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בעידן המודרני מטרת בתי הספר הציבוריים היא להוציא את הילדים מעבר לקהילות 

לבצע את האסימילציה לתוך מדינת הלאום באמצעות שפה משותפת , מקומיות שלהם

דות סובר במודכשמ. כמו כן מחויבות חברתית למודרניות וקידמה, ומיומנויות אוריינות

גם המוסדות הללו צריכים לקדם את אכן אם את עצמנו ה יש לשאול ,ינוך בגיל הרךהח

 זרים לקהילה אך, השפה וההתנהגות החברתית שמוערכים בחברה המודרנית, צורת הידע

 ? האם פרקטיקה זאת באמת בעלת השפעה חיובית על הילדים?הוריהםממנה באים הילדים ו

ות המפקחות והמסדרות של המדינה יקהפרקטמאחורי המתח התרבותי ניתן לזהות את 

  .  תחומי חיים שוניםממרבית של הביורוקרטית ששואפת לרציונאליזציה 

תחום הלימוד המוקדם נעשה למרחב המאבק בין התרבות הפוליטית של המדינה המודרנית 

 בעלות אופי, קהילהההורות והלבין הערכים המוסריים והנורמות המאפיינים את צורות 

של הילדות בגיל הרך הולכת בקנה אחד הולכת וגוברת רציונליזציה . י ופטריארכאלילוקאל

 שמתרחשת בסוכנויות קהילתיות רבות אחידהעם הפרויקט של דמוקרטיזציה תרבותית 

 -  כהיו מכניםאך מנוגדת למה שהוגי דעות השייכים לאידיאליזם גרמני , בארצות הברית

geist:של קבוצות מסוימותערכים ומערכת תרבותית ,  רוח .  

  

המחקרים מראים כי בקהילות יוצאי אמריקה לטינית הורים שמים דגש על הלימוד 

ומאמינים כי לימוד יעזור לילדיהם להתקדם טוב יותר בעולם העבודה ולנהל אורח חיים 

התוצאות , לעומת זאת. עדיפויות של בני הקהילההחינוך עומד בראש סולם . שר יותרמאו

בקרב בבית הספר של ילדים יוצאי קהילה זאת הינן גרועות יותר מאשר של לימודים 

 אתניות פער זה בין ילדי יוצאי אמריקה הלטינית לבין ילדי קבוצות.  אחרות אתניותקבוצות

 ילדי משפחות אתי בין ילדי קהילה זו לביןוהמחקר ההשו, כך  .אחרות מדווח עוד בגיל הרך

נויות  ליכולת  להציג מיומה שקשורמ ב–בגני חובה  עוד לבנות טוען כי הפער ביניהם מדווח

שגים הלימודיים בין י בהיםדלב לה פחות או יותר זה שווהפער; אוריינות והבנת מספרים בגן

  ". לטיניים"לבין התלמידים ה לבנים ' כיתה דתלמידי

  



 איזה גורמים, אם הורים בני קהילה יוצא אמריקה הלטינית כה מחויבים לערך הלימוד

האם ? אלה בהיבטים קוגניטיביים ולשוניים של התפתחות ילדים מוקדמתכמביאים לפערים 

, )מסורת אוריינות חלשה, למשל(הורות הלצורות , לייחסם לסביבה לשונית של הילדים

התכונות החשובות של הקהילה יוצאי אמריקה ? חברתיהארגון הלמצב העוני וחוסר 

  : זה הןהלטינית שעלינו לקחת בחשבון בהקשר

עלייה חדה בכמות ילדים שנכנסים לגנים ובתי ספר עם ידע חלש מאוד של  -

  ;אנגלית

 ;משפחות רבות נמצאות מתחת לקו העוני; משאבים כלכליים דלים -

 .תשימור מסגרת משפחתית פטריארכאלי -

 ,ראייה עצמית כחלק מהכלל של המשפחה הנרחבת -

בסיכון נכון רק וכנמצאים חלשים התיאור הנפוץ של ילדים ומשפחות השייכים לקהילה כ

 ים מהם של רבתתרבותי- סוציוסביבה ההוא מתעלם מהצדדים החזקים ב; באופן חלקי

גם מושג חדש של הון חברתי מאפשר לראות כיצד . קהילה עצמההההבדלים בתוך מו

משפחות אלה נאבקות בעוני ומסייע לחוקרים לראות את הקהילה כולה ואת ערכיה באור 

  . מאשר בעברחיובי יותר

  

