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Introducere 

Această lucrare reprezintă rezultatul unui studiu care a încercat să examineze percepţiile 

profesorilor-studenți de educaţie fizică, evrei şi arabi, asupra practicii de specialitate dintr-o 

şcoala evreiască de pregătire. Este foarte important ca aceste percepţii să fie scoase la lumină, în 

scopul de a îmbunătăţi educaţia profesorilor şi de a o face mai eficientă, în special în cazul 

profesorilor-studenți care provin dintr-o anumită cultură şi își practică meseria într-o şcoală 

aparţinând altei culturi, așa cum se întâmplă cu profesorii-studenți arabi din Israel. Aceste 

percepţii şi atitudini sunt semnificative pentru educația profesorilor, deoarece nu există politici 

clare ale Ministerului Educaţiei cu privire la educația multiculturală a profesorilor. 

Obiectivul cercetării a fost acela de a îmbunătăţi practica de specialitate, subliniind, în 

acelaşi timp, o mai bună integrare a profesorilor-studenți arabi dintr-un colegiu multicultural şi 

din şcolile de pregătire evreieşti, astfel încât să fie formați profesori mai buni în viitor, 

acordându-se atenție culturii din care provin, percepţiilor şi atitudinilor lor. 

Obiectivele cercetării au fost acelea de a examina: 

 Percepţiile profesorilor-studenți de educaţie fizică, evrei şi arabi, asupra practicii de 

specialitate dintr-o şcoal[ de pregătire evreiască. 

 Problemele de disonanţă cognitivă în formarea profesorilor-studenți arabi din şcolile 

evreieşti. 

 Cum influenţează cultura profesorilor-studenți percepţia lor asupra practicii de 

specialitate. 

Cercetarea a încercat să răspundă la următoarele întrebări: 

1. Care sunt percepţiile profesorilor-studenți de educaţie fizică, evrei şi arabi, asupra 

modelelor de practică de specialitate din şcoala de pregătire evreiască? 

2. Care sunt principalele probleme de disonanţă cognitivă ale studenţilor arabi la debutul 

pregătirii lor practice din şcoala evreiască? 

3. Cum influențează cultura lor de origine percepția acestor elevi asupra pregătirii lor 

practice? 

Întrebările de cercetare au servit ca temei pentru întrebările adresate participanţilor în 

decursul interviurilor realizate în prima etapă a cercetării, precum şi pentru analiza lor din etapa a 

doua de cercetare. 
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Cercetarea de față s-a bazat pe o serie de ipoteze: 

1. Profesorii-studenți de educație fizică, evrei şi arabi, au aceleaşi percepţii cu privire la 

practica de specialitate din şcoala de pregătire evreiască; 

2. Profesorii-studenți atât evrei cât şi arabi percep pregătirea practică drept un aspect major 

al procesului lor de instruire ca profesori; 

3. Cultura de origine a profesorilor-studenți arabi creează o disonanţă cognitivă atunci când 

aceștia profesează într-o şcoală de formare evreiască, ce are o cultură diferită; 

4. Cultura de origine a profesorilor-studenți arabi nu influenţează percepţiile lor asupra 

pregătirii practice. 

Întrucât cercetările actuale se axează asupra percepţiilor oamenilor din sistemul de 

învăţământ şi asupra convingerilor profesorilor-studenți, designul cercetării a preferat o abordare 

metodologică mixtă, combinând metodele calitative şi cantitative. Datele au fost colectate în 

prima etapă, după care constatările derivate din acestea au fost adunate pe baza unor interviuri 

semi-structurate. 

Populaţia investigată în studiul de față a constat din profesori-studenți de educaţie fizică 

de la un colegiu de pregătire a profesorilor din partea de nord a Israelului, pe parcursul celui de-

al doilea an universitar al lor dintr-un program de colegiu de patru ani. Douăzeci de profesori-

studenți din sectoarele evreiești și arabe au fost intervievaţi. Interviurile au fost realizate în 

colegiu, înregistrate şi analizate în termeni de conţinut (Shkedi, 2003). Ce-a de-a doua etapă de 

cercetare a constat din 72 de chestionare, inclusiv declaraţii adunate din constatările bazate pe 

interviuri. Chestionarele au fost completate de 34 de profesori-studenți evrei şi 38 de profesori-

studenți arabi, fiind supuse apoi analizei statistice. 

Principalele constatări arată că profesorii-studenți din ambele sectoare consideră că 

pregătirea practică de specialitate din şcoala evreiască este extrem de semnificativă şi își exprimă 

satisfacția față de profesorii-maeștri, personalul, elevii şi climatul şcolar. O constatare 

suplimentară indică faptul că studenţii arabi se confruntă cu o disonanţă cognitivă în pregătirea 

lor practică din şcoala evreiască. Cu toate acestea, cei mai mulți profesori-studenți preferă să 

practice în şcolile evreieşti, datorită unor condiţii mai bune şi unei atitudini bune, pozitive față de 

educaţia fizică. Conform acestora, cultura lor de origine nu le afectează atitudinile față de 

pregătirea practică de specialitate. 
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Aceste constatări sunt în concordanță cu studiile din domeniul educaţiei profesorilor 

(Zilberstein, 1998; Krothagen, 2001; Zeichner, 2010) care discută semnificaţia pregătirii practice 

de specialitate şi caută să reducă lacunele de cunoaştere din domeniul multiculturalismului în 

procesul de instruire a profesorilor. 

Se poate afirma că cercetarea a extins cunoştinţele existente cu privire la percepţiile 

profesorilor-studenți de educaţie fizică, evrei şi arabi, în ceea ce priveşte pregătirea practică din 

şcoala de formare evreiască, ceea ce ar putea conduce la îmbunătăţirea procesului de pregătire a 

profesorilor dintr-un colegiu multicultural. 

  

Cuvinte cheie: formarea profesorilor, instruirea profesorilor de educație fizică, profesori-

studenți, percepţii, pregătirea practică de specialitate, disonanţa cognitivă, multiculturalism. 

