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  תקציר

שיח הגלובליזציה מעסיק רבי� וביניה� אנשי חינו� המתקשי� להשתלב במציאות 

 –המורי� . שבויי� בפרדיגמות קלאסיות שעיצבו את בית הספר, הדינמית של ימינו

יש . הוראת� נתפסת כחסרת השראה, תנאי עבודת� בלתי הולמי�, שכר� דל, עמל� רב

  .אפילו מי שמעלה מחשבה מערערת לגבי נחיצות�

 מאופייני� על, בתי ספר ממשיכי� לפעול כמערכות סגורות בדרכי הוראה מיושנות

הדיו� . ידי הפער הרחב בי� שגרת בית הספר למציאות התרבותית המסחררת שבחו$

הנמש� בפרדיגמות הפדגוגיות ההולמות את המציאות של ימינו אינו מביא בדר� כלל 

הכיתה שבה הוא פועל . המורה הוא אד� בודד, כאיש מקצוע. לשינוי בעבודת המורי�

צרכ� הידע הפעיל במציאות   –למיד הת. היא מונדה סגורה ללא חלונות אל העול�

  .צרכ� ידע פסיבי בבית הספר –המידע המסחררת של הבית 

ת יבח� המאמר את מה שמציעה המציאות התרבותית רוויַ , לנוכח תמונת מצב זו

תקשורתיות בינאישית חסרת : הטכנולוגיה ורבת ערוצי התקשורת למורי� ולתלמידי�

ייבחנו , לנוכח הממדי� הללו. צו� בהיקפותקדי� ונגישות לידע שימושי ואקדמי ע

ותוצע " בית הספר הטוב"ו" התלמיד הטוב", "המורה הטוב"הפרדיגמות של 

  .פרספקטיבה עתידית ההולמת מציאות זו

;  כמתוו� וכמוביל תהליכי למידה, כמנחה', איש העול� הגדול'המורה הטוב יוצג כ

בהתא� נדרשי� אופקי� . ד�מדובר בשינוי תפיסתי של המורי� את עצמ� ואת תפקי

אוטונומית , התלמיד הטוב יוצג כאישיות לומדת. חדשי� למערכות הכשרת  המורי�

הדימוי המוביל בדיו� הוא של . ובעלת יכולת נווט במערכת תרבותית פתוחה ומקושרת

אנו שואפי� להכשיר לומדי� שמרחב הלימוד שלה� הוא  –" תרנגולות חופש"
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, יוצג כתשתית המטפחת את שני אבות הטיפוס הללו בית הספר הטוב". העול�"

שמאפשר הרפתקה של משמעויות וידע ששותפי� לה אנשי� צעירי� ואנשי� " מקו�"

  .קרי מורי�, "צעירי� ברוח�"

  

התלמיד ", "המורה הטוב", קונסטרוקטיביז�, גלובליזציה, אינטרנט: מילות מפתח

  "ס הראוי"ביה", "הטוב

  

  אות האחרת אתגר המצי �הקדמה . 1

 ,ניקסר ;2007, הרפז; 2005, ר�(: כגו�, שיח הגלובליזציה מעסיק אנשי מחקר רבי�

2008 Resnik, 2007; ;Choy, 2004; Suarez-Orozco, 2004(  וביניה� אנשי מערכות

במציאות הדינמית של ימינו  –ג� מתו� עמדה ביקורתית  –החינו� המתקשי� להשתלב 

, מידע ורעיונות בי� אזורי�, סחורות, אצת של אוכלוסיותשמאופיינת על ידי תנועה מו

ה� נותרי� שבויי� בפרדיגמות קלאסיות  ).Suarez-Orozco, 2004(מדינות ותרבויות 

  .  שעיצבו את בית הספר במתכונתו המסורתית

, על כישלונ� של מערכות החינו� להיענות לקצב הגובר של השינויי� הפוליטיי�

� והתרבותיי� בעול� של המאה העשרי� ואחת כותב סוארס הדמוגרפיי�, החברתיי�

  :)Suarez-Orozco(אורוסקו 

We have barely started to consider how these accelerating transnational 

dynamics are effecting education, particularly precollegiate education. 

Instead, educational systems world continue mimicking and often 

mechanically copying from each other and borrowing curricula (from trivial 

facts about history in middle school to trigonometry in high school), 

teaching methods ("chalk and talk"), and assessments tests (short answer 

and regurgitation). Theses practices would have been familiar to our 

forbearers going to school two generations ago … Yet youth in school today, 

whether in Bali, Beijing, Beirut, Berlin, Boston or Buenos Aires, will 

encounter a vastly different world from that of our grandparents (Suarez-

Orozco 2004, p. 1-2) 
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בעוד שהמציאות , אורוסקו בית הספר לא שינה את פניו בדורות האחרוני��לפי סוארס

שבתוכה הוא פועל ואליה הוא אמור להכשיר את בוגריו השתנתה והיא ממשיכה 

שבתי ספר ממשיכי� לפעול כמערכות סגורות , לכ� אנו עדי�. להשתנות במהירות

בלא שהדיו� רב השני� בפרדיגמות , י הוראה מיושנות ולא אפקטיביותבדרכ

הקונסטרוקטיביסטיות ההולמות את המציאות הפתוחה של ימינו יביא לשינוי המיוחל 

מהפכת התקשורת הגלובלית ששינתה . בעבודת ההוראה ובתהליכי הלמידה בבית הספר

רטית ואת היצירה  את הצריכה הפ, את המחקר המדעי, את פני הכלכלה העולמית

שמעשהו הראשו� של , סמלי הדבר. כמעט אינה מגיעה אל בתי הספר –התרבותית 

כאיש מקצוע המורה הוא אד� ; המורה בכניסתו לכיתה היא סגירת הדלת מאחריו

במהל� השיעור הוא  –התלמיד . הכיתה היא מונדה סגורה ללא חלונות אל העול�. בודד

מנותק , א נדרש להיכנס למציאות מעי� אוטיסטיתצרכ� ידע פאסיבי ובעת מבח� הו

חלק . שבתוכה הוא יידרש להפגי� כישורי ידע, בשונה לחלוטי� ממציאות חייו, מסביבתו

גדול משגרת בית הספר מאופיי� בפער בי� תרבות בית הספר למציאות התרבותית 

ות כישלונ� של מערכות החינו� להיענות למציא. המסתחררת והמסחררת שמחוצה לו

; 2009, שמואלי(החדשה בא לידי ביטוי ג� בירידה מתמדת במעמד� של המורי� 

תנאי , שכר� דל, עבודת� שוחקת, עמל� רב –אלו ). ועוד רבי� אחרי� 2009, אמיתי

עובדה הבאה  –עבודת� בלתי הולמי� בעליל ומעמד� החברתי נמצא בירידה מתמדת 

ודי� בחוגי� להוראה לידי ביטוי בולט בירידה במספר המועמדי� ללימ

עבודת� של . באוניברסיטאות ובמכללות להוראה ובירידה בפרופיל האקדמי שלה�

המורי� נתפסת כחסרת השראה והוראת� ככזו שאינה עונה על תנאי היסוד ללמידה 

בי� השאר מכיוו� שה� אינ� ממצבי� את , ה� הופכי� לאנשי שוליי�. משמעותית

במציאות הטכנולוגית החדשה יש . זמננו�ציאות בתעצמ� ואת מקצוע� כרלוונטיי� למ

    ).Postman, 1990(אפילו מי שמעלה מחשבה מערערת לגבי נחיצות� 

אמנ� אנשי . אי� מדובר בתהליכי� דטרמיניסטיי� שלא נית� לעצב את מהלכ�

החינו� יכולי� להצטר# למחנה המסרב לקבל את המציאות הגלובלית המאופיינת על 

מחנה הרואה במציאות זו . כלכלה עולמית ותקשורת ללא גבולות, וגיתידי תרבות טכנול

משו� שהוא מזהה את מחיר� החברתי הגבוה של מאפייני� , שורש פורה רוש ולענה

אול� א� יצטרפו אנשי החינו� למחנה זה יוותרו על חלק� בהתמודדות על . אלה

  . יי�עו את מקומ� כאנשי שוליי� לא רלוונטְ& דמותה של החברה ויַק 

נוס# למאבק� הצודק להקצאת משאבי� נאותה לבתי הספר  –ה� יכולי� , בשונה

לפענח את המציאות התרבותית שבה ה� פועלי� ולבחו�  –ולשיפור שכר� של המורי� 

מה נגזר ממנה בנוגע לתפקיד� שלה� ובנוגע לדרכי� שבה� עליה� לפעול כדי למצב את 
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א� כי בכיוו� שונה , 2007, מדת גלייזרראו ע(עצמ� כאנשי מקצוע בתחו� ההוראה 

. אחד הממדי� הללו הוא המציאות התקשורתית שבה אנו חיי� כיו�). מהמוצע כא�

ייתכ� שהתבוננות במציאות  –התקשורתיות שינתה את פניה� של מקצועות רבי� 

, ת טכנולוגיה ותקשורת יכולה לספק דר� להבניה אחרתהגלובלית כחברה רוויַ 

   ".בית הספר הראוי"ו" התלמיד הטוב", "מות המורה הטובד של, רלוונטית

  

