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 הגישה: בחוגים האקדמיים מתרחש וויכוח עז סביב המתודה של לימודי האוריינות, כידוע

 עוד  זה נעוצים של ויכוחםשורשי.  "מילה שלמה" של תיהפונטית כנגד הגישה הוויזואל

זו , מאמר זה מנסה להצביע על הדרך האלטרנטיבית של לימודי אוריינות.  XIX`..במאה ה

  .ולדורףאסכולת ו על ידי תהמוצע

  

באה לידי הביטוי בבית ספר וולדורף פי שהיא כגישתו של שטיינר ללימודי האוריינות 

הינה גישה משולבת שכוללת בתוכה מתודות של מילה שלמה , 20-הוצגה בתחילת שנות הו

דגש על הוא ה – של גישה זו אחד ממאפייניה החשובים.  וזו של איותפונטית ) אנליטית(

בשיטת חינוך וולדורף ילדים בתחילת לימודי האוריינות . י התלמידאותיות על ידהציור 

שטיינר טוען , סוסיור- בניגוד לגישתו של פרדיננד דה. מציירים את האותיות בדייקנות רבה

 משמעות אלא ת חסרמהמערכת שכשלעצמה אינם מהווים רק חלק ים נפרדיםצלילכי 

עבור שטיינר .  בקרב האדם השומעיםים רגשות עמוק מציאות אובייקטיבית ומעורריםמייצג

דימוי עדיין היו משקפים המיתוס והכש, שורשי הכתיבה וצורת האותיות נעוצים בימי קדם

  של הילדיםשטיינר תמך בעידוד  הציור החופשי והעצמאי, לכן. תטיפוסי האבאת המציאות 

כדי ים המתים  פיתוח דמיון עשוי להחיות עבור הילדים את הסימנ–על סמך צורות האותיות 

לימודי  טען כי  יינרטשאליבא ד. זרמנוכר ו ידע מודי האוריינות לא יהיו עבורםשלי

חווית ה: לסימבול ולדמות,  של אחדות בין צלילוםלהתחיל במקצריכים האוריינות 

העיקרון של טוטליות  .  את המשמעות ללימודי השפהועניקהטוטליות האלו הם זו שי

  . יושם לא רק בלימודי האותיות אלא בלימוד מילים ומשפטיםואחדות כנקודת ההתחלה מ

  

סטינקטיבי נמשך כמה בה מעולם השיח האינוכתהשפה כנסת הילדים לעולם ההתהליך של 

מכאניסטית של מאחורי  שיטה זו עומדת שלילת התפישה ה. י משחק וציורתוך כד, שנים

  . תיים עבור התלמידיםהנים ומשמעומ לימודי האוריינות ניסיון להפוך את,  השפה

טית והדרגתית ישטיינר דגל בגישה א. ה הגבוההשפה נקשרת לשיח האמיתי ולספרות

הוא ראה את ההכנסה . לבניית השפה הכתובה על היסודות הבטוחים של השפה המדוברת

המוקדמת והכפויה של סימבולים של אותיות לעולם הילד כחוויה הרסנית ומנכרת עבור 



 שטיינר מדגים את יחס השפה הכתובה לעולם הילד על ידי סיפור על . הילד הקטן

 – ים הכתובים ברחו מהטקסטעם הלבניםהלך מפגשים ראשונים ריקה שבממאינדיאנים בא

  .  שדונים קטנים אותיות הםהם סברו כי

  

קשה שלילית היש לציין כי המחקרים האחרונים מאשרים את החשש של שטיינר מהשפעה ה

במיוחד זה נכון באווירה . דם מדי של הילד עם העולם של הטקסטים הכתוביםשל מפגש מוק

 או קושיי בתחום זה  קטנה בעיה כלרשאכ, של הדגשת המרכזיות של מיומנויות הללו

דימוי עצמי פגום יישאר לו לזמן ;  לירידה דרסטית בהערכה עצמית של הילדוםרעלולים לג

הפרקטיקה של לימודי אוריינות בבתי ספר . פרממושך ויפגע גם בתוצאות לימודי בבית הס

 לגישה האליטיסטית והאינסטרומנטאלית ם  הדוגלים בשיטת וולדורף מנוגדיםיהמודרני

גישתם לניצני האוריינות מבוססת על המתודה של פיתוח . שנפוצה בבתי הספר הציבוריים

ליות ואחדות ל הכנסת הילד מהעולם של טוטעכתיבה לפני הקריאה ושל עבודה הדרגתית 

ניתן זמן משלו ללמוד וזאת לילד .  דימוי וסיפור לעולם השפה הכתובה, בין אות וצליל

מתאימה הגברה הדרגתית ב  צריכות להיות מלוותת אינטלקטואליותהתפתחות יכולומשום ש

, יותרומפותחת יעילה נעשית של כוח הזיכרון ומשום שיכולת להפעיל דימויים מופשטים 

  . השיחיסודות תוך כשהיא נוצרת מ

  

שירים , יצירת וציור האותיות. עבור שטיינר הכלי המרכזי ללימודי האוריינות זאת אומנות

 כל זה אמור לעודד את רצון הילד להכיר את עולם השפה –הצגת הסיפורים , עם חרוזים

רק באופן . א רק השכל אלא גם רגשות ודמיוןהכתובה ולהביא בסיס ללימוד שבו מעורבים ל

 מיומנויות האוריינות על כל על השפה הכתובה ומקבל את השליטה המלאהדרגתי השכל ה

אם במהלך לימודי האוריינות מורים מונעים מילד את ההנאה . הדרושות עבור קריאה רהוטה

 דרישות ענת עלנשה, הקריאה נהפכת לאומנות מתה, חרוזים ומשחק, הטבעית מתנועה וציור

  . אך לא לאהוב, ניתן רק לשנוא אותה ש,נוקשות ומבחנים קפדניים

 האופיינית  לזמננו משכיחה את המטרה האמיתית של לימודי האוריינות, תרבות הביצועים

הדבר מביא ליצירת דור ילדים שקוראים היטב ; ואת האופי האמיתי של יכולות הללו

  .  משוללים כל חיבה לספרותאך שונאים לקרוא ו, בחינה הטכניתהמ


