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וש מסוגלים לגלות את ה הרעיון כי בני אניים של תקופת הרנסנס הי המרכזמאפייניםהאחד 

  אנושיתאמונה בתכונה. חשיפת כל סודות הטבע זאת רק שאלה של זמן, סדר העולם ולפיכך

 כפי שהשתקף במסע המפורסם של, ניזםא בתנועת ההומםנימכונהם לאחד הגורמיה יתיזו ה

   .1"הנאום על כבוד האדם "פיקו דלה מירנדולה

  

 . יימס'גישה עמדו ניטשה וויליאם גה פיתוחבראשית ; XX-הומאניזם אחר התפתח במאה ה

כי לא ניתן לדבר על סדר ו  אמיתות שלנו כוננו על ידינוכל ה מדובר בדוקטרינה הטוענת כי

 יחהמחשבות הללו נהפכו למוכרות היטב בש. מחקרידע והעולם אמיתי במנותק מתנאי ה

שיח ההומאניסטי החדש כולל שאיפה ה.  המתנהל בתחום התרבותי והחינוכימודרני -הפוסט

 וחשיבות הקורא בפירוש 3"מוות המחבר"אודות  טענות 2,קונסטרוקטיביסטילכינון מדע 

 םהתייחסות לערכי, ה לטקסט לפני אקט הקריאהתשלילת המשמעות המקורית שהיי, הטקסט

  . נר של  הספרות היפהא'יסטוריה כזהצגת ההמוסריים כמוסכמות ו

החוג המצומצם של המומחים ובעלי תחום ריות הרעיונות שפורטו לעיל חורגת מאלפופו

בזרמים של התרבות המודרנית המתאפיינת היטב היא משולבת . רלוונטייםהמקצועות ה

  מיוחדת מומחיותותשורדהרי הדעה היא כי אין אמיתות ה. אליטיסטית - אנטיהבנטיי

של מחזה שקספיר משרתת היטב את התרבות  בינם ושכל קורא משתתף בכינון משמעותלה

ה האישית משולב עם הגישה ירות והאוטופיהדגש על הח, כמו כן. ההמונית

מתייחסת לכל פעילות שכלית כפרודוקטיבית טרוקטיביסטית בהוראת מתמטיקה הסהקונ

דגש את ה ואמתציונאלית לאתיקה תהגישה הקונבנ.  חיצוניגורםואינה מוגבלת על ידי שום 

  . מייחד את תקופתנותרבותיות ושיח השוני ה-על רב

                                                 
בין הדמויות . וגה דעות איטלקי בתקופת הרנסאנס ה–) 1463-1494(ובאני פיקו ֶדי קונטי דלה מירנדולה 'ג 1

את בו הוא מפתח , זהו המסע המרכזי שלו " כבוד האדםהנאום על . "ניזםאהבולטות של תנועת ההומ
האדם חופשי לעצב את עצמו כפי . ה ואפשרויותיו הבלתי מוגבלותאדם בבריאפותיו אודות ייחודיות ההשק

  .הוא רוצה וכל העולם פתוח לפניוש
היא טוענת כי הלמידה אינה . הגישה הקונסטרוקטיביסטית בחינוך מבוססת על העיקרון של הבניית הידע 2

הלמידה מתבצעת תוך כדי . ת המורהינה פחותה מתרומד את התלמיאלא תהליך בו תרומ, אסיביתהליך פ
 . בדרך של הבניית הידע ואחריותו של הלומד על הידע, תהליך של עשייה

עיקרון שלילת סמכויות . זאת כותרת של מסע מבקר ספרות הפוסט מודרניסטי רולנד בארט" מוות המחבר" 3
היא .  מודרנית-ב בתיאוריית התרבות הפוסטהמחבר לפרשנות הטקסט שהוא כתב הפכה להיות לעיקרון חשו

 הקורא רשאי לפרש את הטקסט כפי טקסט נכתב וכי הטוענת כי לכוונות המחבר אין כל משמעות לאחר ש
 .פירוש של קוראוהלפירוש של מחבר הטקסט אין כל עדיפות על פני : מוצא לנכוןהוא ש



  

