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  -"סיכון" ילדים ב

 משלימותללמידה קהילתית במסגרות כנית הפדרלית והילדות בתעיצוב 

 

כניות ות מופעלות( 21th Century Community Learning Centersמרכזי למידה קהילתיים )ב

 הספר, המיועדות לתמוך בתלמידים עניים  שעות הלימוד בביתפדרליות של למידה לאחר 

כניות אלה? איך הן מעצבות את הילדות, איך נבנית והשפעתן של תמה . שגיהם נמוכיםיהש

 המחבר מנתח ? וב ברדים ואיזה ידע מוע? מה משמעות החינוך שמקבלים הילהקהילה בעזרתן

 ,היאמוצא ניות. נקודת הימדה למידה ומסמכיהחומרי  ,כניות אלהוהטקסטים המנחים תאת 

פחדים,  בוגרים ובכללם דגמים תרבותיים משתקפיםבו שמבנה מכונן, הוא  ילדותשעיצוב ה

 . ערכים מנחיםותשוקות 

רמת תלמידים המתאפיינים בלמיועדים , מרכזי הלמידה האמריקני לפי הגדרות של משרד החינוך

ם לעמוד בסטנדרטים הלסייע ל נועדומרכזי הלמידה  .נמוכיםלימודיים הישגים בעוני גבוהה ו

כנית נמדדת באמצעות שיפור והצלחה של הת. ונותכניות השלמה מגוות באמצעות אקדמיים

לימודיים, ירידה ההישגים יה ביעלהספר,  בביתסדירה נוכחות  -התנהגותי של המשתתפים 

 תלמידיםההגדרות אלה פי  לראות, כי על אפשרהתנהגויות מסוכנות. בבעבירות משמעת ו

הספר  חינוכיים חיצוניים, לפיהם ביתסטנדרטים  ;לקות או פגם יכבעלמסווגים, ממוינים ומתויגים 

את ומסכלים הלכה למעשה  ,על, מונעים זיהוי גורמים חברתיים בעלי השפעה-וכלליו הם מטרת

 NCLB  (No Child Leftכנית הפדרלית והת. וטמיעתם בחברה הכללית תלמידיםשל ה םהשתלבות

Behind )בכל מקום בארה"ב, , תלמידיםשל כל ה מסווגת דורשת עמידה בסטנדרטים אחידיםש

 תלמידיםבין ה משווכנית וממדית. הת-מוליכה את מוסדות החינוך לפעולה דפוסית וחדוהיא 

החינוך המשלים, המופעלות לאחר תוכניות . ייחודיים על סמך תוצאות מבחנים אותםומעריכה 

 תלמידיםכי  ,מניחה NCLB-הניות ידמ מבדל ומבחין.ת שיח ובית הספר מכוננשעות הלימודים ב

 תלמידים בתוכנית חינוכית מממוסדת. פעילים ומצליחים מבחינה אקדמית רק כשהם משתתפים

שער כי קשה ל .פסיביים, לא יעילים ולא יצירתייםמוגדרים כאלה כשאינם משתתפים בתוכניות 

יתכן כי כל מי שלא לוקח חלק בפעילות הוא אמנם פסיבי יאמנם כך הם פני הדברים; הרי לא 

של  ןשיח אחר, לא זה המדגיש קיומ עלהתבססו כניות ההשלמה ותבמקורן, . יצירתיובלתי 

וקא וקריטריונים מגוונים, לא ד, אלא תוך התבססות על וניכורניתוק הדרה, עוני, תופעות כ

 ,יכולת חשיבה ביקורתית ויצירתית, פתיחות לדיאלוג, מחויבות חברתית, אכפתיות -מספריים 

  ועוד.

, הלקות המיוחסת לתלמידי בית הספר אינה כנית הפדרליתוהכתובים בת יניותלפי מסמכי המד

חברתי. גם המשפחות הן, למעשה, "לקויות"; מעורבות -שגים או למצב הכלכליינוגעת רק לה

להשתתף בתוכניות של חינוך משפחות הקהילתית, לפי אותם המסמכים, פירושה הזמנה של 

, להפך: הרחבת הפיקוח גם אל המשפחה תפות הילדיםלעודד את השתאין בכך כדי למבוגרים. 