  אתגר התקשורת הגלובלית. 2

אחד מהממדי� הבולטי� ביותר של תהליכי הגלובליזציה הוא מהפכת התקשורת 

טלוויזיה רבת ערוצי� שמכסה את ההתרחשות , רשתות לווייניות, אינטרנט: העולמית

  . על פני כל הגלובוס

על של מהפכת �אנו יכולי� להצביע על שני ממדי? יות הזומה מאפיי� את התקשורת

, חסרת התקדי� תקשורתיות: לה מדשדשת מערכת החינו�שבִצ , התקשורת והמידע

רחב , מהיר, ונגישות למידע אינסופי, בי� מיליוני� של בני אד�, חובקת זרועות עול�

כירי� ה� כל פעולות התקשורת והשימוש באינטרנט שאנו מ. היק# וכאוטי באופיו

  .שילובי� של שני הממדי� הללו

ברמת המאקרו  –החדשה מתבטאת בכ� שבלחיצה קלה נית� ליצור  התקשורתיות

א� יחפצו , ברמת המיקרו. תקשורת מידית ע� בני אד� בכל פינה בתבל –האינטרנטית 

, המורה. יכולי� המורי� והתלמידי� להיות מקושרי� ביניה� בכל הרכב אפשרי, בכ�

בכל מקו� ובכל הרכב , יכולי� להיות בעלי נוכחות בכל עת –ההורה , המנהל ,התלמיד

. בידיה� לעצב כראות עיניה� את מפת התקשורת שלה�. של קבוצת למידה שירצו בה

, מקרי� של ניצול והונאה, איומי� הנגישות של כל אד� לכל אד� מזמנת אמנ�

הזדמנויות למפגש ע� אנשי� אוצר של אול� היא ג� , פדופיליה ופשעי שנאה, אלימות

 �Webסביבות ה. או לניהול תקשורת מגוונת ברשת של קשרי� חברתיי� ומקצועיי�

באמצעות היכולות של  2.0וכעת מדברי� על האצת החברתיות של ווב (למיניה�  2.0

זכו לפופולריות העצומה שלה� בזכות היות� מרחב ) 3.0תבונה מלאכותית ליצירת ווב 

דווקא , בינאישי שענה על צור� עמוק של בני אד� למפגש מעי� זהדינמי של מפגש 

  .בעול� המודרני שמתאפיי� בניכור חברתי ובבדידות אנושית רחבת היק#

של אישי� , מפגש של סובייקטי�מעצ� מהותה מטפחת התקשורתיות הבינאישית הזו 

)Persona-s.( �20 ות ההטכנולוגיה והתעשייה שהתעצב באירופה של המא, עול� המדע�

בדמיונו של האד� המודרני ובמחשבתו המדעית העול� . היה עול� של אובייקטי� 18

לכשעצמו אינו נגיש " העול�. "לשימוש ולמחקר, של חפצי� לצריכה" מחס� ענק"הוא 
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בשפתו הפילוסופית של עמנואל  –" תופעות"הכול אובייקטי� או ; לשכלו של האד�

המציאות , לעומת זאת. עול� המערביקאנט בעלת החשיבות המכרעת להבנת ה

, אישי� דוברי�, התקשורתית האינטנסיבית של ימינו מנכיחה דווקא סובייקטי�

המונח . מחשבות ועמדות במגוו� רחב של תחומי חיי�, דמיונות, מביעי רגשות

הוא מיוחס  –שמודבק לנוכחות האינטרנטית מטעה ומבטא דעה קדומה " וירטואלי"

  ). 2009, שנר(ית ולכ� לא ממשית לכאורה לנוכחות שאינה פיז

הנגישות למידע גולמי  העומד ביסוד המציאות של ימינו הוא, המהפכני, הממד השני

כל אד� המחובר לרשת התקשורת יכול . בהיקפי� חסרי תקדי� ולידע מדעי ותרבותי

לי כלכ, למידע חדשותי ותרבותי, לספרות מדעית ואמנותית, להגיע למידע שימושי וטכני

מחשבי�  –החידושי� הטכנולוגיי� התכופי� . ופוליטי בהיק# שהוא כמעט בלתי מוגבל

, תקשורת אינטרנט אלחוטית, טלוויזיה רבת ערוצי�, פס שידור רחב יותר, חזקי� יותר

כל  –) GPS(מזעור מכשירי הקלט והכנסת יישומי האינטרנט למכשירי טלפו� ונווט� 

". האד� הרגיל"הרבה מעבר ליכולת העיבוד של , אלו מעצימי� את קצב זרימת המידע

 אבל הוא בלתי מאורג�, ובמגוו� רחב של מדיומי� זמי� בכמות עצומההשופע המידע 

של " הדמוקרטית"ומעצ� מהותה הפתוחה ולא ממוי� לפי קריטריוני� של איכות 

האינטרנט והתקשורת רבת הערוצי� יוצרי� מציאות כאוטית . המציאות האינטרנטית

הפרדה בי�  –דורשת מיומנות גבוהה בכל הקשור באיתור מידע נדרש ובביקורת עליו ה

מיו� ועיבוד , תוק#�הבחנה בי� מידע כוזב ומניפולטיבי למידע אמי� ובר, עיקר וטפל

  . המידע והפיכתו לידע משמעותי ורלוונטי

לסוכני הידע ולצרכניו קשה  עד כי, ומתחדש במהירות והוא משתנה הידע דינמי

פחות . נכסי צא� ברזל של הידע האנושי אתמול נהיו למיושני� היו�  .אחריו לעקוב

בתחו� עיסוק� ומי שיודע הכול כעת לא ידע הכול " הכול"ופחות אנשי� יודעי� את 

הפכה ממשימה , רלוונטי לנושא מסוי�, המשימה של הגעה לידע מבוקש. למחרת היו�

של התחדשות ושל עדכו� ורענו� של , מידהפעמית לתהלי� סיזיפי בלתי פוסק של ל�חד

  .שאתמול היה חדשני והיו� מעמדו מתערער, ידע קיי�

) ש� כולל למגוו� רחב של פיתוחי� טכנולוגיי�(והמחשב  הטכנולוגיה נהיית לזמינה

כותב , מתעד היסטורי, מאפשר לכל אד� בעל אוריינות טכנולוגית להיות אמ� יוצר

אוריי� הטכנולוגיה ניתנו כלי� חזקי� להבעה עצמית  בידי. טקסטי� וקולנוע� חובב

יחד ע� זאת . נבחרי� בלבד" בעלי מקצוע"שבעבר היו  נחלת� של מומחי� ו

אול� הטכנולוגיה משמעה . הטכנולוגיה יוצרת תלות ומרו$ מתמיד אחר חידושיה

ככל  .ההבחנה בי� יוצרי ידע לצרכני ידעאת מטשטשת יכולות חדשות והיא 

שבידי הציבור חזקי� יותר והתקשורת מהירה יותר כ� קל יותר להנגיש שהמחשבי� 
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ידע �לעבד טקסט ולשוב ולהציגו וכ� להיות חלק מתהליכי יצירת, טקסט לאחרי�

לא רק צרכני ידע אלא ג�  –) בפוטנציה(בכוח  –מורי� ותלמידי� נעשי� . שיתופיי�

  .פרשני ידע ויוצרי ידע, מעבדי ידע

בכל קצווי העול� כמו ג� תנועה גוברת של אוכלוסיות מאר$  הנגישות לידע אנושי

קודי� חברתיי� , שפה, זהות  של שאלות, שאלות של שיח בי� תרבויותלאר$ מחדדות 

קשרי� חברתיי� אחרי� המפגש ע� תוכני תרבות מהֶ . ונוהלי עבודה בחברות אחרות

לקבלת לגמרי מחדד שאלות הנוגעות לפרשנות ולהבנה של תרבויות אחרות ו

מגדל "עולות בעיות של . פרספקטיבה מורכבת לגבי טענות האמת של כל תרבות ותרבות

, ככלל. הבנה הדדית הנובעת מהשוני התרבותי שבי� החברות הלוקאליות� אי –" בבל

ככל שהשיתופיות רחבה יותר וחוצה גבולות מתחדדת שאלת השפה שבה אנו 

  .מתקשרי� וממשקי התרבות שבה� אנו פועלי�

הנגישות לידע והשיתופיות בתהליכי יצירת הידע משני� את : ררכית הידע משתנההי

ההיררכיות המקובלות בתהליכי יצירת הידע ואת הבעלות עליו ושוברי� מודלי� של 

העולמי הוא אחד הניסיונות הבולטי� הוויקיפדיה פרויקט . סמכות חברתית ופוליטית

אול� יחד ע� , רכיה של פרופסורי�ללא היר" שטוח"ליצור מאגר ידע אנציקלופדי 

, של הידע" אריסטוקראטיות"ה, הדמוקרטיזציה של הידע מתחדדת ג� שאלת איכותו

אנו נחפש ידע באינטרנט על . עומקו ואיכותו המקצועית, ולחלופי� העממיות שלו

  ".וויקיפדי"אול� ספק א� נרצה שהרופא שלנו יטפל בנו על סמ� עיו� בער� , מחלתנו

  –מתחזקות לאור האפשרות " האני"ודרכי הצגת  זהות ואנונימיותשאלות של 

המסכה . לפעול באינטרנט במעטה של אנונימיות או בזהות בדויה –הפופולארית מאוד 

אבל ג� מאפשרת ניצול , הדיגיטאלית מאפשרת מרחב של פעילות מסקרנת ומפתה

שנאה וא# פעילות  הפצת דברי, ניבול פה, גניבת דעת, לרעה של הפעילות התקשורתית

עדיי� , בפני האחר" האמיתית"ג� א� נחפו$ בחשיפת זהותנו , מנגד .עוינת ואלימה

עיצוב הזהות בה אנו מנכיחי� עצמנו . עומד בפנינו מגוו� רחב של דרכי� לעשות זאת

שלא תמיד אנו מודעי� , חדש יחסית, בתקשורת האינטרנטית מהווה אתגר מרתק

  .לממדיו

 יונפרצו גבולות –וניתני� לעיצוב בידי המשתתפי�  גמישי� �הייממדי זמ� ומרחב נ

 בכל להפעלה ניתנת, יותר ממוזערת, יותר זמינה שהטכנולוגיה ככל. הקט� הכפר של

 ,Caircross( והכלכלית התרבותית העשייה של הלוקאלי הממד ונעל� הול�, ואתר אתר

 כלשהי מקצועית תשסוכנו ומתרחבת ההולכת למציאות מודעי� כבר אנו ).1997

 שירות או משרדית תמיכה מקבלת, למשל אמריקה, אחת ביבשת הממוקמת

 לספק יכול רופא. למשל בהודו, אחרת ביבשת השוכני� שירות מאנשי ללקוחותיה
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" אמת" בזמ� והכול, ממנו קילומטר אלפי המאושפז לחולה, ניתוחי אפילו, רפואי טיפול