 

Capitolul I: Perspective teoretice 

 

Puține s-au făcut în colegii în ceea ce priveşte explorarea fundalului cultural al 

studenţilor. Majoritatea cercetătorilor subliniază importanţa zilei de pregătire practică de 

specialitate, însă au fost efectuate puține studii cu privire la disonanţa cognitivă a studenților 

dintr-un sector având o anumită cultură care practică predarea într-un alt sector. Shkedi (2008) 

scrie că studenții nu ajung în colegiu tabula rasa, ci mai degrabă cu anumite impresii, atitudini şi 

percepţii anterioare. Zeichner (2010) observă legăturile imprecise dintre teoriile studiate în 

colegiu şi ceea ce se întâmplă în realitate în şcoală. 

Mediul învăţământului superior oferă prima oportuitate pentru o întâlnire reală dintre 

studenţii evrei şi arabi (Sabirsky, 1990). Cercetările efectuate până în prezent sugerează că 

această întâlnire afectează atitudinile şi valorile studenţilor. 

În Israel nu există nici o politică de ansamblu a Ministerului Educaţiei, iar profesorii şi 

profesorii profesorilor nu au cunoştinţe cu privire la educaţia din societăţile multiculturale. Nu 

există curricule structurate în educaţia profesorilor. Fiecare colegiu face față problemei în funcție 

de înţelegerea şi resursele sale. Nici instruirea studenţilor arabi în colegiile arabe nu le asigură 

pregătirea pentru predarea în societăţile multiculturale. Ei susţin că aceasta este una dintre 

cauzele întârzierilor în procesul de introducere a unor schimbări în cazul profesorilor arabi 

(ElHaj, 1996). 
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Teoriile pe care se bazează această cercetare se află la baza cadrului său conceptual, care 

constă din următoarele concepte: instruirea profesorilor de educaţie fizică, pregătirea practică de 

specialitate în procesul de instruire a profesorilor, percepţiile, multiculturalismul şi disonanţa 

cognitivă, şi se bazează pe teoriile despre formarea cadrelor didactice (Zeichner, 1990, 2010; 

Korthagen, 2004; Zilberstein, 1998,2005), în special pregătirea practică de specialitate (Sidentop, 

2000), teoriile despre percepţii, atitudini şi convingeri (Richardson, 1996; Woolfolk, Hoy şi 

Murphy, 2001) şi teoriile care se axează pe multiculturalism şi disonanţa cognitivă, necesare 

pentru a înţelege tema de cercetare (Kymicka, 1989, 1995; Samocha, 1996; Koben, 2001; ElHaj, 

2004). 

 

Cadrul conceptual:  

 

Legenda: Practicum = pregătirea practică de specialitate; Perceptions = Percepții; 

Multiculturalism = Multiculturalism; PE teacher-education = Instruirea profesorilor de educație 

fizică; Cognitive Dissonance = Disonanța cognitivă; PE Student-teachers perceptions of the 

practicum in the Jewish school = Percepțiile profesorilor-studenți de educație fizică asupra 

pregătirii practice de specialitate din școala evreiască 
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Figura de mai sus descrie conceptele care afectează percepțiile profesorilor-studenți de 

educație fizică, evrei şi arabi, asupra pregătirii practice de specialitate din şcoala evreiască, 

interacţiunea conceptelor şi contribuţia acestora la percepţiile profesorilor-studenți. 

 

Instruirea profesorilor de educatie fizică: Pregătirea practică de specialitate pare a fi de 

mare importanţă în instruirea profesorilor; cu toate acestea, abordările care prevalează în Israel, 

sunt cele care văd predarea ca o ştiinţă aplicată (Shulman, 1986) și pledează pentru predarea 

conţinutului şi a aplicării sale pe teren, precum și pentru împărtășirea unor cunoștințe practice 

reflexive. Acestea sunt aplicate de către profesorii-studenți în pregătirea practică de specialitate. 

Integrarea cunoştinţelor teoretice şi practice contribuie la calitatea formării profesorilor 

(Zeichner, 1990; Zilberstein, 1998). Aceste abordări sunt aplicate în programele de educaţie 

fizică din şcolile israeliene. Profesorii-studenți studiază educația fizică şi disciplinele de 

învăţământ în colegiu, iar partea practic-reflexivă se aplică în ziua de pregătire practică de 

specialitate din şcolile de formare. Deoarece educaţia fizică reprezintă un subiect practic, 

pregătirea practică de specialitate este de mare importanţă în educaţia profesorilor-studenți. 

Abordarea care predomină în colegiile de pregătire a profesorilor de educaţie fizică 

subliniază caracteristicile predării eficiente în şcoli şi în colegiile care pregătesc profesorii. O 

caracteristică a predării eficiente este construirea abilităţilor de predare pentru îmbunătăţirea 

proceselor de predare şi învăţare. Competenţele de predare fac parte din abilităţile pedagogice 

care pot fi dobândite în procesul de instruire a profesorilor, care dobândesc cunoştinţe 

pedagogice şi de conţinut în cursul pregătirii practice de specialitate. Aceste competenţe sunt 

instrumentele de lucru ale cadrelor didactice, iar utilizarea lor îi ajută pe profesori să își planifice, 

organizeze, implementeze şi evalueze munca (Yariv, 1999; Siedentop & Tannechill, 2000; 

Hativa, 2003). 

 

Pregătirea practică de specialitate: Ziua când profesorii-studenți își încep pregătirea 

practică de specialitate constituie o etapă critică în procesul lor de formare, întrucât aici au acces 

efectiv la experienţa de predare. Dificultăţile profesorilor-studenți de a îndeplini cerinţele 

complexe de predare provin din lipsa lor de experienţă, lipsa de contacte cu personalul didactic şi 

administrativ, dificultăţile cu elevii şi altele (Hsu, 2005). Procesul de instruire a profesorilor își 

dobândește caracteristicile sale unice din experienţa profesorilor-studenți care se acumulează, în 
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timp ce profesorul-maestru şi alte cadre didactice sunt implicate în această experienţă, de la 

cultura şcolii unde se face instruirea, cultura colegiului unde se face instruirea şi curriculum-ul 

său. Mai mult decât atât, relaţiile interpersonale dintre toate părţile implicate în program 

afectează, de asemenea, natura sa (Graham, 1997). 

