
מאפייני מורים מתחילים לחינוך 

 גופני בעיני עצמם

ופירושם על ידי מורים חונכים  

   לחינוך גופני

 אלה שובל     אילנה ארליך     נעמי פייגין



 ?כיצד נאספו הנתונים ביחס למאפיינים

 :מורים מתחילים לחינוך גופני 62

 מורים   15-מורות  ו 47

-למדו בתי ספר על 30ס היסודי  "למדו בביה 32
 יסודיים

 

איסוף הנתונים התבצע בעזרת שאלונים פתוחים 
 .וראיונות מובנים

,  אישי: הממצאים אורגנו על פי שלושה ממדים
 .  מקצועי וסביבתי



 מיפוי מאפייני המורים המתחילים לחינוך גופני : 1תרשים 
 2006ארליך  –שובל 
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כיצד נתנה משמעות לטיעוני המורים 

 ?המתחילים לחינוך גופני

 "קורס מורים חונכים"מורים חונכים ב 24

 שני מפגשים כחלק מהקורס

 שש קבוצות אקראיות

מה   –לנתח את המשמעות של הממצאים האלו "התבקשו 
 "  אנחנו לומדים מהתרשים

 :בצעדים הבאים

 .לשוחח ולסכם בכתב את מסקנות השיחה, לקרוא: פגישה א

 .נציג מכל קבוצה הציג את המסקנות וניהל שיחה: פגישה ב

 .התהליך תועד בכתב

 



 מהם מאפייני המורה המתחיל 

  לחינוך גופני

 ;  תלות רבה בסביבה הקרובה(1)

העדר התייחסות למעגל החינוכי שמחוץ למפגש (2)

 ;    יומי בבית הספר-היום

 ;  חשיבות הערכים בתהליכי החינוך וההוראה(3)

פער בין הרצון הטוב שלהם והיוזמה שהם  (4)

 ; מפגינים לבין מעמדם בסביבה המקצועית

 . לקות בידע הפדגוגי הפרקטי(5)

 
 1לתרשים 

 



 הפרשנות של המורים החונכים

,  בעמיתים ובמנהל –תלות רבה בסביבה הקרובה 1.
  מצד אחר –ובתלמידים , מצד אחד

 
עד , המורה המתחיל מפחד מהזנב של עצמו"

זכורה לי , שנים לאחר אותה שנה 12, היום
 ."הרגשת הפחד הזאת

  
בלי שיהיו מוכרים על ידי  , בלי ידע על הסביבה""

הסביבה ובלי הבטחה לגבי העתיד אין פלא 
שלמורה המתחיל אין קרקע לעמוד עליה והוא  

 ."במערכת' המנוסים'תלוי במוצא פיהם של כל 

 חזרה



 הפרשנות של המורים החונכים

יומי  -העדר התייחסות למעגל החינוכי שמחוץ למפגש היום. 2
 עם בית הספר

  

המשכורת היא החיבור בין העבודה לבין החיים  "
 ."לכן המורים מתעניינים רק בה; האישיים

 

בתרשים המנותח מעגל המערכת ומעגל "
החברה ריקים וגם במעגל בית הספר 

המורים המתחילים מציינים שאינם מכירים 
 ".את הארגון

 חזרה



 הפרשנות של המורים החונכים

 הדגשת חשיבותם של ערכים. 3

 

המורה לחינוך גופני נפגש בבעיות משמעת הקשורות "
כאשר הוא מטפל . שמירת חוקים ולמגע אלים-לאי

בבעיות משמעת הוא מוכרח להגיע לטיפול  
 ."בערכים

 

.  גם כאן המורה חי בפער שבין ציפיות בשמיים ומציאות עגומה"
ומתכוונים להתנהגות טובה  " התנהגות ספורטיבית"מצפים ל
אך בפועל התנהגות ספורטיבית היא לחטוף את , ומאופקת

  ."להיות כמו במלחמה, הכדור מהיריב

 חזרה



 הפרשנות של המורים החונכים

פער בין הרצון הטוב שלהם והיוזמה שהם מפגינים לבין מעמדם  . 4
 בסביבה המקצועית

 

הרי הם לא יודעים . המורים מתחילים ליזום לפני שהם מקשיבים"
לא את הצרכים של הילדים ולא את האפשרויות  –כלום 

 ."העומדות לרשותם בבית הספר

 

במכללה למורים לחינוך גופני שבה למדתי וגם "
המפקח שלי כל הזמן מכניסים לך לראש שככל  

וַתראה כמה   (show)שתארגן יותר דברים של שאו 
,  אתה תורם לבית הספר תיחשב למורה יותר טוב

  ."ואני חושבת שהמורים המתחילים מפנימים את זה

 חזרה



 פרשנות של המורים החונכים

 לקות בידע הפדגוגי הפרקטי. 5

 

הראש של המורים המגיעים מהמכללות מלא "
 ."בתיאוריות שאינן מחוברות לשדה

 

המורים המתחילים לחינוך גופני הם צעירים "
ויפים ונדמה להם שדי בזה ובהפגנת כוחם  

 . "ויכולתם הפיסית כדי שהילדים ייענו להם

 

 חזרה



 ?מה צריך להדאיג

עלולה לחסום אותם בפני התנסויות   תלות בסביבה. 1
 . הצלחה-היכולות להסתיים באי

  יומי-העדר התייחסות למעגל החינוכי שמחוץ למפגש היום. 2
 . ספרי-עלול להוביל לניתוק מההקשר הבית

הפער בין הרצון הטוב ובכללו לחנך לערכים לבין מעמדם  . 3
מוביל לתסכול ועלול להוביל לייאוש ואף לעזיבת   בפועל

  .המקצוע

עלולה להוביל  הלקות שלהם בידע הפדגוגי הפרקטי. 4
אותם למחיקת הידע התיאורטי שרכשו בתהליך 

 .  ההכשרה



מהן הדרכים לתמוך במורים  

 ?המתחילים

מתן זכות לשגות בקבלת החלטות עצמאיות ולקבל (1)

  ;תמיכה התואמת את ההתפתחות המקצועית

מתכשר טוב "מתן זכות לקבל הגדרות ייחודיות ל(2)

 ; "מורה מתחיל טוב"ול" להוראה

מתן הזדמנויות ליצור קישורים בין הידע התאורטי לידע (3)

 ;  הפרקטי והקניית יכולת עצמאית לכך

 .מתן הזדמנויות לרכוש כלים למימוש החינוך לערכים(4)


