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זוג בי� תיאוריה לפרקטיקה מביא המאמר נוכחי אמור להראות כי מי

 פרקטיקה טובה יותר וג� ללמידה שמכינה אותנו ,לתיאורה טובה יותר

דיכוטומיה בי� תיאוריה לפרקטיקה הינה נחלה של העול�  .לשתיה�

 האפיסטמולוגיה השולטת במוסדות החינו� מביאה אותנו 1.הקרטזיאני

 תיאוריה לפרקטיקה ככלי למיפוי קונצפטואלי של ה  בי�לחלוקה ברור

אינה מכינה אותנו למעורבות " האקדמית"א� האפיסטמולוגיה . העול�

בח� את האפשרות להרחבת מושג היעד ולהעשרתו על נכא� . בעול� הזה

  .ידי פרקטיקה

  

השכל מביא לקדמה ולהתקדמות , המודרניז�, לפי הפרויקט ההשכלתי

י אד� להגיע לקונסנסוס ננטע� כי השכל הישר יסייע לב. הציביליזציה

הכרה להיות מובדל על סובייקט ה. אודות המציאות של העול�

בי� הזרמי� המשפיעי� ביותר של . מהאובייקט על מנת להכירו

 על נתוני�  שטע� כי העובדות מבוססות,זיטיביז�פוהה המודרניז� הי

 של ה וכי נית� להגיע לתיאור והסבר ממצ,אובייקטיביי� של ניסיו�

ידע .  המציאות על ידי טענות תיאורטיות בעזרת הלוגיקה הפורמאלית

הוא נמצא ; ורטי אודות העול� מקבל אישור מהניסיו� הפרקטיתיא

פוזיטיביסטי�  . דמה ודיוקו של תיאור העול� הול� וגדליבתהלי� של ק

 ,אובייקטיבית! שמתקבל באמצעות מתודה מדעית,שייכו לידע מדעי

התרשמויות , חוויות אמורפיות, תחושות, עדיפות על פני ערכי�

 להיבדק ותחייבשנ� מציעה מסקנות תיאוריה אומה, לכ�. אסתטיות

א� כשלעצמה היא מתקיימת , בפרקטיקה על מנת לאשרה או להפריכה

נוצר פער בהתא� לחלוקה בי� תיאוריה לפרקטיקה  .בנפרד מהפרקטיקה

                                                 
הכוונה היא לאפיסטמולוגיה של דסקארטס שנעשתה דומיננטית בעת החדשה ושמבוססת על הדיכוטומיה  1

 .הקוטבית בין הרוח לבין החומר



הוראה נתפשה כתהלי� העברת המידע ממורה . בי� הוראה ללמידה

  .  חזורנשמר ונית� לש, למידה מתרחשת כאשר ידע זה מתקבל; לתלמיד

  