 

Percepţiile: Profesorii-studenți se bazează pe amintirile şi experienţele lor ca elevi pentru 

a-i ajuta în formarea propriilor aşteptări despre elevii lor (Grossman 1990); Ei au adesea pre-

concepţii şi convingeri deschise despre predare si interacțiunea cu elevii, precum şi idei explicite 

despre ei înşişi ca profesori (Tillema, 2000). Aceste idei şi convingeri sunt dobândite din 

experienţa lor școlară proprie şi din alte experiențe personale (Leinhardt, 1988). Diverşi 

cercetători definesc termenul de percepţii ca atitudini, opinii şi convingeri care se dezvoltă în 

procesul de învăţare. Prezenta cercetare a examinat percepţiile profesorilor-studenți prin 

intermediul atitudinii lor exprimate în interviuri şi chestionare. Pregătirea practică de specialitate 

este de mare importanţă în ceea ce privește dezvoltarea disonanţei cognitive a profesorilor-

studenți (Hollingsworth, 1989; Kagan, 1992) care pornesc de la o cultură şi "bagajele" sale și 

intră într-o cultură diferită, precum în cazul profesorilor-studenți arabi care încep pregătirea 

practică de specialitate într-o şcoală evreiască, fiind susceptibili de a experimenta o disonanţă 

cognitivă. 

 

Disonanţa cognitivă şi multiculturalismul: Teoria susţine, în mare parte, că oamenii au 

un impuls motivaţional pentru a menţine o coerenţă între convingerile şi atitudinile şi acţiunile 

lor. Starea în care gîndirea unei persoane se confrunt cu idei conflictuale si contradictorii este 

cunoscută ca disonanţă cognitivă. Adesea există o disonanţă cognitivă între felul în care oamenii 

își prezintă convingerile şi atitudinile lor culturale şi cine sunt ei cu adevărat. 

Un concept suplimentar în această cercetare este cel al multiculturalismului, deoarece 

populaţia de cercetare provine din două sectoare: sectorul evreiesc şi sectorul arab. Termenul de 

"multiculturalism" cuprinde diferenţele dintre grupurile etnice, diferenţele dintre sexe, diferenţele 

de clasă, diferenţele rasiale şi religioase. Contextul politic al multiculturalismului reprezintă 

locul în care grupul cultural joacă un rol semnificativ în sensul protecţiei libertăţilor individuale 

şi realizării de sine (Kymicka, 1989, 1995). Contextul existenţial al multiculturalismului rezultă 

din intuiţiile persoanelor care înţeleg existenţa umană ca existenţă culturală. În cadrul colegiilor 
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de pregătire a profesorilor, profesorii-studenți din sectoarele arabe şi evreieşti se întâlnesc în 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior (Sabirsky, 1990). Această întâlnire le afectează 

atitudinile şi valorile, profesorii-studenți exprimând atitudini mai liberale la adresa problemelor 

sociale şi existând un declin al atitudinilor lor față de tradiţie (Astin, 1977). În cele din urmă, 

cercetarea a condus la o mai bună înţelegere de a percepțiilor profesorilor-studenți evrei și arabi 

asupra pregătirii practice de specialitate din şcoala de pregătire evreiască, şi la o mai bună 

înţelegere a problemelor pe care le implică trecerea de la o cultură la alta. Aceasta, la rândul său, 

poate duce la o mai bună pregătire practică de specialitate. 

 

Educația fizică în Israel 

Obiectivele educaţiei fizice în sistemul de învăţământ israelian sunt acelea de a spori 

starea de sănătate a elevului și de a dezvolta forma fizică a elevului, ceea ce va contribui la 

performarea de către elev a sarcinilor de zi cu zi. În plus, statul are zeci de inspectori de educaţie 

fizică şi alţi funcţionari, precum şi un sistem de colegii de educaţie fizică pentru formarea şi 

perfecționarea cadrelor didactice. Educaţia fizică este unul dintre subiectele de predare, care este 

dedicat dezvoltării capacităţilor fizice, formei fizice şi obiceiurilor corespunzătoare de mișcare şi 

postură. Spre deosebire de alte discipline de predare, educaţia fizică nu se preocupă prea mult de 

teorie (Efrati, Artzi şi Ben-Sira, 1995). Conform constatărilor din diferite studii, educaţia fizică 

este considerată "îmbogăţire" (Hanegbi şi Feigin, 1998). La fel ca în alte ţări, educaţia fizică este 

încă obligatorie, cel puţin în unii ani de şcoală. Punerea în aplicare este de 100%, cel mai mare 

procentaj comparativ cu alte ţări. 
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Domeniul educației fizice: 

 

Legenda: 

Physical Education domain = Domeniul educației fizice 

Significance of Physical Activity = Semnificația activității fizice 

Health awareness = Conștientizarea factorilor de sănătate 

A variety of activity types = O diversitate de tipuri de activități 

Movement mechanisms = Mecanisme de mișcare 

Body structure and role = Structura și rolul corpului 

Planning leisure time = Planificarea timpului liber 

Healthy lifestyle = Stil de viață sănătos 

Developing physical activities = Dezvoltarea activităților fizice 

Controlling body and movement = Controlul asupra trupului și mișcării 

Nurturing movement habits = Cultivarea obiceiurilor de mișcare 

 

 

Structura şi conținutul curricular 

Curriculum-ul şi conţinutul său sunt structurate în funcţie de grupe de vârstă: 