)real time.(  

אול� כיצד מתמודדת , כלכליות ותרבותיות מרחיקות לכתלמציאות זו יש השפעות 

ההנחה שעצ� הכנסת המחשבי� או כל ציוד ? מערכת החינו� ע� המציאות החדשה הזו

או שילוב של כלי תקשורת כמו " אתר בית ספרי"ואפילו בניית , נלווה אחר לבית הספר

בבית הספר תשנה ' הוויקי'וסביבות שיתופיות כדוגמת ") יש�"כלי שהוא כבר (פורו� 

פה וש� יש התחלות של פעילות . את פניו ואת דרכי ההוראה בו התגלתה כשגויה

, ובהיק# רחב, אול� המהפכה הטכנולוגית כפי שנחזתה בעיקרה, הוראתית אינטרנטית

  . טר� התרחשה

הכנסת . אבל קשה יותר להטמיע במערכת שינוי תרבותי, קל יחסית לרכוש מחשבי�

ותה בשינוי של תרבות בית הספר ובשינוי הגדרת תפקידו של המורה הטכנולוגיה לא לו

ולכ� לא חל שינוי פדגוגי משמעותי שהצדיק את הטרחה הרבה ואת , ודרכי עבודתו

" הפורומי�"נית� להערי� שרבי� מ ).Handal, 2004; 2006, סלומו�(ההשקעה הגדולה 

בהיעדר הבנה כיצד יש שנפתחו במסגרת אתרי בתי הספר נותרו כפגרי� דיגיטאליי� 

עצ� פתיחתו של פורו� כיתתי או פורו� בית ספרי אינה מבטיחה כלל ועיקר . להפעיל�

דורשת יותר מפעולה של  )Online Agora(האגורה המקוונת . פעילות בפורו� דנ�

המשתמשי� , תלמידי� ומורי�. פתיחה דיגיטאלית כדי למשו� אליה דוברי�

משתמשי� מעט , ובטלוויזיה בכל תחומי חייה� באינטנסיביות בתקשורת מחשבי�

בתי ספר רבי� שביקשו לקד� עבודה הוראתית .  במערכות מקוונות בבית הספר

בתי ". למשחק"המורי� נותרו מחו$ ). לדוגמה e-teacher(מקוונת פנו למיקור חו$ 

הספר זכו להצטייד במחשבי� ובקווי תקשורת ואוכלוסיית� הלכה ושיפרה את 

, )כתוצאה מהשימוש החו$ בית ספרי בה�(בשימוש במחשבי� ובאינטרנט יכולותיה 

דרכי ההוראה , עבודת המורה, הדינאמיקה בכיתת הלימוד, אול�  מבנה בית הספר

  . והתנהלות התלמיד שינו רק במעט את פניה�

כדי להמחיש את הקושי בהטמעת תהלי� השינוי שמדובר בו כבר שני� לא מעטות 

שעודכ� זה , מודי� לתואר שני במכללה מובילה להכשרת מורי�נתבונ� בתקנו� הלי

  : בטקסט דנ� אנו מוצאי� את הפסקה הבאה. 2009בנובמבר , עתה

 של  לאפשרות  והנושאי�  העקרונות  נבנו  לא  עוד  וכל  זה  בשלב... 

  השני התואר  בלימודי  מקווני�  קורסי�  יתקיימו,  מקוונת  הוראה

  4 מאשר יותר לא  ויהווה  תוכנית  ראש  באישור  קר  מסוימת  בתכנית
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, פנימי טיוטה שטר� פורסמה והופצה לדיו�. (התוכנית מלימודי ש"ש

  ).2009נובמבר 

מהדברי� העדכניי� הללו אנו למדי� עד כמה ההוראה המקוונת נתפסת עדיי� כילד 

וחד וזאת לאפשר אותו רק באישור מי, חריג שיש להתייחס אליו בחשדנות ובספקנות

בשאלה ) 2009, דצמבר(באותה מכללה דני� כעת . מכיוו� שהוא טר� נלמד והובהר דיו

הא� לחייב כל סטודנט להוראה ללמוד לפחות קורס מקוו� אחד כדי שיכיר את 

  .הפדגוגיה של העול� האינטרנטי

ההכרח  אתוסטס  'נייר עמדה של אוניברסיטת מסצעל רקע מבוכה זו מבטא 

שמ� הסת� טר� , כבסיס להטמעת טכנולוגיות מידע אקדמיותית מחשבתבחדשנות 

   :התרחשה

…An Imperative for Action  

We begin to perceive the contours of a very different academy, one in 

which students are supported by networks of human and technological 

resources and thus, according to our own research findings, more likely to 

succeed [Lovett 05].  

Clearly, the technology revolution impels institutions to explore and 

declare their vision. But that vision must first be about teaching and 

learning. Though technology may formerly have been regarded as a tool of 

efficiency or as a medium for alternatives to traditional practices, we are 

well into a period in which academic technology will impact the 

effectiveness of all universities in their primary educational mission. 

Academic technology provides opportunities for us to teach and learn 

better 

(University of Massachusetts, January, 2005) 

אנו יכולי� להניח שטקסט החזו� דנ� לא היה בא לעול� לו הייתה ההוראה 

האינטרנטית חוצת הגבולות ומשולבת הטכנולוגיה חזו� נפר$ ומציאות מוכרת ג� 

 אול�, שהשינוי הטכנולוגי כבר כא�זה עולה  מטקסט חזוני. סטסו'באוניברסיטת מסצ

  . טר� התרחשבעול� ההשכלה והפדגוגיה השינוי התרבותי הנדרש בעקבותיו 

איננו . עומדת לביקורת, לא רק היבטיה הפדגוגיי�, התרבות האינטרנטית בכללה

 ההתייחסות למהפכת התקשורת והמידע רוויה בספק לגבי –" חסידי� שוטי�"
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בורות . שכלול מערכות התקשורת לא קירב את גאולת החברה האנושית. משמעותה

שאלות של מוסר ושל סולידאריות אנושית ממשיכות . ורדידות תרבותית נותרו בעינ�

התקשורת , המחשב). Postman, 1990(להעסיק אותנו כפי שהיו לפני מאות שני� 

אול� הותירו את בני האד� , ידעכול� הגבירו את שט# המ –הטלוויזיה , האינטרנטית

רחב ההיק# , הפער בי� השימוש העמוק, ע� זאת. ע� האחריות לניהול עולמ�

והמשמעותי שעושה הציבור בתקשורת בכלל ובתקשורת אינטרנט בפרט במגוו� רחב 

. מאוד של תחומי חיי� ובי� השימוש הדל במערכות תקשורת בבית הספר אומר דרשני

תרבותית סטטית ולוקאלית שאיננה חלק מהדרמה ת נותר במציאו בית הספר

  . שמתרחשת בחברה סביבו

  

  המורה במציאות תרבותית גלובלית . 3

בחברה המסורתית ? היכ� אמור להיות המורה ביחס למציאות תרבותית חדשה זו

הזק� ידע . האמת מצויה הייתה בעבר והמורה היה חוליה בשלשלת המסירה של ידע זה

בהוראה המסורתית . לכבוד ולהערכה על מקומו בהיררכיה של הידע יותר מהצעיר וזכה

 –" עשה ל� רב. "מתוו� הידע בי� דורות קודמי� לדורות הבאי�, המורה היה סוכ� הידע

  . בחר ל� מורה ושאב דרכו את האמת שמקורה בעבר; מצווה היה האד� היהודי

להיררכית הידע  נדרשת פחות ופחות, מעצ� הגדרת המודרניות, החברה המודרנית

יבה היא ו- "in"צעירות היא . הידע הרלוונטי הוא הידע החדש ולא היש�. המסורתית

"out."  המוחלפת במהירות על ידי האפנה הבאה אחריה" אפנה"הידע נהיה לעוד .

חיפשה את   –היהלו� בכתר של תהליכי ההשכלה של העת החדשה  –הוראת המדעי� 

על המורה . עדכני ככל שנית�, בר אלא במחקר מדעיהאמת על המציאות לא במסורת ע

לראשו ) של המורה" (המדופל�"מראשו , הוטל להעביר את הידע המדעי שיצר המחקר

  ).2000, הרפז(שיש להטעינו במשאבי ידע ותרבות איכותיי� , של התלמיד" הריק"

הפכה לאחרונה א# היא לבעייתית , ההירארכית, אול� הוראת המדעי� הקלאסית

, כאשר במציאות התקשורתית של ימינו, )חס וחלילה, � כי היא לא עברה מהעול�א(

, כיו�. מערכות הידע בתחומי� רבי� נעשו לשטוחות, בעיד� התקשורת הגלובלית

הדרכי� להגעה למענה מחקרי . צעירי� ה� בעלי ידע לא פחות מזה של המבוגרי�

רות בהכרח דר� מאגר הידע של לשאלה כלשהי הופכות למגוונות יותר ויותר ואינ� עוב

לעיתוני� , למאות ערוצי טלוויזיה ורדיו, הצעירי� חשופי� לעול� תקשורתי. המורה

רואי� יותר ושומעי� , ה� נוסעי� יותר מהוריה�. לאינסו# אתרי אינטרנט, ולמגזיני�
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מציאות זו בהכרח משפיעה על . וסבלנות� פחותה –הקצב שלה� מהיר יותר . יותר