- רמים שונים של פוסטז מקבלים את הביסוס הפילוסופי בשל ההומאניזם החדשהרעיונות 

.  וקונסטרוקטיביזם רדיקאלי רדיקאלית4נאוטיקהמהרבמיוחד בתנועות של , רניזםדמו

 שהרחיב את שדה ההפעלה שלה לכל 5דגריהיו של הרמנאוטיקה קיבלה דחף חדש בתורת

מכוננת על ציאות אינו מתקיים ללא תיווך של פרשנות המפגש בין אדם למ.האנושיתהחוויה 

, גישה זו פותחה על ידי תלמידו של הידגר. ידי ההנחות הקודמות והנטיות של הסובייקט

הגישה . קוגניטיביתהינן תנאי הכרחי לכל פעולה " הדעות הקדומות" שטען כי ,6גדמר

הקיום של סדר שולל את מכלול הרעיוני של ההומניזם החדש הלבת בתההרמנאוטית מש

לתוצאות דומות מגיעה התיאוריה  .קיים לפני הכרתו על ידי הסובייקטעולם אובייקטיבי ה

דות אלא בניית מונחים גילוי עובהקונסטרוקטיביסטית שאינה רואה בכל ידע או מדע 

 על טענה של ,בין היתר, מסתמך קונסטרוקטיביזם .וננים את המציאותמכתיאורטיים ה

 אינם מחייבים דיסקורסיביים-התהליכים הקוגניטיביים והלוגייםו כי הפעולות 7ויטגנשטין

  .  הסכמה חופשית לכללי הטיעון-נו ת מתוך החלטאלא באים

  

הרמנאוטיקה יש לציין כי ההומאניזם החדש שמאחד בתוכו את הקונסטרוקטיביזם עם ה

ר הפילוסופית מהווה עמדה פילוספית רצינית ומאתגרת שלא קל לטעון נגדה במישו

הנטיות  האם גישה זו מצדיקה את ,נשאלת היאהשאלה ה, יחד עם זאת. הפילוסופי

  .המנסות להישען על ידיהרדיקאליות בתחום החינוך ה

  

 ייכיםת לזרמים אחרים הש החינוך המודרנית הגישות הפוטמודרניסטיות נקשרובפילוסופיית

, קודם כל באתוס של התמקדות בילד; 60- שהתפתחו החל משנות הפדגוגי-לתחום חינוכי

  .  על הילדים עם יותר מדי עובדות יבשות כנגד המתודות המסורתיות שמכבידותבמחאה

קף את   האמורות לשבהתייחס להוראת ההיסטוריה נשמעות הטענות הבאות, למשל, כך

  : הפוסט מודרנית על דיסציפלינה הזוהפרספקטיבה

היסטוריה המסורתית התייחסה לחומר הנלמד כאוסף עובדות קבועות ובלתי ה הוראת -

כל בידע נושא בכאשר הגישה החדשה שמה דגש על כינון ידע ורואה , ניתנות לשינוי

  ;למשא ומתן ושינוי אפשרי

 ;עובדות היסטוריות אינן קיימות במנותק מהתייחסותנו אליהן -

                                                 
  . וגיות של הפירושחקירה ביסודות מתודול,  מדע האינטרפרטציה–הרמנאוטיקה  4
  .מאבות האקזיסטנציאליזם המודרני,  פילוסוף גרמני–) 1889 – 1976(מרטין היידגר  5
בספרו המרכזי . טיקה המוסרניתממייסדי ההרמנאו, הוגה דעות גרמני –) 1900-2002(האנס גאורג גדמר  6
 על השיטה .ה זו או אחרת במסגרת של פרספקטיבם מתקייתהליך הכרתי בהכרח  טוען כיגדמר" אמת ומתודה"

 - " פדגוגיה ומתודולוגיה" של 2-  בגיליון הליון הנוכחי וגם  נפרד בגישל גדמר בהרחבה ראה מאמר
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 של הלשון עמדו בעיות  פילוסופיות פילוסוף אוסטרי שבמרכז מחקרו –) 1889-1951(ין לודוויג ויטגנשטי 7

