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 עם ד פילוסופיה ומתודולוגיה שבמסגרתה מחנכים מעורבים ביחו היום זהההתנסותיהחינוך 

, לפתח מיומנויות, ישירה ורפלקציה ממוקדת במטרה להגדיל ידעלימודית תלמידים בחוויה 

י תלויים בנסיבות ספציפיות של התנסותהיעדים הספציפיים של החינוך ה. לברר ערכים

צדק חתירה ל, פיתוח חשיבה ביקורתית, ופיבניית א: בין המטרות הנפוצות. השימוש בו

 לפדגוגיה ביקורתית היא בכך ששניהם התנסותיהמשותף בין חינוך . חברתי ואחרים

 מוסדות  של שינוי גבוה פוטנציאלבעלותמעודדים חשיבה ביקורתית ומפתחים פרקטיקות  

גוגיה  ופדיהתנסותהבעיות המרכזיות מולם עומדים כעת חינוך אחת . הדיכוי ויחסי הדיכוי

וד תיאוריה פריירה  הדגיש את הצורך באיחיש לציין כי . ביקורתית זאת בעיית היישום

 ומעשי מהווה אמצעי אמפיריכאשר ידע , דעת את הפרקטיקהתיאוריה מיי. ופרקטיקה

  . להבנה ולפירוש התיאוריה

  

 חינוךחום ם רבים זיהו את אי ההתאמה בין התיאוריה לבין הפרקטיקה בתיייהתנסות מחנכים

תיאוריות "ו) theories of action" (תיאוריות של המעשה"קיום פער בין , יהתנסות

תוכניות רבות של החינוך הניסוי מדגימות את חשיבותה של ).  theories in use" (בשימוש

יחד עם ; התנסותיתהחשיבה הרפלקטיבית ואת היותה המרכיב המרכזי בתהליך של למידה 

 לעתים קרובות לא נשאר מספיק זמן למימוש צורות שונות של בעבודה מעשית, זאת

אך בפועל , י הינה ממוקדת בתלמידהתנסות התיאוריה של החינוך ה,בדומה לכך. רפלקציה

כך נוצר פער בין הערכים . מורהב שנמצאות בשימוש הינן ממוקדות  רבותאסטרטגיות

  .ך הסביבה הלומדתתוב, מהלך הלמידההמוצהרים לבין הערכים שנוצרים בפועל ב

  

ים היא עדיין קיימת  רבתחומיםלמרות התרומה הגדולה של הפדגוגיה הביקורתית ב

אינה מספקת הרבה אך , דעת את המחנכים אודות עקרונות העבודה החינוכיתכתיאוריה שמיי

 ביקורתית הנטען כי הפדגוגים השייכים לזרם פדגוגי, בין היתר. תשובות לשאלות מעשיות

וניינים הרבה יותר בביקורת הפגמים של החינוך המסורתי מאשר בהצעת מודרנית מע

י קיים פער בין התיאוריה הביקורתית לבין כנטען . פתרונות אלטרנטיביים מעשיים

  .בתי ספרליישמן במסגרת של האפשרויות המעשיות 

  



בחינת ניתן להגדיל את הפוטנציאל של פדגוגיה ניסויית ופדגוגיה ביקורתית על ידי , ילדעת

בתיאור . הדרכים שבהן ניתן יהיה לממש את העקרונות החינוכיים שלהם בפרקטיקה בכיתה

פרקסיס כולל , כפי שמסביר פריירה. של פרקטיקות כיתתיות אנו נישען על המונח פרקסיס

כולל רפלקציה , פרקסיס מתחיל מהרעיון המופשט ומהחוויה.  כל רפלקציה וגם פעולה

  . לכן מתרגם אותם לפעילות מודעתהחוויה ו/אודות הרעיון

  