  . מוד ועל הרגלי הלימוד שלה�צורכי הלי

למידה התמקדה יותר ויותר בלומד �המחשבה התיאורטית על תהליכי ההוראה

כפי שהדבר נוסח בתיאוריות , המורה. ובתהליכי למידה אקטיביי� ולא במלמד

זכו לפופולאריות רבה בעשורי� ו) 1948(ה 'שראשית� בפיאזקונסטרוקטיביסטיות 

סלומו�  ;2000, סלומו� ;2004 ,ויגוצקי ;2000 ,הרפז ;1997 ,ברוקס וברוקס( האחרוני�

 ,Glasersfeld, 2000; Aviram, 2000  Murphy ;1999, 1997 ,פרקינס; 1996, ופרקינס

2003; Pass, 2004;ויתר הוא  ,התשתנההגדרתו המקצועית  –המורה . )ורבי� אחרי�

 ידי� של מעצבתפקעליו בל יקו) 1999, בק(על מעמדו כמקור הידע האולטימטיבי 

  –תרבותי ) GPS(בבחינת נווט�  –מסייע בניווט , מקשר�מתוו�, למידה�תהליכי הוראה

אול� ציפייה עיונית זו למיצוב חדש של דמות המורה נתקלת . תומ� ומערי�, מסייע

כי מעול� לא , ושאינו יכול" מודרני"שכבר אינו  –" המודרני"בדמותו של המורה 

המציאות התקשורתית החדשה והוא מסתייג מהכנסתה להתמודד ע� , הוכשר לכ�

  . לבית הספר

 לדמות קווי� לשרטט ננסה הגלובלית שבמציאות האתגר אל המורה את לחבר כדי

  :הזו בעת החיי� מציאות את ההולמת מורה של אחרת עתידית

: הוראה בהקשר חברתי�המורה כמנחה וכמוביל תהליכי� חברתיי� ותהליכי למידה �

לפי מיטב המחשבה הקונסטרוקטיביסטית ובהתבסס על  –דה היא בהנחה שהלמי

, ויגוצקי(תהלי� חברתי במהותו  –התובנות של ויגוצקי שהיו� הפכו לנחלת הרבי� 

דיאלוגיות ומומחיות �הוא דמות בעלת יכולות תקשורתיות" המורה הטוב", )2004

ה היא קהילת הכית. בהובלת שיח חברתי ובעיקר בהבניה של הלימוד כתהלי� חברתי

 . לומדי� והמורה הוא סוג של מנהיג חברתי ושל מוביל של תהליכי למידה בינאישיי�

התדמית הקרה והמנוכרת של העול� הטכנולוגי מחמיצה את הפוטנציאל שיש בו 

בינ� לבי� מוריה� ובינ� לבי� קבוצות , להעשרת התקשורת בי� התלמידי� לבי� עצמ�

דווקא בעול� מעי� זה התקשורתיות . י מקצוע אחרי�מרכזי ידע ואנש, לומדי� שכנות

שצרי� לדעת  –ובעקבותיו ג� של התלמיד  –היא תכונה חיונית לדמותו של המורה 

להביע , לדובב את הזולת, )ג� קריאת תכתובת של האחר היא סוג של הקשבה(להקשיב 

, ברתיתתקשורתיות היא תכונה ח. עמדות ורגשות ולטפח תקשורתיות דומה אצל זולתו

  .הטכנולוגיה יכולה לסייע לה ולהרחיב את אופקיה –לא טכנולוגית 

שאלות מורכבות בשאילת ובמיוחד , לסייע בשאילת שאלות הוא בעל יכולתהמורה  �

" המיילד"של הרלוונטית למורה היא זו הפרדיגמה  –הרלוונטיות למציאות פתוחה 
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בעול� של עוד# מידע וידע  .המסייע לזולת להוציא מתוכו מחשבות חדשות, הסוקראטי

ביחס לידע (הידיעה �גלובלי מורכב המיומנויות של איתור גבולות הידע ושל הגדרת אי

שהיא , הידיעה� איתור גבולות הידע והגדרת אי. הופכות לכישורי לומד חיוניי�) הקיי�

א� . נעשי� למשימתו החיונית של המורה, ראשיתה הפורה של כל למידה משמעותית

 .ידיעה עקרונית� ורה הופ� למומחה בהתמודדות ע� איהמ, תרצו

יתרונו המקצועי אינו . וחקר ניהול של תהליכי למידהבהמורה נהיה למומחה בעיצוב ו �

אלא בניסיו�  –אחרי� רוב הידע בלאו הכי זמי� ממקורות  –אצור בראשו הבידע העוד# 

הוא כבר . יכי למידהובכוריאוגרפיה של תהל ידע מורכבות העוד# שיש לו בפתרו� בעיות

כדי ". לחו# מבטחי�"ידיעה בחייו וידע לנווט את תהלי� החקר �של אי" סערות"חווה 

לדעת להתאי� אסטרטגיות מחקר שונות , שיוכל לסייע לתלמיד עליו להכיר מחקר מהו

בהתא� ) וללוות את הפעלת�(וכלי מחקר לשאלה נידונה ולהיות מסוגל להפעיל אות� 

 .ותלדרכי חשיבה מדעי

א והוא בעל היכולת להציע דרכי� לעיבוד מידע לכלל ידע רלוונטי וה המורה, בהתא�

כאד� בעל הבנה  .פרשנות והערכה של ידע, עיו�, בעל כישורי הובלה של תהליכי חשיבה

תרבותית והיכרות ע� תהליכי� פרשניי� המורה יודע לפרש ידע בפריזמה התרבותית 

  .שבה הוא נוצר או נצר�

 :הרלוונטי לשאלתו של התלמיד "המרחב הדיסציפלינארי"יר היטב את המורה מכ �

בחיפוש אחר ידע רלוונטי באוקיאנוס של " קצה חוט"היכולת להגיע אל וככזה הוא בעל 

הוא  .אבל הוא אינו בהכרח מומחה בכל תחו� ובכל רזולוציה של עיו�, מידע לא רלוונטי

הוא יודע משהו  –) ה של ימי הביניי�תכונת האלוהי� בתיאולוגי" (יודע כול"איננו ה

  .כדי למפות את הבעיה

המורה כמידע� יודע לעשות שימוש מושכל בכלי חיפוש טכנולוגיי� כדי להולי� את עיונו 

 .אל המידע הדרוש לו

הוא בעל היכולת להציע דרכי� לעיבוד מידע לכלל  :המורה יודע לעבד ידע ולפרש ידע �

 .פרשנות והערכה של ידע, עיו�, בלה של תהליכי חשיבהא בעל כישורי הווידע רלוונטי וה

כאד� בעל הבנה תרבותית והיכרות ע� תהליכי� פרשניי� המורה יודע לפרש ידע 

  .בפריזמה התרבותית שבה הוא נוצר או נצר�

להציג ידע ולהנגיש ידע , בצורה בהירה יודע לעצב ידעהוא : כפרפורמר של ידעהמורה  �

לסייע ללומדי� בהצגת הידע שברשות� או בשימוש בו ככזה הוא יכול  –לאחרי� 

עיצוב הידע והנגשתו ה� חלק ממומחיות מקצועית שהייתה  ".שימושי ידע"במסגרת 

 .תמיד מרכיב בזהותו המקצועית של המורה אול� קיבלה כעת משנה חשיבות
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 בעל ניסיו� בשימוש בכלי� טכנולוגיי�בסביבה עתירת טכנולוגיה המורה הוא  �

הוא איננו בהכרח המומחה . ובעל יכולת לאתר ולארג� תמיכה טכנית חיונית מורכבי�

אוריי� בכל הנוגע לטכנולוגיה וככזה �אבל הוא בר, לכל מרכיבי הטכנולוגיה שבשימוש

 .הוא יודע לאתר בעת הצור� את המומחיות הנדרשת לו אצל אחרי�

כמי , "היוצר המורה"חשוב להעמיד ג� את , "המורה החוקר"לצד : המורה היוצר �

, לעבד דמיו� לכלל יצירה, לתת פרשנות ייחודית, מאי�) טקסט כלשהו(שיכול ליצור יש 

ודאות שבו ומקנה �העול� המודרני  מכיר בממד של האי. להעמיד לבחינה רעיו� מקורי

בתכניות הכשרת . חשיבות עצומה לתהליכי� של יצירה וביטוי אוטנטיי� של האד�

 .קבל מקו� של כבוד בלא שתועמד כמשנית לחשיבה המדעיתהמורי� חייבת היצירה ל

הוא ג� " המורה הטוב"ולכ� , המציאות הגלובלית מחייבת יצירת ידע באופ� שיתופי �

העושה את הלמידה הפעילה למרכיב של קבע בחייו , חבר פעיל בקהילת ידע מקצועי

תלמידיו עליו כדי שהמורה יוכל להציע חוויית למידה דינמית ומתמשכת ל. המקצועיי�

). Sergiovanni, 1996, xvii( להיות בעצמו חלק מחוויית למידה של קבוצת עמיתי�

נדרש מורה שפותח את עבודתו למשוב " סוגר אחריו את דלת הכיתה"במקו� המורה ש

לתהליכי הדרכה וחניכה מתמשכי� ולקבלת עזרה , לביקורת של תלמידי�, עמיתי�

המונח  –להבדיל מתהליכי הפיקוח של ימינו . פרממשאבי ידע מקצועי מחו$ לבית הס

עומד לפנינו המודל של חובת  –הוא לכשעצמו זר לתרבות העול� הפתוח " פיקוח"

ההדרכה שמלווה כל פסיכולוג או עובד סוציאלי במש� שני� לאחר שסיי� את הכשרתו 

כנית ג� המורה נדרש לידע מקצועי עדכני ועליו להיות חלק מקהילת ידע עד. האקדמית

זהו חלק מהותי וחיוני מחייו המקצועיי� של מורה בעת של ידע דינמי . גלובלית

הלימוד אינו פרק נשכח בעברו של המורה אלא ממד  –שמשתנה ומתפתח באופ� מתמיד 

 ). Sergiovanni, 1996 ;Fullan, 1994, 2001(של קבע בחייו המקצועיי� 

שורי� הללו ודווקא בגלל סכנת מעבר לכל הכי: המורה כפרש� חברתי ומבקר תרבות �

, תקשורתי נדרש המורה לכישורי� של חשיבה ביקורתית�של העול� הטכנו ַהֲאָלָההה

המציאות הדינמית מעלה את הצור� . של מודעות עצמית ושל יכולת לקיי� שיח ערכי

 . באישיות ערנית ומעורבת

יטית היא פול�התביעה הרווחת מהמורה להיות ניטראלי מבחינה חברתית, בהתא�

בעול� מורכב ודינאמי מיסודו המורה חייב להיות מסוגל . תביעה להתאבדות חינוכית

. להוביל שיח ערכי שיש בו ג� פתיחות ורגישות לשונות תרבותית ויש בו הקשבה לזולת

עמדה ערכית  –מתו� רגישות והקשבה לעמדות של אחרי�  –עליו א# לנקוט : זאת ועוד

  . ה שבה הוא חיבשאלות המעסיקות את החבר
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, כפי שציינו קוד� לכ�, כיוו� שהשיח המקוו� מתרחש במדיו� חברתי,  יתר על כ�

המורה המוביל את התהלי� החברתי נדרש ליכולת . משמע שהוא בעל הקשר תרבותי

א� השיח האינטרנטי חוצה . הקשבה ולרגישות לשפת� ולתרבות� של שותפי השיח

� גישות זו לריבוי התרבויות ולפוטנציאל של איגבולות של קבוצה תרבותית מסוימת ר

  .הבנה הנובעת משוני תרבותי בי� השותפי� לשיח מקבלת משנה חשיבות

נובעי� , "המורה הטוב"שהיינו רוצי� לראות� בדמותו של , כל ההיבטי� הללו

, מהבנת המציאות שבתוכה אנו פועלי� ומהכרת המנופי� שהיא מעניקה למורי�

חברה , זמננו�� להיות שותפי� בעיצובה של החברה בתמנופי� המאפשרי� לה

המורה הרוצה  ).Sergiovanni, 2001(המאופיינת בגלובליזציה ובהשתנות מתמדת 

 –ומיניה וביה ג� לשנות את מעמדו החברתי והכלכלי –להשפיע על המציאות החברתית 

ת מנהיגו, נוכחות אישית משמעותית:  חייב למצב עצמו בהתא� לפרמטרי� אלה

המורה שוב אינו . יכולת לנווט תהליכי למידה ואוריינות טכנולוגית ותרבותית, חברתית

יש להציב את התבניות , "המורה כחוקר"לצד הפרדיגמה המדוברת של ". מעביר הידע"

, "המורה כאיש תקשורת", ומוביל תהליכי� בי� אישיי� "המורה כמנחה חברתי"של 

המורה כפרש� "ו" המורה כיוצר", בה ולמידההמוביל תהליכי חשי "כמיילד המורה"

  ).1999, בק" (תרבות

למעשה מדובר בניסוח אפנתי  ).Coaching" (ינג'קאוצ"כיו� פורחת בינינו תרבות ה

להיות מדרי� לחיי� ולתמו� בתלמיד בתהליכי למידה והעצמה  –לתפקידו של המורה 

  .אישית

שמושפע  –י� להוראה קביעות מעי� אלו מחייבות התאמה של פרופיל המועמד

כ� , ושינוי מעמיק של דרכי הכשרת המורי� –בוודאי ג� מהפרספקטיבה לשכר עתידי 

לסביבה הדינמית שבה ה� , שהמורי� העתידיי� יוכלו להיענות לתבניות החדשות הללו

עתידי� לפעול ולמגוו� התפקידי� שה� יידרשו לה� כחלק מהיות� מורי� בבית ספר 

, דינמית, ה� יידרשו להוות דמות מורכבת).  Northcote, 2009(במאה העשרי� ואחת 

חלק מצוות ומרשת של אנשי ידע , בעלת יכולת לימוד עצמי והשתנות מתמדת

דיסציפלינארי ואנשי פדגוגיה הפועלי� במערכת בית ספרית פתוחה ומשתנה כל העת 

)Cheng, 2009, p. 3.( ה� באשר  ,ההקשר של הכשרת המורי� צרי� להיעשות גלובלי

שא# ה� , וה� באשר לבעיות שעמ� יתמודד העול� בעשורי� הבאי�, שהוא גלובלי, לידע

  ).Davis, 1999(בעיות גלובליות 

, על מוסדות הכשרת המורי� להכי� את המורה העתידי לחיי� בסביבה דינמית

הסביבה החדשה . להכשירו לתפקד במסגרת פרדיגמה אחרת של דמות המורה הטוב
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אלו אות� המרכיבי� , המורה מספקת לו ג� כלי� להתמודדות עמהשבה פועל 

תקשורת האינטרנט היא ; התרבותיי� והטכנולוגיי� שיצרו את הסביבה הזו

  . מהמובילות בה�

לכ� , המורי� לעתיד, על מוסדות הכשרת המורי� להכי� את תלמידיה�, יתר על כ�

תלמידי� בעלי מכוונות  –שיוכלו להצמיח א# ה� בעבודת� העתידית את בני דמות� 

שעוני� על האתגר  –עצמית ויכולת התמודדות אינטלקטואלית ע� המציאות הגלובלית 

הוא זה שיודע להנחיל ידע " המורה הטוב. "במציאות משתנה" הלומד הטוב"של 

, לתלמידיו ולהקנות לה� כישורי למידה אול� יותר מכול עליו לטפח את ב� דמותו

הראה שככל שהמורי� ידעו לעשות בדרכי עבודת� את  המחקר". התלמיד הטוב"

. המעבר לפרדיגמה עדכנית כ� התבטא המעבר ג� בדמות� של התלמידי� עמ� עבדו

ג� שביעות הרצו� של התלמידי� הללו מבית הספר גברה ככל שנוצרה , לשמחת הלב

המסקנה  ).Cheng 2009, p. 14(התאמה בי� בית הספר לעול� שבו ה� חיי� ממילא 

לגבי תהליכי הכשרת המורי� תובענית עוד יותר מעצ� היות� מכשיריה� של המורי� 

) בית הספר(מורה "שמטפח את , "המורה הטוב"העתידיי� שיגלמו בעבודת� את דמות 

  ". התלמיד הטוב"שמעצי� את דמותו של , "הטוב

  

  התלמיד במציאות גלובלית. 4

 של חדשה דמות ג�בהכרח  דהמולי, שתוארה בקווי� סכמאטיי� דלעיל, המציאות

 להיותוטוב יותר  לתפקד שיצליח טוב סיכוי שיש תלמיד אותו, "הטובהלומד "

  . במציאות זו ומשמעותי אפקטיבי

, )נ בער�"לספה 200נחתמה בשנת (ספר יסוד של מסורת היהדות הרבנית , המשנה

 הואהאחד ). אבות פרק ב, משנה(מתארת שני טיפוסי� של תלמידי� המתחרי� ביניה� 

". המעיי� המתגבר", אלעזר ב� ער� הואהשני ". הסודבור ", רבי אליעזר ב� הורקנוס

כל מה שקיבל ממורו נותר חקוק . שוכח דבר מתלמודו שאינוהוא הלומד " בור סוד"

 הוא" תגברהמעיי� המ"לעומתו . בזיכרונו ומועבר באופ� נאמ� לדור הלומדי� הבא

 לכ�. ולבהכרח  הכ זוכר אינואול� הוא , וא מחדש ויוצרהלומד שיש בו נביעה פנימית וה

   .מסורת של נאמנה דורית בי� להעברה מתאי� אינו הוא

אול� ההתלבטות  ;"ממי גדולמי "הטקסט המשנאי מהלל את שני האישי� ומתלבט 

' בור הסוד'. לא הייתה רק בי� שני האישי� בולטי� אלא ג� בי� שני מודלי� של למידה

מה של למידה שקדנית של ידע שכבר קיי� ויש לקבלו ולהעבירו בנאמנות מייש� פרדיג

. פנימי ושפע ויצירה התחדשות של פרדיגמהמייש� " המעי� המתגבר. "גבוהה הלאה
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ואילו  ,המוביל לדורות נעשהו הנבחר המודל להיות "הסודבור " זכה דיו� של בסופו

 מדוע). 2002 ,1994, שנר(תורתו נשתכחה בספרות התלמודית  –" המעיי� המתגבר"