המחקרים האחרונים בדקו כיצד אימהות של קהילת יוצאי אמריקה הלטינית רואות את 

חלקן ראות את עצמן בתור מתווכות בין הילדים .  ההורות ואת הדגם האידיאלי של התפקוד

 ninos"אחרות הביעו שאיפה לכך שילדיהם יהיו משכילים ; לבין העולם החיצוני הזר

educados"" -ת למחויבויות נתפש כאמצעי להבטיח התנהגות נאותה והיענו מה ש

 לסייע לילדים לרכוש פרקטיקות תרבותיות של העולם הרחב ככלי המטרה היא.  משפחתיות

לו  מה שמעיד על זרות של פרקטיקות א,להצלחה בבית הספר כמעט ולא עמדה על הפרק

  . קהילה עצמההתרבותי של - לעולם הסוציו

  

רואה את הצורך החיוני בקשר בין ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הרך יש הביקורת של הג

טוענת כי שעתוק הצורות החברתיות והקוגניטיביות , לבין הסביבה הטבעית הלוקאלית

המאפיינות את קהילת יוצאי אמריקה הלטינית מביא לכך שילדים יישארו פחות מוכנים 

 –יעים לרכישת השפה האנגלית לשוניים רק מפר-שגני ילדים דו. לכניסה לחברה רחבה

שמיומנויות ממוקמות חברתית באות על חשבון , המרכיב המרכזי של התרבות הדומיננטית

  .אך ניתן להצביע על התוצאות ההפוכות של מחקרים אמפיריים.  פיתוח מיומנויות אקדמיות

  

כי  ראו דוברי ספרדית ה גן חובהילדי בקרב 90-הת רסי בסוף שנו'ג-המחקרים שנעשו בניו

 רשיפור משמעותי באוצ ילדים הגיעו ל,לשוניות-בגנים שתוכניותיהם מכוונות לפיתוח דו

השוואה בין עשה את המחקר אחר . ספרדיתשפה האוריינות ב- המילים ובמיומנויות טרום



בני אותה  לביןבאנגלית בהם היא הוראה שכל הילדים דוברי ספרדית שלומדים בגנים 

מהסוג  חובה ניהתברר כי תלמידי ג.בספרדיתהיא  הםהוראה ב שבגניםהקהילה הלומדים 

של השפה ר בעיות התנהגותיות מאשר הילדים שהיו בסביבה ת גילו הרבה יוהראשון

ת  מחקרים אחרים הראו כי ילדים בעלי מיומנויות קוגניטיביו.ספרדית כשפה דומיננטיתה

-תוכניות  דו,  כמו כן.פחהפר ובמשהסם בבתי פחות נוטים לעימותילשוניות וחברתיות -דו

הצליחו בפיתוח מיומנויות האוריינות מאשר ילדים דוברי ספרדית בגן חובה לשוניות עבור 

   .תוכניות באנגלית בלבד

  

