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 ?מתוקשבגופני  חינוך

 ליברמן-ד"ר צילי רז

 האוניברסיטה הפתוחה, סמינר הקיבוצים, משרד החינוך

 

בתחום החינוך נדמה  של חיינו. מימדהטכנולוגיה, ובמיוחד זו הדיגיטלית, משפיעה כמעט על כל 

ובהרבה  הנמצאת רק בראשיתהמהפכה הדיגיטלית, שאנחנו נמצאים בתוכה,  ההשפעה שלכאילו 

אה מתבצעת עדיין בכיתה בה ו. ההורנלמדאנחנו דרך בה בדרך דומה לעדיין מקרים ילדינו לומדים 

, והלמידה העיקרי מקור הידעכ משמשוהילדים יושבים מולו, המורה  החדר בקדמתנמצא המורה 

 מתבססת בעיקר על שינון ושיעורי בית.

ה הטכנולוגית גם על צורת ההוראה. הכיתה עם זאת, אין ספק שבקרוב מאד נוכל לראות את ההשפע

תרחש חלק גדול מהלמידה י )ראו פרויקט הכיתה העתידית(,מבנה התהייה "גמישה" יותר מבחינת 

שימוש הלמידה תכלול  ם ניידים כדוגמת הטלפונים החכמים.בסס גם על מכשיריוי מחוץ לכיתה

מספר מודלים  הויקיפדיה, יורחבו, ויפותחומקורות המידע הפתוחים, כדוגמת ם, משחקיבסימולציות וב

גם תתרחב מעבר הלמידה ידה כדוגמת "מודל הכיתה ההפוכה". במקביל למוחדשים של הוראה 

  .למשל( MOOCקורסי כפי שזה מתחיל כבר היום עם המסורתיים )מוסדות של הלגבולות 

 ומה לגבי החינוך הגופני?

ד יותר ואין ויכוח שצורת ההוראה המסורתית היא בהוראה החינוך הגופני, המצב אפילו בולט עו

נראה כאילו החיבור בין חינוך גופני לטכנולוגיות דיגיטליות הוא פחות "טבעי" השכיחה ביותר. 

המורים לחנ"ג  תחומי הוראה אחרים כדוגמת מדעים או מתמטיקה. של הטכנולוגיה עם חיבורהמ

הם מבלים את רוב זמנם רחוק מהמחשב, , אולי בגלל שבדרך כלל פחות מתחברים לטכנולוגיה

בגלל שהם רואים במחשבים "אשמים" בשינוי  באולם הספורט, בחדר הכושר או באצטדיון. ואולי זה

ואורח חיים פעילות  ופחות עלבהרגלי החיים של הדור הצעיר המבוססים יותר על ישיבה מול מחשב 

 .בריא

יתרונות עצומים דווקא בתחומי יש , הדיגיטלי הוידאולטכנולוגיה הדיגיטלית, ובמיוחד לזו של אבל, 

חישוב  להקל עלטבלאות אקסל יכולות לדוגמא, בה שימוש.  לא יעשוחבל שהמורים , והחנ"ג והספורט

ת מעקב אחר מאפשרובטלפונים ציונים בחינוך גופני ויצירת טבלאות הישג, אפליקציות ייעודיות 

ליצירת תחנות בימי  QRיתן לערוך ריצות ניווט או לשלב קודי טלפונים נהפעילויות והישגים, באמצעות 

למורים ליצור "רשימות השמעה"  מאפשר, שכל כך זמין עכשיו, וכמובן הוידאו הדיגיטלי .ספורט

 .ביוטיוב בענפי הספורט השונים, לערוך סרטון לימודי קצר או ליצור מערכי שיעור מבוססי וידאו

משלבים טכנולוגיה בהוראה. הם כי המורים לחנ"ג כמעט ואינם  המצב בשטח מראה, עם זאת, כאמור

המורים בבית  , גם כאשרשולבים בפרויקטיי תקשוב למיניהם, ולדוגמא, בהרבה מקריםמגם לא 
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לשמוע  וכמה מכעיס שזה היה. לא שותפים בפרויקט המורים לחנ"גמחשבים ניידים,  מקבליםהספר 

