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 בפורטל הבית ספרילפעילות קישור 

 
 הנושא עכו עירי נלמד במסגרת שיעורי מולדת חברה ואזרחות בכיתות ד'. : רציונל ורקע

בחרתי לעסוק ולהרחיב את הלימוד באתרים הנמצאים בעיר העתיקה שהינם חלק מתולדות העיר. 

עכו היא עיר מיוחדת במינה מעצם הישמרותה של העיר העותומנית כשמתחתיה נחשפה העיר 

הצלבנית שנשתמרה כמעט בשלמותה. במהלך הלמידה התלמידים היו פעילים באיסוף מידע, מיונו, 

 ופעלו בצורה שיתופית בשילוב אמצעים טכנולוגיים מגוונים. ארגונו ועיבודו 

 

  מטרות:

  ,הכרת מבנים ואתרים היסטוריים בעיר עכו 

 פיתוח קשר לעיר ולתושביה, לצד טיפוח הערכה ואכפתיות 

  התנסות בלמידה בדרך של חקר ועבודה שיתופית כחלק

 מקהילת למידה 

 ם הוראה חדשנית באופן מיטבי.חשיפה למגוון כלים טכנולוגיים המאפשרים יישו 

 

בפתיחה לנושא התבקשו התלמידים לכתוב בפורום הלימודי על אתר אהוב בעיר  תיאור הפעילות:

עכו ולצרף תמונה. בשלב הבא הוקרן סרטון על העיר העתיקה שסייע לתלמידים להתחלק לקבוצות 

עיבוד, ספר מקורות ברשת. ממנאסף על ידי כל קבוצה מידע . הכל קבוצה חקרה אתר שונה  –עניין 

ומיזוג הטקסטים לכדי פסקה אחידה נעשו בעזרת מסמך שיתופי. האתרים צולמו  ארגון המידע 

מיקום האתרים על גבי גוגל מפות.  בשילוב ציוןבמצלמה דיגיטלית/מכשיר נייד. התמונות הועלו לאתר 

הזמנה לסיור . כמו כן הם ערכו המידע והתמונות שאספו, המבוסס על לסיום התלמידים יצרו משחק

פיזי ווירטואלי באתרים שנחקרו. המשחק והסיור הוירטואלי ישמשו להפעלת קבוצות מבתי ספר 

 אחרים בשבוע פעילות עירונית מקוונת במסגרת פעילותנו בקהילת למידה שיתופית. 

 

בשילוב תקשוב הפעילות כוללת למידה שיתופית ולמידת חקר : חדשנות ותרומה לתלמידים ולקהילה

 ותרומה לקהילה.

 

עבודת החקר הלהיבה את התלמידים. הם קראו בעיון את דפי המידע : משמעויות, מסקנות והמלצות

שנבנו על ידי עמיתיהם. הקריאה ההדדית יצרה מוטיבציה להשקעה של כל קבוצה בנפרד. יחד עם 

תלמידים סביב  5פעולה של ההתלהבות התעוררו מספר אתגרים בהם טיפלנו לדוגמא: קושי בשיתוף 

 עמדת מחשב אחת. להבא כדאי לחשוב במשימה מסוג זה על עבודה בזוגות. 

האתרים שנחקרו. האתרים נמצאים בעיר העתיקה ונדרשה מעורבות כרוך היה בצילום אתגר נוסף 

נמוכה ונאספו  ההייתהיענות ההורים  -הורים על מנת לאפשר לתלמידים לבצע חלק זה בפעילות 

 מספר תמונות מצומצם. 

שמחתי לקחת חלק בפרויקט עירוני שמעמיק את הקשר בין התלמידים לעיר מגוריהם. הלו"ז היה 

הכיתה ולכלים  ילכותלהדרגתי וכלל ליווי ומעקב במהלך הלמידה. התלמידים נחשפו ללמידה מחוץ 

  ף פעולה פורה.טכנולוגיים חדשים. פעילות הרכזים כקהילת למידה יצרה שיתו
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