
  מודרנית לבניית הקוריקולום-פוסטה הגישה

  

  :על סמך

Patrick Slattery, Curriculum Development in the Postmodern Era, Garland 

Publishing 1995. 

  

ת המודרניו גישה המסורתית תיגר על הקוראתהתפתחות הקוריקולום בעידן הפוסט מודרני 

הגישה של המודרנה . בנייתו וייעודואופן , כלפי מיקום הקוריקולום בתהליך הלימוד

) 1949(לר שאלות שנוסחו על ידי רלף טייחות הקוריקולום בנויה סביב ארבע להתפת

  :בשינויים כאלה ואחרים באופן נרחב יותר, והתקבלו

  

  ?מה הן המטרות החינוכיות שבית הספר מנסה להשיג באמצעות הקוריקולום .1

 ?לועזרו בהשגת מטרות איכיצד ניתן לבחור את החוויות הלימודיות ש .2

 ?כיצד ניתן לארגן חוויות לימודיות למען תהליך למידה אפקטיבי .3

 ?ערכה למידת אפקטיביות של חוויות לימודיותהכיצד ניתן לתת  .4

 

עקבית , מאחורי השאלות המרכזיות הללו עומדת תפישה של קוריקולום כמסגרת אחידה

, לפי תפיסה זו. אמת האובייקטיביתמשקף את העל ה-נראטיב, נראטיב-כמטא, ורציונאלית

  . לזכור אותהם לגלות את האמת האובייקטיבית ועל התלמידי

  

 הרי עוד ברמה של . גישה זאת נשללת על ידי התיאורטיקנים הפוסט מודרניים מכל וכל

, אינו מכיר בקיום אמיתות אובייקטיביות,  ברובוהפוסט מודרניזם ,פילוסופייםהטיעונים ה

מהוות , לכאורה, אמיתות אובייקטיביות. בתפישתם על ידי הסובייקט האנושישאינן תלויות 

ידע .  על ידובלתי נפרדות ממנו ואף מכוננות, תיישויות הקיימות בקונטקסט תרבותי וחבר

 - פוסט. מתפרש כמשקף את משחק האינטרסים והפעולות שמכוננים בשדה החברתי

קרונות ע, דוליםנראטיבים ג-תהמ, מודרניזם נשען על ביקורת של טוטליות השכל

 של הגישה" בית-אלף"נראטיב מהווה -אימון במתה- ליוטאר טוען כי אי. אוניברסאליים

ניתנים לתרגום ) אם בכלל(במקומו  קיימים נראטיבים רבים שבקושי . מודרנית-הפוסט

  .  הגדרת ליוטארכ, "משחקים לשוניים"ומקיימים בינם לבין עצמם 

  

את הביקורת ואת , מדגיש את הרפלקציה, וסט מודרני מעודד פרשנותהקוריקולום הפ, לכן

 מודרנית הגישה הפוסט,  בתור דוגמא את לימודי ההיסטוריהניקחאם . חשיבות הקונטקסט

קוריקולום שבנוי לפי  ה.נראטיב ההיסטורי היחיד-המטה של אינה מקבלת את עצם הקיום



אורעות ההיסטוריים אלה את לא את המ, אם כן, מודרני יציג-קנה המידה הפוסט

  .האינטרפרטציות שלהן בהקשר הפרשני

  

  במסגרת היחידה שלותנגרואהקוריקולום המודרני שם דגש על ידיעת העובדות שמעוד ב

משקפים את  ה סיפורים שוניםמביאמודרני - הקוריקולום הפוסט,טוריסנראטיב הי- מטה

בתודעת בני התקופה והפרשנים שתקפות הבלתי נגמרת של מאורע היסטורי זה או אחר הה

ראייה כסיפור שמסופר מזווית ,  של אוטוביוגרפיהגהיסטוריה נתפשת כסו.  המאוחרים

 אין ללמוד את . אחרת אין כל עדיפות על זוויות אחרותכאשר לזווית כזו או, מסוימת

  .אישי כלפיה, תוך כדי פיתוח יחס אינדיבידואלי, ההיסטוריה אלא יש לחיות אותה

  

