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- המחקר הנוכחי מתמקד בשינויים שהתרחשו בלימודי האוריינות בבריטניה בגילאי טרום

  ).5-7 (1ושלב ) 3-5(בית ספר 

  

 )reception classes (גן-  בכיתות4 מהילדים מתחילים את חינוכם הרשמי בגיל 80%- כ

.  4 - ל5- התחלת לימודי בית הספר ירד מל  שעכי הגיל הממוצ ניתן לומר .שבבתי הספ

איכות הלימודים בכיתות ספגה ביקורת בעקבות דגש מוגזם על הפורמליזציה ועל 

ל גני שמבוססות על משחק ה, הקוריקולום והיעדר המשכיות מגישות לא פורמאליות

בית ספר נבע ממכלול - הרחבת מדיניות חינוכית ממשלתית והכללה של גילאי טרום. הילדים

 יש .רמה הלאומית וגם ברמה הבינלאומית גם ב–כלכליים וחינוכיים , גורמים חברתיים

     .נדה הפוליטית'לקחת בחשבון גם השפעה גדולה של האג

  

על תהליך זה השפיעו תוצאות המחקרים האמריקאיים שקשרו בין איכות גבוהה של חינוך 

" ההאיכות הגבוה ".ות של העברה מילדות לנערותבגילאי טרום בית ספר לתוצאות חיובי

נוך בבית וקוריקולום חי,  ספר שכוללות משפחהמשמע תוכניות לימודים לגיל טרום בית

חינוכית הלאומית לעיתים שיקפה המדיניות היש לציין כי , יחד עם זאת. מכוון קוגניטיבית

חקר שהתייחסו לגילאי תוצאות המ.פשטני למדיאת תוצאות המחקרים הבינלאומיים באופן 

 אמפירית נכונה של הבדלים בדיקה ללא גם בלמידת ילדים קטנים יותרשמו יו ,5-11

התוכניות הלאומיות של  הביקורת על. ברמות שונות של חינוך" אפקטיביות"במנגנוני ה

  2000-תחילת שנות הו 90-חינוך לאוריינות בגילאים מוקדמים שנוצרו בסוף שנות ה

ה על  בדגש יתר על לימודים פרונטאליים של כל הכית, מדים פורמאליות בהיותהתמקדה  

 בין המדיניות  היעדר תיאוםבין הבעיות העיקריות נימנו. דואליתחשבון עבודה אינדיבי

היעדר , וקדמתוהקוריקולום לבין הידע התיאורטי בתחום חינוך ילדים בגיל הרך ולמידה מ

קשר הדוק בין גישה לאוריינות לבין שיח , דשה בביסוס הגישה החעקרונות פסיכולוגיים

יוחד לאור  בממדאיגה נות בגיל מוקדםונות הפדגוגית של לימודי אורייכהנ.  פוליטי במדינה

יצוב סגנון בהקניית מיומנויות למידה ובע כי כישלון משמעי- באופן חדהמחקרים המדגישים



טווח במהלך ות ארוכות  להביא להגבל בית הספר עלולבתחילתלמידה אישי של תלמיד 

לת לימודים פורמאליים בגילאים חנת כי התעטועל טענה זו נשענת ביקורת ה. הלימודים

ק משמעותי זמיוחלות אלא להביא לנהתוצאות למוקדמים עלולה לא רק שלא להביא 

  .להתקדמות העתידית של הילד

  

וגיה ההתפתחותית  ניזון ממחקר שהתפתח בתחום הפסיכול באופן מסורתי החינוך בגיל הרך

מושג נכונות ללמידה ופרקטיקה מתאימה , חשיבות השלבים הקשורים לגילאיםאת והדגיש 

פרקטיקה חינוכית והתפתחות הקוריקולום לאחרונה נשענו על בסיס . לרמת ההתפתחות

קוריקולום מבוסס , לל מחויבות לגישה ממוקדת בילדיאולוגי ותיאורטי אקלקטי למדי שכאיד

אך . ילדהשות של חקירה וגילוי ודגש על הצרכים האינדיבידואליים של גי, על משחק

 של ילדות מוקדמת לבין  ואידיאולוגיהקההמחקר חשף את המתח הפנימי בין הרטורי

). Reception classes( בכיתות גן 4 -  ה בניבמיוחד לגבי , בכיתות הלימודים המציאות

ן גישות חינוך לא פורמאליות המבוססות  הייתה אמורה להיות שלב מעבר ביזוהתחלה כיתת 

 םהצביעו על מקרימחקרים שונים .  על משחק בגן לבין הקוריקולום הפורמאלי בבית הספר

 על חוסר התאמה בין תוכן הקוריקולום לבין וכןמשאבים ותוכניות ב  אי התאמה שלרבים

  .  סגנונות הלמידה של הילדים בגיל הזה

  

 הפרדיגמה ןינמיקה ביד בחשבון את הותשל מחקר לוקח חדישותהגישות היש לציין כי 

מודרניות של -וסט גם את הפרספקטיבות הפותהפרשנית לבין הפרדיגמה הביקורתית וכולל

מחקרים . עמםעל המורים אלא בשיתוף פעולה רק מחקר מתבצע לא ה .הבעת קול והעצמה

 מרכיביבים את ו לראות כיצד מורים משלעוסייאלה סייעו להבליט את דעות המורים 

 יתר ם התברר כי מורים מצביעים על עומסבמחקרי. משחק לתוך הלמידה של קוריקולוםה

ל הבעיות הנפוצות על פרוצדורות ההערכה ולחץ על קוקירולום בגיל הרך כע, ריקולוםבקו

שפעת הקוריקולום ה בעיני המורים חשיבות המשחק הייתה דומיננטית יותר מאשר .ביותר

יה הידע של המורים ה, למעשה. יל הרךילו ידע מקצועי אודות למידה בג מורים ג. הלאומי

 קוריקולום הקשר של הנטולי, טיעונים הרדוקציוניסטיים עשיר ומורכב יותר מאשר ה

  .הלאומי

  

