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ניתן .  הוראהת הספר הוא ריבוי שיטות ומתודות מאפיין חשוב של לימודי גיאוגרפיה בבי

 של באופן ישיר על הדרך של גיאוגרפיה שמשפיעות  אידיאולוגיותלהבחין בין כמה תפישות

  . לימוד מקצוע זה בבית הספר

  

  – ניתן לדבר על ,כך

  תגישה פוזיטיביסטי  - גיאוגרפיה כפיקוח טכני -

 גישה הומאניסטית  -גיאוגרפיה כהבנה הדדית -

 גישה רדיקאלית  -גיאוגרפיה כשחרור -

 

 להנחה בדבר קיום עולם חיצוני כולן שותפות, משתייכות לעולם המודרנה הגישות כל שלוש

גיאוגרפיה "המאמר הנוכחי מתמקד במסורת שנקראת . נתון לתיאור כולל ואובייקטיבי

 גישות אלו". לרקונסטרוקציה חברתיתגיאוגרפיה ""/ליתאגיאוגרפיה רדיק"או " כשחרור

   .מלחמות ורעב שפוקדות את החלקים הנרחבים של העולם,  על משברים של עונישמות דגש

  

הגיאוגרפיה הרדיקאלית משנה את הגישה השמרנית לחינוך ושמה לה למטרה לחתור לעולם 

, נות בכמה תכונות משותפותהאפליקציות השונות של גישה חינוכית זו מתאפיי; טוב יותר

  :כגון

לרוב , ספרי הרשמי-ום הבית זאת בניגוד לקוריקול–ביקורת של פוזיטיביזם  -

  .המקרים

 תכונה –יום -  האידיאולוגיה בחיי היוםדגשת חשיבות הערכים והתפקיד שממלאתה -

 ;אמות לקבוצות חלשות שונותישות הוראה מותגזו מאפשרת לפתח 

נטען כי לדרכי ההוראה יש אותה החשיבות כמו לתוכן , פיתוח פדגוגיה של העצמה -

 .הקוריקולום

 

הגיאוגרפיה הרדיקאלית מסתכלת על בעיות אקולוגיות וחברתיות במסגרת הכלכלה 

על המצב ו ה של רווחים על הקהילות המקומיותבודקת את השפעת האתיק, הגלובאלית



שאלות ולדון בגישות התלמידים מעודדים לשאול . הסביבתי והחברתי באזורים שונים

גיאוגרפיה רדיקאלית אינה . הסביבהאיכות אלטרנטיביות לצדק חברתי ושמירה על 

 של רעיונות  הסוואהניטראליות באה לרוב במקריהיא טוענת כי , מתיימרת להיות ניטראלית

 להעלאת דרישות לשינויים הזרם של גיאוגרפיה רדיקאלית הביאהתפתחות  .שמרניים

הייתה תה הצלח ךא, ריקולום ובאופן הוראת הגיאוגרפיה בבתי ספרמרחיקי לכת בקו

  . בלבדתמרגיונאלינוכחותה בנוף הבית ספרי נשארה מוגבלת ו

  

 התפישה הרדיקאלית של מודרניזם בחינוך מערערת את הבסיס של- פוסטהעליית קרנה של 

הוגי דעות  ".ללמד גיאוגרפיה למען עולם טוב יותר" את האפשרות –גרפיה וגיאהלימודי 

ות בכל ראום זאת לקמודרניים דחו את הרעיון כי ידע משקף את המציאות והציעו במ-פוסט

בתי ספר  . של יחסי הכוח והשלטון, אינטרסים של הגורמים המכוננים אותוידע תוצאה ל

יחד עם זאת חלק . השוויון התרבותי והחברתי-נתפשו כמוסדות שמטרתם לשעתק את אי

בורים כי קיימת אפשרות להעלאת הסיפורים של ס דרניסטיים מהוגי דעות פוסט מו

 את תקופת ןכתחליף לנראטיב מרכזי שאפיי, הקבוצות המרגינאליות וקיומם בריבויים

מודרניזם דורש מאיתנו לחדול - שינוי מהפכני בתפישה האפיסטמולוגית של פוסט.  המודרנה

, ם ולהסתפק בידע לוקאלינרטיבים הגדולים שמתיימרים לכלול בתוכם את כל העולהמ

מודרנית שמה -החשיבה הפוסט.  שחלקיו השונים אינם תואמים זה לזה,אמפירי, אקלקטי

דגש לא על האחידות והעקביות של המערכות האפיסטמולוגיות הגדולות אלא על השוני ועל 

  . קבוצתי או אישי, הייחודיות של כל נראטיב פרטני

  

את הנחת היסוד של הוראת גיאוגרפיה ,  מעשהל, מודרניסטית מערערת-הגישה הפוסט

ומדעים אחרים בכך שהיא שוללת את האפיסטמולוגיה המסורתית ואת האפשרות של 

תיאוריות מקבלות מעמד של נראטיבים . תיאוריה כלשהי להגיע לאמת אחת אוניברסאלית

ידע כל .  שכל אחד מציע את תפישת העולם מזווית מסוימת שתהיה בהכרח חלקית,שונים 

מודרני על השוני והעלאת - הדגש הפוסט,  אומנם.מותנה בהקשרו, פרטיקולארי, הינו חלקי

 הרי –רפיה גקרנם של נראטיבים מקומיים עשויים לתרום להעלאת קרנה של הוראת הגיאו

אזורים , מקצוע זה באופן מסורתי התאפיין ברגישות לשינויים בין מקומות ואוכלוסיות

שכל " ריבוי גיאוגרפיות"רפיה אחת אלה על ג אך בהקשר הזה מדובר לא על גיאו.וארצות

 עד כה השפעת ,כןל. על כוללת-  של תיאוריתמסגרתאחת מהן מהווה נראטיב מקומי משולל 

, מודרניות הייתה ניכרת רק בלימודי הגיאוגרפיה במוסדות להשכלה גבוהה-רעיונות הפוסט

גיאוגרפיה ההרוב המכריע של מורי .  תי ספראך לא ברמת הוראת הגיאוגרפיה בב

מודרניזם -הפוסטמשום ש, מודרניזם-מחנכים בבתי ספר התעלמו מהאתגר של הפוסטהו

ספרי המתיימר להציג -ערער את היסודות הבסיסיים שעליהם מושתת כל קוריקולום ביתמ

  .כפי שהוא, את העולם



  