ואקום חברתי אלא תרבותיות להתפתחות הקוגניטיבית אינן רואות אותה ב-הגישות הסוציו

-לא כפעילות אינדיבידואליתקוגניציה נתפשת . בתוף אינטראקציה של הילד עם הסביבה

מכאן נובע כי כאשר המורים . תרבותית- פעילות הסוציו אלא כאחד ההיבטים לאוטונומית 

 הם מכוננים נורמות ודרישות קוגניטיביות מסוימות ,בגן חובה מפעילים את הילדים

שאלת המפתח היא נחיצותו של הקשר . תרבותית מסוימת-שישמשו לילדים בסביבה סוציו

 . רישות הקוגניטיביות של המוסד החינוכי לבין סוציאליזציה של הילד בביתבין הד

שפה לידע ולסביבה   את הקשר ביןלו קשורות לגישה של ויגוטסקי שביססתיאוריות א

עות אזור  באמצחות הקוגניטיבית שלות שם במרכז התיאוריה של ההתפויגוטסקי. .תיתחבר

 מאפשר לו לקבל את המשמעות של ד קודם של הילע  יד):ZPD(חות הקרובה תההתפ

יך תהליך זה דומה לתהל.  חברתי חדש על מנת לפתור את הבעיה הקוגניטיביתבולסימ

 כי ילדים לומדים לשתף פעולה ולהגיע ה טען'חשוב לציין כי גם פיאז.  שפה חדשהלמידת

לסימבולים כאשר התנאי לכך הוא שפה משותפת ומשמעות משותפת ששייכת , לקונסנסוס

אחרונה על סמך הבסיס של התיאוריה של ויגוטסקי הבעת . ופרקטיקות התנהגותיות

 המאוחדת ביניהןרת רשת של מיומנויות י שדוגלת ביצהתפתחו גישות של למידה ממוקמת

  .באמצעות מעורבות חברתית 

  

הרצף בין סביבה בגן לבין סביבה משפחתית מקלה על הילד לרכוש את המיומנויות 

בשונה מהגישה של מוסד החינוך .  גניטיביות ואת ההתנהגויות המוערכות בבית ספרהקו

רגון כא ניתן לראות בגני ילדים לא , גישה שתוארה בהתחלה, כאמצעי למודרניזציה

שממשיך את המסורת הנמצאת בביתו ובקהילתו של הילד ועל סמך נורמות אלה בונה את 

.  של ויגוטסקי" גרדום" בהתאם לתיאוריית ה,שלב ההתפתחות הקוגניטיבית הגבוה יותר

הנתק האופייני בין שתי העולמות עלול לפגוע גם בהתקדמות הקוגניטיבית של הילד וגם 

 אמהות בהקשר זה יש לציין כי במחקרים נחשפה התופעה כאשר ; בהתקדמותו הרגשית

קה שלא היו מסוגלות לקומוניקציה באנגלית וסברו כי קומוניקציה בספרדית מזי

  .המעיטו בקשר ורבאלי עם הילד. לסוציאלזיצה של הילד במוסדות חינוך ציבוריים

  



לתה כמתרחשת בגן י סוציאליזציה בעולם הרחב שתחאך לגבי המצב בפועל ניתן לומר כי

ות אליהן ק הפרקטי. הילדים מתפתחת לכיוון אחר מאשר הסוציאליזציה בתוף הקהילה

 באחד הגנים הנחקרים . ורמות שהם קיבלו מהביתמחונכים הילדים הינם סותרים את הנ

 הקתוידאגו לתחזי שהם כדילדים  חבילת עפרונות משותפת להשאיר להאם נבדקה הדילמה 

בל באופן אישי יקין הילדים שכל אחד ידאג לעפרון  ש עפרונות בלחלק אתבמצב הנאות או 

ת ההשתקפות של ניגוד זה נטען לראות אבהקשר ה. )האופציה המועדפת על ידי הנהלת הגן(

אירופאי של סוציאליזציה שם לו למטרה דמות של אינדיביד -הדגם האנגלו: בין שני דגמים

; אוטונומי ומימוש עצמי שנכנס ליחסים חברתיים ומקבל מחויבויות לפי בחירתו החופשית

חתית פ דגש על המסגרת המשתוך כדי,  וויתור לטובת הכלל תלות הדדיתהדגם שללעומת 

הבדל זה מתבטא גם בהבדל בציפיות ההורים מחינוך ילדיהם . משפחתית המשותפת- ווזיאו ק

כאשר אמהות , ת לבנות רוצות למקסם את הידע ואת ההבעה העצמית של הילדהואמ: בגן

 ריקו ומקסיקו הביא  רצון שילדיהם ידעו לקבל את הכללים ויתקבלו בתוך- יוצאות פוארטו

  .הקהילה הרחבה 

  

