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יינות פיתוח האורהתפתחות האוריינות בקרב הילדים ו לעיקריות גישות ניתן למנות כמה 

  .מוקדמת

  

  לקריאהילדיםמסוגלות של זו טוענת כי תיאוריה ). Gesell(תיאוריית ההבשלה  .1

 של הבשלה םתהליכיתלויה בהגעתם לשלב התפתחותי מסוים שהינו פועל יוצא מ

בבתי ; XX-מאה ההזאת הייתה נפוצה במחצית הראשונה של תיאוריה .  ביולוגית

ספר השתמשו בטסטים של מוכנות שהיו אמורים לבדוק האם ילדים בשלים 

 מעורבות חסו חשיבות לילא יתומכי תיאוריה זאת . להתחלת לימודי האוריינות

 חוזרת של מיומנויות  לימוד האוריינות נעשה על ידי הוראה.ההורים בתהליך

  .נפרדות

 פועל יוצא שלמוכנות לקריאה  גם כן רואה ב)Thorndike (תיאוריית ההתפתחות .2

 באמצעות ניתן להשפיע על תהליך ההתפתחות אך היא גורסת כי, שלבי ההתפתחות

 כמיומנויות נפרדות שנלמדות את יכולות הקריאה והכתיבה ראו. תקדמומוחוויות 

 גם כאן תפקיד . טאליתבנפרד ממיומנויות אחרות על ידי הוראה ישירה פרונ

 .מעורבות ההורים מתקיימת במסגרת התוכניות המודרכות, מוגבלתפש כההורים נ

 הגישה קושרת את האוריינות ).Piaget(אקציה  ההתפתחות באינטרתיאוריית .3

ת כחלק ומיומנויות האוריינות נתפש.  האקטיבית של העולם על ידי הילדיםלבנייה

תיאוריה זאת מתבססת על הגישה . של הילדאינטגראלי של מיומנויות אחרות 

 דגש על התפקיד הקוגניטיבי של ה שם'פיאז, כך. ה'ההתפתחותית של פיאז

ללימודי " שפה שלמה" נובעת גישה של ,מהתיאוריה הכללית הזאת.  קחשהמ

מודגשת החשיבות של .  לטיפוח האוריינותעדיהספקת סביבה עתירת מ, האוריינות

 .חוויות הילד במשפחה

תרבותית לאוריינות מתפתחת - גישה סוציו). Bourdieu(תרבותית -  סוציויאוריהת .4

יה טוען כי אוריינות זאת יבורד.  יהיעל סמך התיאוריה של ההון התרבותי של בורד

 כאן מודגש כי ידע ומיומנויות בתחום האוריינות .אחת הצורות של ההון התרבותי

קיימות פרקטיקות .  ם נלמדיםתרבותי שבמסגרתו ה-בהכרח תלויים ברקע סוציו

בתוך המשפחה והקהילה ילדים מתרגלים לפרקטיקות .  שונות של אוריינות



אך במוסדות החינוך רק חלק מהפרקטיקות נתפשות , אוריינות מסוימות

רכשו בבית יכולות להיות הפרקטיקות שילדים .  ת ובעלי ערךכלגיטימיו

 את הילדים מעבירמה ש, ותיבקונפליקט עם הצורות המקובלות של ההון התרב

 השאלה היא האם לימודי האוריינות במסגרת פורמאלית .  של חלשיםבהללו למצ

משמעות הדבר היא גישה לא שווה . לוקחים בחשבון את ההון התרבותי הקיים

תרבותיות שונות - ילדים מקבוצות סוציוןים בישגהפער בהי. למשאבי האוריינות

 . בגיל הרךות מוכר על יד חוקרים של אוריינ

  

 :תרבותית לפיתוח האוריינות- הסוציות עקרונות הגישה אנציג בהרחבה 

  

רבים . בית ספר-מתרחשת בבית הילדים בגילאי טרוםהמחקרים שמים דגש על הלמידה ה

עבור ילדים רבים אוריינות . יומיות- במסגרת פעילויות יוםניצני האוריינות מופיעיםמ

הן גם , פעילויות אוריינות לא רק בנויות חברתית. יומית-םחוויה היוההופכת להיות חלק מ

. קשורות לערכים ופרקטיקות תרבותיות של הילד ומשפחתו, תלויות בתרבות ספציפית

 נטען כי .אירועים חברתיים ותרבותייםנורמות ותפישת אוריינות קשורה בעיני הילדים ל

מה , האוריינות שלהןבמשפחות מתרחשת סוציאליזציה של הילדים לתוך פרקטיקות 

  . שמשקף ובונה זהויות חברתיות ותרבותיות

  

באמצעות מעורבות באוריינות במסגרות משפחתיות ילדים רוכשים מיומנויות שקשורות 

 דהאוריינות שרוכש ילד בביתו היא מאו.  באינטראקציות ספציפיות שלהם בתוך המשפחה

דל גדול בין בתוך קהילות יש ה וספציפית ומשתנית מקהילה לקהילה  ואפילו בתמיוחד

 משתנות לא רק מיומנויות טכניות אלא .משפחות באשר לפרקטיקות מקובלות של אוריינות

  .מטרה וערך של האוריינות, יעוד

  

שבהתפתחות של המיומנויות האוריינות על הילדים לאחרונה נמתחה ביקרת על הרעיון 

נטען כי הדגם הליניארי האחיד של התפתחות לשונית אינו יכול . לעבור דרך שלבים קבועים

.  רכים השונות ותלויות תרבות של פיתוח סגנונות קוגניטיביים ולשונייםדלתאר את ה

ות מתור המעורבות תרבותית טוענת כי שפת הילדים ואוריינות מתפתח-הגישה הסוציו

  . ברתיים מסוימיםח קשרים תרבותיים וופעילות אקטיבית במסגרתהישירה 

  

