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- חוויותיהם היוםבמהלך בנוי ים מתחילים מגיעים לבית הספר עם מטען של ידע תלמיד

אחד האתגרים הפדגוגיים המרכזים הוא לעזור לילדים להעביר .  מחוץ לבית הספריומיות

מאפשרים השתקפות של המגוון השלם של חוויות  הזנטציהרפראת הידע שלהם לתוך סוגי ה

באופן אידיאלי הגישות ללמידת השפה וההערכה אמורות להיות מבוססות על . אנושיות

 לייצג את המחקרים מראים כי ילדים מסוגלים. הסגנון האינדיבידואלי של רפרזנטציה

סגנונות , דרך כלל ב,אך לעומת זאת. מערכות סימבוליות שונותרעיונותיהם באמצעות 

מסגרת במיוחד ב, ספרהבבתי קבלים הכרה והערכה הרפרזנטציה האלטרנטיביים אינם מ

 מסוגלים 5-6בני , במחקר הנוכחי ניסינו לבדוק באיזו מידה ילדים קטנים. לימודי האוריינות

  .להשתמש בציורים על מנת לבטא את הידע ואת הניסיון שלהם בתחום האוריינות

  

ים כי אוריינות בתנאים המודרניים משמע לא רק יכולת לקרוא ולכתוב אלא החוקרים טוענ

.  הקניית יכולת שימוש בצורות רפרזנטטיביות שונות עבור הבעת המשמעות והעברת מסרים

 מערכות של כינון והבעת ת ללמידה מתבססת על ההנחה שרואה כלמודאלי-הגישה המולטי

מודאלית - חוקרים שדוגלים בגישה המולטיבשנים אחרונות גדל מספר. תהמשמעות כשוו

דרמה וסרט מהווים צורות , ריקוד, מוזיקה, גישה זאת טוענת כי אומנות. ללימודי האוריינות

ההגדרה הרחבה של . אוריינות שונות שכל אחת מהן משחקת תפקיד חשוב בחיי הילדים

ענת על נש אלא אוריינות אינה מסתפקת בתפישת האוריינות כקשורה לטקסט ולשפה

תומכי גישה זאת מדגישים כי כל אחת מהמערכות . תפישה של מערכות סימבוליות מגוונות

  . הסימבוליות הללו מהווה אופציה לגיטימית וחשובה לכינון והעברת משמעות

  

מראים כי לתפישה של ציור כדרך להבנת עולם הילדים והידע שלהם יש קודמים מחקרים 

ורבאליים ככלי טבעי ויננטית שרואה את האמצעיים הפוטנציאל לשנות את הגישה הדומ

 בתי הספר אינם מכירים בצורות ,למרות זאת. וראשוני להבעת הידע והחוויות האישיות

- הכנסת רפרזנטציות מולטי. האלטרנטיביות של רפרזנטציה שקיימות בעולם התרבות

וגם מאפשרת מודאליות לתוך הקוריקולום הבית ספרי הייתה מדגישה את הגבלות השפה 

  . ורגשות של תלמידיםהבעה של מגוון רחב הרבה יותר של חוויות



  

חשובה . תרבותית של ויגוטסקי-הגישה שאנו מציעים כאן מבוססת על התיאוריה הסוציו

-כגון אוריינות מתרחשת ברמה הבין, במיוחד טענתו כי העברת והקניית הידע התרבותי

טענה זאת מאפשרת לנו לראות את .  ילד הפנמה מצד המתרחשתאישית ורק לאחר מכן 

חשובה לנו גם . תרבותית- ביבתו הסוציות מצד הילד כתלויות בסיוועבניית והבעת המשמ

 קונצפטים ספונטאניים . תיאוריה של ויגוטסקי בדבר התפתחות ספונטאנית של קונצפט

 כלל כאשר המידע אודות אוריינות הילד מתקבלת בדרך. מתפתחים מתוך חוויות הילדים

 את המידע באמצעות הציורים מאפשר, פרבאמצעות הפרקטיקות המקובלות בבתי הס

קפות גם צורות האוריינות תשבתוכה מש,  האוריינותאודותצצה לתוך החוויה האישית הה

  .הקונבנציונאליות הנלמדות בבתי ספר

  

מגוונת  שכוללים אוכלוסייה ,המחקר שלנו התמקד בשני בתי ספר יסודיים בקנדה המערבית

קבוצתי המחקר כלל דיון ).  ב–כיתות א  (5-6 בילדים בגילאי ,מבחינה לשונית ותרבותית

ציורים של הילדים ה, כתיבה בחייהםהקריאה וה של מהעם הילדים אודות האוריינות ומקו

  .  אישית איתם אודות פירוש של ציוריהםבנושא ושיחה

  

