
   מורי	 תודעת שינוי
  המערכת הקדמת

  
  !לקוראי	 שלו	

  
 אשר" ומתודולוגיה פדגוגיה "של האלקטרוני העת כתב של חדש גיליו� לפניכ	
  .המורי	 תודעת לשינוי ביחס האקדמיי	 והדיוני	 לחידושי	 אשנב לפתוח מטרתו

  
 א	. הפדגוגית בתיאוריה יחסית חדש מחקר שדה היו	 מהוה, המורי	 תודעת שינוי
 על המורי	 תודעת את לעצב היתה החינוכית בפילוסופיה הגישה, רחוק הלא בעבר
 שאחד יותר ברור היו	, שוני	 ערכי	 המקדשות, שונות עול	 תפיסות של בסיס

 מהעדר בהכרח ולא, ושונות רבות בותמסי נובעות המורי	 תודעת בשינוי מהקשיי	
  .חשיפה

  
 ולמשמעותיות תודעה לשנות לרצו� לחילופי� או, תודעה בשינוי לקושי רבות סיבות

, ערכיות,  קוגניטיביות, רגשיות ה� הסיבות שלפנינו המאמרי	 פי על. לכ� המעשיות
  .ועוד) החינוכית למערכת ביחס (מיצוביות, ביוגרפיות

  
 לשינוי הסיבות על המדברי	 מאמרי	: עיקריי	 חלקי	 לשני מחולקי	 מרי	המא

 לשינוי המתודולוגיה את המדגישי	 ומאמרי	, תודעה לשנות רצו� העדר או תודעה
  .תודעה

  
 שינוי על מדברי	 שכשאנו היא מורי	 תודעת שינוי על השיח של המוצא נקודת
 תודעה שינוי רואי	 אנו, אחד בקצה. לכ� השינוי בתהלי� קצוות שתי ישנ	 תודעה
 את משנה מהציבור חלק ובהיות הכשהמור, כללי חברתי תודעה משינוי הנובע

, החינוכי מהפרקסיס ישירות הנובע תודעה שינוי נראה אנו השני בקצה. תודעתו
  . יותר עמוקי	 חברתיי	 שינויי	 מבטא בהכרח שלא

  
 מתכווני	 אנו למה: דולוגיתהמתו השאלה היא מורי	 תודעת בשינוי שנייה נקודה
, לערכי	 הנוגע, מעמיק אידיאולוגיה שינוי על מדברי	 אנו הא	? תודעה בשינוי
 ביטוי לידי הבא תודעה שינוי על מדברי	 שאנו או, ופוליטית חברתית ראות לנקודת

 שינוי קיי	, למשל כ�? החינוכיי	 והיעדי	 הדידקטיקה ברמת החינוכי בפרקסיס
 השינוי וישנו; אליה� ביחס הערכיות והעמדות הלימודיי	 ני	לתכ הנוגע תודעה

 עתיד ועל המורה מעמד על ישירות משפיע אשר המערכתי מהבנה נובע התודעה
 למה עצמנו את לשאול צריכי	 אנו תודעה שינוי על כשמדברי	, כלומר. תלמידיו
 לצפות יכולי	 אנו אי�; ביטוי לידי יבוא השינוי תחומי	 באיזה; בכ� כוונתנו

  .ועוד ; תודעה שינוי תהמבטא בהתנהגות
  

 מטע	 שמומחי	 ההנחה על המבוססת, האינסטרומנטאלית שהגישה ספק כל אי�
 הינו, "בפקודה "תודעה שינוי  %בירוקרטיות הנחתות של בסיס על– לבנות מסוגלי	
  .תודעה שינוי שבכל התהליכי ההיגיו� את וסותר אבסורד

  
 כדי הדיאלוג את לעודד כוונה מתו� חינו� אנשי בי� זה חשוב בשיח פותח זה גיליו�

 הסובייקט על מדברי	 אנו, דבר של בסופו. הפדגוגי היו	 סדר על יהיה שהנושא
  .תלמידי	 בקרב השינוי את להניע המסוגל המרכזי

  
  !מהינה קריאה

  
 וקסלר מרסלו