שי נ הורים ואבסיוע של דרכים של קידום האוריינות של ילדים קטנים 3ניתן להצביע על 

  : שמתרחשות בתוך החוויות של חיי היום יוםמקצוע

מחית יותר שבמסגרתה אינטראקציה של הילד עם דמות מו: שיתופיתברמה מעורבות  -

  .תאינטראקטיבילמידה מתרחשת 



 לחקות את –תפקיד הילד הלומד . תפקיד המומחה להציב דגם לביצוע: ביצוע מודרך -

 .הביצוע

 .העברת מידע ישירה לילד כתגובה להתעניינות שלו בנושא -

  

 תאוריינואך אין זאת , ראינו כי ילדים אכן מפתחים אוריינות במשפחותיהם ובקהילותיהם

ילדים בעלי אוריינויות מגוונות . נויות ופרקטיקות של אוריינותידה אלא מגוון אוריייח

. בצורה אחידה ומגובשתמגיעים לגני ילדים ומוסדות החינוך שבהם אוריינות נקנית 

מוצאם זאת בהתאם ל, אך לא לכולם,  היטב לחלק מהילדיםו יהיו מוכרותלפרקטיקות א

רגילים לפרקטיקות אוריינות אחרות ועבורם לימוד אוריינות ישנם ילדים ש. תרבותי-הסוציו

  .  וקשההחדשהפך לחוויה ראשוני במוסד החינוכי י

  

 שלם לחיזוק ושימור כווני מני הילדיםבהמחקרים מראים כי לימודי האוריינות הממוסדים 

תוך דחייה הצדה של חלק אחר והתעלמות זאת , יקות שילדים מביאים מהביתטחלק מהפרק

 באיכות של מיומנויות כאלה ואחרות אלא לא הדבר תלוי . מסוימותחלטת מפרקטיקות מו

אוריינות במשפחה לבין הפער בין הרגלי יש להדגיש כי . ך להןיבהון התרבותי שמשוי

 לא בעצם השוני אלא בהעדפה ותמיכה ץאוריינות הנלמדות בגן ילדים נעומיומנויות 

  .ון אחרותות מסוימות על חשביקפרקטבסלקטיבית 

  

 רבות נאלצים  תוכניותתגרהורים במס" שיפור הסטנדרטים"תחת המסווה של ,  לכךףבנוס

 כזה שנדרש במוסדות –לעבוד עם ילדיהם על נושא האוריינות באופן מאוד ספציפי 

הרי ; אות כחיוביותו נריוזמות אל, על פניו. תרבותי שלהם-ללא קשר לרקע סוציו, חינוכיות

אך במחקרים נטען . ר לילדים גישה לפרקטיקה של האוריינות בבית הספרהן מכוונות לאפש

זאת ו הון תרבותי וחברתי בבית מקבליםילדים כאשר ניתן להשיג מטרה זאת בפועל כי 

, במקרה אחר. שלהם יש ערך בעיני הממסד החינוכיתרבותיות -במידה שלפרקטיקות סוציו

 מורים ומחנכים של ילדים קטנים ,וונותתרבותיות מג- ילדים משכבות סוציובאשר מדובר כ

 , הילדיםלמטען התרבותי שללהגיע   גישור שתאפשרלמצוא דרךכיצד לדעת  חייבים

הדבר אינו קל . פרקטיקות אוריינות זרות להםרק  זאת במקום לכפות עליהם – לפתחוו

  . בניית יחסי אימון בין בעלי מקצוע לבין הקהילה וההוריםדרושה  לשם כךו

  

לבין הפרקטיקה  ההדוק בין לימודי האוריינות לילדים קטנים במוסדות החינוךהקשר 

יש להדגיש . הוא הכרחי עבור הצלחתם, התרבותית של האוריינות אליה הם נחשפים בבית

גם את הצורך לשנות את שיטות ההערכה כדי שהם ישקפו לא את הגישה האחידה כלפי 

תרבותי וייקחו בחשבון את מגוון - סוציוהאוריינות אלא יתייחסו לאוריינות בהקשר ה

  . הגישות והמיומנויות המתפתחות



  

תרבותית לפיתוח אוריינות בגיל מוקדם אינה רואה צורך לבחור בין -סוציוהגישה ה, ובכן

נטען כי אין מתודה . תרבותיות שונות של האוריינות-מתודות מגוונות ופרקטיקות סוציו

ות בצורות נורייחברתיות של אבנות את הפרקטיקות המתודות שונות עשויות ל; נכונה אחת

אוריינות שבאמצעותם פרקטיקות החב של רבמקום זאת יש להקנות לילדים מגוון . שונות

  :הם יוכלו

  )'להכיר ביחס בין צלילים לאותיות וכו. א.ז(טקסט הלפתח את הקוד של  -

 )טקסטואליים-דורש משאבים בין(להשתתף ביצירת משמעות הטקסט  -

 )לדעת את מטרתו וייעודו של טקסט ספציפי(ט באופן פונקציונאלי סמש בטקלהשת -

 .גילויי דרכים של בניית הטקסט ושל תיאור העולם בו: לבקר ולשנות טקסט -

  

 או התפתחותיות ויכולות להתבצע כברלו אינן היררכיות יש לציין כי ארבע פרקטיקות א

  . מגיל קטן מאוד

  

  

  


