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בחברה ;  תלוי בהקשר התרבותי הרחבטיקה החינוכיתפרקסוג האוריינות הדומיננטי ב

לימודי האוריינות . המודרנית הוא תלוי בשימוש בטכנולוגיה ובאמצעי התקשורת

למעשה בנויים וספירה ושינון , כתיבה, המסורתיים  מקנים לילדים מיומנויות של קריאה

, תקופות קודמותאליטה המשכילה של פקידים ולהדרושות לשהיו לפי הדגם של המיומנויות 

 לשקף את הצורך התרבותי של ים לימודי האוריינות אמור,לעומת זאת. החל מימי הביניים

  . היום

  

 בחדירה הולכת וגוברת של טכנולוגיה ואמצעי התקשורת נת מתאפייהתרבות המודרנית

 . י להסתדר עם הטכנולוגיות המודרניותמיומנויות ישנות אינן מספיקות כד. בחיי היום יום

ידה על התהליך של  טבעית ורק מעאךהתייחסות נפוצה לשינויים הללו עם חשדנות עמוקה 

 סוקראטס התנגד למיומנויות החדשות של המילה הכתובה ,בדומה לכך .שינוי פרדיגמות

 את המושג של מגוון האחת הגישות המודרניות  מציע. וצייר אותן כהרסניות ומלאכותיות

, אוריינות מדיה, אוריינות שמיעתית, אוריינות ויזואלית, ובהנויות כמו אוריינות כתיאורי

  .אוריינות חברתית ואוריינות סביבתית, אוריינות תרבותית, אוריינות מחשבים

  

 ,ת מתמטיתרשרבנויות בש,  באמצעות מטלות מסודרות המסורתייםלימודי האוריינות

יכים מחשבתיים ילדים כאלה שאצלם תהל. השמאלי של המוח הצדמפעילות כולן את 

 )מרחביות=וויזואליות, פעולות קוגניטיביות לא וורבאליות(מתרחשים בחצידור הימני ש

 סגנון עלולים להרגיש קושי בהתמודדות עם, משחקים תפקיד חשוב יותר בקוגניציה

 מדובר בנטיות – כאן חשוב לעמוד על המונח של סגנון הלמידה . הלמידה שלא מתאים להם

, חשיבה,  זכירה,  לארגון מסוים של פעילויות של תפישהת ועקביות מאפיינו, אישיות

אך .  סגנון הלמידה הוא גורם חשוב מאחורי השוני בין התלמידים. 'פתירת הבעיות וכו

 של  מובניתבהעדפהתלוי המוח ובפעילות  ותביולוגינטיות מ מושפעשוני הזה ההמידה בה 

באופן כללי נראה כי נטייה לחשוב . קרה טרם נח,סגנון ורבאלי או ויזואלי של חשיבה

 מגמת עלייהנמצאת עכשיו  , זאתיחד עם, במילים יותר נפוצה מאשר נטייה לחשוב בדימויים

   . תרבותיים-מתמדת לאור מכלול תהליכים סוציו

  



 מיומנויות , גם אם יש להן בסיס ביולוגי ההנחה כימקובלת במחקר וגם בפרקטיקה החינוכית

  .פרקטיקהלרות בהתאם לניסיון והויזואליות משתפ

  

לפרש ולהבין מידע שניתן באמצעות דימויים , האוריינות הויזואלית מוגדרת כיכולת לתפוש

חלק ; יכולת לפרש נכונה מסרים ויזואליים וליצור מסרים ויזואליים; גראפיים או ציוריים

). recognition(מההגדרות מדגישות את התפקיד האקטיבי של הלומד שגורם להכרה 

 במובן שהם מעבירים מסרים שחייבים לעבור תדימויים ויזואליים יוצרים שפה מיוחד

בדומה לאוריינות לשונית היא , אוריינות וויזואלית. תהליך של פענוח על מנת לקבל פירוש

  .אם כי קיימים גם סימבולים או דימויים אוניברסאליים, תלויה בתרבות

  

 מיומנויות של  וגםיתוח מיומנויות של אוריינות ויזואליות טכנולוגיה דורשת פניתן לומר כי

ניתן להצביע על שתי  .אוריינות ויזואלית עשויות להתפתח בזכות השימוש בטכנולוגיה

הגשה הראשונה דוגלת בסיוע לתלמידים . גישות עיקריות לפיתוח אוריינות ויזואלית

הרי פענוח .  מתאימות אנליטיותים ויזואליים באמצעות יצירות טכניקותענוח קודבקריאה ופ

לעומת זאת הגישה השנייה שמה דגש על השימוש . משמע פירוש ויצירת משמעות

כאשר מיומנויות ויזואליות מתפתחות תוך כדי , בסימבולים ויזואליים ככלים קומוניקטיביים

  .ניסיון

  

ראפי לבין ציור בסימבול הג, אור, מרחב, ניתן לראות הקבלה בין השימוש במכלול של צבע

מחקרים מצביעים על הקשר בין פיתוח . פסקאות בטקסט, משפטים, השימוש במילים

היות ואוריינות ויזואלית קודמת לאוריינות .  אוריינות ויזואלית לפיתוח אוריינות וורבאלית

האוריינות הויזואלית מהווה אוריינות בסיסית בתהליכים , ורבאלית בהתפתחות הילד

 כמו כן .יומנויות של קריאה וכתיבהלרכישת מ) אך לא תחליף(וה בסיס קוגניטיביים  ומהו

אוריינות ויזואלית בקרב אנשים שנתקלים בבעיות בהבנה של השפה ליש חשיבות מיוחדת 

תורם ללמידה רגילה , כמו כן. כגון במקרה של לקויות למידה, המדוברת או הכתובה

וחשיבה וויזואלית מאפשרת ות וויזואלית אוריינהקניית מיומנויות של . ומועילה לתלמידים

לאחרונה פותחה מתודה , למשל. מקצועות שוניםבליצור מתודות אלטרנטיביות של למידה 

בטכניקות , מוש בגראפיקה אינטראקטיביתשיגלת בחדשה של לימודי מתמטיקה שדו

  .  והסברים מילולייםמילים ללא ויזואליות ובסימבולים גראפיים 

הסיכום השימוש בכלים הויזואליים בהוראה הראו כי האפקטיביות של מידת של מחקרים 

 יותר תה אפקטיבית גם דימויים וויזואליים וגם מילים הייהטימדיה שכלל מולבאמצעות

  . מאשר הסיכום באמצעות טקסט בלבד

  



ים מצביעים על כך שאלמנטים ויזואליים חשובים במיוחד עבור תלמידים מתחילים או מחקר

כי בקרב תלמידים מתחילים שימוש בדימויים , בין היתר, נמצא.  עט בנושאעם ידע מו

אך אינו משפיע על הקניית ידע , גראפיים עוזר במיוחד בהקניית ידע דסקריפטיבי

בקרב תלמידים מתקדמים דימויים גראפיים היו שימושיים במיוחד עבור ; פרוצדוראלי

השימוש בדימויים .  ידע דסקריפטיביהקניית ידע פרוצדוראלי ואנימציות עבור הקניית 

גראפיים צבעוניים לעומת דימויים גראפיים בשחור לבן מועיל במיוחד במהלך למידת 

  מוזגים בסיסיים 