1. Pre-şcolară – mişcare şi muzică; 

2. Prima şi a doua clasă – subiecte de bază; 

3. Clasa a treia - a şasea – "O piaţă de competenţe"; 

4. Clasa a şaptea - a zecea – O varietate de sporturi; 

5. Clasa a zecea - a douăsprezecea – Alegerea dintr-o selecţie limitată. 

Există o cerinţă de a integra disciplinele teoretice în activităţi practice, prin care conţinuturile 

teoretice să devină motive pentru punerea în aplicare a programului practic, iar subiectele 

teoretice să fie predate în cadrul lecţiilor practice.
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Educaţia fizică în sectorul arab 

Majoritatea şcolilor arabe alocă o oră pe săptămână educaţiei fizice în învăţământul 

primar şi două ore în şcoala gimnazială. Unele dintre licee şi majoritatea şcolilor primare nu au 

facilităţi sportive care sunt necesare pentru activitatea fizică. Astfel, este dificil să existe lecţii 

serioase consecutive de educaţie fizică. Situaţia este şi mai gravă în cazul fetelor din sectorul 

arab. Datorită diferenţelor de gen în percepţia asupra educaţiei fizice la nivelurile personal şi 

sistemic, fetele musulmane sunt influenţate şi trebuie să facă faţă tuturor factorilor religioși și 

culturali, precum şi codurilor de comportament care le afectează participarea la lecţiile de 

educaţie fizică (Arar, 2006). 

  

Formarea profesorilor de educatie fizică 

Toate colegiile israeliene unde se asigură educația profesorilor formează profesori de 

educație fizică de la nivel pre-şcolar la liceu, şi le furnizează profesorilor-studenți competenţe de 

instruire fizică a adulților. Pe parcursul studiilor lor, profesorii-studenți primesc cunoştinţe 

teoretice şi practice, precum şi competenţe în domeniile educaţiei, predării şi educației fizice, 

astfel încât să pregătească profesori de educaţie fizică cu cunoştinţe cuprinzătoare şi competenţe 

multi-disciplinare. 

Cerințele de admitere la colegiu sunt aceleaşi pentru toate sectoarele de populaţie: O 

medie mare a certificatului de înmatriculare (85 sau peste) şi îndeplinirea cerințelor de examen 

de treaptă ale Statului Israel. Programul reprezintă un traseu de patru ani, la sfârşitul căruia 

profesorii-studenți primesc o diplomă în Educația Fizică și un certificat de predare. 

Nici unul dintre colegiile academice arabe din Israel nu are un program de educaţie 

fizică, şi, prin urmare, majoritatea profesorilor-studenți de educaţie fizică se înscriu în colegii 

evreieşti. Condiţiile de intrare în colegiile arabe sunt foarte asemănătoare cu cele din colegiile 

evreieşti. De obicei, după absolvire, profesorii-studenți arabi se integrează în şcolile din sectorul 

arab. 

 

Structura şi conţinutul Programului de pregătire în educația fizică  

 

Curriculum-ul Educației fizice a fost elaborat în conformitate cu toate cele de mai sus, şi 

cu "Liniile directoare Ariav" (Ariav Layout 2006). Programul se intinde pe patru ani: 
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1. Studii pentru predarea educaţiei fizice - 36 ore, inclusiv: psihologia dezvoltării şi cea 

educaţională, psihologia educaţiei fizice, statisticile descriptive, metodele de evaluare, 

orientarea academică, sociologia educaţiei fizice, metodele din educaţia fizică, aplicarea 

predării şi pregătirea practică de specialitate, managementul clasei, ateliere de practică, 

integrarea copiilor cu nevoi speciale, introducere în educaţia specială. 

2. Studiile de disciplină - Educaţia fizică - 56 ore - ramuri ale sportului, teoria mișcării, 

cultivarea posturii, controlul motor, bio-mecanica, anatomie şi introducerea de laborator 

în știința vieții, fiziologia efortului, organizarea evenimentelor sportive, opțiunea între 

seminarii, specializarea într-un subiect academic secundar, cum ar fi educaţia adulţilor, 

promovarea sănătăţii şi recreării. 

3. Studii de bază şi de îmbogăţire - 6 ore, inclusiv engleză, competenţe lingvistice, 

competenţe informatice, educaţia pentru democraţie şi patrimoniul naţional. 

Total: 96 ore timp de patru ani de pregătire pentru a preda educaţia fizică. 

 

Pregătirea practică de specialitate în predarea educaţiei fizice  

Curriculum-ul educației fizice include formarea de la nivel pre-şcolar până la sfârşitul 

liceului, ceea ce înseamnă timp de trei ani de studiu în care profesorii-studenți se pregătesc 

pentru a preda la toate nivelurile, înainte de cel de al patrulea an de experienţă practică. Pe 

parcursul instruirii, profesorii-studenți se angajează în pregătirea practică de specialitate din 

şcoala primară timp de doi ani (primul şi al doilea), precum şi din liceu, în al treilea an. 

Pregătirea practică de specialitate are loc o dată pe săptămână în şcoala de pregătire, şi de două 

ori pe an, profesorii-studenți se angajează într-o săptămână completă  de practică (Yonai, 2003). 

Cele mai multe colegii de educaţie fizică din Israel practică modelul tradiţional al 

pregătirii de specialitate, întrucât şcolile primare care servesc drept şcoli de instruire au un singur 

profesor de educaţie fizică pe şcoală şi numărul de lecţii este limitat; astfel, fiecare profesor 

poate lucra doar cu unul sau doi profesori-studenţi. Şcolile de instruire sunt alese în funcţie de 

calitatea profesorilor de educaţie fizică, recomandările inspectoratului de educaţie fizică şi 

condiţiile prevăzute de şcoli, cum ar fi sălile de sport și terenurile de sport. Cei mai mulți 

profesori-maeștri sunt profesori veterani dispuşi să antreneze profesori-studenţi. 