בהקשר של גם הבית והמשפחה ושל שת האוריינות בהקשר  עמדו תפיחקרבמוקד המ

תפישת הילדים באשר למקום האוריינות , זהותל הקשר בין אוריינות ,הקהילה ובית הספר

לינגוויסטית- התודעה המטה,בעתידם
  .  של הילדים 1

  

אחרונים ה, לאחר שהצגנו את תוצאות העבודה שלנו עם הילדים למורים בבית הספר

, כפי שהסתבר,  הבנה –ות משמעויות האוריינות הופתעו מההבנה של הילדים אודות מורכב

. כיתתיות בנושא האוריינותהפעילויות הבמסגרת , לפחות לא במלואה, ידי ביטוילא באה ל

הגישה המקובלת במערכת החינוך שמעניקה לשפה תגובות אלה של המורים מדגימים את 

ורים מאפשרים  הצי, לעומת זאת.  שונותהמקום המועדף בין מערכות הרפרזנטציהאת  

לילדים להביא לידי ביטוי את הצדדים האחרים של חוויותיהם שבקושי משתקפים 

  . בפעילויות לשוניות רגילות

  

תוצאות מחקר זה ומחקרים דומים אחרים שמים סימן שאלה על הנחה המקובלת כי מערכת 

 רוצים לביטוי של כל תוכן שאנוביותר מתאים הנוח וההשפה היא האמצעי הקומוניקאטיבי 

                                                 
ישנ� לפחות שלשה . מטה לינגוויסטיקה היא החשיבה המודעת על משמעות הסמלי� של השפה 1

לשפה פוטנציאל גדול יותר מהסמלי� ) 1: תחומי� בה� המטה לינגוויסטיקה באה לידי ביטוי
; שהסמלי� יכולי� לייצג דברי� אחרי�) 2; ליתוהדבר חורג מהמשמעות המילו, הפשוטי�

אני אשאר יוסי ג� , א� שמי יוסי(ושהאובייקטי� יישארו אות� אובייקטי� ג� יקרא� לה� ש� אחר 
  .אפשר לכתוב דברי� בדרכי� שונות, השפה היא נזילה) 3; )א� מישהו יקרא לי בש� אחר

  .'וכ, באירוניה של משפט, יל במטאפורותילד מתחיל לפתח מטה לינגוויסטיקה ברגע שהוא יכול להבד



 ילדים קטנים שפה מקבלת מקום מועדף בין עם בעבודה לכך כי הנחה זאת גורמת . לבטא

מחקרים שטוענים כי שפה ואומנות הן קיימים  יש לציין כי.  שיטות רפרזנטטיביות אחרות

 בכל מה שקשור לבניית קונצפטים וליות שפועלות בצורה שונה לחלוטיןשתי מערכות סימב

הבנה הקונצפטואלית והדמיון שמשתקפים בציורים אינם יכולים לבוא וקומוניקציה וכי ה

במחקר שלנו ראינו כי . גם לא באמצעות נראטיב, לידי ביטוי באמצעות מערכות לשוניות

הציורים של ילדים אודות תפישותיהם של אוריינות עשויים להעניק לחוקרים ולמורים 

יש לציין כי .  הילדיםאצלריאה וכתיבה דרכים אלטרנטיביות להבנת כינון מיומנויות של ק

  . כמו בין דמיון למילה,  מערכות סימבוליות שונותןציור עשויי לשמש כגשר בי

  

 הדגש.  בחירת מערכת הסימבולית לאינטראקציה קשורה גם לאישיות וגם להקשר החברתי

 את המקום של צורה ףעל האוריינות הלשונית במערכת החינוך המודרנית משקהבלעדי 

כאשר , אך בזמן האחרון התמונה מתחילה להשתנות, רפרזנטטיבית זו בתרבות המערבית

כה חשוב , לכן. יםויזואליסימבוליות של דימויים יותר ויותר חשיבות מקבלות המערכות ה

מודאלית לאוריינות ותרחיב את - מערכת החינוך תאמץ את הגישה המולטילהגיע למצב ש

 נכון . לתהליכים של פענוח של טקסט כתוב בלבדנוכחית הקשורה צרה ההפרדיגמה ה

מערכת החינוך מתעלמת מההיבטים הויזואליים של ניצני האוריינות ומצורות , להיום

 של כינון  המגווניםהתהליכים המנטאליים. כגון ציור, של רפרזנטציהאלטרנטיביות 

מה צרה של  באמצעות פרדיגתהליכים ורבאלייםלהמשמעות  אצל ילדים קטנים מצטמצמים 

  .  הרשמיתהילדים למערכת החינוךשל  עם הגעתם ,אוריינות

  


