
 1

  כנס

  :  בהוראה ובהכשרת מורים21-מיומנויות המאה ה

  מודלים פדגוגיים ושילובם במערכת החינוך

  14.4.2011, ת"מכון מופ

  

  : "21- המאה המיומנויות"

    חינוך לסגולות קטנות 

  יורם הרפז 

  

ועושים מאמץ לצמצם את מטרות החינוך " מיומנויות "מהמושגאנשי חינוך מוקסמים מדוע 

, "מיומנויות למידה", "מיומנויות הוראה"? יותלסדרה של מיומנו )דוקציהלעשות להן ר(

אלה המה יש בצירופים ... "21-מיומנויות המאה ה", "חברתיותמיומנויות ", "מיומנויות חשיבה"

 גדרבהיא בצירופיו השונים עושה לנו טוב " מיומנויות"העובדה שהמושג והאם ? שעושה לנו טוב

   ?נגדובעדו או עדות 

 שיש לפחות חמבפרט " 21-מיומנויות המאה ה"של בכלל ו "מיומנויות"של המוצלחת קריירה ל

 בית הספר ערוך )2(;  ולפיקוחלהערכה, ללמידה, להוראהיחסית מיומנויות קלות ) 1: (סיבות

מיומנויות המאה "תכנית לימודים ברוח ) 4(; למיומנויות יש ערך מוסף) 3(; להקניית מיומנויות

" 21-מיומנויות המאה ה"הגדרת ) 5(;  מדינה מפותחתשללאתגר החשוב ביותר בה מגי" 21-ה

  .כמטרת החינוך עשויה להשיג הסכמה ציבורית

  : " 21-מיומנויות המאה ה" "טרנדה" להתהוותו של הסיבות הללומ נתעכב קצת על כל אחת וואב

  

ות מבוססת וי של מיומנהוראהה . ולפיקוחלהערכה, ללמידה, ויות קלות יחסית להוראהמיומנ. 1

 וגם skill היא גם "מיומנות"(מיומנות כלשהי המורה מדגים שימוש מיומן ב: על דוגמא ותרגול

toolלמידה שלה. ואחר כך מתרגל את התלמידים)  ולכן המושג סובל מעמימות מסוימת 

ב המורה ומתרגל אותה שוהתלמיד מחקה את התנהגות : ל חיקוי ותרגולות מבוססת עוימיומנ

מאפשר כלומר לביצוע שאינו כרוך במאמץ ו, ושוב עד שהוא מגיע לביצוע אוטומטי ואוטונומי

    .משוכלל ייחודיביצוע  –  כלשהיווריאציה אישית

להעריך אותן ולפקח יחסית קל ו, ללמד וללמוד אותןיחסית  וקל ,קל יחסית להגדיר מיומנויות

 לומדים , מלמדים,למשל, איך.  ועמדותתכונותללמוד ולהעריך , ללמד יחסית  קשה. יהןעל

לומדים , איך מלמדיםאבל אנחנו יודעים . אנחנו לא בדיוק יודעים? "סובלנות לאחר"ומעריכים 

    . PowerPoint בהכנת מצגת למשל, תמיומנוומעריכים 

ים תלמידרואים אם  מורים :עיןהיא נראית ל, עשיית דברשל ואפיון ת היא אופן שמיומנוכיוון 

מפקחים ; עריך אותם ולפקח עליהםה ויכולים למה באופן מיומן או בלתי מיומן- בר דםעושי

את המורים על פיהם אף הם את הביצועים של התלמידים ויכולים להעריך  מנהלים רואיםו

במערכת כזו  .פיקוחללהערכה ואפוא  מיומנויות ניתנת מוכוונתמערכת חינוך . ולפקח עליהם

, יםמנהלה, ספרהאם בית לדעת לדרוש אחריותיות ו, ב סטנדרטיםלהצי, להגדיר יעדיםאפשר 

  .  תלמידים עובדים ומשיגים כמו שצריךהמורים וה
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 אנשים מתייחסים לבית הספר כאילו היה חלל ריק .בית הספר ערוך להקניית מיומנויות. 2