Experienţa de predare a abilităţilor fizice este deosebit de importantă pentru profesorii-

studenţi de educaţie fizică. Modelul PDS este un model de practici inovatoare şi eficiente, dar nu 
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se potrivește pregătirii practice de specialitate în educaţia fizică, în special în şcolile primare, 

unde există doar un singur profesor şi numărul de ore este limitat. 

În al treilea an, profesorii-studenţi fac practica în licee unde profesorii-studenţi sunt 

însoţiți de 4-6 profesori de educație fizică (unul sau doi profesori-studenţi la un cadru didactic). 

În unele colegii, profesorii-studenţi experimentează un model al "clasei laborator" în primul an – 

o clasă este adusă la facultate şi profesorii-studenţi practică predarea la elevi sub supravegherea 

profesorilor de la clasă și a instructorului pedagog. În plus, modelul "predării la colegi" este 

utilizat înainte de a începe practica la şcoală. Potrivit Layout-ului Ariav (2006), profesorii-

studenţi fac 15 de practică în decurs de trei ani. 

 

Educaţia fizică şi Pregătirea practică de specialitate "Ohalo" (colegiul în care a fost 

realizată cercetarea) 

Tabelul următor prezintă diferite modele de pregătire practică de specialitate în "Ohalo". 

Aceste modele expun profesorul-student la metode şi evenimente de predare diferite, care sunt 

discutate mai târziu în clasă, subliniind transferurile "de la teren la clasă, şi de la clasă la teren". 

Prin urmare, profesorul-student poate beneficia de experienţa practică la şcoală. 

 

Programul de pregătire practică de specialitate din Colegiul “Ohalo”  

 

Tipuri de mentorat Numărul zilelor de 

pregătire practică 

Opțiunea școlară Focus An 

Modelul tradiţional - de predare 
la colegi și de observare a 
muncii acestora. Profesorul 
vizitează şcolile de pregătire 
prin rotaţie. 

1. O data pe săptămână 
2. O săptămână 

întreagă de practică  

Primul semestru - în colegiu. Al 
doilea semestru într-o şcoală 
aleasă de instructorul pedagogic 

1. Predarea la 
colegi – primul 
semestru 

2. Predarea în 
şcoala 
elementară 

1 

1. Modelul tradiţional 
2. Şcoala de instruire - 

instructorul pedagogic 
plasează un grup de 
profesori-studenţi în aceeaşi 
şcoală sau petrece timp cu ei. 

1. O zi pe săptămână 
2. Două săptămâni 

întregi de practică pe 
an. Câte o săptămână 
de fiecare dată. 

Aprobat de către instructorul 
pedagogic, de către inspectorul de 
educaţie fizică care studiază 
cererea studentului  

Predarea în şcoala 
elementară 

2 

Modelul Școlii de pregătire. 
Există o serie de profesori-
maeștri în fiecare şcoală, 
precum şi un număr de 
profesori-studenţi 

1. O zi pe săptămână 
2. Două săptămâni 

întregi de practică pe 
an. Câte o săptămână 
de fiecare dată. 

Ales de student, aprobat de către 
instructorul pedagogic 

Predarea la nivel pre-
liceal sau în liceu  

3 

Studentul revine la colegiu 
pentru un atelier de internship, 
de obicei, coordonat de către 
instructorul pedagogic 

În funcție de numărul 
orelor de predare. Însoțit 
de un profesor-maestru 

Alegerea studentului îndrumat de 
către inspector sau direct de către 
directorul şcolii 

Profesor-student 
devine un stagiar în 
şcoală, în cazul în 
care el sau ea este 
absorbit/ă în calitate 
de profesor 

4  
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Capitolul II: Metodologia 

Designul cercetării 

Designul cercetării este mixt, combinând metodele calitative şi cantitative. Cercetarea a 

fost realizată în două etape, concluziile primei etape, cea calitativă, generând a doua etapă, 

cantitativă (Creswell & CARK Plano, 2007). 

Datele colectate în prima etapă au fost adunate pe baza unor interviuri semi-structurate. 

Datele colectate în etapa a doua au fost extrase din chestionare închise, administrate la un număr 

mai mare de profesori-studenţi, în vederea consolidării datelor, în conformitate cu întrebările de 

cercetare. 

 

Populația investigată 

Populația investigată a constat în profesori-studenţi de educaţie fizică, evrei și arabi, aflați 

în al doilea an de studiu la un colegiu de pregătire a cadrelor didactice din partea de nord a 

Israelului. 

Zece profesori-studenţi (50%) au fost din sectorul arab şi zece (50%) din sectorul 

evreiesc. Toți profesorii-studenţi au avut pregătirea practică de specialitate în şcoli evreieşti 

primare din nordul Israelului. Grupul a fost ales aleatoriu, în funcţie de disponibilitatea 

profesorilor-studenţi şi dorinţa lor de a fi intervievați. Interviurile au fost realizate în colegiu, 

înregistrate şi analizate în termeni de conţinut (Shkedi, 2003). Această analiză a generat 

declaraţiile pentru chestionarele administrate în faza a doua de cercetare. 

În etapa a doua de cercetare, chestionarele de tip închis au fost administrate la 72 

(47.22%) de studenți din anul doi, care făceau practică în şcoala evreiască: 38 (52.78%) de 

profesori-studenţi arabi şi 34 (47.22%) de profesori-studenţi evrei, şi au fost analizate statistic. 

Eşantionul este unul de convenienţă. 

 

Metodele cercetării 

În prima etapă, cea calitativă, cercetarea a constat în interviuri semi-structurate, iar a doua 

etapă, cea cantitativă, a constat în chestionare de tip închis. Alegerea acestor instrumente a fost 

adecvată cercetării deoarece obiectivul ei principal a fost acela de a examina percepţiile 

profesorilor-studenţi de educaţie fizică, evrei și arabi, în ceea ce priveşte pregătirea practică de 

specialitate în şcoala de pregătire evreiască. Pentru a face acest lucru, a trebuit să utilizăm un 
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instrument calitativ, precum interviul semi-structurat cu participanţii (Woolfolk, Hoy şi Murphy, 

2001), astfel încât să scoatem în evidență atitudinile lor şi, astfel, să reliefăm care sunt percepţiile 

lor. 

