
 מנסה להתמודד ע� אחת הסוגיות הקשות ה ופרקטיקהיוכחי על תיאורהגיליו� הנ

מדוע מורי� ומורות רבי� חשי� ריחוק גדול כל כ� : ביותר לפענוח בתחו� החינו�

  ?�מכל השיח התיאורטי על החינו

הא� הבעיה נמצאת במאפייני� של החשיבה : אספקטי� שוני�סוגיה זו מטרידה מ

הא� מדובר על העדר ?  מהפרקטיקה החינוכיתי�מרוחקה, יניתוח התיאורטהו

הא� מדובר בכשל ? יכולת לתרג� את התיאוריה לעשייה הממשית מול תלמידי�

  תיאוריה ופרקטיקה– המגדיר את שני התחומי� ,בתחו� התיאורטירעיוני 

הא� הבעיה נמצאת בהגדרת הפרדיגמות של התיאוריה או בצור� ? �כדיכוטומיי

הא� אפשר בכלל ? ודולוגיה חדשה אשר תחבר בי� שני הקטבי� הדיכוטומיי�במת

הא� קיימת תיאוריה חינוכית ,  ובכלל?ל רפלקציה חינוכית ללא תיאוריהעלדבר 

  ?ומה היא

, חלק� מבוססי� על מחקרי�, גישות וניתוחי� שוני�הקוראי� ימצאו במאמרי� 

  .תותיאורטיהמבוססות על ת על פרקטיקוחלק� על הגדרות פילוסופיות ו

א הקונטקסט י מובלעת בי� המאמרי� והאשר, ברצוננו לעלות סוגיה נוספת, אול�

  . בעול� בו אנו חיי�של השיח התיאורטי ביחס לפרקטיקה

בה� האינטראקציה , ביניה� הפדגוגיה ,פרקטיקות של פרופסיותאנו חיי� בעול� בו 

 על אופרציות כמותיות,  מבוססות על פתרונות אינסטנט וה�. ה� העיקר,הבי� אישית

אינטראקציה בי� סובייקטי� אשר לה� בהעובדה שמדובר . על נוסחאות פשוטותו

, סדרי עדיפויות שוני�, ערכי�, ע� התנהגויות, דומי� ושוני�, עולמות מלאי�

, נה עניי� מיותר הפרשנות היואנו רגילי� לעול� ב. כמעט ואינה נלקחת בחשבו�

הזמ� והמרחק . המגיע לציבור הרחב, בייחוד מול הפצצת המידע המעוכל למחצה

עשייה שלנו  בלהעמיק, לנתח, וכ� ג� הסבלנות שלנו ללמוד, הול� ומצטמצ�

המושפעי� , כסובייקטי�.   הפרקטיקה שלנותיאוריות התומכות או סותרות אתבו

לקצ  את הזמ� הפנוי , אנו נוטי� לצמצ�,  שלוומהמוב� מאליו, מהעול� הקיי�

? בתיאוריותאז למה עלינו להעמיק . הרדידות שולטת בכל. שלנו לצור� עיו� מעמיק

? אינ� חפצי� בכ�, כשה� ומול� התלמידי�, למה לנו לדרוש מהמורי� לעשות זאת

?  מה שקובע, בסופו של דבר,מדוע לעשות זאת כשהריצה אחרי יעד הקצה הוא

  . ושוב לבלוע ולהקיא, לבלוע מידע ולהקיאו במבחני�

 כשאנו מקבלי� לידינו ,החיי� נראי� לכאורה קלי� ומותאמי� לזמננו יותר, אכ�

  . שמסוגלות להפעיל פרקטיקה סבירה בתהליכי� חינוכיי�, נוסחאות מוגמרות

ת אנו הא� באמ? הא� בכל עת השיטה הזו יכולה לעבוד? אבל הא� זה מספיק

  ?מביני� מה שקורה מסביבנו



מתפצלת בנקודה זו לשני , או תודעה ביחס לקורה סביבנו, שאלה זו של הבנה

של הרצו� והבחירה לעסוק בתחומי� תיאורטיי� או החלק אחד הוא חלק . חלקי�

שני הוא היכולת להבי� את התחומי� התיאורטיי� והחלק ה ,מחקריי�

  .והמחקריי�

אי� זה עניי� של . נמצא ברצ! של בי� שני הצדדי� הללו, בהכללה, רי�ציבור המו

ירו 'כפי שהנרי ג. אלא יותר מכל דבר אחר דאגה, שיפוט ערכי כלפי אנשי חינו�

ה� עוסקי� בשיח האינטלקטואלי ; "אינטלקטואלי� עובדי�"המורי� ה� , הגדיר

 ושל האנושות ,מעצ� הגדרת ההוראה כהעברת הקנו� התרבותי של אומה מסוימת

 והמתודולוגיה ,ו החברתיילבגלל המוב� מא–העדר יכולת או העדר רצו� . כולה

אי הוודאות ביחס להגדרת מגבירה את ,  לעסוק בתיאוריה%השלטת בתחו� החינו�

של  ו ואי וודאות זו משפיע ישירות ה� על מיצוב. המורה כעובד שעוסק באינטלקט

  .פסיה הזוהמורה וה� ביחס לעתיד הפרו

בגלוי או , בכל פרקטיקה מול תלמידי� קיי�,  בכל פעולה חינוכית,בסופו של דבר

, פרשנויות, המשחק שבי� הסובייקטי� הפועלי� לבי� הגדרות תיאורטיות, בסמוי

  .והבנה מעמיקה

, פוגע בסופו של דבר במהות המקצוע ,  מי שבורח מהשיח התיאורטי,בפדגוגיה

, ביקורתיי�, להפו� את התלמידי� לבני אד� אוטונומיי�ויותר מזה פוגע ביכולת 

צה לעסוק בתיאוריה כ� הוא ישלי� ואו רפחות יודע ככל שהמורה . 'סקרניי� וכד

  . את אותה תפיסה כלפי תלמידיו

  .אנו מנסי� לאתגר את הקורא בסוגיות הללו, בגיליו� זה

  . בבירור מעמיקוזו רק תחילת הדר�, שזו משימה חשובה ביותר, ברור לנו

  !קריאה מהנה

  

  מרסלו וקסלר

  

  

 


