




 .היסטוריים בעיר עכוהכרת אתרים « 

 .העמקת הידע אודות העיר« 

 .  ואכפתיותלצד הערכה , לעיר ולתושביהפיתוח הקשר « 

 .התנסות בלמידת חקר שיתופית מעבר לגבולות הכיתה« 

 .כלים טכנולוגייםחשיפה למגוון « 

 .ואזרחותשיעורי מולדת חברה במסגרת ' בכיתות דהנושא עכו עירי נלמד 

הרחבה והעמקה של הלמידה אודות אתרים היסטוריים  לצורך -החקרפעילות 

 .העירבעיר העתיקה שהינם חלק מתולדות 



 בתוך קבוצות החקר הבית   שיתופית קידום למידה « 

 ספריות וכן למידה שיתופית כלל עירונית מבוססת      

 . טכנולוגיה חדשנית    

 . אוטנטית משלבת תקשובלמידת חקר « 

 סיורים וירטואליים כתרומה לקהילת תושבי יצירת « 

 .העיר ומבקריה    



 חיבור לעולמו של הילד -פתיחה  -'שלב א

 בצירוף תמונה" ?מה אני אוהב בעיר עכו"דיון בפורום 

 .צפייה בסרטון והעלאת שאלות מעניינות בעקבותיו-גירוי 

 (בעקבות שאלות התלמידים)בחירת אתרים לעבודת החקר 

 חלוקה לקבוצות עניין -'שלב ב

איסוף מידע ממקורות מגוונים בפורום הכיתתי ויצירת פסקה אחידה  

 .ובהירה

,  בניית דף מידע מקוון ומעוצב אודות האתר ההיסטורי הנחקר -בקבוצות 

 .בשילוב תמונות שצילמו התלמידים



 בניית משחק לימודי -'שלב ג

 .חיבור שאלות מעניינות אודות האתר הנחקר בקובץ שיתופי בקבוצה

 "  גלה את התמונה"בניית משחק בפורמט  

 

 פעילות עירונית -'שלב ד

 .  השותפים לתכניתהספר כלל בתי שהוכנו על ידי התלמידים פעלו במגוון הפעילויות 

למדו מתוך התוצרים שהוכנו על ידי תלמידים מבתי ספר , התלמידים פרסמו את עשייתם הייחודית ובנוסף, מחד

הפעילויות כללו חידונים ומשחקים מתוקשבים מסוגים שונים שאפשרו לתלמידים לחוות שימוש במגוון  . אחרים בעיר

 .כלים חדשניים

 רפלקציה -'שלב ה

 עניין אותי במיוחד ומדוע/משוב מקוון משהו שלמדתי –תלמידים 

 הסקת מסקנות מהפעילות לטובת המשכיות -מורים

 .משוב עירוני מסכם והפקת לקחים בקהילת הרכזים הלומדת בעיר-רכזי תקשוב 



 סיור וירטואלי משולב מידע  מקוון -תוצר תהליך החקר



 שם האתר

  

 2תשובה  2שאלה  1תשובה  1שאלה 

בעכו העתיקה  אגר'גמסגד אל 

התחרשה רעידת  

 האדמה בשנת

  

על שמי הוקם מקום    1927 

 תפילה

 מסגד   

 אזר'אל ג

מוזיאון אסירי  

 המחתרות

חדר ההנצחה במבנה 

מוזיאון אסירי 

 ...המחתרות מוקדש ל

אני ממחיש את חיי  נופלים 9

 .האסירים בכלא

מוזיאון אסירי 

 המחתרות

  

מהו השם המלא של     מוזיאון עוקשי

 ?       עוקשימוזיאון 

מוזיאון עוקשי " 

