עבודת חקר
בנושאי גיאוגרפיה עירונית.
היקף :יחידה לבגרות מורחבת בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה

עירוטופ

כללי:
המרכז הלימודי במועצה לישראל יפה פעיל מזה שנים בתחום החינוך הסביבתי ומספק
שירותי הדרכה ותכניות לימוד מקוריות בנושאי סביבה לגנים ,בת"ס יסודיים ,חטיבות
הביניים ותיכונים.
במסגרת הפעילות עם בתי ספר תיכוניים פותחה במרכז הלימודי תוכנית ייחודית בהיקף
של יחידה אחת לבגרות בגיאוגרפיה בנושאי עיר וסביבה.
יחידת הלימוד היא במתכונת של עבודת חקר שנכתבת בזוגות ע"י התלמידים בהנחיה
מלאה של מדריכי המרכז .עבודת החקר עוסקת בנושאים עירוניים וסביבתיים באזורי
המגורים של התלמידים ,והמבנה שלה תואם למבנה של עבודת מחקר אקדמית.
כתיבת העבודה כאמור ,מזכה את התלמידים בציון ביחידה אחת מתוך חמש בבגרות
בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה בהתאם למגמת משרד החינוך המעודדת לימוד עצמי
באמצעות עבודת חקר.

מטרות ויתרונות:
מטרת העל של הפרויקט היא לסייע לתלמידי מגמת גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה להשלים
את יחידות הבגרות בהצלחה .היתרון המכריע של תכנית העירוטופ הוא האפשרות להשיג
ציון גבוה יחסית ביחידה אחת ובכך לשדרג את הציון הכללי במקצוע ולשפר את סיכויי
התלמיד לזכאות לתעודת בגרות.
הדבר מתאפשר באמצעות הנחייה צמודה של מדריכי המועצה לישראל יפה.

קהל היעד:
המשתתפים בתוכנית הינם תלמידי כיתות י"א או י"ב במגמת גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה .

מהלך העבודה:
תוכנית העירוטופ מתבצעת מתחילת שנת הלימודים ועד לחופשת פורים .במהלך התקופה
התלמידים נפגשים עם המנחים חמש פעמים כאשר לכל מפגש יעדים ,תוצרים ,ועבודת
מחקר שעל התלמידים להשלים בין המפגשים.
התוצר של כל אלו הוא עבודת החקר השלמה שמוגשת בסוף התהליך.
לבד מחמשת המפגשים ,הקשר בין המרכז הלימודי לבין התלמידים מתבצע באמצעות
למידה מרחוק ברשת האינטרנט .לכל בית ספר נפתח פורום סגור ברשת האינטרנט שבו
התלמידים מפרסמים את התוצרים ,מקבלים משוב חוזר ,שואלים שאלות ושומרים על
קשר עם המרכז הלימודי.
ייחודה וחלק נכבד מהצלחתה של התוכנית טמון בליווי ובבדיקה חוזרת ונשנית של
העבודה בכל שלב ע"י צוות המרכז הלימודי והזנת משוב חוזר לתלמידים על כל פרט
הטעון שיפור ותיקון .כמו כן ,המרכז הלימודי של המועצה לישראל יפה מעמיד לרשות
התהליך ספרייה עשירה וענפה הכוללת מספר רב של כותרים ומחקרים הקשורים לנושאי
העבודה.

סגל הנחייה ופיתוח:
את התוכנית פיתחה הגב' חיה יוגב בחסות משרד החינוך ,והתוכנית מרוכזת ע"י רכז
מטעם המרכז הלימודי של המועצה .הנחיית העבודה מתבצעת ע"י מדריכים שהוכשרו לכך
בקורס ייעודי שמתקיים אחת לשנה במרכז הלימודי של המועצה לישראל יפה.
כל המדריכים המנחים את עבודות העירוטופ הינם בוגרי תואר שני במקצועות סביבתיים
או סטודנטים במהלך לימודים לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה )גיאוגרפים ,ביולוגים,
אדריכלים ,מהנדסי סביבה וכ'(.
ערך מוסף:
אנו משוכנעים שכתיבת עבודת חקר על אזור המגורים מחדדת ומעודדת את תחושת
השייכות של התלמיד לסביבתו ומגבירה את הזדהותו ואת "תחושת המקום" שלו
לסביבה המיידית ואף מניעה לפעולה ולמעורבות חברתית – סביבתית.

תכנים:
נושאי העבודה מגוונים עפ" י עניין התלמידים כאשר המוטיבציה המרכזית היא לבחון
היבטים סביבתיים שונים של המרחב העירוני.
להלן מספר נושאים לדוגמא לעבודות עירוטופ:
 שינויים בשימושי קרקע עקב תכניות פיתוח במרחב העירוני.
 תחבורה ציבורית ועומסי תנועה באזורי תעשייה.
 המצב הביטחוני באזור קו התפר והשפעתו על מחירי הדיור.
 שימור וטיפוח שטחים עירוניים פתוחים.
 הגירה שלילית משכונה ומחירי הנדל"ן בשכונה.

השתתפות:
בשנת הלימודים תשס"ח השתתפו בפרויקט  519תלמידים מ  16בתי ספר בציון ממוצע של
.9.05

תמריצים:
לאור הצלחת התוכנית המרכז הלימודי יוזם יום עיון שנתי שבמהלכו התלמידים שכתבו
עבודות מצטיינות זוכים בפרס כספי .התלמידים הזוכים מציגים במהלך היום בפני
חבריהם ומשתתפי הפרויקט את העבודה הזוכה במקום בעזרת מצגת והרצאה.
עלות התוכנית:
המועצה לישראל יפה הינה מוסד ללא כוונת רווח הפועל למען הקהילה ורווחתה )מלכ"ר(.
עלות התוכנית לתלמיד 400 :שח.

מורים מובילי פרויקט:
 רצוי שהמורים המלווים את כיתותיהם בפרויקט ינכחו במפגשים .
 על המורים לתמוך בנושא עיבוד ממצאי השאלונים בתוכנת  Excelבביה"ס.
 ליווי הפרויקט מבחינת עמידת התלמידים במטלות ובלוחות הזמנים.

רישום:
הרישום לתוכנית מתבצע במחצית השנייה של שנת הלימודים.
להרשמה יש לפנות למרכז הלימודי שבמועצה לישראל יפה ,לאורן שלמה או לגב' חיה יוגב.
טלפונים 6423111 03 :שלוחות .118 ,124 ,108 :
ניתן גם לפנות במיילorensh@israel-yafa.org.il :
מומלץ לפנות מוקדם ולשריין מקום לשנת הלימודים הבאה – מס' המקומות מוגבל !!!!

