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 "מגיע למקום קרוב אליך?"

 יה ביקורתית של חינוך מבוסס מקוםהפוליטיקה והאפשרויות של פדגוג

 רואה חשיבות רבהעם זאת  ךגלובלית, אל למידה שנושאים דגש על  שמה תהחינוך המודרנימדיניות 

( Place Based Education, PBEמקום )-מבוסס-חינוךהפדגוגיה של  .חינוך בהקשר המקומיבפיתוח 

ים. תומכי הקובעים סטנדרטומבחנים  ת של תכניות הלימודיםעל רקע הגישה הכללי חשובמהווה שינוי 

ופכת אותם מצרכני ידע ליצרני הניק לצעירים תחושת שייכות הכי הוא מע ,טוענים מקום-מבוסס-חינוך

 מקום-ס מבוס-חינוךמנגד, מבקרי גישת האת החינוך באמצעות למידה קהילתית.  וכי הוא מעשיר ידע

מצליח ינו נטול בסיס תיאורטי מדעי ופרספקטיבה ביקורתית ואהוא כי חינוך מקומי וקהילתי  ,יםטוענ

במאמר הנוכחי נסקור את הטענות העיקריות של . לקשר בין התופעות המקומיות לתופעות העולמיות

 מתנגדיה.ווהפדגוגיה הקהילתית  PBE-תומכי גישת ה

 

הגדולה של מקום וקהילה בכינון אישיות וזהות. ההסתכלות שלנו על מחקרים מצביעים על החשיבות 

. לכן, נותרבותיים והחברתיים של מקום מגוריה ,העולם תלויה במידה ניכרת במאפיינים הגיאוגרפיים

קשורה באופן ישיר , הניסוייתוי, שמו דגש מיוחד על הצורות של למידה ומחנכים פרוגרסיביים, כמו די

תנועה רחבה שקמה כתגובה לגלובליזציה מחלק ל ךמקום הפ-מבוסס-חינוך לאחרונה,לסביבה ולקהילה. 

 גוון פוליטי חזק יותר. תא בעלתיים ולכן היבולאתגרים סבי

 

 בין התלמיד לסביבתו המקומיתקשר בנות את המנסה ל תחומי,-יי ורבניסו מקום הוא-מבוסס-חינוך

ורבות התלמידים ותקדם את תפקידם הפעיל הסתמכות על הקהילה תעלה את מענטען כי ולקהילה. 

סביבה התרבותי הטמון בקהילה ובתהליך רכישת הידע ובמקביל תממש את הפוטנציאל של ההון ב

ולכת ומתרחבת של ניכור וניתוק התלמידים מבתי הספר הגם התופעה ההקהילה נמצאת. בה שהטבעית 

 ספר לקהילות. המצביע על הצורך של התקרבות בין בתי 

 

ילתית מציעה הפדגוגיה הקה בות.רפורמות רשל במוקד  תנמצא מקום-מבוסס-חינוךהבות כך, גישת בעק

התפיסה החברתית הידע המקומי. חשיבות ומאשרת את  ותסטנדרטיהאלטרנטיבה לתכניות הלימודים 

לפתח אזרחות טובה באמצעות וכי צעירים יכולים לתרום  ,טוענתמקום -מבוסס-חינוך העומדת מאחורי

גוגיה קהילתית לא רק פד. בינוי הקהילהתורמות לוההמוטמעות בהקשר הקהילתי  למידהויות חו

את  חזקתקהילה ומקשרים חזקים בין תלמידים ל תמפתח אלא ,שגים לימודייםית המסייעת להעלא

מקום תורם גם לפיתוח החיים -מבוסס-. חינוךואכפתיים מחויבותם לפעול כאזרחים מעורבים

-מבוסס-כי חינוך ,בארצות הברית הראו אמפיריים שנעשואיכות הסביבה. מחקרים הקהילתיים וגם ל

גם מחקרים  עומדים בסטנדרטים הלאומיים.ורבות אזרחית ומבטיח הישגים לימודיים המקום מקדם מע

 לשיפור בהשתתפות התלמידים הקהילתיים הביאהלימודים הכי הרחבת  ,שנעשו באוסטרליה מראים

מקום ופדגוגיה קהילתית -מבוסס-חינוך במיוחד בקרב תלמידים בסיכון לנשירה. שגים האקדמיים,יובה

  עשויים להציע לתלמידים משאבים חדשים לפיתוח הזהות ודרכים חדשות של כינון משמעות באמצעות
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מקום לבין תכנית לימודים חיצונית -מבוסס-ך השילוב בין חינוךא בניית שייכות למקום ולקהילה.

