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  ימודרנ-השיח הפוסט

  

איננו מוגבלים על ידי דמויות ההכרה שפוסט מודרניזם הוא הם החשובים של אחד המאפייני

שוני ו שינויים, בעידן הפוסט מודרני  היעדר עקביות.  מודרניסטיות של היסטוריה וקידמה

רניזם מוד- פוסטה. מהווים רשת התייחסויות אלטרנטיבית להבנת העולם ולניסיונות לשנותו

 ומנסה לכונן מודרניותהיסיים ביותר של סמרכיבים הביות של כמה מהבעיית החושף את

 תופשים אוניברסאליאנושי האת מיקום השכל ה. דש את החוויות האישיות והקבוצתיותמח

מודרניזם - פוסט.  חברתי, לוקאלי, בעלי אופי פרטיקולארי,  של הידעצורות אלטרנטיביות

.  העבודהכמו ליצירת אותה החשיבות ות לפחינון המשמעות יש לכמצביע על העולם שבו 

מודרניזם אינו מקבל את המסורת האירופאית בתור הסמכות היחידה בהערכת אמיתות -פוסט

י תוך כד,ת את ההיסטוריה כדיאלוגומסורות שונות מכוננ.  תרבותיות ופוליטיות, היסטוריות

 על טענותיהן לגיטימציה של מסורות אינה נשענת.  של השלטוןהמונוליתימאבק בשיח 

צמת היכולות הביא לשחרור והעבדבר אמיתותן או סמכותן אלא נובעת מיכולתם ל

 על ישויות נגד המצביע- מודרני זאת צורה של זיכרון-מסורת במבנה הפוסט. האנושיות

   .הציבורייםים  של החיים והפוליטייםגמישות ומורכבות שמכוננות את ההיבטים החברתי

 תמודרניזם של ההתנגדות חותר כנגד התפיסה הליברלי-סטניתן לומר בהכללה כי פו

, מודרניזם- עבור פוסט. וההומניסטית של הסובייקט הרציונאלי והאחיד של ההיסטוריה

   .כמו כן הוא כולל בו סתירות רבות ורמות שונות; סובייקט אינו אחיד

  

 של תדשוח הגדרה מלמען כלים תיאורטיים חדשים מודרניזם מציע- פוסט,עבור המחנכים

דרני בתיאוריות ומון המהוא מציע מגוון שיחים המעוררים את הא.   הסמכותמושג

מדגיש את חשיבות המרכיבים מציע למחנך שיח ה, מודרניזם-פוסט, לבסוף.  אוניברסאליות

מודרניזם בעצמו יותר - פוסט, יחד עם זאת.  הפרטיקולאריים בפדגוגיה משחררת ומעצימה

מאבק למען השוויון ה המודרניות של החיים הציבוריים ושל מדי חשדן כלפי התפישות

הפוך פוסט מודרניזם לעל מנת . דמוקראטי-שהיה ההיבט המרכזי של שיח ליברלי,והחירות 

זיים שלו לבין המרכיבים כעל המחנכים לשלב בין הרעיונות המר,לכלי של חינוך משחרר 

  .יה רדיקאליתהמסוימים של מודרניזם שתורמים לפוליטיקה של דמוקרט



משום שהוא חושף את מכלול היחסים , מודרניזם חשוב עבור המחנכים- פוסט :יש להדגיש

חשיבות של מדיניות המדגיש את , שואל את טיב הסובייקטיביות, בין תרבות לבין שלטון

 הוא לבדו אינו יכול למלא את ,יחד עם זאת. שולייםהמדיניות של השם במרכז את , הזהות

 למען תמוש הפוטנציאל המשחרר של השפה והפרקטיקה החינוכית ההכרחיהמשימה של מי

  . בניית חיים ציבוריים דמוקרטיים

  

  

  השיח המודרני

  

ניתן לומר באופן כללי כי המודרניזם . מודרני נתונה לויכוח אקדמיהשיח ההגדרה של 

 ,ביטחון בפוטנציאל החיובי של מדע וטכנולוגיה, החברתי מתאפיין בתפישת הקדמה

, טרקטיס ואוטופיה של חרות שמוגדרת במסגרת של הומניזם אבפולחן השכל, ןמרכזיות הזמ

לפי גישה זו התקדמות . פולחן פעולה והצלחהב, יעילות ופרגמאטיותבשאיפה לגם אך 

 ,בחלוקה רציונאלית של העבודהו וגיותכרוכה בקדמה של המדעים והטכנולשההיסטוריה 

מודרניזם מתאפיין בפרויקט אפיסטמולוגי של , כמו כן. מביאה להריסת התרבות המסורתית

בנויה על הזיכרון ההיסטורי המודרניזם מהווה תפישת עולם .  מעמד אונטולוגי לשכלהענקת

משמעות הפעולה ושל הכאשר המקור האנושי הוא המקור הבלעדי של , ארייכתהליך לינ

- הבחנה ברורה וחדינת בוהמפה הגיאוגראפית והתרבותית בנויה באופן היררכי ומתאפי

 הם מאפיינים של המודרניזם אלה .  ין מדכא למדוכאב, שולייםלמרכז משמעית בין 

  .החברתי

  

