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ח "דו: מודרני-המצב הפוסט "ם על ידי ליוטאר בספרומודרניי-הרעיונות הפוסט של ההצג

גם רבות  לתגובות  וגרםמודרני- הפוסטזרםה רבות על התפתחות השפיע"  הידעאודות

חשובים כמה עקרונות של גישתו של ליוטאר ה נביא במאמר זה .י החינוךשאנ של םדיצמ

  .בהתייחס להוראת המדעים

  

 קודם כל במשבר הלגיטימציה של הידע ושל ןמתאפיי, לפי ליוטאר, דרנימו- הפוסטהמצב 

נראטיבים הגדולים של התרבות המערבית  -ליוטאר אינו מקבל את המטה. דרכי כינונו

, "נראטיבים קטנים"הוא מחליף אותם על ידי . ובראש וראשונה את הרציונליזם ההשכלתי

נגד יוטאר מת ל.ליותאטוטבתוך אחידות וות  שמנוגדים להסתגר,פרטיקולאריים ולוקאליים

מביא איתו את כללי " משחק לשוני"כל . ואיחוד" הרמוניזציה" של בתוקף לכל ניסיון

  .המשחק המיוחדים לו

  

תהליך של הפיכת הידע לנושא לגיטימיות של הידע נובעת בחלקה מליוטאר טוען כי הבאה ל

האם זה ניתן "לת משמעות של מקב" ?האם זה נכון" בחברה המודרנית שאלה .מסחר

הידע באמצעות של מציה ילגיטהתהליך של כינון וכנגד " ?האם זה יעיל" "?למכירה

קיום , גוניות-רבהמציה שבאה מתוך הריבוי וי ליוטאר מציע לגיט,של יעילותזה קריטריון 

  .תו ויצירתיותהסכמ-אי

  

 את מקומו. יסטמולוגי מרכזיהיעדר שיח פדגוגי או אפ-פוסט מודרניזם בפדגוגיה משמע , לכן

כאשר ,  כל משמעותתחסראפיסטמולוגיה נטען כי .  אפיסטמולוגיות פרטיקולאריותתופסות

 הוראת המדע אינה באה לבשר אמיתות ,לכןו היא מנותקת מההקשר של אקט הקניית הידע

מנסה לבנות את הגשר בין תוכן הלימוד לתלמידים , אוניברסאליות אלא קשורה בקונטקסט

מידים מודרני למדע הוא לשתף את התל- ליוטאר כותב כי תפקיד המורה הפוסט.צמםע

השיח . הניסיונות של חיבורים שונים של חלקיבחידה ובתהליך של פיצול המציאות הא

לו מייחס ,  דמיוניהמדעי היחיד מתפצל לשיחים שונים שחלקם שייכים לתחום של ידע

ת יו אובייקטים שונים ותכונותיהם יוצרים ישותלמידים משחקים  עם. ליוטאר חשיבות רבה

מדע " לשחשיבתם וביטוי חופשי של לו,  מורה נותן מרחב לקולות הילדים.מדומות



יצירתיות של הילד שמדוכאת על יו של המורה אמור להיות עידוד לבמרכז מאמצ". ילדיםה

  .ספרית פורמאלית-מערכת ביתהידי 

  