, כי לכל חברה? כדמות המופת שלה, בור הסוד, בחרה החברה התלמודית ברבי אליעזר

מתאימה דמות מסוימת , בהתא� לתפיסת עצמה ולמודלי� התרבותיי� השוררי� בה

חברה מסורתית שמדגישה את המחויבות למקורות עבר מעלה על נס את מי . של תלמיד

בעוד שהטיפוס היצירתי והמקורי , מסורת העבר אתנות גבוהה שביכולתו להעביר בנאמ

  . זו ומאתגר את סמכות� של מורי� ומורי מורי� העברהדווקא מאיי� על 

המעיי� " את דווקא מכרעת במידה מצריכה במהירות משתנההמציאות , זאת לעומת

 הפדגוגיות התיאוריות. תרבותי� ערכי ביעד רק עסקינ� אי�". המתגבר

קובעות העדפה ברורה ללומד האקטיבי  דלעיל שהוזכרו קטיביסטיותהקונסטרו

פרשנות של ידע והתאמת ידע לנסיבות , המפעיל במחשבתו תהליכי� של הבניית ידע

תלמיד שאינו בהכרח הול� בתל� שהתוו מורי� ודורות קודמי� של לומדי� , חדשות

)Cheng, 2009, p. 11 .(של הלומד אמנ� למידה מבוססת בהכרח על ידע קוד �)הרפז ,

אול� היא מותנית בכ� שהלומד מקיי� תהלי� פעיל של עיבוד חדש , )2008, 2000

ואל הקשרי חיי� הנותני� לו את , לו" ידוע"שכבר , וקישור שלו אל הידע הקוד�

  ).2004, ויגוצקי(משמעות� 

" הלומד הטוב"בהתא� לטענה עקרונית זו אנו יכולי� לשרטט כמה ממאפייניו של 

 :בעיד� של תקשורת גלובלית ומידע שופע" מעי� מתגבר"וא שה

לאו דווקא (הלומד הטוב הוא זה היודע לתפעל תקשורת משמעותית ע� סביבתו  �

לפנות אל האחר ולהיענות לפניותיה� של , לשת# במחשבות, להביע דעה, )טכנולוגית

יגנציה האינטל"לצד , נוכל לדבר) 1983, גרדנר(במינוח של גרדנר . אחרי� אליו

הלומד ". אינטליגנציה תקשורתית"ג� על , "האינטליגנציה הבינאישית"או " תיתהחבר

. הלומד לדבר ולהידבר, החש בעול� המתוקשר כבביתו, "טיפוס תקשורתי"הטוב הוא 

ההבנה התרבותית ויכולת ההעברה של מסרי� הופכי� לכלי� בסיסיי� , כישורי הלשו�

 .של האד�

בעול� של תקשורת אינטנסיבית ושל האינדיבידואציה של  :התלמיד כאישיות נוכחת �

היא בעלת משמעות  �ובכלל זה האד� הלומד  –התרבות הנוכחות העצמית של האד� 

מחובר , הנוכח באופ� אפקטיבי בתהלי� הוא אד� פעיל" הלומד הטוב. "גוברת

ות מודע למציאות הסובייקטיבית של קיומו ומתייחס ברגיש, לרגשותיו ולמחשבותיו

 . לסובייקטיביות של זולתו

, אמונותיו, שפתו – המודעות להקשר התרבותי של האד�המודעות העצמית היא ג�  �

תרבותיות היא �במציאות הגלובלית הרב". תרבות"מנהגיו וכל הכרו� במושג המעורפל 
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עליו להבי� את ההקשר שממנו הוא בא ואת ההקשר ; חלק מההוויה אותה חי הלומד

וה� אלו הנמצאי� , ה� אלו שהיגרו למקו� מגוריו, באי� בני שיחוהתרבותי שממנו 

השונות . בארצות אחרות ובהקשרי� תרבותיי� אחרי� ועמ� הוא מצוי בתקשורת

ניהול השונות הזו נעשה . )Suarez-Orozco C, 2004(הופכת למציאות הנורמטיבית 

חינו� צריכה ומערכת ה, מודרנית�לאחד האתגרי� הגדולי� של המדינה בעת הפוסט

תרבותיות שאינה עומדת לחלו# אלא הופכת לקו �להיות חלק מאותה תפיסה של רב

 ,Suarez-Orozco M(מודרנית במאה העשרי� ואחת �אופי דומיננטי של החברה הפוסט

2004, p 4.( 

, במינוח של מקנזי. הלומד הטוב הוא אישיות אוטונומית המצוידת בכלי ניווט פנימיי� �

הלומדי� של ימינו צריכי� להיות , "תרנגולות החופש"קלאות של השאול מעול� הח

Free Grazing" Children" , כאלו שאינ� נבהלי� ממציאות פתוחה ויודעי� לנווט

). McKenzie 1998(בתוכה באופ� עצמאי כאנשי דעת בעלי יכולת חשיבה עצמאית 

ולהתמודד ע� עליו ללמוד כיצד ללמוד  –הפועל בעול� המשתנה במהירות  –הלומד 

 Life long –המציאות המשתנה ועליו להפני� דרכי חיי� של לימוד כחוויית קבע  

Learning )Cheng 2009, p. 11 .( בתפיסה הקודמת של הרכשת הדעת הלימוד היה

במציאות המתהווה . מותנה בקיומה של כיתת לימוד ובדעת שהביא עמו המורה לכיתה

לרכוש את היכולת להיות אישיות לומדת בעלת במאה העשרי� ואחת על האד� הצעיר 

  .יכולת ניווט והכוונה פנימיי� של תהליכי הלמידה

 –לחמשת תלמידיו הבכירי� , רב� יוחנ� ב� זכאי, ל נות� המורה"בטקסט המשנאי הנ

שתכליתה היא לברר " צא וראה"משימת לימוד בנוסח  –כיתה של אליטה מובהקת 

בישיבה  –התלמיד הטוב אמור היה לדעת אז . מהי הדר� הטובה שיל� בה האד�

שכדי ללמוד  –וכ� זה שוב היו� ,  התלמודית המאוחרת יותר כבר לא נדרש כישור זה

  . על החיי� יש לצאת אל העול�

היציאה אל העול� היא ג� כניסה למציאות מרובת תרבויות ומערכות , דוק בדבר

זמננו היא ג� אוטונומיה ערכית האוטונומיה הנדרשת מהלומד ב� , לכ�. ערכיות שונות

האד� המודרני פוגש בדרכי הלימוד מערכות ערכיות שונות ועליו . ולא רק קוגניטיבית

 .ללמוד להתייחס אליה�

בעקבות : ידיעה� הלומד הטוב הוא לומד בעל הכוונה עצמית ויכולת להתמודד ע� אי �

אינהרנטיי� הבגבולות הידיעה  מכיר הלומד שלנו, שתואר דלעיל" המורה הטוב"

 )2008, 2000, הרפז" (פוריות"למציאות של ימינו והוא יכול עקב כ� לנסח שאלות 

 . שיובילו אותו ללימוד משמעותי ולמחקר אפקטיבי
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שבו הוא מתרג� את תהייתו הראשונית  הלומד הטוב יודע להבנות תהלי� של מחקר �

כולל בחירה בכלי לעיצוב של תהלי� חקר ה, "סול� מחקרי"להבניה של , לשאלת מחקר

בי� השאר הוא רוכש יכולת . המחקר הנאותי� שיובילו את התהלי� הלימודי לתכליתו

ומיומ� , "במחס� הגלובאלי"של מידע� המיומ� בכלי� ובטכניקות לאיתור מידע רלוונטי 

  . בארגו� המידע ובעיבודו לכלל ידע משמעותי

 ליצור טקסטי�וזה היכול  היטב בטקסטי� שסביבו הוא זה היודע לקרואהלומד הטוב  �

דיבר על משמעותו  ,פילוסו# של העול� האינטרנטיחוקר ו, אנדריו פינברג. עשירי הבעה

בניגוד לתדמית התמונתית של העול�  .) ,2000Feenberg( "העול� הכתוב"של 

 בהיכתשל האינטרנטי מסתבר שהפעילות הענפה ביותר המתקיימת בו היא פעילות 

ג� (בעול� הכתוב הוא זה היודע לפענח טקסטי� שסביבו הלומד הטוב . וקריאה

להבחי� בתבניות , להבי� את הקשר� התרבותי והחברתי, )טקסטי� לא מילוליי�

הטקסט . תרבותיות ולשוניות שבה� ולראות מה עומד מאחריה� או בי� השיטי� שלה�

כולת והלומד נדרש להיות ער להקשר זה ולהיות בעל י, יש לו בהכרח הקשר תרבותי

המציאות , מנגד. לפענח את המשמעות שיש להקשר התרבותי להבנת הטקסט

, ליצור, לכתוב, התקשורתית מספקת לאד� שפע הזדמנויות להיות מחולל של טקסטי�

ג� כא� הכותב נדרש להיות . לבטא רעיו� ולהעמיד את הטקסטי� הללו לעיני הציבור

שא# הטקסט שהוא  –יסטי שהולכת ומתבררת בהקשר פוסטמודרנ –מודע לעובדה 

 .יוצר הוא בעל הקשר תרבותי משלו

כש� שהדגשנו קוד� את האוטונומיה של הלומד היחיד עלינו  :הלומד השיתופי �

לפי ויגוצקי ויוצרי הפרדיגמה : כלומד שיתופילהדגיש ג� את זהותו של הלומד הטוב 

הוא י תהלי� פרשנ, הקונסטרוקטיביסטית של המחצית השנייה של המאה העשרי�

, והלומד השיתופי הטוב הוא זה היודע ללמוד במשות# ע� אחרי� ,תהלי� דיאלוגי

ומשיח עמיתי� מקצועי וזה היכול להיות חלק מפרויקטי� " חברותא"להיות חלק מ

בעוד שספרות המחקר הדנה בתהליכי למידה עברה . מקווני� של יצירת ידע שיתופי

י בעשורי� האחרוני� היא שבה הר, בעבר שלב של מחשבה אינדיבידואליסטית

, הרפז: בתוך, Breiter, 2007, p. 333(ומדגישה את הפ� החברתי קבוצתי של הלימוד 

 ).Scardamalia, M., & Bereiter, C. 2006; 47' עמ, 2008

טקסונומיה של הפעילות האינטרנטית משרטטת ציר של פעילות שבקצה האחד 

ובצד האקטיבי יותר אנו מוצאי� ) לוויזיהבהייה בט(מצויה צרכנות פאסיבית של ידע 

עיבוד יוצר של ידע קיי� לכלל ידע חדש ופרסו� של , עיבוד מידע לכלל ידע מחקרי

בניסוח של קפל� , )E-literacy(תוצרי ידע במרחב האינטרנטי על ידי הלומדי� עצמ� 
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)Kaplan, 1995" .(לש�  דורשת, מהאינטרנט על ידי שימוש במנועי חיפוש" כריית ידע

והיא מצויה היכ� שהוא באמצע הספקטרו� וכ� ג� תקשורת , הפעלתה תבונה מידענית

אי� מדובר בהרכשה של מיומנויות טכנולוגיות אלא בשינוי . דואר אלקטרוני פשוטה

  .בתרבות הבית ספרית וביעדי ההוראה

  