 "לאומנות

מטרתו של מוזיאון  

 ..עוקשי היא

להנחיל את מורשתו    

האמנותית לדורות  

 הבאים

מוזיאון אוצרות 

 החומה

מוזיאון "הכינוי שלי 

 "  הנוסטלגיה

מוזיאון אוצרות 

 החומה

מה מיצגים הפריטים 

 ?במוזיאון

את התרבות החומרית 

 של תושבי האיזור

אני הכנסייה היחידה  ון'כנסיית סנט ג

של העדה הלטינית 

 בעכו

באיזו מאה נבנתה ככל   ון'כנסיית סנט ג

הנראה כנסיית סנט 

 ?ון'ג

 18-במאה ה

 .החקר המציג את השאלות לבניית המשחקלכלל קבוצות שיתופי זהו מסמך 

שחקרה בתוספת  שאלות מעניינות על האתר  2כל קבוצת חקר חיברה , המשחק לפעילות העירוניתהכנת לקראת  

 .המבוססות  על דפי המידע המקוון באתר התכנית –תשובות 

http://ak.sisma.org.il/school/shazar/classes/D2/akkosites/Pages/מסגד אל ג'אזר.aspx
http://ak.sisma.org.il/school/shazar/classes/D2/akkosites/Pages/מסגד אל ג'אזר.aspx
http://ak.sisma.org.il/school/shazar/classes/D2/akkosites/Pages/מסגד אל ג'אזר.aspx






למדתי על מורשת עכו ועל הדתות 
מאוד לעבוד בקבוצות  נהניתי . בעכו

אני מרגיש  . החקר ולשתף פעולה
שעכשיו אני מתמצא בהיסטוריה  

המורה חשפה אותנו . של העיר שלי
לכלים טכנולוגיים חדשים  

 .ששילבנו ויצרנו תוצרים מעניינים
 ליאב                                 



ר בעכו "ס שז"אני שולחת בגאווה רבה את דברי ההערכה שלי לתהליך החינוכי המרתק אותו הוביל ביה

 .בהובלתה של המורה אורלי כרמי

המבוסס על תהליכי חקר אותם חוו הילדים יחד עם  , חקרני, מיזם זה משלב בתוכו תהליך למידה מעמיק

 .הצוות החינוכי

מהווה הוכחה ניצחת  , בחירת העיר עכו על כל מכמניה והשפע הרב שבה כמוטיב מוביל למיזם מתוקשב זה

משכיל לחבר את תלמידיו אל סיפור , כי בית הספר מיישם הלכה למעשה עקרונות של בית חינוך קהילתי

 .  היישוב בו הם גדלים ומתחנכים וזאת בדרך יצירתית של פיתוח מיזם ברמה כה גבוהה

שולחת בזאת ברכתי ותודתי  , ר בעכו"ש שז"אני מברכת ומוקירה את קהילת בית החינוך הקהילתי ע

ברמה גבוהה  , על הובלת המיזם במקצועיות –לגברת אורלי כרמי , ס"מנהלת ביה, פיירמןלגברת דליה 

 .ביותר ותוך רתימת כלל הגורמים למעשה החינוכי

 .ר תמר שמיר על המעטפת המקצועית והליווי"תודות נוספות שלוחות לד

 ! כחישר 
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 מסקנות והמלצות  , משמעויות
 קראו בעיון את  הם . התלמידיםאצל רבה יצרה התלהבות החקר עבודת « 

 .  המידע שנבנו על ידי עמיתיהםדפי    
 . הקריאה ההדדית יצרה מוטיבציה להשקעה של כל קבוצה בנפרד« 
 .  הפעילות העמיקה את הקשר בין התלמידים לעיר מגוריהם« 
 .  היה הדרגתי וכלל ליווי ומעקב במהלך הלמידה ז"הלו« 
   חוויה של למידה   חדשים וחוו התלמידים נחשפו למגוון כלים טכנולוגים « 

 .למידה פעילה ושיתופית, לכותלי הכיתהמחוץ    
 
 

 אתגרים  
 . תלמידים סביב עמדת מחשב אחת 5קושי בשיתוף פעולה של « 
 האתרים נמצאים בעיר העתיקה ונדרשה  -האתרים שנחקרוצילום « 

 .  מעורבות הורים   



 לחץ -התמונה

http://www.etftrends.com/2012/03/technology-etfs-whats-driving-them/

