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מדובר בסביבה שכוללת . תרבותי ידוע היטבה רקע לבין ה הילדיםחותתהיחס בין התפ

 תרבות היא גם אמצעי וגם ,תמבחינה זא. שפהותנאים חומריים , יחסים חברתיים, נורמות

 שקפהההיש לציין כי המחקרים האחרונים מדגישים את חשיבות . למידהה מטרת

חקר היחס בין התרבות .  והאידיאולוגיה של ההורים בתהליך התפתחות הילדים בגיל הרך

הקשר .  קיהחינוכית של ויגוטסלבין התפתחות הילד מבוסס בראש ובראשונה על התיאוריה 

-ולא כקבוע וחדהדדי תן מנתון למשא ו, לות החברתית נתפש כדינמיי הפעןבין התרבות לבי

  .כיווני

  

ידיאולוגיות של מבוגרים ועל הדינמיקה החברתית של  על א– קר אלוחי קבוצות משת

תרבותי של עדיפויות - רבות כדי למשוך את תשומת הלב למבנה הסוציו תרמו –קוגניציה 

אופי של החינוך בגיל הדי ברור כי . אסטרטגיות של קידום התפתחות הילדיםהו ההורים

תרבותיים -קשורה לתנאים סוציוהרך תלוי בדמות הילד שנתפשת בעיני המבוגרים ו

למרות ,  יחד עם זאת.תיות ותפישת ההתפתחות האידיאלית לנורמות תרבו, ואחרים

ני הילדים מתקשים לממש את מורים בג, י אינדיבידואלי ותרבותיהמאמצים להכיר בשונ

  .ועלבפאלה  ההעקרונות

  

 במיומנויות  תפישות האוריינות בארצות הברית היו ממוקדיםXX-במשך רוב המאה ה

במשך רוב . ות של קריאה וכתיבה שתוארו כמעורבות פעולה ואוטונומית עם הטקסטיבסיס

פרקטיקה זאת הלכה בקנה אחד :  6ה מתחיל בגיל פה הזאת לימוד פורמאלי לקריאה היהתקו

 מאפשר 6.5  -טענה כי הגיל המנטאלי היא ; 30- בשנות הרווחה ה שתזועם ההיפ

המחקרים האחרונים הביאו . ילאים הקודמיםגהוריינות מאשר להתקדמות טובה יותר בא

.   מגיל הבשלות לקריאה לתהליכים המובילים להופעת ניצני אוריינות–לשינוי בנושא הדיון 

רה ושהיא ק ;תפישת אוריינות רחבה יותר מאשר התפישה הפורמאלית שהייתה נפוצה בעבר

אירועי " של  כלשהומספרכוגדרת כעת אוריינות מ. תרבותית של הילד-לסביבה הסוציו

ת טשטשמהגדרה זו יש לציין כי . תרבותי-שבעצמם ממוקמים בהקשר סוציו"  האוריינות

  .מאליתרפו- הגבול בין למידה פורמאלית ובלתיאת 



  

 התמקדו בבעיה של הפער בין מספר המחקרים בארצות הברית בשנים האחרונות

האחיד של כיתה בבתי ם בבית לבין השיח הפרקטיקות התרבותיות והלשוניות שילדים חווי

פיות של אוריינות ים מיומנויות ספצידגם הלחץ המתמיד להקנות ליל; פר וגני חובההס

השייכים ,  פער זה גורם להורים רבים.בגילאים מוקדמים יותר ויותר עומד במרכז הויכוח

המשותפת בינם בגלל היעדר ההבנה , לא לשלוח את ילדיהם לגני הילדים, לקבוצות המיעוט

  . האתגרים והפתרונות בתהליך של התפתחות הילדים, לבין המחנכים אודות הבעיות

  