  :ירו מעודד גם תלמידים וגם מורים להציב את השאלות הבאות'ג

  ?מה נחשב כידע -

 ?כיצד הוא מקבל לגיטימציה? כיצד נוצר הידע -

 ?איזה אינטרסים משרת ידע זה -

 ?למי יש גישה לידע -

 ?כיצד מופץ הידע בכיתה -

 ? בחברה הרחבהאיזה יחסים חברתיים בכיתה משעתקים יחסים חברתיים -

 ?כיצד מתודות ההערכה מחזקות את הלגיטימציה של צורות ידע קיימות -

איזה ניגודים ישנם בין האידיאולוגיה העומדת מאחורי צורות ידע קיימות לבין  -

 ?המציאות האובייקטיבית

הם משעתקים נורמות ועקרונות התנהגות . כידוע בתי ספר אינם רק מעבירים את הידע

 קשורים לאידיאולוגיה הדומיננטית ומפיצים את צורות הידע הקשורות שלעיתים קרובות

 הדרים להסביר זאת לתלמידים היא להציע להם מספר פעילויות תאח. שוויון חברתי-לאי

אם פירושו של הגמוניה זה לא .  המנגנון הבית ספריכיצד עובד  ן להביתאפשרנהמגוונות ש

ת לשעתק צורות ידע מסוימות על מנת שהם רק דומיננטיות כלכלית ופוליטית אלא יכול

 חייבת להציע חזון של מה הייה יכול הגמונית-פעולת אנטיאזי , יתקבלו כמובנות מאליהם

 מסבירים אנו, בין היתר. ערכות הדיכוילמאם החינוך לא הייה קשור , להיות אחרת

שה להם טיול  התיאורטיים עובנוסף להסבריםולתלמידים כיצד פועל המנגנון של בית הספר 

 לראות של דומיננטיות –" למצוא את המטמון"במטרה , במרחב הפיזי של המוסד החינוכי

  ..והגמוניה שלטונית

  

מסבירם כיצד גם התוכן וגם המתודות של קוריקולום הינם ) Apple` Giroux(ירו 'אפל וג

ע ופרקטיקות יד, לכן.  בעלי אופן אידיאולוגי וקשורים לאידיאולוגיה של המעמד הדומיננטי

קוריקולום "נקרא שמה , כיתתיות מחזקות את הערכים והאינטרסים של המעמד הדומיננטי

 החברתית השולטת טהליאקוריקולום בית ספרי משרת את האינטרסים של ה, לכן". סמוי

 לתלמידים את הפעילות של גם במקרה הזה אני מציע. ואינה יכול לתרום לשוויון חברתי

 מתחלקים לקבוצות ובוחנים ביחד איתי את התוכן והסגנון של חומרים הם": חיפוש מטמון"

. לימודיים בקוריקולום על מנת לאשר או לדחות את הטענות של הפדגוגיה הביקורתית



לאופן סינון הידע , למקורות הידע, התלמידים מתבקשים להתייחס לצורות הבעת החומר

  . 'בספרי הלימוד וכו

  

מתודות ההוראה . מתודות ההוראה מהוות עוד מקור להגמוניה חינוכית, כפי שמציין פריירה

הדבר מתאפשר .  תומכות באידיאולוגיה השולטת שמשתיקה ומדירה את הקול של האחר

באמצעות הדעה הנפוצה כי המטרה העיקרית של בתי ספר היא העברת הידע עבור הצלחה 

ורה להביא את הידע החיוני הזה באמצעות כלים שיהיו עתידית בחיים וכי הוראה טובה אמ

 הדרכים להתנגד למצב הזה היא החינוך המשחרר של פריירה תאח.  האפקטיביים ביותר

. ידע והעברתוכינון שמציב את הדיאלוג הטרנספורמאטיבי כנגד המתודה המונולוגית של 

היררכי בין מורה הוא מחליף את היחס ה; החינוך המשחרר מציב בעיות ושואל שאלות

במסגרת היחסים הדיאלוגיים מורה ותלמידים יוצרים . לתלמיד ליחסים הדיאלוגיים ביניהם

 תקבוצובפרקטיקות אלה כוללות עבודה . קטיקות המתודולוגיות של הכיתהרביחד את הפ

שילוב מתודיקות שונות מדגיש את . הצגות התלמידים ושילובם, הבעה יצירתית, דיון פתוח

  .הרחב של מקורות הידע ושל דרכי הידע ששוות בערכםהגיוון 

  

פוליטי ותרבותי לא ניתן לדבר על תפקידו , היסטורי, משום שחינוך הוא במהותו חברתי

אך יכול גם , מורה יכול לייעל את דרכי שעתוק צורות הידע הדומיננטיות. הקבוע של המורה

 המטרות אחת. יון חברתילפתח צורות של רפלקציה שמחויבות לשינוי ולחתירה לשוו

הראשונות של המחנך הביקורתי היא להבין את המצב הסובייקטיבי שלו עצמו ואת מיקומו 

סובייקטיביות מהווה זווית ראייה .  תהליך זה הוא פעיל ורפלקטיבי גם יחד. תוך הפרקסיס