 ספגה ביקורת ,שנית� לבדיקה שכליתו ,התפישה של ידע כמציאותי ויציב

 כמו XX!מאה ההמחצית השנייה של המאת אסכולות חשיבה שונות של 

!של דההחל התהלי� . תיאוריית השיח ואחרי�, הרמנאוטיקהה

הוגי .  הידעאמצעי להעברתככאשר השפה נתפשה ,  של הידע2צנטרליזציה

) אנטוניו גראמשי ופייר בורדייה, הנרי ברגסו�, במיוחד(דעות שוני� 

כאשר כל אחד , סובייקט הידעוהראו את ההשפעה ההדדית בי� אובייקט 

ברגסו� ראה את הסובייקט האנושי במצב המתמיד . מה� מכונ� את השני

העבר כאשר הידע שלו מבוסס לא על למידה קוגניטיבית מ, של התהוות

.  וג� מציפיות לעתידוגי מחוויות מההווהאלא מורכב באופ� פנומנול

רת וצשלפיה כל משמעות נ, גראמשי פיתח את הפילוסופיה של פרקסיס

מתו� היחס בי� פרקטיקה לבי� תהליכי� היסטוריי� וחברתיי� 

דע ללא הקשרו לא נית� להבי� את הי.  שבמסגרת� היא מתקיימת

דעי אינו משק% ידע פילוסופי ומ, לכ�. ומקורותיו היסטוריי� וחברתיי�

בנפרד מהאד� אלא מבטא את , מציאות שקיימת באופ� אובייקטיבי

 בורדייה ניסח את .חברתי נתו�!הנטייה של התפתחות מצב היסטורי

המונח של האביטוס על מנת להראות כיצד מתרחשת הפנמה של מערכות 

וכיצד הפרקטיקה משעתקת את היחסי� החברתיי� . חברתיות

  .הקיימי�
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 הייתה ביקורת של הער� 4 לאמפיריציז�3ונסטרוקטיביסטיתהתגובה הק

תהליכי� אפריוריי� והקונצפציה של מערכת , של  נתוני� אמפיריי�

נטע� כי . קוגניטיבית בלתי תלויה בתפישה האנושית ובהקשר החברתי

אנחנו בוני� את הידע מהתחלה ע� קבלת מידע חדש ויוצרי� את 

קונסטרוקטיביז� .  ת חברתיותמציאות שלנו באמצעות אינטראקציוה

  מהווה אתגר לחשיבת ,שנעשה מקור לתנועות הפוסטמודרניות

וסט פהגישה ה. המודרניז� ותיאוריית האמת שעומד במרכזו

 אה ו של הידע ורבימודרניסטית הנפוצה שוללת את הבסיס האובייקטי

.  ידע כממוק� בתו� הקשר של המציאות אותה הוא מתיימר לתאראת ה

לא נית� להשוות בי� הידע .   ידע כולל בתוכו זווית ראויה מסוימתלכ� כל

  .משו� שה� קיימי� במכלול אחד ולא ניתני� להפרדה, לבי� העול�

  

 תיאוריה לפרקטיקה יש צור� על מנת ליצור את יחס ההדדיות בי�

אפיסטמולוגיה של הפרקטיקה .  אפיסטמולוגיה של הפרקטיקהבבניית

  .ריי� מרכיבי� עיק3!בנויה מ

ידע שמובנה בתו� פעולה והקשר ). tacit knowledge (מובנהידע  .1

א� הוא  משמש ,  ידע מובנה אינו חייב להיות מודע. ספציפי

 �באופ"הוא מופעל כשאנו פועלי� . כבסיס לפעילות מודעת

                                                 

, על פי תאוריה זו.  המסבירה כיצד נרכש ידעחינוכית תאוריה )בחינוך(קונסטרוקטיביזם   :מתוך וויקיפדיה 3
הלמידה מתבצעת . אלא תהליך בו תרומות התלמיד אינן פחותות מתרומות המורה,  אינה תהליך פסיבילמידה

  . ואחריותו של הלומד על הידעידעבדרך של הבניית , של עשייהתוך כדי תהליך 
היא העיקרון המנחה " הבניית הידע"בניית ידע או בעברית . משמעותה בניה) construct (קונסטרוקטהמילה 

 .תאוריה זו

 וכל אחד מהשלבים מתבסס על השלב קוגניציה בלמידה מתפתחות במקביל להתפתחות התלמידיכולותיו של ה
 בשנים האחרונות נידונה הגישה ]1[.ציה עם סביבתו בתהליך פעילהקודם תוך כדי אינטראק

  . בדרכי ההוראהרפורמהרוקטיביסטית בהרחבה כבסיס להקונסט

  :ארבע תפיסות יסוד מאפיינות את הגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה

  .  קיום לידע במנותק מהיודעאין .1
  . למידה היא פעילות הבנייתית .2
  . למידה היא פעילות ממוקמת בהקשר .3
  . למידה היא פעילות חברתית .4

