
"אם אין תכנון אין הערכה"

ר אלה שובל"ד
מבוסס על מחקר שנעשה בשיתוף פעולה

אורלי פוקס ואביבה זאב, עם ישעיה שוויד



אם אין תכנון אין הערכה

תורה=קמח           הערכה =תכנון 

תכנון הוראה

?מה חשוב שיילמד: החלטה על סדר עדיפות

הערכה

?האם מה שנבחר להילמד אכן נלמד: בדיקה



מטרת המחקר

בדיקת התייחסותם של מורים לחינוך   

.גופני אל תכנון ההוראה



אוכלוסייה

לחינוך גופני( 30%)ומורים ( 70%)מורות 176

שהשתתפו בהשתלמויות שנתיות שונות

.שאלות34ענו לשאלון סגור בן 



שאלות המחקר

?מהי החשיבות העקרונית שהמורים מייחסים לתכנון1.

?  מהו אופי התכנון של המורים2.

?מהן מטרות התכנון של המורים3.

? מה כלול בתכנון של המורים4.

?מהם הקשיים של המורים בכתיבת התכנון5.



חשיבות התכנון

התכנון חשוב

87%

התכנון לא חשוב
13%

מחויבות לתכנון
לא סוטה ממנה

1.3%

לא משתמש בה

0.6%

משתמש כהנחיה
98%

החשיבות שהמורים מייחסים לתכנון: 1תרשים 



החשיבות שהמורים מייחסים לתכנון1.
(  1תרשים )

:המשיבים מייחסים חשיבות לתכנון

.מצהירים שהתכנון חשוב87%

.משתמשים בתכנון כהנחיה98%-ו 



מעלה תכנון בכתב

מעלה בכתב
86%

לא מעלה בכתב
14%

צריך לכתוב בכל שנה מחדש

צריך לכתוב

26%

צריך לכתוב רק 

פרקים מסוימים

56%

לא צריך לכתוב

18%

אופי התכנון של המורים: 2תרשים 



אופי התכנון של המורים .2

(2תרשים )

.מעלים את התכנון בכתב, 86%, רוב המשיבים

מהמשיבים חושבים שצריך לכתוב בכל שנה  26%רק 

.מחדש



( %)

( %)

( %)

חלוקה של המורים המעלים  : 3תרשים 
תכנון בכתב

מעלה תכנון בכתה צריך לכתוב בכל שנה מחדש

לא מעלה בכתב  

14%

מעלה בכתב  

86% צריך  

לכתוב  

25%
צריך  

לכתוב רק  

פרקים  

מסוימים 

45%

לא צריך לכתוב  

16%

(56%)

(26%)

(18%)



אופי התכנון של המורים. 2
(3תרשים )

מכלל המשיבים מצהירים שהם מעלים תכנון על25%רק  

.הכתב ותכנון זה הוא חדש בכל שנה



( % ))

( % )

חלוקה של המורים הסוברים : 4תרשים 
שלא צריך לכתוב תכנון בכל שנה מחדש

צריך לכתוב בכל שנה מחדש מעלה תכנון בכתב

לא מעלה בכתב    

1%

לא צריך  

לכתוב  

18%

צריך לכתוב רק פרקים מסוימים

56%

צריך לכתוב  

26%

מעלה  

בכתב  

17%

(93%)

(7%)



אופי התכנון של המורים. 2
(4תרשים )

93%, מתוך הסוברים שאין צורך כלל בכתיבת תכנון

כיוון שמאלצים, השיבו שהם כותבים תכנון בכל זאת

.אותם לכתוב

מכלל המשיבים כותבים תכנון למרות שהם17%, כלומר

.סוברים שהוא בלתי נחוץ



( %)

( %)

( %)