A doua etapă, a cercetării cantitative, a inclus un chestionar de tip închis, bazat pe temele 

şi categoriile care decurg din analiza rezultatelor interviului, astfel încât să se extindă 

cunoştinţele cu privire la întrebările și obiectivele cercetării (Alpert, 2010). 

 

Analiza datelor 

Etapele analizei: 

În prima etapă, materialele au fost analizate în conformitate cu metoda analizei tematice, 

care se ocupă cu cuvintele şi descrierile profesorilor-studenți participanți, reflectându-le 

percepţiile şi atitudinile. Analiza s-a axat pe fragmente de text în context (Lincoln şi Guba, 

1985). Apoi, am împărţit datele în segmente semnificative referitoare la teme, prin identificarea 

segmentelor care tratează acelaşi subiect şi au o perspectivă conceptuală comună, punând, de 

asemenea, întrebări şi comparând cazurile şi dând nume unor fenomene similare (Strauss & 

Corbin, 1990) Apoi, în etapa analizei cartografice, conexiunile dintre fragmentele tematice a 

condus la categorii. Am creat un arbore de "categorii", care a fost împărţit în şase categorii 

principale: Percepţia asupra educaţiei fizice, Percepţia asupra pregătirii practice de specialitate, 

Dimensiunea interpersonală a relației dintre profesorul-student și profesorul-maestru de educație 

fizică, Disonanţa cognitivă, Multiculturalismul şi Climatul școlar din colegiile evreiești și arabe. 

Aceste categorii au constituit răspunsul la întrebările de cercetare, reafirmând ipotezele. 

În a doua etapă, cea cantitativă, datele au fost culese în colegiul multicultural "Ohalo" 

prin intermediul chestionarelor distribuite profesorilor-studenți de educaţie fizică şi au fost 

analizate statistic. 

 

Capitolul III: Rezultatele cercetării 

Principalele constatări arată că profesorii-studenți din ambele sectoare consideră că 

pregătirea practică de specialitate din şcoala evreiască ca fiind extrem de semnificativă şi își 

exprimă satisfacţia în legătură cu profesorii-maeștri, personalul, elevii şi climatului şcolar. 

O constatare suplimentară indică faptul că studenţii arabi sunt supuși unei disonanţe 

cognitive în pregătirea practică de specialitate din şcoala evreiască. Disonanţa se regăsește în 



16 

 

toate domeniile: dificultăţile de limbaj sunt exprimate în această disonanţă cognitivă care îi 

afectează pe vorbitorii de limbă arabă ce studiază, predau şi trebuie să gândească în ebraică, 

întrucât termenii profesionali sunt în ebraică şi ei nu pot să îi traducă în limba arabă; cultura 

școlară este diferită, şi tot aşa sunt comportamentul elevilor, atitudinile cadrelor didactice, şi 

atmosfera. Această disonanţă cognitivă se exprimă și în raport cu vacanțele. În colegiu şi în 

şcoală, sărbătorile evreieşti sunt recunoscute prin ceremonii și petreceri, în timp ce studenţilor 

arabi nu li se permite să meargă la şcoală în zilele lor de sărbătoare, iar sărbătorile din cultura lor 

proprie nu sunt recunoscute oficial. 

Cu toate acestea, majoritatea profesorilor-studenți preferă să practice în şcolile evreieşti, 

datorită unor condiţii mai bune şi unei atitudini bune, pozitive față de educaţia fizică. Potrivit lor, 

cultura lor de origine nu le afectează atitudinile față de pregătirea practică de specialitate. 

Concluziile sunt reprezentate în figura de mai jos: 

 

Percepțiile profesorilor-studenți de educație fizică, evrei și arabi, asupra practicii de 

specialitate din școala de pregătire evreiască  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea practică de specialitate 

Profesorii-studenți evrei 

Adoptarea ebraicii ca limbă profesională 

Adoptarea temporară a caracteristicilor culturii majoritare 

Dificultăți la intrarea în școala de 

pregătire 

Îmbunătățirea cunoștințelor de ebraică 

Disonanța cognitivă 

Profesorii-studenți arabi 

Întreaga populație de profesori-studenți 

Înțelegerea semnificației practicii 

de specialitate 
Conectarea la cultura școlară 

Dezvoltarea relațiilor 

interpersonale cu profesorul-

maestru 
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Explicația figurii: 

În această cercetare, profesorii-studenți de educaţie fizică, evrei și arabi, dintr-un colegiu 

multicultural își încep pregătirea practică de specialitate într-o şcoală evreiască. Toți profesorii-

studenți de educaţie fizică percep pregătirea practică de specialitate ca fiind de cea mai mare 

importanţă pe parcursul formării lor, fiind și locul unde au experienţa lumii reale a 

profesoratului, după cum se menţionează în teoriile referitoare la educația profesorilor (Zeichner, 

2010). La intrarea în această lume, profesorii-studenți întâmpină dificultăţi, care sunt firești 

atunci când iau contact cu școala de pregătire. Deşi profesorii-studenți evrei sunt familiarizaţi cu 

cultura şcolară şi climatul din propriile lor zile pe băncile școlii (Shkedi, 2008), ei se confruntă în 

continuare cu dificultăţi ca viitori profesori. Totuşi, după şocul iniţial, profesorii-studenți evrei se 

regăsesc funcționând într-o cultură familiară, cele mai multe dificultăţi pe care le întâmpină 

ținând de faptul că sunt profesori-studenți care se confruntă cu aspectele practice ale predării. 