שמאפשר את הניסיון האיטלקי ושל פרדיגמה אחרת של למידה בגיל הרך דוגמא להלן נביא 

החוק שקובע את הזכות של כל ילד ללמוד . לקבל פרספקטיבה שונה על למידה בגני הילדים

בלגיטימיות של פירושים שונים של חינוך בגיל הרך גם כן מכיר ) 1969משנת (בגו חובה 

המטרה של החינוך בגיל הרך מוגדרת .  ומדגיש את התפקיד החיוני של ההורים בתהליך זה

 אלא ידית העתרהיגם על ידי ההורים וגם על ידי המורים לא כהכנת הילדים לקרי

במרכזה עומד . הדבר נכון גם לגבי הלמידה המוקדמת. ומגוונתכהתפתחות אופטימאלית 

לגורם זה , כפי שמראים המחקרים (פיתוח מיומנויות חברתיות וקשרים חברתיים של הילד

יכולתו לחוש בנוח בעולמות חברתיים , )יש השפעה גדולה גם על התפתחות הקוגניטיבית

מה של משרד החינוך האיטלקי לא במקרה היוז. בית הספר, קהילה, כגון משפחה, שונים

,  נתקל בהתנגדות מקיר לקיר מצד הורים6 במקום גיל 5להתחיל את חינוך החובה בגיל 

תנגדות התבססה על האמונה בצורך החיוני בהקשר לוקאלי כמנוגד הה. מורים וחוקרים

למידה המטרת תוכניות ת כי הגורסלאחידות מערכת בית ספרית של המדינה ועל התפישה 

  . בגיל הרך היא להכניס את הילדים לתוך הקהילה

  

ספר מערך הו קומוניקציה סימבולית,  האוריינותהמחקרים שנעשו באיטליה אודות ניצני

אך ישנו גם שוני , בגיל הרך תואמים באופן בסיסי את המחקרים שנעשו בארצות הברית

 יותר ם לראות בפעילויות האוריינותבם מסרבימחנכים האיטלקים ברוה: בגישה הבסיסית

הם ; כפי שהיא נהפכה להיות במדיניות החינוכית בארצות הברית, על- ולא מטרתמאמצעי

ת של יו אמיליה פעילויות האוריינות קיימת במסגר' כך ברג.מתנגדים לסגידה למתודה

ודות  העב).השפה הסימבולית של אומנות, למשל(תמיכה בשפות סימבוליות רבות 

 מבהירות כי יש להם רצון ויכולת לשמש 5- 4אומנותיות שנעשות על ידי הילדים בני גיל ה

 כאשר המחנכים בונים חוויות .בשפות סימבוליות רבות ולהביע את עצמם באמצעותן

לו ם מכירים בערך פנימי של חוויות אה, לילדים שיתרמו להתפתחותם החברתית והלשונית

השקפה בגישה זו משתקפת ה. להשגת מטרה חינוכית זו או אחרת ולא רק כאמצעי ןכשלעצמ

  .תוך כדי דאגה לעתידם, צורך לכבד את חיי הילדים בהווההשל 

  



 גם במדינות ים לאיטליה אלא פועליםלו אינם מוגבלא יםיש לציין כי רעיונות חינוכי

די ה של צורך לדחות את לימומבמדינות רבות קיימת תחושה דו.  אירופאיות אחרות

: בריטניה מהווה יוצא מהכלל(האוריינות הפורמאליים עד לתחילת הלימודים בבית הספר 

בשבדיה חינוך , למשל). תוכניות לחינוך בגיל הרך מתאפיינות בהגדלת הציפיות האקדמיות

" הצלת הקריאה"בארצות הברית הגישה של , לעומת זאת.  7אקדמי פורמאלי מתחיל בגיל 

הפגמים בקריאה עוד לפני שהילדים מגיעים לגיל של החינוך אמורה לזהות ולתקן את 

מהווה קונצפט " ילדים בסיכון"הבדל זה מזכיר לנו כי במידה רבה מושג של . הפורמאלי

    . תרבותי-סוציו

  