 . ואפיסטמולוגיה



 של הדומה מאוד לנראטיב הספרותי שמסופר מנקודת מבטיב הו נראטהיסטוריה היא -

 ;תרבות מסוימתחברה או 

לרכישת הידע אודות העובדות והתהליכים לא  מכוון מור להיותלימוד היסטוריה א -

 מעיד על עצמנוה,ת מצב המדע ההיסטורי בזמננו עידלי אלא ,ולקחי העבר ההיסטוריים

 ;ועל מצבנו בלבד

עליו  ;ידע את העברהתלמיד אין לצפות כי . בונהו ו פעילות פרשניתימוד היסטוריה זל -

 . לנתח את הנראטיב בדומה לנראטיב ספרותיתדעל

כשלומדים על מלחמת ,  למשל– התלמיד ליצור נראטיב היסטורי משלו יש לעודד את -

 .' וכוכתבים מדומיינים מחזית הביתלכתוב מיש להציע לתלמידים , העולם

  

סופיים של ורעיונות הפילחינוכית זאת אינה בהכרח נובעת מה יש לציין כי גישה ,אומנם

טיין אודות תפקיד ש של גדמר וויטגניהםהרי טענות. הרמנאוטיקה וקונסטרוקטיביזם

 כוונו  ואףידעהאקט  כל מלוות אתהוא שהם תכונות ההסובייקט בפעילותינו הקוגניטיביות 

 תועלת שום, אם כן. של חקר מדעי ולימוד" ונבנציונאלייםהק "תהליכיםהבדיוק לתיאור 

אמורות לתמוך במיוחד בתכונות בהכנסת פרקטיקות חינוכיות חדשות ה ת לא תצמחמיוחד

היסטוריה  הנראטיב הוולונטארי הוא הגורם המרכזי בםא.  ולפתחם אצל התלמידיםהללו

די יב אחר שמכונן על יחליף את הנראטיב הזה על ידי נראטאין כל טעם לה, המסורתית

 ובניית תהליכים קונבנציונאליים מסתמכים על פירוש לימודי היסטוריה ם הרי ג.התלמיד

הם ם יהבלימודמדעים שמובן כי על התלמידים להכיר בטבע ובניתן לטעון כ. היסטוריים

ות המקובלות  שינוי באופן הלימוד של הדיסציפלינהאך משמעות הדבר היא אינ. עוסקים

 שתכיר לילדים בכיתות גבוהות את המהות של  לקוריקולום דיסציפלינה נוספתוספתאלא ה

גם לפי הגישות של ההרמנאוטיקה , היתר,  בין–המדע והאקט הקוגניטיבי של הידע 

  .והקונסטרוקטיביזם

  

יש לציין גם כי הפירושים הרדיקאליים של הנטייה הפוסט מודרניסטית למחיקה טוטאלית 

 לאתוס הפוסט םאופייניי אומנם עובדה לדיון או ערך, תיאור לפירוששל הגבולות בין ה

גרמו אך לא תמיד משקפים נכונה את העמדה של אותם הוגי דעות ש, מודרני החינוכי

ך מסודר של דיסציפלינות קלאסיות ניטשה תמך בחינו, כידוע. להיווצרות התיאוריות הללו

נו גנשטיין  בטענו כי כל טיעונויט. עומד רחוק מאוד מגישת הפדגוגיה הממוקדת בילדה

התכוון לא , הלוגיים נשענים על ההסכמה החופשית מצדנו לכללים הללו ולא על ההכרח 

" ההנבה המיתית"לשחרר אותנו מרצה כלל לשלול את הצורך באימוץ כללי לוגיקה אלא 

 של מיידי של עמדות פילוסופיות אלה לרפורמה במתודותניסיונות לתרגום ,  לכן.שלהם

הפרקטיקה החינוכית .  את ההבנה השטחית שלהןלעתים משקף,לימוד מדעים שונים 

התומכת באתוס הפוסט מודרני תעשה זאת על ידי התהליכים הרפלקטיביים המוקדשים 



להבנה העמוקה של הלימוד המסורתי והתהליכים הקוגניטיביים ולא על ידי ביטול המתודות 

גם מבחינת ההרמנאוטיקה אינן שונות מהישנות המסורתיות והכנסת מתודות חדשות ש

 .מודרניים-והקונסטרוקטיביזם הפוסט

  

  