התפתחות  יםמונע יםעובק םיסטנדרטי שכוללים ואחידה והפרקטיקה של הערכה באמצעות מבחנים

עומדים על ה ,שאים חברתיים אחריםוק של הדרה וניעממלגרום לניתוח  ותשעשוי ביקורתיות, פדגוגיות

ית, מורים מסתפקים בגישה תרוקפרספקטיבה הביעדר תמיכת המערכת בהפרק בקהילות רבות. בהי

 תורמת לשעתוק היחסים המאפיינים את המצב הקיים., הצרה

 

 על מספר דילמותגם מקום יש להצביע -מבוסס-גישה של חינוךבשמחקרים רבים תומכים  על אף

 :אחדות תהיות ביקורתיות מעוררות, ההעולות ממנה

. כתהליך ולאאוטופי נתון כמצב  באופן אידיאלי "קהילה"ו "מרחבהמונחים "קיימת נטייה להציג את א. 

 , כאשרהדומיננטי מונחים אלה ותחושת השייכות לקהילה ולמקום מושפעים מהשיח הפוליטיאך בפועל 

את יחסי ההדרה ואי מחדש  ותומכוננ ותאלא משעתק ,קהילות רבות רחוקות מלהיות הבית האידיאלי

בהעמקת הקשר בין תלמידים הדוגלת ת יוגגדפהתפיסה ה ללוהתנאים ב .הקיימים בחברה השוויון

 . א בעייתיתה, היירתי של מאפיינוק, ללא ניתוח בילקהילה כמקור השתייכותם

לחזק את  יםעלול ם, אחרת היםלהיות ביקורתי יםחייבמקום -מבוסס-חינוךפדגוגיה קהילתית וב. 

 .שוויוןהאי ולשעתק את יחסי ההדרה ו ותההגמוני תכניות הלימודים

התעלמות מהידע האוניברסלי בתים ילעמקומי כרוכה מקום להתמקד בידע -מבוסס-חינוךהנטייה של ג. 

המאפשר להכין את התלמידים להיות אזרחים מעורבים  ם,יש למצוא את האיזון בין שניה .החיוני

 .בעולם

בפועל,  .ות וסביבתיותון בעיות חברתיראוניברסלי לפת מקומית אמצעינטייה לראות בפעילות קיימת ד. 

 המאמציםת חלסיכוי להצ בחברה אינו מותירפוליטית -למציאות המקרו מקומייםנושאים הניתוק בין ה

במסגרת  גביל את עצמן לפעילותלבנות ולשנות את המרחב הקהילתי. על הקבוצות הקהילתיות לא לה

ר למען הסביבה והצדק רחבים יותאלא ליטול חלק במאבקים  ,בלבד מקומית-ת והסביבתיתקהילתיה

 .החברתי

 

ביקורתית. הפדגוגיה הקהילתית לבין הפדגוגיה המקום ו-מבוסס-הצורך לקשר בין חינוך מובןמכאן 

משלימים זה את זה. ההיבט ה ,פדגוגיות האלה שני חלקים של מכלול אחדהלמעשה, ניתן לראות בשתי 

מאפשר לצעירים למצוא את הקשר בין  קהילתיתהפדגוגיה בתוך המקום ו-מבוסס-הביקורתי בתוך חינוך

שוויון -תן להם כלים להתמודד עם אינובה הם חיים ושהנושאים הגלובליים לבין הקהילה והסביבה 

 והדרה הקיימים בקהילותיהם. 

 

כך, למשל, במסגרת לימודי המקום והעמקת הקשר בין תלמידים לקהילותיהם יש לשאול את השאלות 

 הבאות:

 הטובים ביותר של קהילתנו? כיצד ניתן לשפר אותה? מה הם המאפייניםא. 

הקהילתית ועל הערכים  מורשתזיכרון והארכיטקטורה הציבורית על ההמה יכולים לספר לנו מקומות ב. 

 הקהילתיים? איזה קבוצות אינן מיוצגות?

ובבית של מורשת קבוצות שונות בתוך הקהילה יותר כיצד ניתן להגיע לתיאור מדויק וייצוג כולל ג. 

 הספר?

מסייעות לשמור על  מחוצה להמה היא איכות הסביבה? באיזו מידה הפרקטיקות הקיימות בקהילה וד. 

 איכות הסביבה?



 

32 

 

צדק חלוקתי?  םמה הם הנכסים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים של הקהילה? האם בקהילה קייה. 

 כיצד ניתן להתקדם לקהילה צודקת יותר?

לא נשמעים? שמיוצגות וקולות  שאינן קבוצותהאם יש לת ההחלטות בקהילה? כיצד מתבצע תהליך קבו. 

 ת יותר?וקהילה וחברה דמוקרטי בנותכיצד ניתן ל

 

תכנית וח דורש פית פדגוגיה הקהילתיתהמקום ו-מבוסס-ה הביקורתית במסגרת חינוךקידום הגיש

קום השתייכות, מתוך תפיסת הקהילה והסביבה כמבין הניתוח הביקורתי לבין  תמשלבה לימודים

 צדק חברתי.ליבות לקיימות סביבתית ומחו

 

 


