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דעות תרבות

קצרי רוח | מי אמר שאפשר לחנך ילדים להגשמה עצמית?
גם בבית הספר היסודי ניתן לחנך תלמידים להגשמה עצמית, לעשייה, למחויבות לאחרים, להתנדבות

בקהילה וליצירת שינוי אמיתי בסביבה שבה הם חיים. תשובה לרחל טלשיר

דן מישייקר
03 בינואר 2023

במדור החדש של רחל טלשיר, "הארץ חוזרים בתשובה", נשאלה השאלה "מה

בדיוק לומדים בבית ספר יסודי, וכמה זמן באמת נדרש כדי ללמוד את זה?"

תוכנית הלימודים בבתי הספר היסודייים אכן עוברת שינוי מהותי בשנים

האחרונות. ההבנה כי כל ילדה וילד צריכים לקבל ארגז כלים הכולל מיומנויות

המותאמות למאה הנוכחית, הצורך להקנות לילדים את היכולת להיות לומדים

עצמאיים, רגישים, פעילים, אקטיביסטים, ערכיים, דיגיטליים ומסוגלים לעבוד

בקבוצה — החלו לחלחל גם לבתי הספר היסודיים.

יותר ויותר מנהלות ומנהלים מנכיחים בבתי הספר למידה אחרת ממה שאנו

המבוגרים מכירים וזוכרים כתלמידים: למידה הרואה כל תלמיד ותלמידה

בהיבטים רגשיים וחברתיים, למידה הרואה ומזהה את סגנונות הלימוד של כל

תלמידה ותלמיד, למידה הרואה את החוזקות ואת האתגרים הלימודיים של

התלמידים ופועלת בהתאם, וגם מנסה ליצור אצלם גם מחויבות לאחרים —

בקבוצה ובחברה כולה.

יותר ויותר מנהלות ומנהלים מזהים כי גם בבית הספר היסודי ניתן לחנך

תלמידים להגשמה עצמית, לעשייה, למחויבות לאחרים, להתנדבות בקהילה

וליצירת שינוי אמיתי בסביבה שבה הם חיים: בכיתה, בבית הספר, בשכונה, בעיר

ובמדינה.

מיומנויות הקריאה, אהבת הספר ומיומנויות השפות עברית ואנגלית, כמו גם

מיומנויות היסוד במתמטיקה ובמדעים, עומדות בבסיס הידע שאותו מלמדים

ומקנים לתלמידות ולתלמידים. אהבת השפה ואהבת הלמידה היא נר לרגלי

הצוותים החינוכיים שיודעים ומודעים לכך שהם מהווים חלק משמעותי מאוד

בהקניית בסיס של ידע, מיומנויות והרגלים עבור התלמידות והתלמידים להמשך

לימודיהם בבית הספר העל יסודי ובחיים בכלל.
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התמונה שאני מציג כאן היא אוטופית, אך עם כל האתגרים, תהליכי שינוי כבר

מתרחשים בחלק לא מבוטל מבתי הספר בארץ. יש עוד דרך ארוכה לפנינו ושינוי

דרמטי שעוד צריך להתחולל כדי שחוויית הלמידה תשתנה בכל בתי הספר.

על המורות והמורים המלמדים לעבור שינוי מדגם הלימודים שהכירו כתלמידים

לדגם הוראה אחר וחדשני, המכוון לרוח התקופה שבה יותר מתמיד נדרש

המורה להיות איש חינוך ולהתחבר לרוח של מחנכים דגולים כמו יאנוש קורצ'אק,

מי שכתב "מאה ילדים — מאה אנשים, אשר לא 'אי פעם', לא 'עדיין לא', לא

'מחר', אלא כבר… עכשיו היום — אנשים הם". עלינו להתייחס לילדות ולילדים

כאנשים, כיצורים תבוניים, המודעים לצרכים ולאתגרים של עצמם ולכן, כמו

שהוסיף קורצ'אק, "לא פקודות מלמעלה... כי אם הידברות טובת טעם, אמונה

בניסיון, שיתוף פעולה וחיי יחד" יובילו את התלמידים להצלחה ולקבלת כלים

מהותיים בשש השנים הראשונות במערכת החינוך הבית ספרית ולקראת

הבאות.

בתי ספר שהשכילו לאמץ מהגיל הרך את המשחקיות, את עקרון הבחירה ואת

החופש ליצירתיות בשילוב חקר, עמידה מול קהל, כתיבה רהוטה והשפעה

ממשית, מצליחים להוביל תלמידות ותלמידים שאוהבים ללמוד ומוכנים היטב

לבאות (ואולי לעתיד שבו יזדקקו ליכולת ללמוד יותר מאשר לכל ידע אחר). קשר

הדוק יותר בין הגיל הרך, בית הספר היסודי ובית הספר העל יסודי יאפשר להדק

ולחדד את התפקיד הכל כך משמעותי של בתי הספר בעיצוב דור העתיד.

הכותב הוא ראש התוכנית לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי

במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:
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