
 קידום יחסים חברתיים  

 באמצעות חינוך גופני

 סדנה למדריכים פדגוגיים

 ר אלה שובל"ד



15יולי  26  2 

 קידום יחסים חברתיים  

 באמצעות חינוך גופני

מדוע לעסוק ביחסים   –תחרות ושיתוף פעולה •

 חברתיים בשיעורי חינוך גופני

משמעות התיאוריה בדבר האינטליגנציות המרובות  •

 (גרדנר)לחינוך הגופני 

"  תנאי מגע"פעילות גופנית כהזדמנות ליצירת •

 להתקרבות חברתית

 הוראת הנושא במסגרת לימודי ההכשרה להוראה•

 



 :מכנה משותף לתחרות ולשיתוף פעולה

 שניהם מצבים של תלות חברתית

תלות חברתית פירושה שמבצע הפעילות בשני  

המצבים אינם עצמאיים לעשות כרצונם 

 ומחויבים לפעול מתוך תגובה לאחרים



 ההבדל בין תחרות לשיתוף פעולה  

 הוא באופי התלות

 :  בתחרות התלות היא ביחס הפוך

 צד אחד מרוויח כאשר הצד השני מפסיד

 :  בשיתוף פעולה התלות היא ביחס ישר

כל אחד ממשתפי הפעולה מרוויחים כאשר כל 

 האחרים מרוויחים



 במשחקי קבוצות נדירים מצבים 

 של תחרות מובהקת או  

 של שיתוף פעולה מובהק  



  פעילות אינדווידואלית ----------------------------------פעילות עם תלות 

 רוב הפעילויות בחינוך הגופני  

  נמצאות על המשרע שבין שני המצבים



15יולי  26  7 

 (1)המשמעויות למורה לחינוך גופני 

 הלומדים נמצאים בשיעורים במצבי תלות חברתית•

 אפשר לשלב שיתוף פעולה עם תחרות•

 התחרות יוצרת עניין ומהווה אתגר•

 ניתן להתחרות ללא ידע רב ברמת בסיסית  •

,  כדי להיות מתחרים חכמים צריך ידע רב במיומנויות המשחק•
 בדרכי  התחרות ובדרכים לשיתוף פעולה

והאגרסיביים     ככל שהפעילות יותר תחרותית לחזקים•
 תהיינה יותר הזדמנויות להצליח  

 קיימת סכנה לעוינות בין מתחרים•

 

 



15יולי  26  8 

 (2)המשמעויות למורה לחינוך גופני 

קשה ללמוד לשתף פעולה ולכן ההנאה מהאתגר אינה  •

 מיידית

 משמע שליטה עצמית, שיתוף פעולה תובע וויתורים•

ככל שהפעילות יותר שיתופית תהיינה יותר  •

 הזדמנויות למשתתפים רבים להצליח

 שיתוף פעולה מוביל לאווירה של קרבה בכיתה•

 

 

 



15יולי  26  9 

  התיאוריה בדבר האינטליגנציות המרובות
(1) 

 לאדם אינטליגנציות רבות שאינן קשורות זו לזו בהכרח•

 הלשונית•

 המתמטית•

 המרחבית•

 המוסיקלית•

 הגופנית קינסתטית•

 הבין אישית•

 התוך אישית•



15יולי  26  10 

התיאוריה בדבר האינטליגנציות המרובות  
(2) 

האינטליגנציות המטופחות בבית הספר במיוחד הן הלשונית   •
 והמתמטית

 כל שאר האינטליגנציות כמעט ואינן מטופחות•

 :בית הספר צריך לטפח את כל האינטליגנציות•

 האדם נזקק להן במהלך חייו. א 

לכל לומד צריכה להיות זכות להביע את האינטליגנציות  . ב 
 היותר חזקות שלו

ניתן להיעזר באינטליגנציות היותר חזקות בכדי לטפח את  . ג 
 האינטליגנציות הפחות חזקות

  

 



15יולי  26  11 

 האינטליגנציה  
 קינסתטית-הגופנית

מאפייני האינטליגנציה הזאת הם היכולת לתרגם   
תשומת לב לפעולה והיכולת להשתמש בגוף  

בהבחנה גבוהה ובדרך מיומנת להבעה ולמטרות  
 .  מוגדרות של פתרון בעיות

ניתן לחלק את האינטליגנציה הזאת ליכולת התנועה 
של הפרט עצמו וליכולתו לטפל בחפצים  

 .במיומנות
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 האינטליגנציה הבין אישית