שם דגש על מה ויקולום שלו ביחד עם התלמידים מודרני למדע יוצר את הקור- מורה פוסט

 בניית הקוריקולום על ידי מורה ספציפי מתבססת . ועל מה שמעניין אותםשהם שואלים

 – המדע הוראת מטרת .רצונותיהם וכישוריהם, כל על התלמידים הספציפיים בכיתתו-קודם

ואינה   אחרות פרקטיות כאלה או אינה הקניית מיומנויות,מוצאינה רכישת הידע כשלע

אלא פיתוח יצירתיות והבעה -פתיחת הדרך לקליטה בשוק העבודה לאחר סיום בית הספר 

-של דגש על היצירתיות גישתו הפוסטיש לציין כי בנקודה זו . עצמית באמצעות המדע

למרות . של דיוינמצאת קרובה לתפישתו הפרוגרסיבסטית  של ליוטאר מודרניסטית

,  טענה זאת אצל  שני הוגי דעות אלה העומדות מאחוריידיאולוגיותאבין ה יםההבדל

תפישות של הששולט בכל  1דואליזם הקרטזיאנישים קץ ל לרצון ביניהם הוא, המשותף

 המתודולוגיה המודרנית של הוראה המדע נשענת במידה . בחינוךבין היתר גם, המודרנה

בין שכלי , בחנה בין קונצפט למתודהבה, בין היתר, הדבר מתבטא. ניכרת על הדואליות הזו

  .לרגשי

  

את המדע קשורה מודרניזם של ליוטאר להור-אולי התרומה המשמעותית ביותר של פוסט

על חשיבות השוני כערך בפני . הניסוי והמשחק, ליוטאר על  החידוש המתמידשל דגש ב

דות במוסשמתנהלות שוני קשורה לרפורמות כיבוד ההקריאה לחידוש ול, אכן. עצמו

ם שונים הדבר מביא לאוטונומיה של ההוראה מהמחקר ולדגש על פירושי. חינוכיים שונים

דגש על עדיפות השוני .  בין מורה לתלמידים תוך כדי דיאלוגשל אמיתות מדעיות שנוצרות

 ולגישה  של רכישת הידע בכיתהיא למתן לגיטימציה של דרכים שונות מב,על פני האחידות

  .נדיבידואליות של כל תלמידנס את האישמעלה על 

  

עבור ליוטאר ידע וכוח . הזהות בין הידע לבין הכוחשל פוקו אודות תייחס לשיח ליוטאר מ

, המציה של ידע השאלה המרכזית הינטיבמה שקשור ללגי. הם שני צדדים של אותו מטבע

היעילות עומד מאחורי של כאשר הקריטריון המסחרי ,מי מחליט מה הוא הידע האמיתי

של , נטולי כל זכויות, מורים ותלמידים הופכים להיות משתמשים, יה של הידעטימצלגיה

בעלי זיקה , על ידי מוסדות רשמיים מגוונים, "מלמעלה"ת וצר על ידי אחרים והונחשנידע 

מורים אמורים לממש את הקוריקולום המדעי ללא יכולת .  חברתי ותרבותילשלטון ולכוח

                                                 
הכוונה היא לגישתו של רנה דקארט שהבדיל באופן חד ובלתי מתפשר בין ישויות החומריות לישויות  1

כגון (היא מנוגדת לגישות פילוסופיות אחרות . גישה זו נעשתה לגישה הדומיננטית בעת החדשה. הרוחניות
 שרשרת יחידה –דבר קיום שלב הביניים שניסו לגשר בין ניגודיות קוטבית זו על ידי הנחה ב) ניאופלטוניזם

  .של ישויות שמקשרת בין הרוח הטהורה לבין החומר הגס



 ואת יכולתם דמיונם מימוש עיקרון היעילות מדכא את –מידים באשר לתל. לשנות את תוכנו

  .  נוטל כל תוכן רגשי ולמעשה מביא לניכור הילדים ממנו,היצירתית

  

להתנגד לאחידות ההולכת וגוברת ולבלעדיותו של  האפשרות היחידה של הוראת  המדעים

 ת דגש תוך כדי ה,צנטראליזציה של התהליך החינוכי-קריטריון היעילות היא דה

-הקוריקולום המדעי הפוסט. האינטראקציה בין הנרטיבים העצמאים של המורה והתלמידים

 ם שבאמצעותים האפיסטמולוגייםקחשבמ, מודרני ממוקד לא בתוכן אלא בתהליכים

גם מציעים את הרעיונות , ותםמפרשים א, תלמידים מכירים את הדעות המדעיות הקיימות

  .את המדע אלא חיים , ולא רק לומדיםשלהם

  

  

  

  