 הריק עומד לרשות המחנכים והם מוזמניםספרי -הבית החלל ;רוציםד בו מה שאפשר ללמש

מיומנויות ", רוחניות, ערכים, ספורט, אמנויות,  מדעים–  שיבחרותוכן חינוכילמלא אותו בכל 

בדפוסי פעולה הנובעים מלא בית הספר  . חלל מלאאבל בית הספר הוא. מה שבא ... "21-המאה ה

. ידע ותודעה, הוראה, למידהדימויים של ו מטרת החינוך שלדימויים , המכוננים אותו יםדימויהמ

שיועילו לו במלחמת  מיומנויותבידע וב השולטהיא תלמיד , דימויים אלהעל פי , טרת החינוךמ

. כל הידע הוא חפץ והתודעה היא ֵמ ,גדה ההוראה היא ה,הקשבההיא  הלמידהו, הקיום המצפה לו

הוראה ולמידה רק   מאפשר,המונחה על ידי דימויים אלה, המבנה המוסדי של בית הספר

, שיטתית, מעמיקה חשיבה –חשיבה הוראה ולמידה של , למשל, ו מאפשרהוא אינ. מסוימות

 רכישהבית הספר מאפשר . המבנה המוסדי שלו אינו מאפשר זאת;  וכדומהיצירתית, ביקורתית

 ידע אינרטי: "ידע שביר"בדרך כלל זהו ו ,)מנויותמיו..." (ידע איך"ו) תוכן..." (ידע ש "–ידע של 

שמיועד להפגנה  (וריטואלי) "השכל הישר"שאינו חורג מ(נאיבי , )יםשאינו מועבר להקשרים חדש(

   . )בבחינות

המושגים והערכים , גות בוהסדירויות הנוה, דפוסי הפעולה שלו,  של בית הספרהמוסדיהמבנה 

מטרות צמצום . אותו להקניית מיומנויות מכשירים – הממצבת אותוהמערכת ,  אותוהמכוונים

חסידי . לעשותויכול יודע החינוך למה שבית הספר פירושו התאמת  ויותוך לסדרה של מיומנהחינ

הם יודעים שבית . אין להם אשליות; הם אפוא אנשים מציאותיים" 21-מיומנויות המאה ה"

את המיומנויות מעדכנים  הם רק ;ואינו יודע לעשות דברים אחריםהספר יודע להקנות מיומנויות 

  . 21-בהתאם לאתגרים של המאה ה

  

 ישבע לשארית הוא –תנו לו חכה ;  ישבע ליוםהוא –תנו לילד דג  ". למיומנויות יש ערך מוסף.3

אחד משפט לומר  ם המחוכמיםהעוזרימ שלמדו ,פוליטיקאיםפתגם אהוב על למרות שזהו ". ימיו

חכה היא אמצעי ; מיומנויות הן חכה.  מסויםיש לו תוקף, ")סאונדבייט ("בכל תחוםאפקטיבי 

אין , התיישנות ונגישות הידע, בעידן של התפוצצות. למשל לעסוק בידע, ברים נוספיםלעשות ד

, לעיבוד, תוראיל מיומנויות –יש טעם להקנות מיומנויות לעיסוק בידע ; טעם להקנות ידע

 כמו הידעונגישות מתיישנות , מתפוצצותאינן  המיומנויות . ידעלביקורת וליצירה של, ליישום

דרך להישגים להם ממנפות את בעליהן וסוללות  הן; נותנות יותרהן גם .  אותן טעם ללמדישולכן 

  . החינוכית הכדאית ביותרשקעה ההאפוא השקעה במיומנויות היא . נוספים

  