 
על פי . תקופת הנאורותשל ) תורת ההכרה (אפיסטמולוגיה הוא זרם מרכזי באמפיריציזם: מתוך וויקיפדיה 4

אמפירי פירושו ( הידע האנושי הם הנסיון החושי והתצפית המדעית האמפיריציזם המקורות היחידים של
" פריורי- ידע א"ולכן מה שמכונה ) ידע הנובע מהנסיון(על פי האמפירציזם כל ידע הוא אפוסטריורי ). תצפיתי

כל ידיעה מקורה או בנסיון או בהסקה אינדוקטיבית . אינו אפשרי) הנובע מהשכל בלבד, שאינו תלוי בנסיון(
 .מן הנסיון) קה מאוסף מקרים פרטיים אל הכללהס(



ראה כי הפעילויות שנראות המחקר בתחו� זה ה". ביאינטואיטי

ל סמ� מנגנוני� מסודרי� כאוטומטיות ואינטואיטיביות בנויות ע

דווקא . היטב וכללי� מורכבי� שהצטברו ונוסו במש� זמ�

שר בי� קהקיו� מאפייני� של הידע המובנה מצביעי� על 

בי� כללי , הדיכוטומיה המודרניסטית בי� תיאוריה לפרקטיקה

אחת השאלות המרכזיות עבור האפיסטמולוגיה של . לפרטני

ורפלקציה בתחו� זה הפרקטיקה היא  הא� תיאורטיזציה 

יית א� כי ברור שבנ; עשויי� לייעל את התוצאות המעשיות

א� לא ,  המעשה ולאחר המעשההתיאוריה כא� חייבת לבוא בזמ�

 אינה  ניתנת מראש אלא נבנית תיאוריה, לכ�.  ללפני המעשה

  .מתו� הניסיו� והביצוע

רפלקציה ביקורתית מסייעת  לשיי� . רפלקציה ביקורתית .2

, "רפלקציה בפעולה", המונח של דונלד שו�.  פרקטיקהמשמעות ל

, מתייחס לתהלי� החשיבה שמנסה לבחו� את מנגנו� של הפעולה

תו� כדי הסתמכות על ההקשר הייחודי של האינטראקציה בי� 

הפועל לבי� סביבתו וג� על ההשפעות ההדדיות בי� תיאוריה 

� את כ� נוצרת סביבת הלמידה בפועל שמאפשר לבחו. לפרקטיקה

רפלקציה ביקורתית קשורה .  המודלי� המנטאליי� הקיימי�

.   לחשיבה אודות המעשהתמשו� שהיא מתייחס, לפרקסיס

 פלקציה ביקורתית כוללת כמה מכיבי�ר

a. באופ� זה או אחרברי� נעשובחינת השאלה למה ד . 

b. מת� לגיטימציה לידע לוקאלי ולא פורמאלי 

c. פיעי� על בחינת תהליכי� חברתיי� והיסטוריי� שמש

 קבלת ההחלטות

d. כגו� אסתטיקה ואמוציות, הכללת צורות ידע לא מדויק 

e. שאלת הפער בי� הצהרה למעשה 

f. חשיפת מצבי� שבה� חשיבה עוסקת בצידוק עצמי. 

  