גדר אומנותיות החל -מוצא את ביטויו המלא ביותר בתנועות אבנטהמודרניזם האסתטי 

בין ;  הגבולות בין האומנות לבין הפוליטיקהושאף לטשטשוהוא . מסוריאליזם ופוטוריזם

הוא אומץ במידה ניכרת על ידי אותו , מרות נטייתו הביקורתיתל.  אסתטיקה לבין החייםה

המרכיבים המרכזיים המאחדים את המודרניזם החברתי ואת .  המעמד שתקף אותו

עצום שמכונן את המקצועות האקדמיים ואת השיח וים כוח ו מה,המודרניזם האסתטי

של התרבות הגבוהה כנגד ערך האסתטי  שיחקו הדגשת האת התפקיד המרכזי. החינוכי

הבלתי מוגבלות של ת ואמונה ביכול, זיות הסובייקט האנושיכהדגשת מר, התרבות העממית

  .ובכך שיש באפשרותנו להפוך את העולם לטוב יותר  אנושיתשכל רציונאלי והתודעה

  

-מודרניסטית בדרך כלל מופנית דווקא כנגד השילוב הזה של פוסט-הביקורת הפוסט

ם מהמסורת לאך ביקורת זו נוטה להתע.מודרניזם אסתטי- ודרניזם חברתי עם פוסטמ

הפוסט מודרניזם הפוליטי בצורתו הנוכחית .  המודרניזם הפוליטי –השלישית של מודרניזם 

.  מפתח את פרויקט האפשרויות הבלתי מוגבלות המבוסס על אידיאלים שונים של השכלה



סס על הבחנה בין הליברליזם הפוליטי לבין פרויקט של המודרניזם הפוליטי מבו

, ת על ידי עקרונות וזכויותהחרות מוגדר, ראשונהמסגרת הב.  הליבראליזם הכלכלי

הפרויקט הפוליטי של .  נמיקה של מקום עבודה קפיטליסטייבעת מתוך הד היא נו– באחרונה

לפעול כנגדו מודרניזם מבוסס על היכולת המוצהרת של הפרט להזדהות עם הסבל האנושי ו

ח את הצורות החברתיות פתחירות וצדק ול, כדי להעניק משמעות לעקרונות של שוויון

 המודרניזם תזות העיקריות של ה. של הכישורים האנושייםמימוש אופטימאליהמאפשרות 

  . מודרניזם-הולך וגובר של פוסטהשיח כבר בתור תגובה ל והפוליטי עוצב

  

  

  פדגוגיה של גבול

  

הרעיונות הטובים ביותר של מודרניזם בין המחנכים  לשלב על , ענו לעיל כפי שכבר הצ

 .  פדגוגיה ביקורתיתזאת הדרך להעמקה ולהרחבה של הגישה של. מודרניזם-פוסטלאלה של 

ים מאפשרת למורים ולאחריקה תרבותית ההפדגוגיה הביקורתית במיטבה מהווה פרקט

היא חושפת את הקונסטרוקציות . בותיחברתי ותר, לראות את החינוך כפרויקט פוליטי

יחסים שמדירים את השונה שוללת מכל וכל היא , שוויון בחרתי-ההיררכיות שיוצרות אי

שתמש בהיבטים מסוימים נ. צרכים צרים של יעילותמערכת של  החינוך עלומסרבת לכפות 

גיה וה המתוארת של הפדגוגיה הביקורתית על מנת להציע את התיאוריה של פדגגיששל ה

  .  להתנגדות הפוסט מודרניתשרטטת את הקווים הכלליים של גבול המ

  

ם  קודית של ביקורתייאהרמיומנויות של ק לתלמידים המציעלא רק פדגוגיה של גבול 

כולל אותם , גבולות של הקודים הללוהלהבין את מסייעת להם  ,תרבותיים שונים אלא

הגישה .  ומכוננים את זהותםנרטיבים האישיים שלהםקודים שנמצאים בבסיס של ה

ידע . הפרטיקולארית במקרה הזה הופכת להיות בסיס להכרת הגבולות הנבנים בתוך השיח

  . חציית גבולותהופך להיות לכלי של 

  