מות התרבותיות המשפחתיות לבין הנורמות שילדים מחנכים אליהם במוסדות הפער בין הנור

מורי הגן לעתים מתלוננים . החינוך נראה גם בכל הקשור למעורבות הילדים במהלך הלימוד

אך הדבר קשור לכך ; כי ילדים יוצאי קהילת דוברי ספרדית אינם מדברים מספיק בכיתה

 למבוגר נחשב להתנהגות לא מכובדת ובלתי  לשאול שאלותת בתרבותם הפטריארכאליששי

 לעתים ילדים אלה הינם בעלי מיומנויות מפותחות מאוד -גם בתחום הקניית השפה.  ראויה

מה , של אוריינות ביקורתיתאך חסרות להם מיומנויות , בתחום השפה המדוברת וההבנה

  .רקע התרבותי שלהםהמשנובע 

  

 האינטראקציה בין מורה לילד בגן ברמה  מאפשר לראות את החשיבות שלמחקר מעניין

 ההשוואה בין המורים השחורים לבין המורים יוצאי . הקודים התרבותיים המשותפים

קהילת דוברי ספרדית בגן החובה  מראה כי מורים שחורים נוטים יותר לכיוון הוראה ישירה 

 יותר מאשר –ובגנים עם ילדים דוברי ספרדית שמים דגש חזק על השליטה בשפה האנגלית 

הגנים . האחרונים גם אפשרו לילדים יותר יוזמה. עמיתיהם יוצרי קהילות דוברי ספרדית

שבהם גם מורים וגם ילדים היו שייכים לקהילת יוצרי אמריקה הלטינית הילדים הראו רמה 

יוצאי עדות , גבוה יותר של מיומנויות חברתיות יחסים חזקים יותר ביניהם מאשר עם מורים

-דבר חיוניות הקשר בין העולם התרבותי המשפחתיבהדבר מאשר את הטענות ; אחרות

 יש לציין הבהקשר  הז,  כמו כן. המוסד החינוכי בגיל הרךלבין העולם התרבותי שלקהילתי 

 לקדם את מיומנות ים כי הוראה ישירה בן ילדים אומנם עשוייםאת המחקרים שמרא

ה יותר של הדים מביאים את הילדים לרמה גבואל תוכניות ממוקדות יל, האוריינות הבודדות

  . מה שבטווח ארוך עשוי להיות הישג חשוב הרבה יותר, מוטיבציה



  

  

הלמידה המוקדמת של ילדי הקהילה של יוצאי אמריקה ניתן לסכם ולומר כי מצב , בכןו

 גם חברתי –הלטינית מאשש את ההנחה בדבר חשיבות הקשר ההדוק בין התפתחות הילדים 

על המורים להיות רגישים לסימבולים .   לבין המשפחות והקהילות–גניטיבי וגם קו

תרבותיים של הקהילה ובמקום להוקיע את השוני ונסות ולבנות את התפתחות הילדים על 

 הרקע התרבותי של ילדים כולל בתוכו . סמך הצדדים החזקים המאפיינים את משפחותיהם

- מחויבות אירופאיתאך אין בו,  מבוגריםיתחושת השייכות לכלל המשפחתי וכיבוד כלפ

דרוש מחקר . לאוטונומיה אישית והבעה יצירתית, אמריקאית לאוריינות ולטקסט הכתוב

אמפירי נוסף כדי להציע את המתודיקה ספציפית של בניית ההתפתחות הקוגניטיבית בגן על 

אך ". הקרובהאזור ההתפתחות "באמצעות הגישה של , דועות לילדיםסמך הנורמות שכבר י

לאיזו קהילה אנחנו מחנכים את הילדים : מדובר בשאלה עירונית ובסיסית, בסופו של דבר

ת הלבנה דוגלת בשימוש נרחב בגני הגישה השמרני?  זכות להחליט על כךולמי יש ? הללו

תומכת שגם הגישה הליברלית . חובה על מנת לחדד את מיומנויות השפה האינסטרומנטליים

נדה 'לת באגגוד ןבסופו של דבר גם כ, ות יותר של אינטגרציה חברתיתעודנבצורות מ

מדיניות חינוכית . בון מיומנויות אחידות שימושיות בתרבות הרומגולית ופיתוח אאוניברס

אילו ,  את ילדיהםכיצד הם היו רוצים לחנך: והקהילההורים ה מתעלמים מחזון זאת

 .חיוניים עבור ילדיהםמיומנויות קוגניטיביות וחברתיות הם רואים כ