להיעשות ג� על ידי ה תהלי� הרפלקציה כעיקרו� יכול, אומנ�

משו� , אינטראקטיבי תהלי� הא במהותיה, סובייקט עצמוה

שמרבית העבודה המעשית כוללת קשר ע� אחרי� ולכ� היא 

לא במקרה מקורות . דורשת דיאלוג ע� זוויות ראייה שונות



סוקראטס עצמו טע� כי לא שווה . הרפלקציה בדיאלוג הסוקראטי

הצורה האופטימאלית של , לכ�. לא נבחני� על ידינושלחיות חיי� 

תהלי� רפלקטיבי הוא .  אחרי�ע�הרפלקציה היא אינטראקציה 

  .ופי קולקטיבי במהותובעל א

על מנת להבהיר את האופ� של למידה . ידע המומחי�/שליטה .3

יש לפנות ג� לניתוח מנגנוני� של שליטת , מהפרקטיקה

  שליטה זו היאל אחד מהמאפייני� החשובי� ש,כ�.  המומחי�

  בהתא�את מסגרות ההתייחסותבאופ� גמיש יכולת לשנות ה

 שליטה דורשת גמישות מחשבתית והיעדר סגידה .לשינויי� במצב

מאפיי� חשוב של שליטה .  עיוורת לתיאוריות או דגמי חשיבה

 ולא מתחרותיכולת לקחת בחשבו� מסגרות התייחסות הא יה

. ידע המומחי� מהווה תבונה מעשית. להסתגר בזווית ראייה אחת

 פיתוח .יקורתיתרכישת ידע המומחי� דורשת למידה ורפלקציה ב

 ולכ� ,שליטה דורש הקניית מיומנויות מעבר לתחו� מקצועי צר

 ,כל מיומנויות ספציפיות השייכות לתחו�!היא דורשת לא כ�

 .אלא מיומנות כללית של הלמידה

  

  

פרקטיקה שמרכיביה העיקריי� צוינו ההדג� של אפיסטמולוגיה של 

תו� חיפוש מש למידה כתהלי� אינטראקטיבי המתרחהרואה את , לעיל

למידה מהפרקטיקה . משות% והיא מתרחשת בתו� קונטקסט ספציפי

מכוונת להשגת מטרות ספציפיות  של פיתרו� הבעיות העומדי� בפני 

ידה של פרקטיקה מתייחסת לתהלי� של למאפיסטמולוגיה . אנשי חינו�

 הניגודי� של  שמאחד בסינתזה הדיאלקטית את,אלקטיכתהלי� די

פ� הוא לעתי� קיי� באוו, ידע קשור בהקשר ובפרט. קהופרקטיתיאוריה 

רמה של מודעות בתהלי� של ב דווקא הבעתו, יחד ע� זאת; מובנה

שינוי מסגרות ו ,מביא לשליטה, קולקטיבית, רפלקציה ביקורתית

כ� מתרחש תהלי� של כינו� ידע חדש . התייחסות בהתא� למצבי� שוני�

שת לא כשדה ניסויי של הידע  פרקטיקה נתפ. ויצירת תיאוריות חדשות

פרקטיקה ; "גולמיי�"התיאורטי ולא כמקור של נתוני� אמפיריי� 

א� ג� נתו� , הופכת להיות אוצר של ידע שנית� לשימוש בהקשר הלוקאלי

  . למעבר להקשרי� אחרי� ולאנשי� אחרי�

  



בתחו� החינו� אפיסטמולוגיה של פרקטיקה עשויה לשנות את תפישתנו 

בהתא� לפדגוגיה , במקו� זאת הוא יהיה מנחה; ר מידעשל מורה כמעבי

תלמידי� מעודדי� להיות . דמוקרטית המבוססת על החיפוש המשות%

. לפתח הערכה עצמית ולקבל אחריות, אוטונומיי� בפעילויותיה�

, למתודולוגיה של למידה בקבוצותאפיסטמולוגיה של פרקטיקה תואמת 

 כאשר .ית ומשתק% בהכאשר הידע נוצר מתו� הפרקטיקה הקבוצת

,  א�.הנחיית פעילויות שיובילו ליצירתוהמורה אמור לסייע בבחירה וב

תיאורטי שרלוונטי להתפתחות של !להעביר ידע דקלרטיבי, יחד ע� זאת

זאת אחת .   שנוצר מתו� העבודה המשותפת על המטלות,הידע הפרקטי

  . הדוגמאות לשילוב� הדיאלקטי של תיאוריה ופרקטיקה

  

  

  

  

  