פדגוגיה של גבול מתקנת מעט את השיח הדומיננטי של התיאוריה החברתית הביקורתית 

הפדגוגיה של גבולות מעבירה את הדגש . וח והשלטוןכ לבין הבין הידעההדוק אודות הקשר 

 אל בחינת ,חברתייםה של דיכוי וכינון הידע כמרכיב מובנה ביחסיים מיפוי היחסיםמ

 למען ניהול מדיניות תרבותית ,צנטרליזציה של הידע- לכינון מחודש ודה האפשריותהדרכים

רה קבמ.  מימוש הפוטנציאל הטמון בהבעזיבת הביקורת אלא ברק מדובר לא .  אופוזיציונית

קרתי לשיח מודרני של יחס בי-שת במטען הפוסטהזה הפדגוגיה של גבול לא רק משתמ

פונה לתרבות העממית ומציבה במרכז את הפרויקט של הקמה מחדש ,חברתי דומיננטי אלא 

זאת   היא עושה . לשיח השולטיםמנוגד הםמרגיונאליישל צורות הידע ונרטיבים תרבותיים 



מקושרים  לבניית גבולות ידע חדשים שבדרך כלל תבאמצעות יצירת התשתית התיאורטי

מהשוליים צורות הידע שנובעות .  ומגוונים שוניםםמרגיונאליי נראטיבים הכוללכשי 

עשויות לשנות את יחסי השוני ההטרוגניים שמכוננות את חוויות התלמידים שלעתים אינם 

ותם באמצעות קודים תרבותיים וחברתיים השייכים לתרבות מוצאים את הדרך להביע את זה

 שוללת תלות מוחלטת של בחירת הסובייקט האנושי , גבולותפדגוגיית. נטיתהדומינ

האתנית , השייכות המינית. תרבותיים או שייכותו לקבוצה זו או אחרת -ממרכיבים סוציו

ל צורת עבותיים ו הטקסטים התראתוהמעמדית של התלמיד משפיעה על דרכי קריאתו 

 ךבכ. תנגדותה ואינה סוגרת לפניו את האופציה של ה אינה מכוננת אותםךא, התגובה לדיכוי

וגיה של גבול נשענת על המרכיב החשוב של השיח המודרני שהוא סובייקט אנושי גפד

  .שחופשי לפעול

  

  

  .)memory-counter (נגד-פדגוגיה של גבול וזיכרון

  

פישה המודרניסטית של האוניברסאליות הפוליטית ושינה באופן מודרניזם תקף את הת-פוסט

 כדי הענקת המרחב לקבוצות המודרות מהשיח ך תו,מהותי את התפישה של מרכז ושוליים

מה שתאם , ולארי והלוקאלימודרניזם שם דגש על חשיבות הפרטיק- פוסט. התרבותי בחברה

הוא חשף את הזיוף שבתוך , ן כמו כ. של מגוון רחב של תנועות חברתיותדרישותיהןאת 

יש . ת וביומרה אפיסטמולוגית מודרניתצנטרית לדבר בשם כלל האנושו-האירוהיומרה 

מודרנית של תפישות המודרניזם אינה מהווה בהכרח את - להדגיש כי הביקורת הפוסט

 היא פותחת את שדה השיח הזה לשוני ניתן לומר כי; העזיבה של הערכים המשחררים שלו

  .לצורות שונות של כינון ידע, ביותוחוסר עק

  

 פדגוגיה של גבול נשענת על ,דמוקרטיה והשונישיח הדגוגי של על מנת להביא למימוש הפ

. שנה היסטוריה פרקטיקה שמוהיעבור פוקו ז" נגד-זיכרון. "של פוקו" נגד- זיכרון"מונח של 

יות של האמת  לתוך הזיכרון המנוגד לצורות עכשוו,שיפוט העבר לאור אמיתות ההווה

שינוי היחס בינו לבין   על ידי, לנו לשפוט ולשנות את ההווהתוהצדק ועל ידי כך מאפשר

נגד מהווה כלי תיאורטי לבנייה מחדש של הקשר בין השפה של החיים - מונח זיכרון. העבר

הוא מהווה ניסיון לשכתב את שפת ההתנגדות בצורה כזו . ריים לבין השיח של שוניוהציב

 יוצרתאך גם ,  לדבר בקולו ולהציג את הנראטיב הפרטיקולארי שלוזרחכל אשתאפשר ל

בסיס אתי , אם כן, נגד מהווה-גישה של זיכרון. רשת של נראטיבים בתוך צורות הזיכרון

קטיקה רנגד כצורה של פ- זיכרון. ואפיסטמולוגי למדיניות ההזדהות בתוך מדיניות השוני

  עצמורסטורית אלא בהענקת המרחב ליצויעה הפדגוגית מתמקד לא בסימון השוני כתופ

  .   הצדק בתוך החברה הדמוקרטיתלמעןמאבק הו



  