ההוראה  להשתמש במחשב לקידוםאם היו יודעים הו אלו נשאלהמורים הכאשר ש מתברראת זה, 

 , במרבית המקרים התשובה הייתה שלא.שלהם בבית הספר

 רוצים?היו מה המורים לחינוך גופני אז 

על מנת ללמוד קצת על העמדות של מורים לחנ"ג כלפי שילוב התקשוב ועל הצרכים הייחודים שלהם, 

טים במכללה להכשרת נסטוד 51מורים לחנ"ג בפועל, מהם  23אנשים,  64שמולא ע"י  סקרהוכן 

מוזמנים  .סקרקישור ל)היה יותר מתפקיד אחד(  מהמשיביםמאמנים )לחלק הם גם  4-מורים לחנ"ג ו

 (.למלא ולהשפיע

חצי  :מוצע העונים גולשים קצת יותר משעתיים ביום באינטרנט )טווחמשב תוצאות הסקר מראות

זמן הגלישה  (.32%)( או המחשב 15%הטלפון הסלולרי ) דרך שעות(. מרביתם גולשים 1שעה עד 

 (, גלישה באתרי חדשות 31%(, חיפוש מידע )12%מנוצל בעיקר לשימוש בתוכנות מייל אלקטרוני )

 למטה.בגרף ( ועוד, כמופרט כל אחד מהם 23%)או ברשתות חברתיות 

 

מרביתם  ציינו, מהאפשרויות הבאות יוכל לסייע להם בעבודתם כמורים או כמאמניםכאשר נשאלו מה 

רטונים בתחום שעברו בקרה והערכה. חלק גדול טיוב שיכיל ס-בערוץ יושהיו מעוניינים ( 15%)

מעוניינים בבלוג  ציינו שהם 45%-ו שיאפשר פיתוח של מערכי שיעור/אימוןכלי ( היה מעוניין ב38%)

 תחום שילוב הטכנולוגיה בחנ"ג )ראו גרף(.שיפרסם רשומות ב
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https://docs.google.com/forms/d/1DWhJ3UbrLWhqvSBQrmZhng5SD_s06IApvRIszua3E4c/viewform?usp=send_form#start=invite
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הפיקוח על החינוך לקדם יוזמה דרך )ביחד עם קרינה באטט, בוגרת המכללה(  נעשה נסיוןבימים אלו 

שיתוף של מערכי לכלי ליצירה ו ייעודי כמו גםטיוב -ביל ליצירת ערוץ יומשרד החינוך שתוהגופני ב

נוסף ידע מקור  ק בתחום ויהווהשיעור. בנוסף, "הרמתי את הכפפה" והתחלתי לעבוד על בלוג שיעסו

גם פלטפורמה למורים  ישמשלמורים המעוניינים לשלב טכנולוגיה בעבודתם. כולי תקווה שהבלוג 

ממש טרי... ) לכניסה לבלוג טכנולוגיה.הבשטח שירצו לשתף ולהציג יוזמות שהם עושים באמצעות 

 .חסר תכנים בשלב הזה(כמעט 

 לסיכום

ות לכל המעוניינים לשלב אותה בהוראה החינוך הגופני. למרמהווה אתגר  הדיגיטלית הטכנולוגיה

בהטמעה מסודרת הן של היתרונות הרבים שלה, החיבור הוא לא תמיד פשוט ולכן יש צורך בחשיבה ו

את התפקיד של המכללות להכשרה גם חשוב לא להזניח המורים בשטח והן של פרחי ההוראה. 

. חשוב לנצל את שעות טכנולוגיהחינוך ה בתחוםלהוראה )כמו גם מסגרות להכשרת מאמנים( 

הקיימות במערכת להכרת האפשרויות והיתרונות של הטכנולוגיה כמו גם בתחום דות הבודההכשרה 

 לימוד עקרונות בשימוש ובשילוב כלים טכנולוגיים בחינוך גופני.
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