Dincolo de dificultăţile evidente pe care le implică intrarea în lumea activității practice de 

predare, profesorii-studenți arabi au experienţa unei disonanţe cognitive, întrucît ei provin dintr-o 

anumită cultură şi sunt introduși în o altă cultură (El-Haj, 2006; Arar, 2009). În şcoala de 

pregătire evreiască, ei sunt expuși la o lume şi o cultură care sunt diferite, dar pe de alta parte, 

sunt, de asemenea, expuși la avantajele unei şcoli bine dotate, cu condiţii bune de învăţare şi o 

atitudine pozitivă faţă de educaţia fizică. Acest lucru conduce la o percepţie pozitivă din partea 

lor față de pregătirea practică de specialitate în şcoala de pregătire evreiască. Pentru a face faţă 

disonanţei cognitive, profesorii-studenți arabi se bazează pe: 

 Predarea educaţiei fizice prin utilizarea de termeni profesionali în ebraică. Acest lucru le 

îmbunătăţeşte dezvoltarea profesională, dar cauzează dificultăţi în traducerea termenilor 

în arabă; ei pot folosi termenii ebraici în viitor, atunci când vor preda în şcolile arabe; 

  Profesorii-studenți arabi adoptă caracteristici ale culturii evreiești prin participarea la 

ceremonii şi festivităţi ocazionate de sărbătorile evreieşti. Ei doresc să fie egali în toate 

privințele, iar aceste caracteristici culturale reprezintă o parte din climatul şi cultura 

şcolii. 

 Ca rezultat al tuturor celor de mai sus, profesorii-studenți arabi își îmbunătăţesc 

cunoștințele de ebraică, reducând astfel nivelul de disonanţă. Această constatare se 

regăsește doar în această cercetare. 
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 În plus, asemeni colegilor lor profesori-studenți evrei, profesorii-studenți arabi subliniază 

importanţa pregătirii practice de specialitate, se conectează la cultura şcolii; personalul îi 

ajută în practică prin furnizarea unui mediu de învăţare bun, unei abordări de susţinere şi 

încurajare, în special în relaţiile interpersonale pe care profesorii-studenți din ambele 

sectoare le au cu profesorii-maeștri - înţelegere, ajutor şi sprijin din partea profesorilor-

maeștri (Maskit şi, 2001; Bullough, 2008), ducând la o percepție din partea profesorilor-

studenți asupra pregătirii practice de specialitate în şcoala evreiască, care este văzută într-

o lumina specială. 

În ceea ce priveşte multiculturalismul în facultate, este evident că profesorii-studenți 

arabi doresc să fie egali, şi simt că sunt, deşi le este greu la început. Cu toate acestea, după cum 

susţine Sagi (1993), oamenii sunt ființe multiculturale, deşi se poate să nu conştientizeze acest 

lucru, şi în această cercetare toţi participanţii subliniază egalitatea tuturor profesorilor-studenți. 

Aceste constatări sunt în concordanță cu studiile din domeniul educaţiei profesorilor 

(Zilberstein, 1998; Krothagen, 2001; Zeichner, 2010), care discută semnificaţia pregătirii 

practice de specialitate şi caută să reducă lacunele de cunoştinţe din domeniul 

multiculturalismului în procesul de educaţie a profesorilor. 

 

Capitolul IV:Concluzii 

 

Concluziile conceptuale care decurg din cele faptice au pus în lumină importanţa 

pregătirii practice de specialitate în procesul de educaţie a profesorilor, în general, şi în educaţia 

fizică, în special, într-un colegiu multicultural, unde nu există diferenţe de percepţie între 

profesorii-studenți arabi şi evrei. Aceste concluzii subliniază importanţa unei şcoli bune de 

pregătire, unde climatul este pozitiv, şi unde există profesori-maeștri, echipamente şi condiţii 

bune de învăţare, precum şi un mediu de susţinere, profesorii-studenți fiind ajutați în ziua 

pregătirii practice de specialitate. Chiar şi studenţii dintr-un sector diferit de populaţie apreciază 

şcoala şi consideră că este benefică pentru practica lor, deşi nu este uşor pentru ei, şi în ciuda 

disonanţei cognitive prin care trec. 

Încercarea de a îmbunătăţi procesul de formare a profesorilor-studenți dintr-un colegiu 

multicultural trebuie să îi ajute să își expună convingerile şi cultura din care provin. Aceasta va 

duce la o mai bună înţelegere a experienței prin care trec profesorii-studenți pe parcursul 
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pregătirii practice de specialitate din şcoala de pregătire, unde cultura este diferită de a lor, 

reducînd nivelul de disonanţă cognitivă şi uşurându-le experienţa de predare. 

Prin urmare, concluziile practice ale acestei cercetări sunt: 

 Examinarea contextelor culturale în etapele de acceptare a studenților la colegiu şi 

prevenirea abandonului şcolar. În această etapă, este important să se înţeleagă cine sunt 

studenţii care vin să studieze educația fizică, care este background-ul lor cultural şi ce îi 

motivează să predea educaţia fizică. Această înţelegere, înainte de admiterea studenţilor, 

poate contribui la îmbunătăţirea educației multiculturale a cadrelor didactice şi o poate 

face mai eficientă. 

 Proiectarea unui model de practică mai bun şi mai eficient, care să ia în considerare 

background-ul cultural al profesorilor-studenți, în aşa fel încât să reducă la minimum 

nivelul de disonanţă cognitivă, prin pregătirea profesorilor-studenți dintr-o cultură diferită 

să facă faţă unei pregătiri practice de specialitate în şcoala de pregătire evreiască, prin 

vizite ghidate şi observaţii atât din partea instructorului pedagogic, cât şi a profesorului-

maestru. Mai mult, conversaţiile de la început cu studenţii care provin dintr-o altă cultură 

pot expune convingerile şi atitudinile lor față de predare şi pot contribui, de asemenea, la 

a-i ajuta pe instructorul pedagogic şi profesorul-maestru în pregătirea unei practici de 

specialitate mai bune. 

