
מערך שיעור במסגרת שיעורי אזרחות

ב"י–' בכיתות טלתלמידים הניגשים לבגרות 

פרויקט זה ממומן בתמיכת נציבות האיחוד האירופי



  המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית שם לו למטרה להעצים
בה סטודנטים תוכניתכי , ומאמין, את קהילת באר שבע וסביבתה

,  יעשירו את תלמידי התיכונים בתכנים הנוגעים לאיחוד האירופי
,  הסטודנטים והקהילה, תעמיק את הקשר בין האוניברסיטה

;  תעניק לסטודנטים ניסיון מעשי ומקורי ביישום תכנים אקדמיים
תחשוף את התלמידים לשחקן מרכזי חדש ומרתק  , ומעל הכול

.בזירה הבינלאומית

תעשה בצורה הטובה ביותר במסגרת  , לדעתנו חשיפה לתכנים אלו
45שיעורי האזרחות של התלמידים וכדרך שני מפגשים בני 

בו תינתן הזדמנות לתלמידים לקשור את הנושאים ; דקות
ידי הסטודנטים  -הנלמדים במשך השנה לתכנים המועברים על

.להרחבת הידע אודות האיחוד האירופי וייחודו, ומפגש נוסף,

ע בשלושה בתי ספר ברחבי "הפרויקט פעל בשנת הלימודים תש
.  העיר וזכה להצלחה רבה



עברו את קורס , סטודנטים אשר ייקחו חלק בפרויקט זה
ואותם ילווה באופן קבוע  , הבסיס להכרת האיחוד האירופי

הסטודנטים  . צוות המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית
.יכירו את מטרת השיעור וכן את מטרת העל



הענקת ידע לתלמידי  : מטרת העל
התיכונים בבאר שבע אודות המבנה  

וחשיפתם , הבסיסי של האיחוד האירופי
לאותו שחקן חדש ומרתק בזירה 

.הבינלאומית



התלמיד יכיר את : מטרת השיעור
,  הסיבות להקמתו של האיחוד האירופי

כיצד הוא , שלבי התפתחותו וצמיחתו
, בנוסף. ומה תוכניותיו לעתיד, פועל כיום

התלמיד יבחין בקשר שבין האיחוד  
.האירופי למדינת ישראל



2מערכי שיעור :

 הכרת המבנה הבסיסי של : 1שיעור
איך נוצר רעיון האיחוד  , האיחוד

שלבי התפתחותו ופעילותו  , האירופי
.כיום

 האיחוד האירופי ויחסיו עם  : 2שיעור
.ישראל בפרט והמזרח התיכון בכלל



  הסטודנט יגיע לבית הספר בתאריך ובשעה שנקבעה
.רכז השכבה ורכז המגמה, ס"י מנהל ביה"ואושרה ע

 יועבר בליווי  השיעור–הסטודנט יגיע עם כל עזרי השיעור
י המרכז לחקר אירופה  "מצגת וכל חומרי העזר יסופקו לו ע

.וחברה אירופית

 45כיתה פנויה למשך –כל מה שנדרש מבית הספר עצמו
...דקות



1 :להציל  "כמה דקות מסצינת הפתיחה של : סרטון קצר
".את טוראי ריאן

2 :דיון קצרצר על מה שראינו.

3 :זריזה וממצה של אירופה ומצבה , סקירה מעניינת
.במאות האחרונות

4 :הצגת התפתחות האיחוד האירופי.

5 :תפקוד האיחוד האירופי כיום.

6 :סיכום.



 חשוב לציין  ! השיעור יתנהל ברובו כדיון זורם ולא כנאום
השיעור בא לשבור מעט את שגרת הלימודים  , כי מחד

.ומאידך על התלמידים לצאת ממנו עם ערך מוסף

מפות, מצגת: התכנים יועברו באמצעות כלים חזותיים ,
. ופרסים. . .תמונות,סרטונים



  הקניית ידע וערך מוסף לתלמידים הניגשים לבחינת
.הבגרות באזרחות

  נגיעה בחומר שאינו קשור לתוכנית הלימודים אך במידה
...רבה קשור אליה

 מלבד כיתה )ללא הקצאת משאבים מבית הספר
(.ותלמידים

 אופציה לשעה נוספת+ מערך שיעור של שעה אחת בלבד  .


