מתוך חוברת מדדי הערכה בחינוך הגופני – .הפיקוח על החינוך
הגופני ,מחוז ירושלים.
מתקנים וציוד
 .4.1תחזוקת מתקנים וציוד
א .רקע
על המורה לשאוף לכך שבבית ספרו יימצאו מתקנים וציוד הדרושים להוראת התלמידים.
על המורה לוודא אחזקה נאותה של המתקנים והציוד .עליו להודיע להנהלת בית הספר
על מתקנים פגומים ולמנוע את השימוש במתקנים ולדאוג לתיקונם המהיר.
על המורה לדאוג למחסן ציוד ולשמירת הסדר והניקיון בו.
על המורה להגיש להנהלת בית הספר את הדרישות להשלמת הציוד בעוד מועד.
רצוי שהמורה ירכוש ספרות עזר בתחומים השונים של החינוך הגופני ויעשיר את ספריית
בית הספר.

ב .מדדים להערכה
 .1כמות
על המורה לחינוך גופני לשאוף לכך שכמות המתקנים יהיה מספיק להפעלת מספר רב של
תלמידים בשיעור אחד ,כדי שיוכל לספק פעילות מרבית לתלמידים .בדרך כלל יפעיל המורה
מתקנים גדולים כגון :ארגז ,סולמות ,ספסלים ,טבעות וכדומה בשיעור בתחנות כך שבכל
תחנה לא יעלה מספר הלומדים על  5-6ילדים וההמתנה בתור תהיה מינמלית  .הציוד הקטן
שישתמש בו המורה ,כגון :כדורים ,חישוקים ,דלגיות וכדו' ישמש להוראת משחקי כדור וחינוך
לתנועה ,צריך להיות בכמות המספיקה לכל הילדים ,מכשיר לכל ילד )בכיתות א' ב'( או כדור
לכל שני ילדים בכתות הגבוהות יותר.

 .2איכות
איכות הציוד בו משתמש המורה בשיעוריו צריכה להיות טובה ,שכן ציוד בלוי יכול להוות
סכנה בטיחותית לתלמידים .על המורה לבדוק את המתקנים ,תקינותם ובטיחותם באופן
תדיר .איך להשאיר ציוד בלוי ושחוק ,ויש לדאוג לחידוש מלאי שהתבלה באופן תדיר.

 .3מגוון
ציוד מגוון מאפשר למורה לגוון את שיעוריו ,מעניין יותר את התלמידים ומהווה חידוש מדי
פעם ללומדים .את מגוון הציוד הנרכש יצליח המורה לרכוש במשך מספר שנים כשבכל שנה

ירכוש ציוד מספיק במספר תחומים מצומצם יותר ,ועם השנים יתרחב מגוון הציוד שבמחסן
בית הספר.

 .4.2לוחות קיר וקישוט
א .רקע
מטרת לוחות הקיר הוא להעביר מידע בנוגע לחינוך הגופני בכלל ולספורט בפרט לכלל
אוכלוסיית בית הספר – תלמידים ,מורים והורים.
חשיבות לוחות הקיר הוא בהעלאת חשיבות המקצוע ,פעילותו השוטפת והעדכנית בבית
הספר וכן רמת המודעות של אוכלוסיית בית הספר .העלאת "גאוות היחידה" של בית הספר
בהשתתפות במפעלי הספורט השונים.

ב .מדדים להערכה
 .1מיקום
הלוחות יהיה במקומות מרכזיים דרכם מרבית צוות ותלמידי בית הספר עוברים ,או
מעבירים מידע מאחד לשני .מקומות ממומלצים הם :מיד בכניסה לבית הספר ,בלוח
מודעות מרכזי ,כניסה לאולם ,מסדרונות מרכזיים וכן

בכניסה

לאולם הספורט

ובאולם עצמו.
 .2אופי הלוח
ניתן למקם את הלוחות על לוח נייד בכניסה לבית הספר ,כך שניתן לדעת בוודאות
שכל התלמידים ערים להודעות החשובות .ניתן לתלות פוסטרים ושלטים על
מסדרונות בית הספר בלוחות הקבועים שם ,או ניתן לתלות לוח שעם גם בכניסה
לאולם.
 .3תכנים
מידע בתחומים הבאים:
•

מידע עדכני בספורט ,כגון :קטעי עיתונות הנוגעים באירועים שקרו בעולם ,הישגים
בספורט.מחקרים חדשים לגבי תזונה וגוף האדם .

•

מידע בנוגע למקצועות אשר נלמדים במהלך השנה לתלמידים המתעניינים,
לדוגמא :סוגי חימום ואופן ביצועם ,שרירי שלד בגוף האדם ומיקומם וכדומה.

•

מידע על ימי ספורט בבית הספר,טורנירים ,תחרויות ,פעילות נבחרות בבית הספר,
פעילות אגודת בית הספר בספורט.

•

באזור הכניסה לאולם ניתן לתלות משחקי ספורט כמו פאזלים הנוגעים בענפים
שונים ,משחקים שונים ,אשר ייתן מענה לתלמידים המחכים חסרי מעש עד בוא
הצלצול.

 .4צורת הלוח :על הלוחות להיות מעוצבים בצורה אסתטית ומושכת את הקריאה
בהם.
לאחר  3שנים מכניסתו של מורה לבי"ס חדש אנו מצפים שבמחסנו יהיה הציוד הבא ,יערוך
רשימת מלאי וישלים את תכנון וביצוע לוחות הקיר .יש לבצע פעמיים בשנה :בסביבות
אוגוסט-ספטמבר ובאפריל-מאי לקראת סוף השנה) .למילוי על ידי רכז המקצוע והמורה ,יש
להגיש למנהל(
הציוד הדרוש
ציוד קבוע:
בור קפיצה
סולמות קיר
טבעות מהתקרה
חבלי טיפוס
סלים
שערים לכדור-רגל/יד
סימון אולם/מגרש
מוטות לכדורעף+רשת
ספסל שבדי
מזרנים אישיים
מזרני התעמלות
מזרני גבינה
עגלה למזרנים
עמודי קפיצה לגובה
רף /גומי
כדורי עף
כדורי סל
כדורי יד
כדורי רגל
כדורי ספוג
כדורי גומי
כדורי טניס
חישוקים
דלגיות
שקיות
סרט מדידה
סטופרים
משוכות
קונוסים
מקלות-שליחים
חמור
ארגז
מקפצה
ציוד נופש פעיל:
מחבטים
כף –כדור
מצנח

כמות דרושה
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1
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4
1
1
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לכל זוג
לכל זוג
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כמות
קיימת

רכישה
זקוק
לתיקון עתידית

הערות

כדור ענק
זרוק ותפוס
מטקות+שולחן
כדור נוצה
פריזבי
הוקי
פילו-פולו
לוחות קיר )נא
להתייחס בהערות
לתוכן הלוח והתאמתו(
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לכל זוג
לכל זוג
 10זוגות
 10זוגות