רשת פיקוח ההוויה הכוללת שלהם נתונה בתוך  .את המרחב החופשי של הילדים מתמצמצ

המורים והמנחים נתפסים . הספר ומחוצה לו, בבית, במשפחה, בקהילה בבית – מנרמלת אחידה

 .רים כיצד לנהוג עם ילדיהםהם בעלי השררה, בעלי הסמכות לייעץ להו .כגורמי הידע והפיקוח
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 באופן מחזורי את הנורמות שלה, חוזרת עליהן ומעצימה אותן תמשמרהמערכת בדרך זו 

 .משועתקים מדור לדורה םדפוסיב

מרחב יש שימושים ידועים וקבועים לכי לזמן ו ,כניות לימודים מלמדתותבקריאה במסמכי מדיניות ו

שאושרו על קריטריונים בערכים ובעיקר במראש. ילדות היא ואקום, שעתיד להתמלא בתכנים, 

ילדים המתגוררים בשכונה מוחלשת מאפייני הילדות מ נגזליםמשעות אחר הצהריים  ידי המדינה.

פיקוח  –פירוש הדבר  ."םבטוח ונטול סיכונישכינויו "מרחב עוצב מחדש, כמרחב ה. בזמן ובמרחב

מנעות מוחלטת מן החטא הגדול של הבטלה; פסיביות היא עבירה י, תוך הקפדה על המתמיד

חריגה מן המסגרת הרצויה, ת סנתפאחרת ת . ילדּועל כולם להיות פעילים כל העת –חמורה 

אים בו נמצשהמדינה נוכחת בכל מקום עתיד. בעובד ממושמע שעלולה להפריע למדינה מלהצמיח 

 לאידיאלבאיזו מידה הם מתקרבים  –ילדים, מטפלת בהם, מפקחת עליהם, מעניקה להם ציון 

התמונה האמיתית כי  ,מיותר לציין. קבעההיא שהיא ייעדה להם במדדים ש "הילדים הטובים"

 עדריבהבטוחים ומשועממים אף אם יש ילדים ובני נוער בסיכון שחשים בלתי מורכבת הרבה יותר. 

למלא את הזמן בפעילות חיובית, אף אם עשויים , שרבים אחריםעדיין מצויים פיקוח מבוגרים, 

 . עצמאית

 NCLB-השהופעלו במסגרת למידה המרכזי ת הפעילות הראשונה של שנ בתוםו שנעשהמחקרים 

סמים שימוש בהאת  הפחיתהלא ושל הילדים ביטחון התוכנית לא הגבירה את תחושת הכי  ,מצאו

התעלמות ממורכבות אינה מצמצמת את הפער בין עקרונות כתובים מתברר, כי בני הנוער. בקרב 

הילדים אינה משפיעה  פעילויותמרחב והזמן, ה עלפיקוח המבוגרים  הגברת. בין המציאותל

. רק שינוי הפרדיגמה פרדיגמה הקיימתהנעוצה בתוך הבעיה  ;םהיתעל חוויו באמת ובאופן עמוק

להבין את העולם  כדיס מדיניות חינוכית. בסל כוליםיילדים עצמם השל  בנרטיבוהתבוננות 

המבנים והמרכיבים  את .מובנההשוויון השל אי  חי של בני נוער יש צורך בניתוזהתרבותי והפי

 אחרות.  תילדּו-אפשרויותמגוון  צריך לבחון אל מולנורמטיבית הילדות המדיניות של 

התוכניות נבנות על ההנחה  .בעייתי מאודהחינוך המשלים  תוכניותלגם הסיוע הכלכלי המיועד 

את קהילתם המוחלשת, ושפר את עצמם ל יפתחו יסייעו להםהילדים ש והכשרים מיומנויותכי ה

כיצד ניתן לדרוש  .לשלוש עד חמש שנים ניתןהכלכלי. המימון למרות הנטל הכבד של העוני 

אותן לא יכלו ש ,ביצוע רפורמותלמקהילות מוחלשות ועניות לקחת על עצמן אחריות לאורך זמן 

תאמץ את הקהילה כאילו לאחר שנות סיוע כספי ספורות עצם הגישה ש, מה גם ?בצע קודם לכןל

הערכים ה"רצויים" ותמשיך בהם בכוחות עצמה, היא גישה מתנשאת ופטרנליסטית, שאינה 

 .מכירה כלל בהון החברתי והתרבותי העצמאי של אותן קהילות

תכונות האקדמיים.  ההישגיםשיפור  – המטרההשגת הילדים הופכת להיות אמצעי להתפתחות 

מבחנים ב התאם למדדיםב התקדמות של דלקדם את היע תלמידיםחיוביות הן אלה שתסייענה ל

ממה  שונהלמשהו  תלמידיםאת הלהפוך , נועדו, למעשההחינוך המשלים  כניותותהסטנדרטיים. 

