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הנראטיב . החינוכיתהנראטיבים הגדולים של המדע המודרני היוו את הבסיס לפרקטיקה 

המדע ראה את עצמו . בו הידע המדעי מביא לשחרור האנושות, הקדמה האנושיתהגדול של 

 הרי –שחרור זה דרש לאפשר לאנשים גישה לידע מדעי . כמוביל בדרך לאמת ולשחרור

 עמדה זו נתנה. שחרורם היה תלוי בכך שהם יחיו לפי החוקים שנגלו על ידי המדע

חינוך היסודי כמבוא לכניסה של כל אחד לתוך עולם לגיטימציה לתוכנית חינוכית שראתה ב

קבוצות שונות באוכלוסייה על חינוך וה על עצמה את האחריות על לקחההמדינה . המדע

  . קיבלובהתאם להשכלה שהן ,  תפקידים שונים בחברהששיחקו

  

בעולם  . של מערכות חברתיותהאוריינטציה לביצועים בחינוך קשורה לדרישות היעילות

פק לתלמידים לפעול בדרכים היעילות ביותר על מנת לסא הימטרת החינוך מודרני -הפוסט

מיומנויות לשם כך דרושות .   להם כדי שתרומתם לחברה תהיה מרביתשרודידע ש

קריסת במודרני מתאפיין -המצב הפוסט.  בשליטה בטכנולוגיהשברובם קשורות, מיוחדות

החינוך הפוסט מודרני מוצא את הרציונאל שלו במילוי , יחד עם זאת; נראטיבים- מטה

, בעולם שבו הצלחה משמע להרוויח זמן: " ליוטאר כותב.הדרישות של המערכת הכלכלית

בד בבד עם שקיעת , ובכן". זהו בזבוז זמן: אך לא ניתן לתיקון, לחשיבה יש חיסרון אחד

מכוונת ,  ופרגמאטיתמערכת החינוך נעשית יותר ויותר פונקציונאלית, גדוליםהנראטיבים ה

במסגרת , בעולם המודרני. אליםלפיתוח המיומנויות ולא לפיתוח החשיבה והקניית אידי

כאשר ,  החייםאידיאלים ואורח תפקיד של הפצת לא חינוך מי,שחרורההנראטיב הגדול של 

במצב .  לייצר עלית שתנהיג את העם לקראת השחרורהאמורהייתה  ה הגבוההשכלהה

להקנות מיומנויות כדי מערכת החינוך נדרשת על ידי החברה רק ,  מודרני-הפוסט

קריטריון של . תלמידים למלא את תפקידיהם התעסוקתיים ביעילות מרביתשתאפשרנה ל

.  המרכזי של תהליך חינוכייעד וביצוע יעיל נעשה ל של צדקיעילות החליף את הקריטריון

מערכות חברתיות במצב הפוסט מודרני פועלות בצורה אפקטיבית הרבה יש להדגיש כי 

 יחד עם זאת פעילותם .טיבים גדוליםא כשהיו כפופים לנר, פעלו קודםםיותר מאשר ה

  .פועלות במשותף רק מתוך השאיפה ליעילותמערכות ה-שוללת תכלית ומתפצלת לתתמ

  

 על מערכת החינוך ובמיוחד על מערכת  קריטריון היעילות והביצוע משפיעהבלעדיות

ליוטאר טוען כי עבודת . ההשכלה הגבוהה ומשנה גם את התוכן וגם את מתודות הלימוד

היעשות על ידי להעברת המידע כשלעצמה יכולה . ניתארים נעשית יותר ויותר מכהמו



 ולא בלבדהקניית מתודות למידה הוא כאשר תפקיד המורה , תוכנות לימוד ממוחשבות

פיצול הידע לתוך חבילות ומודולים ממוחשבים דורש מהתלמידים מעבר .  לימוד של תכנים

החלוקה . בעיותדע לאסטרטגיות של פיתרון ית של ימאסטרטגיה של התפתחות דדוקטיב

ייתה פועל יוצא של  ה שונותהמסורתית לדיסציפלינות הלימוד וההיררכיה של דיסציפלינות

בהתאם לקריטריון היעילות לפי ,  לפיצול הידעהביאקריסתם ה; נראטיבים קיימים- מטא

מודרני -נוך הפוסטהחי, לכן.  שאינם תואמים לחלוקה בין הדיסציפלינותחדשיםקווים מנחים 

  .תחומיים- מתאפיין בדגש הולך וגובר על הלימודים הבין

  

כי המצב הפוסט מודרני מתאפיין בכפיפות של כל ניתן לחשוב על סמך הנאמר לעיל 

יעילות הטכנית של המערכת ושהתנגדות לעמדה זו הלדרישות של הגורמים החברתיים 

 מצביע הוא, ליוטאר מחזיק בדעה אחרת, אומנם. נראטיבים של המודרנה-תחייב חזרה למטה

וג אחר שדוחה את עיקרון הביצוע בלי לאמץ את הנראטיבים סהתנגדות מאפשרות על 

בעידן זה התנגדות זאת נובעת מאופי המצב הפוסט מודרני ומהאוטונומיה ש. הגדולים

 המדע הפוסט מודרני אינו זקוק לנרטיבים .כולל המדע, מקבלות מערכות לשוניות שונות

ליצור ,  לנהל משחק לשוני משלורשותלמעשה מקבל ומציה שלו טיחיצוניים למען לגי

 שהתנגדות ,ליוטאר היאעמדת , ובכן. שים לפי כללים משלוחד" נראטיבים קטנים"

 יםנראטיבריבוי מתוך דווקא בתחום ייצור והפצת הידע  לטוטליות של היעילות צומחת

הבסיס להתנגדות לעיקרון . רות ספציפיות שאין לה מטצירתיות לשונית וייםלוקאלי

ת שמייצרות שאלות ולא ידע  אסטרטגיות לוקאליונוצר על ידי ,היעילות במערכת החינוך

  . ים לשוניים חדשיםקונות משחבוודאי ו

  

  

  

  