מניעים ורגשות  , כוונות, היכולת להבחין במצבי רוח•

 של אנשים אחרים

היכולת להעביר לאחרים מסרים ברורים ביחס למצבי  •

 מניעים ורגשות, כוונות, רוח

היכולת לבחור התנהגות המתבססת על ההבחנה •

וההעברה בכדי לטפח יחסים חברתיים ולפעול ביחד  

 להגדרת מטרות  משותפות ולהשגתן



15יולי  26  13 

 האינטליגנציות בשיעורי חינוך גופני

 היא האינטליגנציה המרכזית הקינסתטיתהאינטליגנציה •

שאינם נמצאים בשיעורים   המרחבית ממדים מסוימים של האינטליגנציה•
 אחרים באים לידי ביטוי בחינוך הגופני

בזכות מצבי התלות בשיעורי   הבין אישית ניתן לטפח את האינטליגנציה•
 חינוך גופני

באה לידי ביטוי גלוי בשיעורי החינוך   התוך אישית האינטליגנציה•
 הגופני

במתן , יכולה לבוא לידי ביטוי בהבנת הוראות הלשונית האינטליגנציה•
 בהסברים ובתקשורת, הוראות

ריקודי עם וחינוך  , באה לידי ביטוי במחול המוסיקלית האינטליגנציה•
 לתנועה

במהלך שיעורי  המתמטית ניתן לטפח יסודות לוגיים של האינטליגנציה•
 החינוך הגופני



15יולי  26  14 

מעורבות מורה לחינוך הגופני בבית ספר  

 שבו מטפחים את כל האינטליגנציות

לתת הזדמנות לילדים שהאינטליגנציה החזקה שלהם •

 קינסתטית-היא האינטליגנציה הגופנית

להיעזר בחינוך הגופני כדי לתרום לכל האינטליגנציות  •

 האחרות

להיעזר בכל המקצועות האחרים כדי לפתח את  •

 קינסתטית-האינטליגנציה הגופנית



15יולי  26  15 

אינטליגנציה להיעזר ב  

לטיפוח  קינסתטית-הגופנית  

הבין אישית אינטליגנציהה  
 

קינסתטית בכיתה  -בזמן הפעלת האינטליגנציה הגופנית•
 .  מופעלת גם האינטליגנציה הבין אישית ואף נראית לעין

 המורה יכול לבנות פעילות בהתאם לצרכים חברתיים לכן   

המורה יכול להשתמש באירועים שמתרחשים לטיפוח   לכן   
 היחסים החברתיים

האינטליגנציה הבין אישית יכולה לשפר ביצועים של  •
קינסתטית ושיפור ביצועים זו  -האינטליגנציה הגופנית

מאפשרת רמה יותר גבוהה של שימוש באינטליגנציה הבין  
 .אישית



 תיאוריית המגע

תיאוריית המגע רואה את  
הכיתה כמורכבת מקבוצות 

ואת הלומדים מתייחסים זה  
לזה בהקשר של השתייכותם  

לקבוצה ואי השתייכותם  
 לקבוצה אחרת

 



 תיאוריית המגע

מפגש בין היחידים מהקבוצות השונות  
 , יוצר הזדמנויות להכרות הדדית

 מביא לשינוי עמדות חיובי  

 ולהתקרבות בניהם  

 רק כאשר מתקיימים תנאים מסוימים
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 תנאי המגע

 תמיכה מוסדית•

 שווה( סטטוס)הזדמנויות למיצב •

 הזדמנויות לשיתוף פעולה•

 פעילות אינטימית ומהנה•



15יולי  26  19 

    פעילות גופנית  ותנאי המגע

 חשופה ומתרחשת בדרך כלל בסיטואציה חברתיתהפעילות •

 יוצרת לרוב תלות חברתיתהפעילות •

 תובעת מהמשתתפים לקבל החלטות ספונטניותהפעילות •

 תובעת מהמשתתפים מעורבות ומאמץהפעילות •

 בפעילות הילדים מייחסים חשיבות למתרחש•

 גורמת הנאההפעילות •

 מובילה למגע פיזי  הפעילות •

 

 