לכן על המורה לחקור את . שבאמצעותו אנו רואים את העולם ומכוננים את המשמעות

ייקטיביות שלו על מנת להבין לא רק את המתודיקה של ההוראה אלא את התוכן הסוב

אני מתחילה את הקורס על ידי סיפור על עצמי ועל  ,למשל. שאותו הוא מעביר לתלמידיו

 חשיפה זאת של המורה .על החוויות האישיות שכוננו את השקפתי ואת תודעתי, הרקע שלי

ל כינון זהותם ולהתחיל לשאול שאלות מקלה  על תלמידים להבין את האופי החברתי ש

 . אודות הדרכים ההגמוניות של שעתוק הנורמות החברתיות והתרבותיות במערכת החינוך

הפדגוגיה הביקורתית נות ובמהלך השיעורים אני מנסה להגיע למימוש מעשי של רעי

ת קבל, ד דיאלוגודיע, ת קול התלמידצמהע, מידה ממוקדת בתלמידל: החינוך ההתנסותיו

אני אומרת  .יש לזכור כי השוויון המלא בכיתה אינו אפשרי, יחד עם זאת. החלטות משותפת

לתלמידים ישירות שתפקידי כמורה הוא שונה בגלל שאני אמורה להיות בעלת ידע וניסיון 

, הדבר מעמיד אותי במקום מועדף ונותן אפשרות של בחירת וסינון נושאים לדיון. גדול יותר

  .ערכה ומתן ציוניםבחירת צורות הה

  



 אלא tabula rasa-גישות של פדגוגיה ביקורתית ופדגוגיה ניסויית רואות את התלמיד לא כ

פדגוגיה . ך הקשר חברתי ותרבותי ספציפיוכאישיות בעלת ידע וניסיון חיים שממוקמת בת

יצור תנאים שיאפשרו לתלמידים להתקדם לקראת עמדה ל מהמורה ביקורתית לא רק מצפה

יקבלו על ,  מהתלמידים שהם יירתמו באופן פעיל לתהליך זההי מצפה; תית והעצמהביקור

יש להכשיר את התלמידים לתהליך .  עצמם את התפקיד של הגורמים של השינוי החברתי

ייתכן וחוויות החינוך שהם עברו יצרו אצלם דימוי של תלמיד טוב . של חינוך ביקורתי

כאשר החינוך הביקורתי דורש ממנו להיות ,  אליוכתלמיד פסיבי שמקבל את הידע המועבר

כפי , ה באותה מידהבעל הסטודנטים למקם את עצמם בתוך הסבי. שותף ביצירת הידע

אחד מהדרכים להשיג . להבין את זווית הראייה הסובייקטיבית שלהם, שעוזה זאת תלמיד

יימצא ביטוי  ןזאת היא לבקש מהם לכתוב את האוטוביוגראפיות החינוכיות שלהם שבתוכ

 להעיר אותם מהפסיביות ולגרום להם –המטרה . חוויותיהם בבתי ספר שבהם הם למדול

 הביא לכך שהם יהיול, לשאול שאלות אודות המסקנות שלפני כן נראו כמובנות מאליהן

כאשר , שלהםנורמות ודעות , מסוגלים להבחין בכינון החברתי והתרבותי של רבים מערכים

  .שינוי עמדות לכיוון של ביקורת וצדק חברתימודעות זאת תאפשר 

  

יש סיכונים של העצמת התלמידים בכיתה . התוצאה של תהליך זה אינה מובטחת, כמובן

 למורה לא הסכמה בין התלמידים וגם בין התלמידים-קיים סיכון של אי, כך. ממוקדת תלמיד

על .  ציונים,אמצעי הערכה, יקהאשר למתודאלא גם ב תוכן החומר הנלמדלרק באשר 

ולדעת ולשמור על עמדתו  המורה להיות מוכן להופעת הנטייה של טשטוש גבולות 

העצמת קול התלמידים עשויה להביא , בנוסף לכך.  המועדפת כמנחה של כל התהליך

תפקיד המורה יהיה ליצור אווירה . להתנגשות בין קולות שונים ולעימותים בתוך הכיתה

ליזום ,  ואת הזולתלדרוש לכבד את הכללים, מתלמידיו  עבור כל אחדתומעודדבטוחה 

  .תהליך של רפלקציה קבוצתית במקרה של חלוקי דעות

  

  

  

  

  

  

  