חלוקת המורים הכותבים : 5תרשים 
תכנון חדש בכל שנה

צריך לכתוב בכל שנה מחדש
כותבים אותה תכנית    

5%

לא צריך לכתוב  

לא כותבים תכנון מחדש  3%

אך מכניסים שינויים    

69%

כותבים תכנון מחדש בכל שנה

צריך לכתוב רק  

פרקים מסוימים 

8%

צריך לכתוב  

15%

כותבים תכנון  

מחדש בכל שנה    

26%

(58%)

(29%)

(13%)



מהמשיבים אשר כותבים תכנון חדש בכל 26%מתוך 

.  מאמינים שיש צורך בתכנון כזה58%רק , שנה

מכלל המשיבים מצהירים 15%רק , כלומר

שהם כותבים תכנון חדש בכל שנה  

.ומאמינים שכך צריך לעשות

אופי התכנון של המורים. 2
(3תרשים )



כתיבת תכנון לא  "הסיבות לכך ש: 6תרשים 
"                   תמיד חשובה

התכנון של המורה חשוב בכל מקרה כיוון  

שאחרת ההוראה לא ניתנת להערכה  

0%

התכנית משתנה בשטח

31%

אין תנאים להוראה

20%

קיימת תכנית של משרד החינוך    

49%



כולל המעט שכותבים ומאמינים, אף אחד מהנחקרים

,  שצריך לכתוב מחדש בכל שנה

לא בחר בשאלה זו את התשובה

,"התכנון של המורה חשוב בכל מקרה"

.כיוון שאחרת ההוראה אינה ניתנת להערכה

אופי התכנון של המורים. 2
(6תרשים )



מטרות התכנון שהמורים  : 7תרשים 
(אחוזים)מייחסים להם חשיבות 

מטרות החינוך

אחוז המורים

נושא הלימוד שיפור הוראה מסגרת ארגון משאביםהערכה



אופי התכנון של המורים. 3
(7תרשים )

בחרו את ההערכה, מהמשיבים14%, האחוז הנמוך

.כמטרת התכנון

ממצא זה מצביע על כך שהמשיבים לא מקשרים בין

. התכנון לבין הצורך במשוב על איכות ההוראה



אופי התכנון של המורים. 3
הפרדה בין סוברים שכתיבת תכנון חשובה לבין הסוברים  . מטרות התכנון: 1לוח 

(באחוזים.    )שכתיבת תכנון לא חשובה

כתיבת תכנון  

חשובה

מטרות התכנון

סוברים שכתיבת  

תכנון חשובה

סוברים שכתיבת  

תכנון אינה חשובה

כ"סה

6436100שיפור הוראה

7228100תכני הוראה

לאפשר  

הערכה
1486100

בחירת  

מסגרת
6337100

ארגון  

משאבים
4555100



(אחוזים)תכולת התכנון : 8תרשים 

תכולת התכנון

אחוז
המורים

משוב לימודנושא הלימוד מטרות



תכולת התכנון. 4
(8תרשים )

(36%)העובדה שלמעלה משליש מהמשיבים 

בחרו לא לציין מטרות צריכה לעורר מחשבה

.  ביחס לחשיבות שהמורים מייחסים להצבת מטרות



תכולת התכנון. 4

פריטים שצוינו כשיקולי דעת שהמורה34המשיבים דרגו 

.  מתחשב בהם בזמן תכנון

בראש הרשימה
הציוד והמכשור שיש בבית הספר-

תנאי מזג האוויר-

היכולת הגופנית של התלמידים-

בתחתית הרשימה
היכולת להעריך את הצלחת התכנון-

בקשות מנהל ומפקח-

ספרים מקצועיים-



הקשיים של המורים בכתיבת תכנון: 10תרשים 

אין קושי בתכנון

12%

התכנון מחייב ידע

57%

התכנון גוזל זמן

31%



תכנוןהקשיים של המורים בכתיבת. 5
(10תרשים )