 În plus, există o nevoie de a dezvolta şcoli bune de instruire în şcolile arabe, de adoptare 

a Modelului SDP (Şcoala de Dezvoltare Profesională), modificându-se astfel implicarea 

instructorilor pedagogici în studiul acestei profesii în cadrul şcolii, aducând inovaţii de la 

colegiu în şcoală, şi, astfel, ducând la creşterea nivelului subiectului în şcoală, ceea ce va 

conduce la o atitudine mult mai pozitivă a şcolii față de educaţia fizică. 

 Îmbunătăţirea condiţiilor şi echipamentelor pentru predarea educaţiei fizice în şcolile 

arabe, astfel încât mai mulți profesori-studenți să poată avea această experiență, în cele 

mai bune condiţii posibile, în propria cultură. 

 Luarea în calcul a priorităţilor diferite ale studenţilor, şi rezolvarea dificultăţilor şi 

problemelor, ca urmare a întâlnirii dintre diferitele grupuri culturale. 

 La facultate: integrarea unei abordări multiculturale în curriculum-ul general şi didactic, 

şi furnizarea de instrumente pentru competenţeșe creative în proiectarea planurilor de 
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învăţământ multicultural, precum şi predarea conceptelor legate de valoarea predării, cum 

ar fi justiţia şi egalitatea în momente diferite şi în locuri diferite . 

 

Un model optim al pregătirii practice de specialitate în educația fizică într-un colegiu 

multicultural 

 

Modelul optim al pregătirii practice de specialitate pentru profesorii-studenţi din diferite 

culturi ia în considerare bakground-ul şi cultura lor. Şcolile de instruire vor fi alese pe baza 

dorinţei lor de a coopera cu colegiul şi oferă profesori-maeștri cu recomandări, care sunt pregătiți 

corespunzător pentru a lucra cu profesorii-studenţi, care au acces la echipamente şi facilităţi şi 

exprimă o atitudine pozitivă faţă de predarea educaţiei fizice. Colegiul va coopera cu şcoala în 

proiectarea şi punerea în aplicare a curriculum-ului, va pregăti profesori-maeștri, va investi în 

creşterea gradului de conştientizare a educaţiei fizice şi a unui stil de viaţă sănătos, şi va sprijini 

profesorii-studenţi în şcoală. Profesorii-studenţi vor fi evaluați atât de către profesorii-maeștri, 

cât şi de instructorii pedagogici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviurile pre-admitere 

Background Percepțiile educaționale Stăpânirea limbii 

Modelul SDP  
Modelul școlii de pregătire 

Planificarea unui curriculum de educție fizică Planificarea unui curriculum annual de educție 

fizică 

Plasarea studenților prntru observații în septembrie 

Două zile pe săptămână de predare în timpul anului 

Două săptămâni întregi de predare de două ori pe an 
 

Primul an 

Lecții de teorie 

Predarea la colegi – primul 

semestru 

Predarea într-o școală de 

pregătire – al doilea semestru  

Al treilea an 

Lecții de teorie 

Practica în liceele de 

pregătire în sectoarele 

evreiești și arabe  

 

 

Al doilea an 

Lecții de teorie 

Practica în școlile 

de pregătire în 

sectoarele evreiești 

și arabe 
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În timpul tuturor anilor de pregătire ca profesor, vor fi efectuate interviuri cu caracter 

personal cu profesorii-studenți, în scopul de a obţine o mai bună înţelegere asupra background-

ului lor, percepţiilor educaţionale şi cunoștințelor lor de ebraică (profesorii-studenți arabi). 

Intrarea în şcolile de formare va fi treptată şi va fi însoţită de implicare în planificarea şi predarea 

educaţiei fizice în şcoala de pregătire. 

 

 

Contribuţia la cunoaştere şi recomandări 

 

Această cercetare este inovatoare, întrcât s-a scris foarte puţin despre intrarea 

profesorilor-studenți dintr-o cultură în pregătirea practică de specialitate care se desfășoară într-o 

altă cultură. Percepţiile profesorilor-studenți aruncă o lumină nouă asupra formării cadrelor 

didactice într-un colegiu multicultural. 

Această cercetare este, de asemenea, universală. Problema multiculturalismului este 

relevantă la nivel mondial, şi această cercetare ar putea contribui la aducerea de noi perspective 

în ceea ce priveşte problema formării cadrelor didactice în ţările multiculturale. Teoria dezvoltată 

în această cercetare ar putea fi semnificativă pentru sistemele de educaţie, în general, şi a 

mentorilor cadrelor didactice, în special. În plus, noua teorie sugerează diferite moduri de 

selectare, acceptare şi dezvoltare a profesorilor-studenți din diferite culturi, astfel încât să poată 

sugera modificări ale politicilor de formare a cadrelor didactice din întreaga lume. Acest nou 

mod de gândire poate îmbunătăţi educaţia profesorilor şi o poate face mai eficientă în contextul 

multicultural. 

Această cercetare poate duce, de asemenea, la înţelegerea diferitelor teorii despre 

formarea cadrelor didactice, avansând astfel cercetarea din domeniul educației profesorilor și al 

multiculturalismului. Mai mult decât atât, această cercetare necesită a fi continuată, în vederea 

dezvoltării cunoașterii instructorilor pedagogici şi profesorilor-maeștri prin intermediul 

interviurilor si chestionarelor. 

În cele din urmă, se poate spune ca această cercetare a extins cunoştinţele existente 

despre pregătirea practică de specialitate în programul de formare a profesorilor de educaţie 

fizică într-un context trans-cultural. Astfel, această cercetare a redus lacunele din domeniul 

cunoaşterii şi a dus la o schimbare în politica de formare a cadrelor didactice din mediile 
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multiculturale. Concluziile sunt universale şi sunt adecvate pentru instituţiile de pregătire a 

cadrelor didactice din ţările cu societăţi multiculturale, deşi problema multiculturalismului în 

această cercetare este unică, întrucât nu există vreun alt loc în lume în care cetăţenii unui stat 

(arabii israelieni) să aparţină unei naţiuni (palestiniene) care se află într-o stare de conflict cu 

statul lor. 
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