   בבניית הקוריקולום הפוסט מודרנין בכמה מרכיבים מרכזייםיבח להניתן

  

 הביאה לדגש על עידוד 90- התפתחות הקוריקולום בשנות ה. חשיבה ביקורתית -

 על ידי הוחלפההחשיבה האנליטית של הגישה המודרנית ". החשיבה הביקורתית"

סגרת  את כל נושאי הלימוד במאיחדהאנליטית החשיבה ה. החשיבה הביקורתית

תרבותי של אמיתות אובייקטיביות - אופי הסוציוהאת וחשפה , עקבית אחת, לוגית

הגישה , לעומתה. נדה הסמויה מאחורי אמיתות תמימות'את קיום האג, לכאורה

, התייחסויות,  מכלול ידע–הביקורתית חושפת את קיום הקוריקולום הסמוי 

אך נובע ממנו או עומד , התנהגויות שאינו נכלל באופן ישיר בקוריקולום הרשמי

-שנלמד באופן עקיף ושמשרת בדרך כלל את צרכי השעתוק של מפת אי, מאחורי

  .תרבותי- וציוסהשוויון והדיכוי ה

כאשר ,  של התלמידים החופשיתאמורים לעודד את הפרשנותהמחנכים .   פרשנות -

זה היא הצבת הגבולות בין פירוש אקדמי מקובל לבין השאלה שנשאלת בהקשר 

מודרניים מדגישים כי כל ידע -תיאורטיקנים פוסט. רוש סובייקטיבי של התלמידפי

 על ידי גורמים תרבותיים ריםצנופירושים שאינו בנוי סביב עובדות אלא סביב ה

 .על מנת לשקף זאת קוריקולום הופך להיות סובייקטיבי. וחברתיים

 הקוריקולום ראטיב שלנ-תהליך פיצול המטה. דגש על הפרט ועל הסיפור האישי -

,  נעצר בשלב של נראטיבים פרטיקולאריים של קבוצות אתניותהמודרני אינו

פיצול הנראטיבים  מתבצע עד לרמת . תרבותיות או חברתיות שונות

מודרני מעלה על הנס את הנראטיב הפרטי -הקוריקולום הפוסט. האינדיבידואלית

הגישה הפוסט מודרנית לקוריקולום משנה את המודל . ואלשל כל אינדיביד

קוריקולום מבטא את . ביוגראפי- אוטוההמסורתי על ידי הדגש על הפן הביוגראפי ו

שואף לארגן לא את הידע האובייקטיבי אלא את , הפירוש של חוויות התלמיד

 .ר את הזווית האישית לחומר הנלמדהחוויות האישיות שלו וליצו



לכן פיתוח . ריקולום זהו הפירוש האישי של חוויות הלמידה והחומר בסופו של דבר קו

אנר 'הקוריקולום בעידן הפוסט מודרני קשור במתודולוגיה לחקר עצמי ולז

  . אוטוביוגראפי

  

 נרארטיב המרכזי מהנראטיב האובייקטיבי לנראטיב -  הפיכת המטא. הטרוגניות -

יום קולות שונים שמנהלים תרבותי מייצר את המרחב לייצוג נראטיבים אחרים ולק

מודרני נתפשת - ההטרוגניות של הקוריקולום הפוסט.את הדיאלוג אחד עם השני

 .כאמצעי מרכזי במאבק כנגד ההגמוניה של תרבות הרוב בתהליך הלמידה

 