מסגרת . שלהם מקומיותשל הקהילות הולעמדות תים בניגוד ישר לערכים ילע ,שהם באמת

 ,כמו אוריינות בסיסית, לגיטימישנחשב ת היררכיה קשוחה בין ידע והתקצוב מחזק דרךהתוכניות ו

הידע הלגיטימי והמוערך הוא ברובו כללי ומופשט, . שחשיבותן להשכלה פחותהפעילויות בין ל

, מעמד והיסטוריה. מרכזי הלמידה ידי מגדר דבר המקשה לבנות גופי ידע שאינם מוגבלים על

, הפורמלית ההשכלה הכלליתחזון מ יםיונקאך , עסוקים בחינוך הבלתי פורמלי הקהילתיים
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גשר  תמהוועשרה באמנות כניות הות , אפילוהלדוגמ. דומיננטיהחברתי הבהתאם לשיח 

 . לקויהכהקהילה, שנתפסת  תרבותתקת ממנומנרמלת, לאוריינות תרבותית 

 גותמוצוהספר  ביתב יםשעות הלימודלאחר מופעלות בלתי פורמלי הכניות החינוך המשלים ות

משאבים חינוכיים מקור של העברת סיוע לקהילות ומכשיר להענקת החברה, לרווחת  ותכמיועד

בו נעשה ששיח ה , מתוך ניתוחתוכניותה ן הנגלית שלמשמעותבחינת בני נוער. אך ללילדים ו

מהוויה כמנותקים עניות לות ישל קה ילדיהןואה את רה ,של לקותמגלה כי מדובר בתפיסה שימוש, 

המשברים כינון ילדות מחודש. ", לנכונה"הכוונה חברתית לכזקוקים "אמיתית" כלשהי, 

מביאים ללחץ ציבורי  חברתית,היציבות הלות ה"לקויות" איום על המלאכותיים, הרואים בקהי

 מוגברבאמצעות פיקוח מבוגרים של ילדים עניים של ניהול ילדות  מדומהפתרון  ותקשורתי לקראת

חוויות הילדות האותנטיות של הילדים, הנבנות על יסוד  ספר.ההרחבת מסגרות בית ידי  עלו

יתה השקפה י, כאילו המנרמלתהשקפה תוך הקהילתית מוערכות ונשפטות מ םתרבותם וזהות

 . בלעדית

מערך . היסטוריהו יתה מציעה אלטרנטיבה בדמות שיח הנטוע בהקשר המקומייהגישה אחרת 

קהילתו.  אימוץ של ילד והמתוך עולמם של  כנית החליפית צריך להיבנותובתהחינוך המשלים של 

, תוך הגדרה מחדש של יעדיה כיקהילה בתהליך החינוהעמוקה של בות דורש מעור כזו הסתפי

אינו גורם מרכזי שנועד בית הספר  ליפית. בפרדיגמה החהתפתחות הילדל בכל הקשורהממשיים 

 צמצום פעריםאינה מכוונת למשלים החינוך מערכת ה. שותף, יחד עם אחרים-גורםאלא  ,נרמלל

ת ס. תפינוי באמצעות מעורבות לאורך החייםשילח ופיתולתוך אימוץ ערכי מעמד הביניים, אלא 

ומערבת את חברה מסביב, בקהילה וילדים במערבת את הפיתוח קהילתי מערך להחינוך כ

קשורה באופן עמוק התפתחות אישית  .ילדיה הזמן והמרחב שלהקהילה המקומית בתכנון 

בעת היא  ובה אותה,המרכיבים ידי הפרטים  , ולהפך: הקהילה נבנית עלמעורבות קהילתיתל

 . בונה אותם

מגוון התרבויות  את מבטאותוגמישות  ,ותרפלקטיבי ברוח זו הןאמנות השלמה בכניות ות

אומנויות  ;ילדיםהקיימות. החינוך האסתטי צריך להיות קשור להעמקת הזהות העצמית של 

מסגרת  .להכרת העולם וביטוי עצמי בו ונה במעלהמסגרת אפיסטמולוגית ראשעשויות לשמש 

מקומי, על רצף ההוויה שלו. הוצאת לימוד כנבנה מתוך ההקשר הכזו מתווכת לילד את העולם 

קהילות בתוכניות הת מעורבות התלמידים וכנית המנכרת והמרחיקה תגביר אוהאמנות מן הת

במרכזי למידה כניות ברוח זו וקיימות כמה מסגרות המקיימות ת ,כיוםהאמנות של החינוך. 

 חינוך אסתטי ביקורתי. מודעת מדיניותמחלק  קולות בודדים, שאינם מהוויםעדיין אלה אחדים, אך 

ויות וב החוצילעלתרום ו ,שוויון-ואי זכויותאת הקשר בין כוח,  מקומי עשוי לפרקבהקשר ה

 החינוכיות על בסיס קהילתי.
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