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 פיתוח מעורבות חברתית באמצעות סיוע בהכנת שיעורי בית לאחר בית הספר:

 ולהדים בסידני המערבית הגנאפריק פליטיםמידים תללתוכנית סיוע 

 

 

 עלת בקרב ילדיםהפו ,תוכנית סיוע בהכנת שיעורי בית לאחר בית הספרנמצאת המאמר במוקד 

. התוכנית מופעלת (Refugee Action Support) תיכוןבגילאי פליטים, יוצאי אפריקה )מרביתם מסודאן(, 

ילדים  מטעם אוניברסיטת סידני המערבית, כאשר המנחים הם סטודנטים לתואר שני בהוראה.

מרבית הילדים הגיעו פליטים חווים קושי מיוחד במה שקשור להסתגלות במערכת הבית ספרית.  

עברו דרך מחנות פליטים מהם  רביםוך. כולל מערכת החינ ,תשתיות שונותהתפרקו  ןמארצות שבה

יש לציין, כי  נפוצים ביותר בקרבם. תומשפחתי תבהם שהו במשך שנים. מקרי טראומה אישיש

, כמו דינקאית תרבות אוראלית, כאשר לשפות הנפוצותבמידה רבה היא סודאן תרבות בדרום ה

 צורות כתב. אין ונוארית,

 

ה דגש מיוחד על רכישת אוריינות וידע השפה מש האוסטרלימשרד ההגירה המדיניות החינוכית של 

עיקריים להסתגלות מוצלחת. מבתי הספר נדרש  ה מניםיסידע השפה נחשב כאחד ה .האנגלית

 הכנתאוריינות לילדי הפליטים. ההנחיה והסיוע בשל לספק משאבים חיוניים להקניית מיומנויות 

ספרות המחקרית מצביעה על באנגלית, כאשר ה בפיתוח כישורי האוריינות דיםשיעורי בית מתמק

פיתוח אוריינות בקרב לולה של תוכניות מחוץ למערכת הבית ספרית הפורמלית דהחשיבות הג

חווים  הילדיםשעשוי להיות מרחב בטוח, נטול לחצים,  מרכז ההנחיהילדים השייכים למיעוט. 

לב -כל תלמיד לזכות לתשומתקבוצות קטנות מאפשרת  להוראה בת הספר. יבמהלך הלימודים בב

 גדולה יותר וגם לפתח יחסים מיוחדים עם המנחה.

 

אחת  אבתי הספר הישהסתגלות ב ,זילנד מצביעים על כך-וממצאי המחקרים שנעשו בקנדה ובני

בעקבות קשיי שפה, ילדים חווים הדרה ותחושת החוויות הקשות ביותר עבור מהגרים צעירים. 

מתווסף גם הקושי בהסתגלות לתרבות הבית ספרית. המצב חמור עבור רבים מהם, אחרות; 

ניסיון בית ספרי קטן, אם בכלל, ובעלי חוויות טראומטיות בעבר.  , בעליבמיוחד כאשר מדובר בילדים

תים ילע תופעות של בלבול זהויות, בידוד חברתי, הישגים אקדמיים נמוכים והתנהגויות מסוכנות

אומה משפחתית, קהילתית ותרבותית ומצביעים על אלא טר יישקרובות משקפות לא רק מצב א

 לצרכים של ילדים אלה. תוכנית הלימודיםהתאמה של המשאבים הבית ספריים ו-אי

 

הופך להיות אמצעי בתהליך  ספרהבית מראה כיצד בורדייה  ,החינוךד מערכת פקות אתבניתוחו 

מהתהליך החינוכי. כפי שטוען  ,יםכמו מהגר ,שעתוק תרבותי וחברתי ובהדרת קבוצות מיעוטשל 

כשהם מתעלמים  ,בורדייה, בתי ספר ומוסדות חינוך אחרים מפעילים אלימות סימבולית ממוסדת

הגבלות  ציבהמהפרקטיקות של קבוצות מודרות. באמצעות אלימות סימבולית המערכת ממהשיח ו

לות פדגוגית מהווה פעי למעשה, .מחוסרי הון תרבותי של ילדים השייכים לקבוצותלחברתיות 

ת מבחינה אובייקטיבית אלימות סימבולית בכך שהיא מהווה הנחתה שרירותית של תרבות דומיננטי

 ,חשוב במיוחד "אלימות סימבולית"מונח של הבהקשר הזה . ושעתוק של אי השוויון החברתי הקיים
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מהתפתחות משום שתהליך התפתחות הזהות בקרב ילדים מהגרים, מחוסרי הון תרבותי, נפגע 

מלווה את "האקט ה ,האלימות הסימבוליתגבלות חברתיות. הדרה, הפליה והשל  ותתחוש

טמונים ה ם,מוייהגלויים והס ילדים מפנימים את המסרים התרבותייםש ,מביאה לכך ,הפדגוגי"

 תחושת מוגבלות חברתית. ומפתחים יומית-םובשיח הרשמי ובפרקטיקה הי

 

הון סימבולי של בתי הספר מבצעים עבודה מורכבת של אשרור וחלוקה  ,כפי שטוען בורדייה

)מערכת מתוחכמת של שעתוק,  ההביטוסשמקיימת את היתרון של הקבוצות הדומיננטיות. 