לתרבות השונה , התייחסות הקוריקולום לשונה. דגש על השוניותרבותיות - רב -

בות של העימות בין הגישה המודרנית ו הזירות החשולמיעוטים מהווה את אחת

נראטיב היחיד של -מודרניזם רואה במטה-פוסט, כאמור. מודרנית-לגישה הפוסט

הקוריקולום המודרני את האופי הסמוי של דיכוי תרבויות המיעוט על ידי השיח 

 במקום האסטרטגיות הקודמות של הבנה תרבותית שמפתחת . התרבותי ההגמוני

 והאסטרטגיה של מיומנות תרבותית דלים תרבותייםרגישות והערכה של הב

נשענת על השמירה על תרבות המיעוט תוך כדי בניית הגשרים בין תרבות ה

ול את מופיעה הגישה של שחרור תרבותי שדורשת לכל, המיעוט לתרבות הרוב

,  דגש על הנרטיביםהחוויות של קבוצות המיעוט בתוך הקוריקולום ושמה

שינוי . וסיות המוחלשותכלואלם של קבוצות המיעוט והתרבויות ותפישות העוה

 למתן תביא את האינטרסים של המוחלשים המשקפתהקוריקולום בצורה כזו 

כמו כן נטען כי שינוי זה יעשיר . הערכה ולגיטימציה לנרטיבים הקבוצתיים שלהם

ותר יאפשר להם הבנה מעמיקה י, את החוויות הלימודיות של תלמידים בני הרוב

 . חינוך האתיהישרת את ו מכלול החברתי בו הם חייםשל ה

  

ריבוי נקודות הראייה שאמורות למצוא את מקומם  .תחומית- ביןגישה  -

את ביטוייו גם בקוריקולום והצטלבויות פרשנויות שונות בכל תחום הנלמד מוצא 

כל אובייקט באמצעות דיסציפלינארית שדורשת להציג -ן הביבגישה הפנומונולוגית

כך נוצרה גישה בין . ה של דיסציפלינות שונותיות שלו בשדות הראיהשתקפו

מטשטשת את הגבולות בין דיסציפלינות שונות ואף בין התחומים תחומית ה

 . מדעי הרוח, מדעי החברה, הרחבים של ידע כמדעי הטבע

 

תפישה זו קשורה בפילוסופיה של דלז שמבחין בין סוגי . קוריקולום כרשת -

הבנויים , פטים המודרניים הוא אופייני לקונס–ההיררכי , כיהקשר האנ: הקשרים

קשר אחרון יוצר רשת ישויות .  לבין הקשר האופקי של ריזום-לפי כללי דדוקציה  



אך זוכות כל אחת , עצמאיות שמשפיעות אחת על השנייה וכל אחת על הכלל

- גישה הפוסטה. למעמד שווה ומתפתחות כל אחת לפי העיקרון הפנימי שלה

אולטימטיבית לא חשיבות משייכת , ודרניסטית מעלה על נס את האינדיבידואלמ

. כל טקסט וכל חוויה לימודית בודדת, רק לכל תרבות אלא לכל חוויה תרבותית

 בתוך הפוסט מודרניזם מכירה גם בחשיבות 1גישת הקונסטרוקטיביזם, יחד עם זאת

ות אינדיבידואליות של הכלל ובונה את המרחב בו מצטלבות נקודות פרספקטיב

כך נוצרת גישת .  של דלז2 בדומה למרחב הקשרים הריזומאטייםשונות

 קשורים אחד לשני ,אישיים שוניםתיים וו תרבנראטיביםהקוריקולום שבו 

 ושל כולם השנימול אחד כל פתחים תוך כדי דיאלוג בלתי פוסק ושווה של תומ

  . יחד

                                                 
היא טוענת כי הלמידה אינה . על העיקרון של הבניית הידעהגישה הקונסטרוקטיביסטית בחינוך מבוססת  1

הלמידה מתבצעת תוך כדי . אלא תהליך בו תרומות התלמיד אינן פחותות מתרומות המורה, תהליך פסיבי
  .בדרך של הבניית הידע ואחריותו של הלומד על הידע, תהליך של עשייה

קשר זה מנוגד לקשרים אנכיים . נטול היררכיה, פקיאו, קשר ריזומאטי על פ פי דלז מתאפיין באופיו הרשתי 2
 .שמכוננים היררכיה בין מרכיביו