מגיבה לאתגר החשוב ביותר של מדינה " 21-מיומנויות המאה ה"תכנית לימודים ברוח  .4

; ציא את הנישה שלהן בשוק העולמימצוא ולהמבעידן של גלובליזציה מדינות חייבות ל. מפותחת

להן שכן אחרת אין , עתירת ידע, מתוחכמתנישה ולהמציא ומדינות מפותחות חייבות למצוא 

יש כלשהי שמדינה מתפתחת אחר של  …made in או באיזה Made in China-סיכוי להתחרות ב

 כלכלה שבה –יע בכלכלת ידע מדינות מפותחות חייבות להשק, לכן.  היצע עצום של עבודה זולהלה

עובדי . תלויה בעובדי ידע ידעה תעשיית.  של התעשייההאנרגיה והתוצר, הידע הוא חומר הגלם

 תפקיד החינוך הוא לצייד צעירים ;החינוךו של ו תפקיד וזה–ידע תלויים בהכשרה ממושכת 

כדי ו,  המקומיכדי שיוכלו להתחרות על הנישה שלהם בשוק העבודה" 21- מיומנויות המאה ה"ב

מיומנויות המאה . "הגלובליהעבודה ששוק העבודה המקומי יוכל להתחרות על הנישה שלו בשוק 
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 preהן דורשות הכשרה ; in serviceהן מורכבות מאוד ואין לצפות שהעובדים ירכשו אותן " 21-ה

serviceואת זה יכולה וצריכה לעשות מערכת החינוך, ממושכת  .  

  

החינוך . עשויה להשיג הסכמה ציבוריתכמטרת החינוך " 21-ות המאה המיומנוי"הגדרת . 5

: רים לוכאשר הוא מקנה מיומנויות לשוק העבודה אומ. סותרותרבות ונמצא במלכוד של מטרות 

חינוך למימוש ומה עם : " כאשר הוא מחנך לערכים אומרים לו;!"?ומה עם חינוך לערכים"

מתנפלים  ואז –ת ואחר מטרות הוא שומט בהכרח ,תתופס מטרה אחהחינוך כאשר  ..!".?עצמי

מקצוע בחרנו . !?עם זה ומה יהיה על עתיד החברה והילדים שלנומה עם זה ומה : מכל עברעליו 

   .   שלנוהלקוחותלרצות את  נצליחלעולם לא : אומלל

מטרת הכלכלה היא :  ובעלי המקצוע מאושרים יותרבתחומים אחרים החיים פשוטים יותר

ומהי . מניעת מחלות או ריפויןמטרת הבריאות ; הרתעה או ניצחוןמטרת הצבא היא ;  רווחעשיית

קשות מעורפלות אלא כמה מטרות ניתנת לכימות מוגדרת אחת לחינוך אין מטרה ? מטרת החינוך

  . למדידה

מצוות בית המשפט בחינוך אי אפשר לפעול כ. ם סותרותאלא גומעורפלות והמטרות לא רק רבות 

מטרות החינוך מנטרלות את . לאזן בין מטרות ולעשות קצת מזה וקצת מזה:  במידתיות–ן העליו

אי אפשר להשקיע , "21- מיומנויות המאה ה"משקיעים ב, למשל, אם. ההשפעה החינוכית זו של זו

מיומנויות המאה " מהתלמידים את "להפיק"צריך אם . אישיביטוי לתרבות או בחינוך לבחינוך 

לתרבות ) אינה מביאה תועלת(זיקה שאינה תלויה בדבר  מהם "להפיק"שרות גם אין אפ, "21-ה

;  לדבוק במטרה אחת חייב אפקטיביחינוך. )אינו מביא תועלת (או ביטוי אישי שאינו תלוי בדבר

  . אי אפשר לערבב

ד יותר מכל מוס,  על השגת קונצנזוס חברתי שהחינוךמקשה ריבוי המטרות והסתירה ביניהן

מערכת החינוך אינה יכולה , ללא הסכמת ההורים, ללא תמיכה ציבורית. מותנה בו, רחברתי אח