  בית הספר כסביבה לימודית פתוחה. 5

� ברמת בית הספר מתנה במידה רבה הסביבה הלימודית ה� ברמת קבוצת הלימוד וה

בית "ביל גייטס במאמר חזו� בש� . את תפקוד� ה� של המורה ה� של התלמיד דלעיל

דיבר על  )Gates, “The Connected School”, 2000" (מחובר/הספר המקושר

האפשרות להבנות את בית הספר כמערכת של קשרי למידה אקסטנסיביי� שמעורבי� 

, הורי� –אבל מעורבת בה ג� קהילת בית הספר הרחבה , בה המורי� והתלמידי�

כל אלו מקיימי� ביניה� תהלי� מתמש� של תקשורת . מוקדי ידע ומוסדות קהילה

, קשרי דיווח, ה� של תלמידי� ה� של מורי�, מעגלי עבודה שיתופיי�, ולמידה הדדית

  .תמיכה והתעדכנות

הכלכלי והתרבותי , הממסדי, בית הספר אינו פועל בחלל ריק וההקשר החיצוני שלו

תקציב , בחינות הבגרות(מתנה במידה רבה את התהליכי� הלימודיי� המתרחשי� בו 

אלימות שפושה בחברה ובנוער , מעורבות הורי� כוחנית, בירוקרטיה ממשלתית, חסר

לעתי� קרובות הדיבור על התחדשות פדגוגית ומעו# בית ספרי נותרי� ). בכלל זה

של " קרב�"ס אינו יכול להרשות לעצמו להיות "ביה, יחד ע� זאת. כאוטופיה נבובה

הנסיבות והוא חייב למצב עצמו כגור� משמעותי בחיי הלומדי� והמלמדי� פ� ייעשה 

  . שעמו� ועוינות, שבאי� בשעריו מתו� כפייה, מטריד, למוסד שולי עוד יותר

ות התרבותית ס להתאי� את עצמו למציא"נית� לסמ� כמה תחומי� שבה� יכול ביה

כפי " הלומד הטוב"ו" המורה הטוב"תקשורתית של ימינו ולסייע בהתפתחות� של 

  :שתוארו דלעיל

אנו רגילי� לכ� שכל : ס כקהילה מתוקשרת רבת מעגלי שיח והתייחסות"הבניית ביה �

אנו מצפי� מבני משפחתנו ומחברינו להיות . אחד מאתנו נושא בכיסו טלפו� סלולארי

ס צרי� להיות נגיש ומקושר בכל "ג� ביה. י� לה תקדי� בשני� עברונגישי� במידה שא

כול� צריכי�  –מורי� מקצועיי� וועד הורי� , מחנכי�, מנהל; מרכיביו לקהילה

הכלי� לעשות זאת רבי� ומגווני� . ויכולי� להיות חלק מרשת של קשרי שיח ועבודה

יהיו זמיני� בכל עת ובכל  אי� זה הכרחי שכול�. )Gates, 2000(ונגישי� לכל בית ספר 

אול� הכוריאוגרפיה של התקשורתיות הזו  –הזמ� הפרטי ראוי ג� הוא לכבוד  –מצב 
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אי� מדובר רק ביכולת התקשרות ברמה . צריכה להיות גמישה ומעודדת הידברות

אלא בהבנה  –יכולת שישנה כעת לכל המעורבי� הפוטנציאלי�  –הטכנולוגית 

מוסדות , אוניברסיטאות ומוסדות להכשרת מורי�, ילהשבית הספר והקה, התרבותית

משפחות ותלמידי� יכולי� להיות חלק מרשת אחת שתעצי� , מורי�, ובתי ספר שכני�

 ). Resnik 2007; Northcote & Lim, 2009, p. 35(את כל מרכיביה 

אמותיה של כיתת הלימוד שוב אינ� יכולות ' ד: הבניית הכיתה כמרחב למידה פתוח �

" חדר מלחמה"את הגירוי האינטלקטואלי הנדרש לתלמידי� שבית� הוא מעי� לספק 

 –הבאי� לכיתת הלימוד היו� ה� צרכני ידע אינטנסיביי� . תקשורתי מרובה ערוצי�

שפעילי� כל , אבל ה� חיי� במציאות רבת ערוצי� –לא בהכרח מיומני� וביקורתיי� 

די עבור הילד המתבגר שגדל הכיתה המסורתית אטית מ. העת במקביל ובקצב מסחרר

 . שבביתו" מערה החשמלית"ב

ותהליכי הלמידה בכיתה צריכי� לשאוב ידע " הכיתה"הוא חלק מ" העול�"בימינו 

, עיתונות מקוונת, ספריות אחרות, הספרייה הבית ספרית –ממגוו� עשיר של מקורות 

 –) תקשורתיתאבל לא , פיזית(עמיתי� קרובי� ורחוקי� , מומחי�, מוקדי ידע בעול�

  ).כשהמורה הוא המווסת(כל זאת בהתאמה לכישורי הלומדי� 

תכניות הלימוד של בית : �הבניית תהליכי הלמידה כתהליכי� קונסטרוקטיביסטיי �

נבנו על לומד שותק ומקשיב ) זה שהיה קיי� רק לפני שני� בודדות(הספר הקלאסי 

מראשו ) ייקטי� של ידעאוב(ומורה מדבר המעביר באופ� אינרטי את חומר הלימוד 

תהליכי הלמידה צריכי� לאתגר את ). 2008, 2000, הרפז(לראשו של הלומד " המלא"

מעבד ידע ומייש� ידע בהקשרי� , ולעשותו ללומד פעיל" פריק התקשורת הביתית"

 .חדשי�

התהליכי� ): 2008, 2000, הרפז(יש להבנות את הכיתה כקבוצת שיח וחשיבה , בהתא� �

, שיש בה אפשרות לשיח קשוב" כיתה"ארו דלעיל מחייבי� עיצוב התרבותיי� שתו

. לומדת חברותאמרחב שמאפשר  –למרחב של ביטוי אישי ובי� אישי , לחשיבה משותפת

אי� תבנית אבסורדית יותר מכיתת המחשבי� המסודרת בשורות כמו הכיתה של 

� בצמוד או כיתת המחשבי� שבה המחשבי� מסודרי, ההוראה הפרונטאלית הקלאסית

לעתי� (מה טע� להביא . לקירות והלומדי� יושבי� כשגב� מופנה לחלל הכיתה

 !  ?ילדי� לכיתה ולהושיב� כ� שלא יוכלו לדבר זה ע� זה 40) ממרחק רב

א�  :)2000, לפסטיי�(הבניית הכיתה כקהילה  בהשלמה לאותה פרדיגמה נעמיד את

ברוח (אישית �נציה התו�אישית ואת האינטליג�הגדרנו את האינטליגנציה הבי�

אזי הכיתה צריכה להתפתח , זמננו� כיכולות חיוניות לאד� ב�) רעיונותיו של גרדנר

הקשבה עצמית וביזור סמכויות , אישי�קהילה שיש בה שיח בי�. כקהילה אנושית



  

  משה שנר ♦ 36 

 
ועל תשתית זו יש לפתח שיתופיות בתהליכי ) בשונה מההיררכיה הכיתתית הרגילה(

   .הלמידה וביצירת הידע

תהליכי גלובליזציה אי� משמע� אבד� ההקשר : הבניה תרבותית של בית הספר �

התרבותי של תהליכי הלמידה אלא דווקא מודעות רבה יותר לשוני התרבותי הקיי� בי� 

של זמננו  )high tech(מציאות הטכנולוגיה העלית . אנשי� שוני� ובי� קבוצות שונות

אול� אי� , גלובלית נטולת זמ� ותרבות יוצרת הטעיה אופטית ביומרתה ליצור שפה

על תהליכי הלימוד לתת מקו� להקשר הנרטיבי של . אד� ללא הקשר תרבותי של קיומו

-Suarez(החיי� האנושיי� ושל החברה שבתוכה ממוק� בית הספר ואותה הוא משרת 

Orozco M, 2004..( ברמה הלוקאלית בית הספר חייב להיות רגיש , מצד אחד

בותית הקהילתית שבתוכה הוא ממוק� ומהצד האחר עליו לאפשר למציאות התר

 .למורי� ולתלמידי� את המרחב הגלובלי שהוא בהכרח מרובה תרבויות

וכצרכ� בית הספר כאוכלוסייה אוריינית בכל הנוגע לטכנולוגיה  –טיפוח אוכלוסיית  �

שתמש אול� זמינותה והיכולת לה, הטכנולוגיה אינה תכלית לכשעצמה: ביקורתי שלה

. בה יקבעו את יכולת� של הלומדי� ומוריה� ליהנות מהעושר שמציע העול� המקושר

כלפי הפדגוגיה המשלבת  שימוש נכו� בטכנולוגיה מותנה ביחס מושכל וביקורתי

העיו� בטכנולוגיה ככלי פדגוגי יכול להעצי� את עבודת ההוראה . טכנולוגיה בתוכה

פילוסופיה וג� , �"תנ, לשו�, ספרות, ריההיסטו(ולאתגר בי� השאר את מדעי הטקסט 

אנו יכולי� לבחו� מה עושה מעבד התמלילי� לעבודה ע� טקסטי� ). את האמנויות

פה המוצגת על �כאשר הטקסט הנדפס שב והופ� לטקסט חי וגמיש ובעצ� לתורה שבעל

ליצור יחד טקסטי� במגוו� רחב של , היכולת לשת# זה את זה בטקסטי�. גבי צג

 .  לעדכ� ולשנות בתהלי� של עבודה שיתופית היא מהותית לתרבות של ימינו ,מדיומי�

נעיי� להל� בדוגמה . אול� עלינו להיות צרכני� ביקורתיי� שלה, הטכנולוגיה זמינה

מורה ): לאחר שהושלו ממנה פרטיה הקונקרטיי�(אמיתית שרובנו מכירי� כדוגמתה 

הילדה המיומנת . יבשת אנטרקטיקהלהכי� עבודת חקר על ' נתנה לתלמידתה בכיתה ו

כתבה מילה , פתחה בהקשה אחת את תכנת הגלש� ובהקשה אחת את תכנת המצגות

תמונות נפלאות של " עכבר"בחלו� החיפוש בגלש� וגררה בלחיצת " אנטרקטיקה"אחת 

זריזות " עכבר"אחר כ� הוסיפה בהקשות . המצגת" שקופיות"קרחוני� ופינגוויני� אל 

. לשקופית הראשונה" אנטרקטיקה"� למצגת והעתיקה את המילה מעברי� ואפקטי

ובכיתה פתחה אותה  )Disk-On-Key(את המצגת שיכנה אחר כבוד בהחס� נייד 

הציו� היה . והקרחוני� מילאו את המס� ואת חלל הכיתה בהוד קדומי� לב�, בקלילות

" נטרקטיקהא"מה היא למדה על ) על ידי אביה הטרח�(כשנשאלה התלמידה ". מעולה"
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כעת . היא חשה מבוכה –ליצור טקסט , כלומר כאשר התבקשה לתת מענה מילולי –

