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-לייחסם לתנועה הפוסטבמאמר זה נדון בכמה הנחות בסיסיות של הוגי דעות שמקובל 

, ההנחות הללו על המתודה הפדגוגית באופן הכללי ביותרשל בהשלכות  נדון. מודרניסטית

  . חינוך של הוגה דעות זה או אחרהלהתעמק בפילוסופיה של ניסיון ללא 

  

  מציאות

. "המודרנה "יאות מורכבת הרבה יותר ממה שחשבההוכיח כי המצמנסה לרניזם דמו סטפו

 לפחות . במנותק מתפישתנו , בילא ניתן לומר כי היא קיימת באופן אובייקטי, למעשה

קנט מגדיר את הידע האנושי כתוצאת  . מכוננת על ידי הסובייקט האנושיהיא ,בחלקה

  פוסט,אך בשונה מקנט, שיםהאינטראקציה בין מסגרות מנטליות לבין נתוני החו

  קשה;ולדותמ,יות כתופעות אוניברסאליות ל להתייחס למסגרות מנטים מסרבמודרניסטים

 מביאה מודרניזם-פוסטה תתפיש. מנותק מהסובייקטב על התרשמויות החושים  לדברגם

כל תיאורי העובדות משקפות את העמדה . מחיקת הגבול בין העובדה לערךללטשטוש או אף 

 הופך בפילוסופיה של פוקו ידע ,כך. הערכית וכל  קביעה ערכית תלויה בהנחות עובדתיות

  .על אחד- היבטים של גורםכאילו מדובר בשני, לידע -לכוח וכוח 

  

  שוני

 תרבות או קהילההעברה לתנית עם ש היא מ, תלויה בתרבותהרבה מובניםהיות ומציאות ב

יטיבית סגורה שבאמצעותה מסגרת קוגנכל תרבות מהווה . תוצר תרבותי גם ידע זהו. אחרת

 מודרנית  ניתן לומר כי החשיבה הפוסט . מציאותמערכת ערכים ואף , מכוננים שיח

, רך עליון בשוני ורואה ע1ממשיכה ומפתחת את המסורת הפילוסופית של יוהן הרדר

- ר כותב על קץ השיח המודרני האוניברסאלי והתפצלותו לאיןאליוט. וניותאוריגינליות ורבג

אך אינן , יה תמידית אחת עם השנייהבאינטראקצהנמצאות ספור שפות תרבותיות שונות 

  . לתרגום מדויקניתנות
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 וששפה של כל עם הינה מכוננת את אופן האמין כי כל עם מפתח את התרבות הייחודית לו שמבטאת את זהותה
 . החשיבה



  זהות

- פט הקנטיאני של האני האוניברסאלי הכלליים דוחים את הקונסמודרנ הוגי דעות פוסט

הם מדגישים כי הזהות מכוננת על ידי .  ופעילותובעל מודעות ופיקוח על תודעתו, יאנוש

כוח המאחד את התופעות השונות בעקבות יום נשאלת השאלה אודות ה. התרבות והחברה

ות אלייקדהתשובות הר.  האנושיוהמעשיים של הסובייקטהרגשיים , מנטאלייםה םחייהשל 

 כותב פוקו -, ”האדם הוא המצאה של הזמן האחרון' ביותר מדברות על סוף הסובייקט

 והיא 'אחת המתקרבת אל סופה" "- סאליות המדומיינת של הטבע האנושיבהתייחס לאוניבר

  ". פרצוף המצויר בחול אשר בשפת הים'שנמחק פי תיעלם בעצמה כ

  

  ידע וחקר

קנטיאנית לסובייקט ידע פעיל -פוסט מודרניזם אינו מקבל את החלוקה הקרטזיאנית

גם . ידע המציאות כרוך בתהליך כינונה וגם כינון עצמי של הסובייקט. ואובייקט ידע פסיבי