  

  פדגוגיה של גבול ומדיניות השוני

  

קבועה אלא ות אינה נתפשת כמערכת מונוליתית  תרב,בפרספקטיבה של פדגוגיה של גבול

חוויות , פותש,  מרחב בו סיפורים.יםכמרחב המאחד מרכיבים הטרוגניים של גבולות משתנ

 ,ותי של בית הספרבתוך המרחב התרב. וקולות מתערבבים סביב יחסי הכוח והדומיננטיות

 ולשנות את הגבולות ההומוגניים של ציבוריליות מנסות לעלות לשיח ההתרבויות המרגינא

רתי של שעתוק ו הפדגוגיה הביקורתית אינה יכולה להסתפק בניתוח ביק. התרבות השולטת

 –יחסי תלמיד , צורות ארגון,  קוריקולום–חברתי בשדה היחסים הבית ספריים השוויון ה-אי

ראטיב האישי התרבותי נשתלמידים יוכלו להביע את הדי כעליה ליצור את התנאים .  מורה

נייה מחודשת של גבולות אפשרות של באת הניק לתלמיד עלה,  גבולות יתעל פדגוגי. שלהם

תת לתלמידים אפשרות לניתוח ביקורתי של יש ל. צורה של התנגדותתרבותיים ב

יש , יחד עם זאת.  התרבות הדומיננטית שולטת ומדירה את האחרןהפרקטיקות שבאמצעות

השאלה היא . שוני על ידי חציית גבולות תרבותייםלאפשר לתלמידים לשכתב מחדש את ה

 תוכיצד ניתן לשנות את חוויות ההדרה של תלמידים לצורות תודעה אופוזיציוני

שיכתוב מחדש , זהו מאמץ בלתי נפסק ליצירת מרחבים חדשים של שיח. תווטרנספורמטיבי

יכולת לשנות את , הגדרת גבולות של תפישות אחרות, של נראטיבים תרבותיים

הסתירות ,  על הפדגוגיה לעסוק בניתוח המתחים. הפרספקטיבות וזוויות הראייה

הקוריקולום הרשמי ולאפשר את הייצוג  של הנראטיבים הדומיננטיים בתוךעדרויות וההי

 חוויות אישיותב ,"נשכחים"כרונות מודרים או בזי ,העצמי של הקבוצות החלשות בטקסטים

 לשם כך יש . של חיים קהילתיים בתוך הקבוצה המודרתניסיון ב ושמנוגדות לזרם המרכזי

תלמידים  הלידע ולחוויות שמכוננים את הקול האישי והקולקטיבי שללהתייחס ברצינות 

 פדגוגיה של גבול ,בתחום הקוריקולום.  את הזהות שלהםשבאמצעותם הם מכוננים

מתמקדת לא בנראטיבים של הדיסציפלינות אלא בנראטיבים של התלמידים והצטלבויות  

  .שפות וחוויות, של קולות

  

 עליהם לא רק –ה ביקורתית לקולות התלמידים ב הקשמורים גם חוצים גבולות על ידי 

מציה של השוני טיגישים לתלמידים ולעצמם אלא גם להביא ללגילנ נראטיבים שונים פוךהל

בו , ב הבית ספרי לאזור גבוליעליהם להפוך את המרח. גבולות הידעכתנאי בסיסי של הכרת 

גישה .  נפגשים זהויות ותרבויות שונות ונכנסים לדיאלוג תוך כדי הכרה בגבול של כל שיח

מערכת  בתוך באופן מסורתי מודרותנם של תרבויות מרגינאליות שזאת מאפשרת לעלות קר

שנויות רט של זהויות ופריפהיא גם מספקת לתלמידים ומורים ת. החינוך האמריקאית

   .  אזורים תרבותיים שוניםשקיימות בשטח הגבולי בין



להדגיש את הקשר בין , מורים חייבים לא רק לייחס חשיבות שווה לכל קול אלא , כמובן

תפקיד המורים , כמו כן. מאבק ותקווה, צדק-יצירת מרחב השוני התרבותי לשיח של אי

טיבים של תלמידיהם באופן ביקורתי ללא רומנטיזציה  או אידיאליזציה אלהתייחס לנר

גם , מונולוגי לדיאלוג עם קולות ונרטיבים אחרים לשם כך יש להביא אותם ממצב –שלהם 

  . להםנוגדיםמאם הם 

  

  

  

  

  

  

  