 הן טובות ; קשה להתנגד להן–עשויות להיות מטרה מוסכמת " 21- מיומנויות המאה ה". לתפקד

    .  הן מטרת חינוך מעשית ומעודכנת;יחיד ולחברהל

  

***  

  

בתיאוריה לא (" 21- יות המאה המיומנו"רעיון של מנינו חמש סיבות להתקבלות המהירה 

 בעיקר משום שבית הספר יודע, ם בין שני העולמות הללויש פער עצו, כידוע, בחינוך. בפרקטיקה

האם  .) החינוכי שמתנהל בחוץ לא מעניין אותולעשות רק דברים מסוימים וכל הפולמוס

ריבוי "? ג אותנוצריכה לעודד או להדאי" 21-מיומנויות המאה ה" רעיון שלההתקבלות המהירה 

ולגרות אך הוא צריך לעורר חשד ". עדיין אינו בגדר עדות נגדה", כתב ניטשה, "חסידים לשיטה

  .  חשיבה ביקורתית

  ". 21-מיומנויות המאה ה"של להתקבלות והטעמים הסיבות על  יותהנה כמה הערות ביקורת

  

העובדה שקל יחסית ללמד  . ולפיקוחלהערכה, ללמידה, ויות קלות יחסית להוראהמיומנ. 1

והעובדה שמערכת חינוך מוכוונת מיומנויות קלה , להעריך אותן ולפקח עליהן, וללמוד מיומנויות

.  למטרת החינוך"21- מיומנויות המאה ה"את להפוך מספיק  ות טובות סיבאינן, יותר לתפעול
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בחינוך . מטרהתפעול קל יחסית של מערכת החינוך הוא אמצעי ולא . צריך צידוק עמוק יותר

  . להשגיחצריך ; אמצעים הופכים בקלות למטרות

אינן " 21-מיומנויות המאה ה"אפילו . לא כל מטרות החינוך ניתנות לצמצום למיומנויות, וכן

 מיומנויות הכלול מקבץ  – "מיומנויות של חשיבה ביקורתית", למשל. ניתנות לצמצום למיומנויות

עמדה חשיבה ביקורתית היא  .תר ממיומנויות יוהרבההן  – "21-מיומנויות המאה ה"ב

חשיבה ביקורתית . הבנה של הנושא המבוקרהמבוססות על  אידאולוגית ותכונה אינטלקטואלית

לא על ידי ו, המבוקרביקורתי והתעמקות בתחום " אחר משמעותי"ת על ידי הזדהות עם נרכש

הן הרבה יותר , "21-ת המאה המיומנויו"הכלולות ב, גם מיומנויות של שיתוף. חיקוי ותרגול

מסלף " נויותמיומ" עמדות ותכונות לצמצום. מצריכות עמדות ותכונות מתאימותהן  וממיומנויות

      .  סחורהפוגם בהוא מוֵכר טוב אבל ; את הווייתן

  

לבית חלופה  המציא חייבת ל21-רצינית למאה היערכות ה. בית הספר ערוך להקניית מיומנויות. 2

תואמות , ץ מטרות חדשות כדי שיוכל לאמבית הספרמבנה את לשנות ; 19-אה השל המהספר 

 –  יש להמציא בית ספר תואם מטרות,במקום להמציא מטרות תואמות בית הספר. 21-המאה ה

בית . מטרות שהולמות את השאיפות האינדיבידואליות והקולקטיביות שלנו, מטרות ראויות

מקנה את  גם כאשר הוא – 21- ה למאה צעיריםן לא יכול להכיהספר במתכונתו הקיימת 

אנחנו  .חשיבה והתפתחות, הבנה, שהוא אינו מאפשר למידה משום –" 21- מיומנויות המאה ה"

סביבות חינוכיות חדשות המשקפות את הערכים שלנו ואת המושגים שלנו לחשוב ולדמיין צריכים 