: אך בגישותיהם הפדגוגיים היו שתי נקודות בעייתיות, מורים ניסו להעשיר את הקוריקולום

ים במשחק וזאת בעקבות הדעות הנפוצות בדבר חשיבות המשחק הם בעצמם לא היו מעורב

 גבוהה של ילדים לכל יחסעוזרים והיעדר , כמו כן; ללא התערבות של מבוגרים, החופשי

 לכך החינוך הביאה מדיניות יש לציין כי התפתחות .  בשונה מהמצב בגני ילדים,מבוגר

, גישות לימוד פורמאליות ויותר יותר בבתי ספר אומצו +4ההתחלתיות עבור בני שבכיתות 

הגיעו ' גם מורים בכיתה א.  חופשית של המורה שנשאר למשחק ולפעילות ןחת הזמוהופ



וצאות בהתאם צורך להתמקד בהשגת התרידה בגמישות בתוכן הקוריקולום ולמצב של י

 מטרות הלמידה בלי להתחשב בניית מלמעלה חייבו  נוקשותרישותד.  למבדקים הלאומיים

כך התבצעה התזוזה מהדגם הממוקד בתלמיד ששם . בנה שבפועל גילו הילדיםהע והביד

דגש על ההישענות על מיומנויות הילד לדגם הממוקד בקוריקולום שבו על הילדים להתאים 

  . ם לדרישות המערכתמאת עצ

  

קוריקולום והשפעת ל יחס המורים לגבימחקרים ליש לציין כי התוצאות הנלוות 

שינוי בתיאוריה או :  שינוי בעמדות המוריםהראו םאומי על פעילותהקוריקולום הל

, חשיבה רפלקטיבית: תהליך של שלושה שלביםהשינוי התבצע כ. רקטיקה או בשתיהןבפ

 את הדגישוהמחקרים . שינוי תיאוריה ופרקטיקהו מתמקדת בבעיות, פרקטיקה ביקורתית

  .חשיבות המעורבות הפעילה של המורים

  

הרהורים וניסיון להסתגלות ,  היו גם רמות שונות של התנגדותשתוארו לעיללמרות הנטיות 

 להשפיע במידה זו או יכלובתי ספר מקומיים . צברו בהתאם לניסיונם ולוותק ש,בין המורים

 אותה להתחשבות גדולה יותר לכווןלאומית והמדיניות האחרת על המימוש המעשי של 

בדקו את יישום שהמחקרים . גן ובכיתה א- בכיתת ים של התלמידיםבצרכים האינדיבידואלי

ביצוע  הצביעו על הקושי המשמעותי של המורים ב11 – 4הקוריקולום עבור הילדים בני 

 המאפיינים הבלתי ןהיררכית של הקוריקולום לביהוליניארית המסגרת ההתאמה בין ה

י אומנם  כיש לציין. צפויים של התפתחות הילדים הקטנים ותחומי ההתעניינות שלהם

. יות הכלליתמשחק קיימות גם בכללים המגדירים את המדינההמלצות לערב את הילדים ב

 קשה במיוחד לאור הצורך של המורים העובדים עם ילדים קטנים אך מימוש המלצות אלו

 לכיוון גישות של משחק החופשי בהתערבותמלשנות את גישתם המסורתית של הימנעות 

תרבותית מודרנית וגם לאור הדרישות -ת על ידי תיאוריה סוציוהתערבות אקטיביות המוצעו

  . של מסגרת המדיניות

  

היא " לצוות ולפקח"מדיניות החינוכית בסגנון של ברפורמות ביצוע ההסכנות של אחת 

 עלולה להיות  תוצאה זו. סיביים של השינויים הנכפים מבחוץאפמבצעים למורים ההפיכת 

 אכן לאחרונה .  עצמהחינוכיתה מדיניותה המוצהרות של שלילית מאוד גם לאור המטרות

כך למשל . שהוראות המדיניות הרשמית הרחיקו לכתמצביעים על כך הופיעו מחקרים ה

הרסנית  רדודה וגישההביא ל) "performativity"(כי הדגש על הצד הביצועי , נטען

מכשולים בדרכם  יתוח  להכשיל את הילדים ולהביא לפועלוללתהליכי הלימוד והלמידה 

של ההוראות על " לא נכונה"חשוב להדגיש כי האינטרפרטציה ה,  יחד עם זאת.הלימודית

נוכית המתאפיינת בדגש למדיניות החי, ידי המורים הינה מתבקשת ותואמת להקשרן הרחב

  .יתר- על הישגיות והערכה ובביורוקרטיזצית



  

ם של תיאוריות הלמידה שאלה של התאמה בין מדיניות הקוריקולום לבין הממצאיה

 המערכת לשפר את דקיימים לחצים מצ.  ויכוח סוערבמרכזהמודרנית עדיין עומדת 

ימודים ולשם כך להרחיב את תוכניות הלשל תוכניות הלימוד בגילאים שונים ההמשכיות 

 הארגונים המקצועיים קוראים לסיום של לחץ זה ,לעומת זאת .לכיוון גילאים קטנים יותר

בגיל  על מנת לאפשר יצירת מרחב לקוריקולום מאוזן יותר עבור ילדים 7יל בסביבות ג

   . בעתיד נוכל לדעת רק ,שטחב הנובעת מהניסיון , באיזה מידה תצליח התנגדות זו.הרך

  

  

  


