתפו בפורומים ומפגשים מקוונים עם תלמידים ונציגים ממקומות שונים בארץ ובעולם.

•

למי מיועד המקצוע ? המקצוע מתאים לתלמידים בעלי עניין וסקרנות אשר רוצים להרחיב את ידיעותיהם
בנושאים אשר מאתגרים את עולמנו היום .

•

תנאי קבלה :המקצוע מיועד לתלמידים הנבחנים באנגלית כמקצוע חובה ברמת  5יח"ל בעלי ציון ממוצע 80
ומעלה ,וציון בהתנהגות  8ומעלה .הקבלה למגמה מותנית בריאיון אישי אשר ייערך באנגלית.

•

למה כדאי ללמוד במגמה? לימודים אלה יעצימו את התלמידים ויעודדו אותם לתקשר באופן דיפלומטי
ומכבד עם אנשים מתרבויות שונות ובעלי דעות שונות ,וכל זאת בשפה האנגלית:
✓ בניית בטחון עצמי.
✓ שיפור ידע השפה האנגלית בהתאמה לסטנדרטים בינלאומיים.
✓ שיפור יכולות התקשורת הבין-אישית והחברתית.
✓ יצירת מודעות כלפי זהות תרבותית אישית.
✓ רכישת ערכי רגישות בין-תרבותית ,סובלנות וכבוד כלפי האחר.
✓ הבנת אירועים בקנה מידה עולמי.
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•

הענקת יתרון בהזדמנויות תעסוקה עתידיות כגון השתתפות במשלחות נוער ,תפקידים
משמעותיים במהלך השירות הצבאי ,קריירה בפוליטיקה ,ביחסים בינלאומיים ,בעסקים ובעולם
האקדמיה.
מיומנות נשיאת הנאום.
כישורי דיון ופתרון קונפליקטים.
יכולת לנהל משא ומתן ולעבוד בצוות.
פיתוח מחשבה ביקורתית ויכולות אינטלקטואליות.
יכולת הצגת עמדות בפני קהל.
פיתוח יצירתיות וחדשנות.
פיתוח מנהיגות ,תעוזה ויכולת הובלת תהליכים.
דגש על איכות אישית וכושר ייצוגיות.

הרכב הלימודים ומהלכם :מגמת דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית הינה מגמת  5יח"ל נפרדת
ממקצוע האנגלית כמקצוע חובה .סמל המגמה הראשי הינו  5 . 091580יחידות הלימוד של המגמה
נחלקות ל  3יח"ל של לימודי בסיס  2 +יח"ל של לימודי העשרה ,באופן הבא:

 )1לימודי בסיס במהלך כיתות י'-י''ב :מיומנויות התקשורת ( - )Communication Skillsסמל
שאלון  3 = 091381יח"ל.
א .שעות לימוד שבועיות בכיתות י' ,י''א ,י''ב =  270שעות סה"כ אשר מהוות  60%מהציון הסופי.
ב .ההערכה תתבצע על ידי מבחן בגרות חיצוני של  3יח"ל (מייצגות את יחידות המגמה ולא את רמת
האנגלית) בסוף כיתה י''ב =  60%מהציון הסופי של המגמה כולה.
ג .התכנים הלימודיים יתמקדו בדיפלומטיה ,רב-תרבותיות ,מסרים סמויים במדיה ,התבוננות באקטואליה,
אתיקה ,סגנונות מנהיגות ,בניית צוותים וניהולם .
 )2לימודי הרחבה במהלך כיתות י''א-י''ב :מיומנויות התרגום ( 2 = )Translation Skillsיח"ל.
א .שעות לימוד שבועיות במהלך כיתות י"א ,י"ב =  180שעות סה"כ אשר מהוות  40%מהציון הסופי (3
שעות אלו תהיינה בנוסף לשעות הנלמדות במסגרת לימודי הבסיס המתוארים למעלה).
ב .לקראת כיתה י''א ,התלמידים ידרשו לבחור בין מיומנויות התרגום (סמל שאלון  , )091285לבין ניהול
סכסוכים ויישובם (סמל שאלון .)091283
ג .ההערכה היא בית ספרית פנימית באמצעות פרויקט גמר.
ד .התכנים הלימודיים במיומנויות התרגום יתמקדו בפיתוח והבנה מעמיקה של מבנה השפה בהקשרים
בלשניים ותרבותיים ,ובמה כרוך המעבר בין שפת המקור לשפת התרגום (תרגום מעברית לאנגלית,
ומאנגלית לעברית).
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