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 מטרת ההרצאה

להצביע על הפוטנציאל של החינוך הגופני בפיתוח     
ועל תפקיד  , על הקשיים במימושו, יחסים חברתיים

 . ההכשרה להוראה בקידום הנושא



 המכנה המשותף  
 לתחרות ולשיתוף פעולה

קבוצתיים/שניהם תהליכים חברתיים; 

 .אישי/ההיפוך של שניהם הוא תהליך פרטני   

 בשניהם קיימת תלות הדדית בין המשתתפים– 
 .פעולה של האחד משפיעה על  האחרים

הבנה  , המשתתפים בשני התהליכים זקוקים לידע
 .ומיומנויות חברתיים

 פיזינוצר מגע בשניהם. 



 הבדלים בין תחרות
 לבין שיתוף פעולה

  תלות חברתית 

 .השני מפסיד, כשאחד מרוויח - שלילית: בתחרות   

 .כולם מרוויחים, כשאחד מרוויח - חיובית: בשיתוף פעולה   

מגע 

 .אגרסיבי: בתחרות   

 .מווסת ואינטימי: בשיתוף פעולה   

נגישות לאינטראקציה בלמידה 

 .למצליחים יש יותר נגישות: בתחרות   

 ניתן להגיע לנגישות: בשיתוף פעולה   
 .שוויונית לאינטראקציה   

 



 הבדלים בין תחרות
 (המשך)לבין שיתוף פעולה 

טיפוח יחסים חברתיים 

בהוראת התחרות ניתן לטפח יחסים מכבדים והכרה  
 .בגבולות התחרות ההוגנת

 

ניתן לטפח יחסים חברתיים חיוביים  : בשיתוף פעולה
,  להתחשב, כמו להקשיב, והדדיים ולרכוש התנהגויות

לדחות סיפוקים  , לוותר, לעזור ולהיעזר, להתאפק
 .אישיים ועוד



 שילוב תחרות ושיתוף פעולה

  במשחקי הספורט יש שילוב של תחרות ושיתוף
 .פעולה

  היכולת לפעול בשניהם במקביל תובעת בגרות
יכולת לשלב נורמות סותרות ושליטה  , נפשית

 .במיומנויות של כל אחת מהן

בתהליך ההוראה צריך להקדיש 
 תכנון וזמן התנסות לשני

 .התהליכים

כשלא מקדישים זמן קיימת סכנה 
 . להשתלטות התחרות



 המורים מכירים בֶהקשר החברתי

  המורים לחינוך גופני מאמינים שיש להם שליחות
 .  חברתית-חינוכית

 :  שסרקתי" אני מאמין"ניסוחים של  279מתוך 

 חישול  "כתב שהחינוך הגופני הוא מקצוע ל 1רק  -   
 .  בלי להזכיר את התחום החברתי, "נפש הפרט       

 כתבו שעל החינוך הגופני ללמד את הילדים   3 -   
 .להילחם ולא לוותר       

   -כתבו שלחינוך הגופני יש שליחות חינוכית 275 -   
 חברתית והפעילות בשיעורי חינוך גופני תורמת        
 ,  מקדמת יחסים חברתיים, לשיתוף פעולה     
 .'וכומגבשת , מטפחת יחסים משמעותיים     



 מחקרים בהשפעת פעילות גופנית
 על שיפור ביחסים חברתיים

מספר המחקרים קטן  . 

  מחקרים המתמקדים בהוראה שיתופית בחינוך הגופני
 :מצאו

    טיפוח יחסים חברתיים מתאפשר רק לאחר . 1   
 שמתקיימת תכנית מובנית הממוקדת בנושא יותר        
 .משלושה חודשים       

 למידה שיתופית תורמת בראש ובראשונה  . 2   
 הבנה     –להתרחשותם של תהליכים קוגניטיביים        

 .של טקטיקות של משחק ובידע והבנה       

 



 הקשיים במימוש  
 קל להכניס את הילדים למצבי תחרות

מוכרת לילדים ממגרשי הספורט תחרות 
 .יום-ומחיי היום

 .הרבה פחות מוכרשיתוף פעולה    

ממקדת את הילדים במאמץ וחוסכת בעיות   תחרות
 .משמעת בטווח הקצר

 מחייב את הילדים להתאמץ בכיוונים  שיתוף פעולה    
 .רבים ומהווה פתרון לבעיות משמעת רק בטווח הרחוק   

נתפסת   תחרות 

 "  פעולה טבעית"כ 
 נתפס שיתוף פעולה 

 ".פעולה לא טבעית"כ 



 הקשיים במימוש  
 תובע מהלכי הוראה מורכבים

 :  רוב המורים

o   לא חוו מהלכים של טיפוח יחסים חברתיים    
 ;  בשיעורי חינוך גופני שלהם כתלמידים

o חברתיים בהכשרה  חוו עיסוק בתהליכים לא
 ;להוראה

oיחסים חברתיים נראים להם המובן מאליו; 

o בהשוואהעיסוק בהם מטריד ומשעמם 

 .  המלהיבהלתחרות    

  



 הקשיים במימוש  
 (המשך)תובע מהלכי הוראה מורכבים 

 :כתוצאה מכך

 חסרים ידע כלים ומיומנויות לטיפוח יחסים
 :חברתיים כמו

 ;הגדרת מטרות חברתיות - 

 בהשגתהכרת שלבים  - 
 חברתיותמטרות              

 תכנון של תהליכים - 
 חברתיים    

 שיקול דעת באספקטים - 
 .חברתיים    

 



 המשמעות להכשרה להוראה
 הנחות יסוד

 הכשרה להוראה נחוצה כדי לקדם את
 להחדיר שינוי –דרכי ההוראה ואיכותה 

תנאים הכרחיים: 

 לשינוי  ( מוטיבציה)הניעה +  

 -שיקולי דעת עצמאיים  - 

 יצירת חיבור בין תאוריה לפרקטיקה  

יצירת רפלקציה הבודקת את מערכת    
 היחסים בין התיאוריה לפרקטיקה  

  



 המשמעות להכשרה הוראה

 הניעה

פתיחות להתמודדות עם יחסים חברתיים; 

התגברות על הקשיים; 

 פתיחות לתהליכי שינוי מורכבים; 

 עצמאיים שיקולי דעת

פרקטי  -הספר שלנו מנסה להקנות בסיס תיאורטי
 ;ורעיונות ליישום

  ההכשרה להוראה חייבת לקשור 

 רפלקציה -פרקטיקה  -תיאוריה 

 