 תפקיד מפתח במנגנון השעתוק.הנבנה במהלך החינוך הבית ספרי משחק הפועלת באופן סמוי( 

 את היותםל התלמידים המודרים משום שהוא חושף כישלון של שגורםהגורם  זהבורדייה, אליבא ד

 צליחוכי תלמידים מודרים לא י ,שגורסבורדייה , מובנת מסקנתו של מכאןמחוסרי הון תרבותי. 

כי  ,חשוב לציין? פליטיםלסיוע התוכנית   ה שלהצלחתאת בבית הספר. כיצד ניתן להסביר, אם כן, 

שהיא אינה  ,בהקניית כישורי מיומנות בשפה האנגליתמוקדת מ Refugee Action Supportהתוכנית 

אך יש גבוה במיוחד.  והון סימבולי שערכ ה שלצורמהווה ואלא שפת השלטון  ,אמצעי תקשורתרק 

לתלמידים בפתרון בעיות  , מעבר לסיועהסיוע להכנת שיעורי ביתרכזי מגם ממד נוסף בפעילות של 

ינטראקציות בין של בית הספר, בונה מערכת אממוקם בתוך הטריטוריה ה ,המרכזנקודתיות. 

 כךובאמצעות דומה(  הסתגלותיעברו תהליך ש ,פליטים םשחלק)התלמידים ובינם לבין המנחים 

בונה  ,את השדה החברתי של בית הספר לשדה החברתי של המשפחה או קהילה םמצמצ  ואה

 חונכו.   הערכים שעליהםמהרבה  שמור עלמאפשר לתלמידים לגשר בין הילדים לבין בית הספר ו

 

כי תלמידים בעלי  ,כי מחקרים שנעשו בקרב מהגרים וייטנאמים בארצות הברית הראו ,יש לציין

נוטים להגיע  ,אתנית שלהםהזיקה חזקה לערכי המשפחה ומעורבות אישית גדולה בקהילה 

מסוגלים התרבותית הם אלה -זהות דו יםפתחמ. נטען כי תלמידים שגבוהים להישגים אקדמיים

ולבנות מתוך  תהשולט במערכת הבית ספרי זהות הנורמטיביתהב יותר נגד השיח של לעמוד טו

גם בקרב פליטים באוסטרליה: עבור  קיימתתופעה דומה  הגמוני.-המרחב המודר שיח אנטי

הקשרים  כי ,ית הופכת להיות גורם משחרר. המחקר מראהותתרב-תלמידים פליטים זהות דו

בהשגת הצלחה  יםילתיים מחזקים את התלמידים הפליטים בבתי הספר ומסייעהמשפחתיים והקה

 וה מאוד, משוםגבחינוך תופס מקום הכי בסולם הערכים של משפחות הפליטים  ,יש לציין לימודית.

המרכז לסיוע כאמור, שהם רואים בהשכלת ילדיהם אמצעי מרכזי להשתלבותם בעולם החדש. 

 יםהמשפחתיהערכים ת גשר בין  יליטים מסייע לתלמידים בבנילהכנת שיעורי בית לתלמידים הפ

 תרבותית. -זהות דו פתחאפשר להם ל, מה שמיםלבית ספרי

 

 ,שבו מתאפשרת הקניית הון חברתי ,חברתי ייחודי רחבמ ייצריםמרכזי הסיוע להכנת שיעורי בית מ

 ר גם להצלחה אקדמיתמה שמביא בסופו של דב ,תרבותית-זהות דו קשרים קהילתיים וכינון חיזוק

. הקשר בין התלמידים לבין הקהילה האתנית משקף את ומקנה סיכוי למוביליות חברתית

מוביליות מהגרים מקנים לעצמם מראה כיצד ה ,(segmented assimilation) ""ההסתגלות המגזרית

  וחיזוק קשרים אופקיים קהילתיים. קבוצתיתבאמצעות סולידריות  מלמטה למעלה חברתית
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