  . היא החלה לחשוב ברמת הבנה גבוהה יותר

ואיננו כלי שרת ) או נתפס כאיו� חמור(כאשר השימוש בטכנולוגיה הופ� לחזות הכול 

תרבות כדברי מבקר ה. ללמידה משמעותית קיימת סכנה של רידוד התהלי� המחשבתי

  :לאליל, האמצעי הופ� לתכלית, הטכנולוגית ניל פוסטמ�

What I am saying is that our enthusiasm for technology can turn into a form 

of idolatry and our belief in its beneficence can be a false absolute. The best 

way to view technology is as a strange intruder, to remember that 

technology is not part of God's plan but a product of human creativity and 

hubris, and that its capacity for good or evil rests entirely on human 

awareness of what it does for us and to us. (Postman, 1998) 

על תלמידיה להגיש את עבודת� בכתב יד וזאת כדי  גזרה, בהיפו� מגמה, מורה אחרת

. מתו� הוויקיפדיה" הדבק, העתק"לחסו� את האפשרות הקלה באופ� בלתי נסבל של 

גישה זו יש בה כדי   –יתרה מזו , קשה לראות במחסו� זה מפני העתקה פתרו� מוצלח

תחת להיות משאב להוראה נתפס כאיו� אסטרטגי על דרכי , להעיד שהאינטרנט

במקו� , רשת האינטרנט הפכה מאליל נער$ לדמו� שיש לגרשו: רוצה לומר. ההוראה

ע� , ע� מגבלות חלק מורכב, לראות בה חלק נוכח ובלתי נפרד מהתרבות שבה אנו חיי�

  . א� ג� בעל יתרונות וסיכויי�, איומי�

פעילות מעי� זו נובעת : טיפוח בית הספר כקהילה לומדת השוקדת על מצוינות �

העול� הפתוח מציב לפועלי� בו . ה ערכית הדורשת טיפוח תרבות של מצוינותמהכרע

לשיטת� של אלה יש לייצר דווקא . יש מי שיאמר שזו תביעת יתר. תביעה מתמדת

ועל כ� יש לקיי� דיו� ביקורתי (סביבה לימודית רגועה המאופיינת בתהליכי� אטיי� 

חת דלתות וחלונות ויצירת מכל מקו� הכניסה לעול� הפתוח משמעה פתי). מתמיד

עדכו� קהילת בית הספר והישענות על תהליכי , למידה הדדית, הדרכה, תהליכי משוב

שאינו , הכלי� התקשורתיי� יכולי� לסייע רבות לתהלי� מעי� זה. לימוד מתמידי�

 .אבל יכול להיות מועצ� על ידה, מותנה בטכנולוגיה

 

  יות טכנולוגיותשינוי תרבותי ולא רכישת מיומנו: סיכו�. 6

העוסק בפער שבי� המציאות הבית ספרית לדמות� המבוקשת של , נסכ� את דיוננו

שאיננו , עצמה�של התלמיד ושל בית הספר באמירה שהטכנולוגיה היא כלי רב, המורה
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למחירי� האישיי� והחברתיי� שהיא , ערי� תמיד למשמעויות העולות מהטמעתה

בפני התרבות האנושית ולשאלה מי נבנה  לכיווני� החדשי� שהיא פותחת, גובה

עלינו להיזהר מאידיאליזציה של הטכנולוגיה שהיא מעי� ). ומי נחלש(מהשימוש בה 

אול� עלינו להימנע ג� מדמוניזציה שלה ולראותה  ,)Postman, 1990(עבודת אלילי� 

  .התלמיד ובית הספר, כאתגר תרבותי עבור המורה

� טע� לדו� בה רק מ� ההיבט הבוח� את יכולותיה הטכנולוגיה אינה עומדת לבדה ואי

לפי אותו היגיו� . יכולותיה לעשות משהו מהר יותר או מורכב יותר –" הטכנולוגיי�"

אי� ג� טע� להשקיע משאבי� ברכישת ציוד טכנולוגי בלא הבנייה של הקשר פדגוגי 

את  הטכנולוגיה היא חלק ממציאות גלובלית בעלת ממדי� רבי� המאתגרת. הול�

הטכנולוגיה אינה רק תוצר של .  עולמ� של העוסקי� בחינו� והחוקרי� תחו� זה

ההתמודדות ע� הטכנולוגיה היא . מציאות אלא  ג� גור� מרכזי בעיצובה של המציאות

למידה � על תהליכי ההוראה, בעיקרה התמודדות תרבותית על דרכי עיצוב בית הספר

האד� הוא זה  –הטכנולוגיה היא כלי . בתוכו כמו ג� על דמות� של המורה והלומד

הקושי בהתמודדות ע� הטכנולוגיה אינו נובע מכשל פנימי של כלי� אלו . המפעיל אותו

אלא מקשיי הסתגלות� של המורי� והתלמידי� למציאות חברתית חדשה מצד אחד 

רוב התכניות העוסקות . ומהיעדר יחס ביקורתי אל התרבות הטכנולוגית מ� הצד האחר

וגיה בעול� האינטרנטי פותחות ומסיימות בהטמעה של יישומי� טכנולוגיי� בפדג

ואילו מהדיו� שלפנינו עולה שבעיקרו של דבר הבעיה אינה היישו� הטכנולוגי , מגווני�

אלא  פרשנותנו התרבותית למציאות רווית הטכנולוגיה שבה אנו חיי� ולמיצובה של 

  .הפדגוגיה בעול� זה

טכנולוגית ותקשורתית נדרש עיצוב חדש של , דינמית, יתבעול� של תרבות גלובל

בית הספר צרי� . בלא לוותר על אחד ממרכיביה, המערכת העוסקת בהשכלה ובחינו�

שמספק , חקר ולמידה, להוות עבור מוריו ותלמידיו נמל הבית למסע ארו� של גילוי

לתמונת ידע מפת דרכי� , כלי� לניווט בעול� דינמי, לתלמידי� אתגר אינטלקטואלי

רק במציאות מעי� זו יכול לפרוח . תחומית�כאוטית ותזזיתית וטיפוח של אוריינות רב

המורה ", ועמו בעל בריתו, המתאי� למציאות החדשה" התלמיד הטוב", תלמיד אחר

. מודרני�המלווה אותו ביציאתו להרפתקה הגדולה של החיי� בעול� סופר, "הטוב

ה� יכולי� להיות שותפי� וא# מובילי� , יאותהמורי� אינ� בהכרח קרב� של המצ

  .של הוראה ושל למידה העונה למציאות החדשה, בעיצובה של פרדיגמה חדשה של דעת
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  רשימת מקורות

שבט , פברואר). 5( 81, הד החינו�? על איזה מעמד אנחנו מדברי�). 2007(' ר, אוטולונגי

  .44�45,  ז"תשס

ירחו� : קשר עי� ".תעל הכוונ מורי�" שרו� כ$ תגובה לכתבתה של). 2009(' ר, אמיתי

  .22�20: 189, יסודיי��ארגו� המורי� העל

� תהלי� הוראה: החוקר ומדוע לא שחק�, הבמאי, המיילד, המסר�). 1999(' ש, בק

: )עור�( כפיר' ד בתו�, למידה ומערכת הכשרת המורי� בישראל לקראת תו� האל#

: ירושלי� .)18' עמ( ניירות עמדה – הכשרה להוראה כהכשרה לפרופסיה אקדמית

  : אונליי� ב. מכו� ו� ליר

.http://ceti.macam.ac.il/tikshuv/pages/yomtikshuv_shlomo_bak.DOC  

מכו� : ירושלי�. ביסטיתלקראת כיתה קונסטרוקטי). 1997( ג "מ ,וברוקס  ג"ז ,ברוקס

  .משרד החינו� התרבות והספורט, ברנקו וייס לטיפוח החשיבה

, ז"שבט תשס, פברואר). 5( 81, הד החינו�. מקצוע לא יעיל –חינו� ). 2007(ל "ג, גלייזר

47�46.  

הוצאת מכו� ברנקו , משרד החינו�: ירושלי�. מרובות תאינטליגנציו). 1983(' ה, גרדנר

  .יבהוייס לטיפוח חש

הוראה ולמידה בקהילת  .לקראת הוראה ולמידה בקהילות חשיבה). 2000( 'י ,הרפז

 לטיפוח החשיבה מכו� ברנקו וייס: ירושלי� .בדר� לבית ספר חושב –חשיבה 

  .ומשרד החינו�

ספריית : בני ברק. הוראה ולמידה בקהילות חשיבה: המודל השלישי). 2008(' י, הרפז

  .פועלי�

טבת , דצמבר, 3, הד החינו�). ראיו� ע� אורי ר�(בי� האחדה לפירוק . )2009(' י, הרפז

  .34�30. ח"תשס

, דצמבר, 3 הד החינו� �? איתה או נגדה –חינו� בגלובליזציה ). 2007). (עור�(' י, הרפז

  .ח"טבת תשס

התפתחות התהליכי� הפסיכולוגיי�  :למידה בהקשר חברתי). 2004(ס "ל ,ויגוצקי

  .הקיבו$ המאוחד: א"ת. קוזולי� 'צלרמאיר וא 'מ :עורכי�. הגבוהי�

, 188 ,יסודיי��ירחו� ארגו� המורי� העל: קשר עי�. תעל הכוונ מורי�). 2009(' ש, כ$

24�20.  

,  ברנקו וייס מכו�: ירושלי�, 18. חשיבה בקהילת ולמידה הוראה). 2000(' א, לפסטיי�
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