העדר ידע: הקושי המרכזי



(א)סיכום הממצאים 

,   לתכנון ברמת ההצהרההמורים מייחסים חשיבות. 1

.ורובם חווים כתיבת תכנון כל שהוא

15%-מכלל הנחקרים כותבים את התכנון ו25%רק . 2

מהנחקרים מתכננים מחדש בכל שנה ומאמינים שכך

שסובר, הנחקריםולו מורה אחד מבין אין . צריך לעשות

.ההוראהשהתכנון חשוב לשם הערכת 



(ב)סיכום הממצאים 

המורים מבצעים תכנון כדי לקבוע מסגרת  ניכר כי .3
ואפשר שהתכנון מסייע להם לבחירת תכני ,עבודה
מאמינים שתהליכים אלו  , 64%-כ, רוב המורים. הוראה

אולם רובם לא מיודעים  , משפרים את ההוראה שלהם
לקשר שבין התכנון לבין הצורך להעריך את איכות  

.ההוראה

המטרות אינן  . התכנון כולל בעיקר ארגון משאבי למידה. 4
המורים לא  . בהכרח חלק חשוב של תכולת התכנון

לא מבעלי תפקידים ולא  , ניזונים בתכנון בעצות מבחוץ
.מספרים מקצועיים



(ג)סיכום הממצאים 

התכנון נתפס בעיני המשיבים כפעולה  ניכר כי . 5

מהמורים הכותבים תכנית  3.5%רק )מכבידה

הקושי הבולט הוא  (. חדשה לא נתקלים בקשיים

.היעדר ידע



מסקנות

.יש להקנות למורים ידע בתחום התכנון1.

יש לחפש דרכים להקל על המורה ולאפשר לו להפיק. 2

.רווחים מהתכנון

ההערכה של, יש לסייע למורים לקשר את היעדים. 3

.ההוראה וההערכה של הישגי הלומדיםהישגים



(א)המחקר מול הספרות המקצועית 

המורים לחינוך גופניספרות מקצועיתשאלות המחקר

החשיבות העקרונית  

שהמורים מייחסים  

לתכנון

פעולה חשובה  

.  ומובנת מאליה

.פעולה חשובה

מיושמת באופן  

פרקטי בדרך זו או  

.אחרת

אופי התכנון של  

המורים

רואה בתכנון לימודים  

ותכנון הוראה שנתי  

תהליכים זהים לפי  

.הדגם של טיילר

מושגי תכנון  

מערך  : חלקיים

.ורפלקציה, שיעור

(  15%)מעט מורים 

מתכננים כל שנה  

מחדש ורואים  

.חשיבות בתכנון



(ב)המחקר מול הספרות המקצועית 

המורים לחינוך גופניספרות מקצועיתשאלות המחקר

אין פירוט של מטרות מטרות התכנון

משמעותיות לתכנון  

.  ההוראה

.מטרת התכנון ארגונית

מטרות ההוראה שיפור  

ההוראה

אך התכנון לא משרת 

.הערכה של ההוראה

.מטרת התכנון ארגונית

בעיקר פרטים  המסייעים  תכולת התכנון

. לארגון

והצבת  , הצבת היעדים

דרכים להערכה ולמעקב  

אחר השגת היעדים הוא 

תפקיד תכנית הלימודים  

.ולא תפקיד המורה

התכנון כולל בעיקר 

. פרטים המסייעים לארגון

המטרות אינן בהכרח  

חלק חשוב של תכולת  

המורים לא  . התכנון

ניזונים בתכנון שלהם  

.באינפורמציה מבחוץ



(ג)המחקר מול הספרות המקצועית 

המורים לחינוך גופניספרות מקצועיתשאלות המחקר

הקשיים של המורים  

בכתיבת תכנון

תורות תכנון לא  

נכתבו מעמדת  

ההוראה אלא אך ורק  

מעמדתם של מכשירי  

מורים מנהלים  

ומפתחי תכניות  

.לימודים

הקושי הבולט זמן  

.ואנרגיה

התכנון נתפס בעיני  

המורים כפעולה  

.  מכבידה

הקושי הבולט הוא  

.העדר ידע 

של המורים  3.5%רק 

כותבים תכנון חדש 

.בכל שנה ללא קושי