קאלית בדבר יכולתנו להפוך את מודרניזם מערער את האמונה של הגיאוגרפיה הרדי-פוסט

משנה את התפישה , ובמיוחד פוקו, מודרניזם-פוסט. העולם לטוב יותר גם מכיוון אחר

 מערכת מודרניסטית אינו-תואר בהגות הפוסטכפי שהוא מ, השלטון. המודרנית של השלטון

.  אליה ניתן לבנות התנגדותבהתייחס שאותה ניתן לבקר ו, ריכוזית  עם כתובת ברורה

חודר לכל ,  החברתיותתומערכם המפוזרים ביסוף מרכיב- מתפצל לאין ךהשלטון המדכא הופ

יקאלית הנוטה הדבר נוגד ללוגיקה של הגיאוגרפיה הרד.   של היחסים החברתייםרקמה

 וגם מקשה על קפיטליסטיתהכלכלה הבעיות המערכת הגלובאלית של לראות כמקור של כל 

  . בניית השיח המשחרר

  

 םריומה אתגר בפני המחנכים והמודרנית מציב- תפתחות של ההגות הפוסטללא ספק ה

ניתן לראות באתגר זה , יחד עם זאת.  הרדיקאליתדוגלים בגישה הגיאוגרפיתהגיאוגרפיה ל

 העברה –מקה והרחבה של הפרויקט הביקורתי  הזדמנות מבורכת להעאלא,לא מכשול

בוי גיאוגרפיות ביקורתיות לוקאליות  רי.מגיאוגרפיה ביקורתית לגיאוגרפיות ביקורתיות

. שוויון בעולם-הדרה ואי, תאפשר גם להפנות תשומת הלב למקורות הרבים של דיכוי

, )"recognition(מדיניות של הכרה "מודרנית זו תעמוד -במרכזה של דיסציפלינה פוסט

  .רלז טיילור'לפי ההגדרה של צ

  

 . תל המורה לגיאוגרפיה הרדיקאלימיקום שהמודרניים גם משנים את - הטיעונים הפוסט

מודרנית של הגיאוגרפיה -פוסטהמורים כאינטלקטואלים מקבלים תפקיד מפתח בגרסה 

 הם אמורים לקבל חופש .נטייה לראות בהם משרתים של הממסד  כנגד הזאת, הרדיקאלית

-פוסט. פעולה נרחב בבחירת תוכן הקוריקולום וטיב התוכניות החינוכיות שהם מלמדים

נראטיב שלו לבין הזהות של מורה עצמו ועל האינטראקציה בין הרניזם שם דגש גם על מוד

  .  של תלמידיויםנראטיבה

  

, מודרניזם-בתור דוגמא לצעדים הפרקטיים לשינויים בהוראת הגיאוגרפיה ברוחו של פוסט

  :ום לימודי הגיאוגרפיה האורבאניתשינויים אפשריים בתח ציע כמהנ

שמסבירה  ויחידה חידהא שוללת קיום מערכת אורבאנית הגישה הפוסט מודרנית -

, יש להתייחס לערים כמערכת סימבולית, במקום זאת. טיב של כל עיראת ה

  .אך גם ייחודיות שחשובות לא פחות ואף יותר,  בעלי תכונות משותפותכטקסטים

תוך כדי הצגת , יש לטשטש את הגבולות בין המרחב האמיתי למרחב המדומיין -

 .הערים בדמיוןופנים של השתקפות אריבוי ה

יות אורבאניות שונות ושל ייצוג  של גיאוגרפתרבותיים-סוציויש לדון במקורות  -

 .ערים כאלה ואחרות



תיאוריות כטוענות לידע אך לא כבעלות הידע ולבחון אותן ה ליש להתייחס לכל -

וד  כולל התיאוריות הרשמיות שמוצאות את ביטוין בספרי הלימ–באופן ביקורתי 

 .של גיאוגרפיה

 –יש להציג בפני תלמידים  את היצירה התרבותית שקשורה ללימודים אורבאניים  -

 . מוזיקה, ספרים, סרטים

 ויש להביע פרספקטיבה של קבוצות עירוניות מודרות שקולם אינו מוצא את ביטוי -

 ;בשיח הרשמי

חון את לב, לעמוד על השוני ועל הייחודיותהמטרה היא לא להגיע להכללות אלא  -

 .הטיב המגוון של הנוף העירוני

חשוב לעקוב אחרי התהליכים של הופעת מרחבים עירוניים שונים ושל  -

 .טרנספורמציות שהם עוברים

 .  של קבוצות ואנשים פרטים–על הגיאוגרפיה האורבאנית להיות צמודה לחוויות  -

  אודותהציב שאלות עליה ל-על הגיאוגרפיה האורבאנית להיות בעלת מימד פוליטי -

  ".טובה"איכות החיים בערים ולבדוק מה הופך את העיר להיות 

  

  

  

  

  

  


