
 צריך לענות עליהן "אני מאמין"שאלות שה

 לתלמידי שנה ג'
 
 

 אלא      ,הערה:    חלק מהשאלות חופפות. השאלות אינן ראשי פרקים

 תזכורת לאספקטים שצריכים לבוא לידי ביטוי ב"אני מאמין".                

 

 ביחס ללימוד המקצועי של החינוך הגופני

 בחינוך הפורמלי ומדוע זה חשוב לשם מה צריך חינוך גופני? 

    האם לחינוך הגופני יש אספקטים חברתיים או אישיים שאינם חלק מהתחום 

 איזה מקום יש לאספקטים אלו בשיעורי החינוך הגופני? ?הגופני           

 מה מקום החינוך הגופני בבית הספר? 

 מהו חינוך טוב ואיך החינוך הגופני משתלב בתוכו? 

 

 ביחס להוראה

 הו מורה לחינוך גופני טובמ? 

 מה מקומו של המורה לחינוך גופני בבית הספר? 



 אני מאמיןיעדים מרכזיים בהוראת 

אני מאמין שזור לאורך כל הצצה בתכנית הלימודים מראה שנושא ה 

 התכנית. להלן פרוט היעדים:

 . לדעת על האני מאמין:1

 וא הנחות היסוד הקיימות אצל מורההאני מאמין ה. 

  אני מאמין היא תהליך של העלאה למודעות של משהו הקיים אצל כל כתיבת       

 אדם הניגש להוראה. 

  לאני מאמין, בין אם הוא מודע ובין אם לא, יש תפקיד מכריע בכל החלטה

 שהמורה לוקח לפני ההוראה, במהלכה ולאחריה.

  האני מאמין יוצא מהחשיבה האינטואיטיבית של המורה ולא מספרות

 תיאורטית.

 אמין כולל תפיסה בתחום המקצועי ביחד עם תפיסה בתחום הפדגוגי.האני מ 

 .האני מאמין מתפתח במשך כל החיים המקצועיים 

 :חשוב להיות מודע לאני מאמין המשתנה מכמה סיבות 

 המודעות עשויה לגלות סתירות סמויות בתוך האמונה המקצועית .א

דרך המודעות עשויה לסייע בבדיקת הנחות היסוד בכלים לוגיים ו  .ב

 עדשות של  ידע מקצועי.

המודעות עשויה לסייע בפתרון קשיים המתגלים במהלך רכישת   .ג

 המקצוע ובמהלך ההוראה בפועל.

 

. להיות מודע ככל האפשר לאני מאמין האישי באופן שיסייע למהלכי תכנון 2

 והוראה עצמאיים.



 :חומר למחשבה למנחים להוראה

הוראת הפילוסופיה החינוכית של  יש להבחין בין הוראת "אני מאמין" לבין .1

המורה או להגדרת המודל החינוכי או המקצועי. בהוראת פילוסופיה/מודל נלמד 

תהליך הגיוני של אנאליזה שבו מביאים את  הגישות הקיימות ומבקשים 

מהמתכשר לזהות את מקומו באחת מהגישות או ליצור חיבורים ממרכיבים 

 שונים בתוך הגישות.

ילוסופיה החינוכית של המורה מתמקד בלימוד תיאורטי תהליך הוראת הפ

לקראת גיבוש עמדה מופשטת. תהליך הוראת האני מאמין מתמקד בלימוד העצמי 

בכדי לשפר את השיקולים הפרקטיים של המורה במהלך התכנון, ההוראה בפועל 

 והרפלקציה על ההוראה. 

יאורטית החשיבה הפרקטית ) שבבסיסה עומד האני מאמין( והחשיבה הת

)שבבסיסה עומד ניתוח תיאוריות או מודלים( הם שני סוגי חשיבה שונים שניתן 

 לפתח כל אחד מהם במסלול נפרד ואין ביניהם קשר הכרחי. 

בסיס הלימוד בחשיבה התיאורטית הוא דעות של אחרים על ההוראה ועל 

 המקצוע. בסיס הלימוד בחשיבה הפרקטית הוא ניסיון החיים הכללי, התנסות

 במקצוע כתלמידים, דעות של בעלי ניסיון, והתנסות בהוראה.

ניתן להעמיק חשיבה פרקטית באמצעות חשיבה תיאורטית, אבל לצורך כך 

דרוש זמן של לימוד תיאורטי, הפנמתו, קישורו לפרקטיקה בתהליכי דדוקציה, 

התנסות וחזרה מהמסקנות לתיאוריה בדרך האינדוקציה. זהו תהליך ארוך ובסופו 

ק בודדים מבין תלמידינו יוכלו לעשות את המעבר ולהשתמש בתיאוריות ר

 המופשטות לצורך החלטות פרקטיות בהוראה. 

)כמה מובילים את ההוראה בהתאם לתיאוריה של פיאז'ה או כל תיאוריה 

 אחרת?  כמה בחרו מודל ואחר כך לא היה קשר בין יחידות ההוראה לבין המודל?(

ם בהוראה התיאורטית כמקדימה לחשיבה בנוסף, קיים סיכון מסוי

 הפרקטית כיוון שהיא גורמת לתלמידים להתרשם "מהגדולים" ולהתבטל בפניהם.



למעשה התפקיד שלנו כמנחים להוראה הוא לטפח חשיבה פרקטית לקראת 

הפרקטיקה של ההוראה. ייתכן שאנחנו זקוקים ללימוד תיאורטי בכדי שנוכל 

 כידע פרקטי עבור המתכשרים להוראה. לשלבו עם הניסיון ולהביא אותו

 

כפי שנאמר, החשיבה והידע הפרקטיים באים מהנסיון. מה שנקלט כחוויה  .2

והמסקנות המתקבלות עובר את המסננת של "האני מאמין" )למשל, כל 

המחקרים מצביעים על כך שתרומת הקבצות להישגים היא שולית ובל זאת 

 יותר גבוהים(.מורים רבים יוצרים הקבצות למען הישגים 

קיימת סכנה של מעגל סגור החוסם התפתחות מקצועית. הניסיון מוגבל על 

ידי "האני מאמין" והאני מאמין מוגבל על ידי הזיכרון והסקת המסקנות של 

 הניסיון.

 הניסיון

 זיכרון                                          
 והסקת מסקנות                    

 

 ןאני מאמי

 

 דרכים להתמודדות:

 מודעות למעגל הסגור ולסכנותיו .1

 מפגש עם "אני מאמין" וניסיון של אחרים .2

 . שילוב חשיבה פרקטיות עם ההתנסות3