ידע תלמיד מהווה לא רק העברת / מתחילמורה לבין חוקר/ שיח בין מומחה–תהליך הלימוד 

 גם הידע . אלא דיאלוג בו מצטלבות שתי פרספקטיבות שונות ומתבצעת השפעה הדדית

הוא משתנה ; ייחס יותר לסבירות מאשר לאמת מוגמרתתמ, הנרכש הוא דינאמי ולא קבוע

  .בתהליך הפירוש הבלתי נפסק

  

  ם הפדגוגיכמה השלכות בתחו

ם הנלמד ולראות כיצד נוצרים יקולו הקורפוסט מודרניזם דורש לשנות את. מודכני הלי ת-

יש . כיצד הם קשורים עם האינטרסים האנושייםו רעיונות ומערכות חברתיות שונות

חברתי ובהיבט גיניאלוגי גם כשמדובר בנושאים -להתייחס לנושא הנלמד בהקשרו התרבותי

  . ניטראליים לכאורה

בבית הספר  הוא ד רורטי סבור כי המטרה העיקרית של הלימוד ר'ריצ.  מטרות הלימוד-

מטרתו העיקרית  היא להכשיר את הילד . אינו הקניית ידע אלא תהליך של סוציאליזציה

ו את סוג הידע והמיומנויות שיעזרו לו במטרה  ללהעבירהיות חלק בחברה ולכן על המחנך ל

בלא קשר , תני הלימוד אמורים להיות מוסכמים  חברתימהבחינה הזאת כל תכ. זו

 גישה זאת היא .  של המילה)מודרניסטי-פוסט- הטרום(האובייקטיבי  לאמיתותם במונח 

-אך היא אינה מאפיינת אפ פוסט, טיבסטיאיקאלי שנובע מסקפסיס רלדדוגמא לפרגמטיזם ר

דוגלים דווקא בלימוד ביקורתי שמדגיש את הלעומתו הוגי דעות אחרים . מודרניזם בכללותו

  . יביותהאופן המוסכם של אמיתות הנחשבות לאובייקט

מודרני אמור להתגבר על הדיפרנציאציה של  תחומי הידע ונושאי הלימוד - בית ספר פוסט-

 בין נושא הלימוד לסובייקט וחשיפת קשירת הקשר –תוך כדי גישה הומאניסטית מחודשת 

מודרניסטית - הגישה הפוסט, יחד עם זאת. תרבותי של נושאי לימוד שונים-ההקשר החברתי



את העליונות של הקונקרטי , רסאלי  מדגישה את החשיבות של הפרטששוללת שיח אוניב

  . ין שתי הנטיות הללו ניתן להגיע למאזן של לימוד כללי ופרטיבעל ידי שילוב .  על המופשט

הגישה הפוסט מודרניסטית  בדרך כלל תומכת בדיאלוג כגישה המועדפת .  מתודות הלימוד-

גם בדיאלוג מתבצעת  כפייה ונוצרים מדגישה כי היא ,  יחד עם זאת. על חינוך פרונטאלי

פוקו העדיף צורת , לכן.  לכאורה, רי הצורה החופשיתו מאחיחסי הכוח והמעמד שמסתתרים

  . נראים לעין ולכן פחות מסוכניםהדיכוי משום שבה מנגנוני ^ לימוד פרונטאלית

 אחד מורה נחשב מצד. בזלזול מסוים בדמות המורה מאופיינתרניסטית דמו גישה הפוסט ה-

מהצד . מות החברתיותתרבותי וההפצה של המוסכ-במנגנון הדיכוי האידיאולוג, לבורג קטן

ללא שום , גיש את יכולת הסטודנטים לקבל את כל הידע ממאגרי נתוניםהשני ליוטר מד

  . צורך בגורם אנושי מתווך

לשוני ולתרבויות לת בהגברת המודעות מודרניסטית דוג-שה הפוסטיהג.  פלורליזם תרבותי-

  .אחרות ודוגלת בהכנסתם לתוך קוריקולום