 שאיפותינו החינוכית למידותיו במקום להתאים את. "האדם המחונך"ועל " החיים הטובים"על 

 –  הנוהגות בוהמנוכרתסמכותית וללמידת השינון  להוראת ההרצאה ה–של בית הספר המוגבלות 

בסיס  על את בית הספר לבנות עלינו. למה שאנו שואפים ויודעיםעלינו להתאים את בית הספר 

מבחינת . תהליך והתוכןשינוי ההעיקרון המנחה צריך להיות . עקרונות חדשים של הוראה ולמידה

; להיפך ההוראה ללמידה במקום את להתאים –אה עדיפות ללמידה על פני ההורהתהליך יש לתת 

 שמרחיבים ומעמיקים את הרוח" שאלות מהותיות"ו" רעיונות גדולים"מבחינת התוכן יש ללמד 

  . המדע והאמנות, אל הפסגות הגבוהות של ההגותיש לטפס  –

  

 ילד צריך גם הנעה להפעיל את. לא מספיק –" !חכהתנו לילד ". ך מוסףלמיומנויות יש ער. 3

לא מספיק . בהןהם אינם נוטים להשתמש שרבות מיומנויות לתלמידים בית הספר מקנה . החכה

לשתף , להמציא בעיות, לפתור בעיות,  לחשוב– נטייה לדוג, רצון,  דחף:פיתיוןגם  צריך ,חכה

  . ת את העולםלשנו, פעולה

 צריך; התמצאות בשדות הדיגצריך .  ומה ראוי לדוגלדעת היכן לדוג צריך ;יתיון לא מספיקוגם פ

הבנה של ידע היא החכה .  ידעהבסיס לביקורת וליצירה שלהבנה של ידע היא . הבנה של ידע

ם כלי החשיבה והפעולה היעילים ביותר שלנו ה .תה אנחנו חושבים ופועליםשִא האמיתית 

של  תובנות והבנות צריך חינוך מוכוון.  התיאורטיותבדיסציפלינות, עהתמצאות בתחומי היד

  . ולא חינוך מוכוון מיומנויות, י ידעתחומ

ביקש לעקוף את הידע חינוך החשיבה : ראוי לציון בהקשר זהחינוך החשיבה המסלול האירוני של 

שיבה שלנו יש קשר  החותידע לאיכהבנה של בין .  וחזר אליו– ונגישמתיישן ,  כי הידע מתפוצץ–

 אנחנושאותם בתחומים  רק –יצירתי , ביקורתי, שיטתי,  עמוק– חושבים היטב אנחנו; אינטימי

  .  מתנהלת בגמישותשבהם החשיבה שלנותחומים , מבינים
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מגיבה לאתגר החשוב ביותר של מדינה " 21-מיומנויות המאה ה"תכנית לימודים ברוח . 4

חלש הנוטה לוותר על האינטרסים הפנימיים שלו לטובת חינוך הוא מוסד חברתי  .מפותחת

הכלכלה .  לאינטרסים של הכלכלה–" 21-מיומנויות המאה ה"ובמקרה של ,  חיצונייםאינטרסים

, יותר ויותר אנשים. החינוכי שלנו) עקוםבדרך כלל  ,כידוע, שהוא ("השכל הישר"השתלטה על 

 התלמידים לצייד את שמטרת החינוך היא נחההמקבלים כמובן מאליו את ה, כולל אנשי חינוך

מיין "כיום הוא אינסטרומנטלי -אקונומיחינוך .  ידעחיוניות לסביבות עבודה עתירותבמיומנויות 

על נוטה לסנגר  הוא ,רנטיביגם כאשר יש חינוך אלטו. חקו לשולייםהאלטרנטיבות נד; "סטרים

  ). "יזמיםדמוקרטי מכשיר החינוך ה", למשל (כלכלייםעצמו במונחים 

הצלחה כלכלית של יחידים ל" 21-מיומנויות המאה ה"ברוח אינסטרומנטלי הקשר בין חינוך 

 אבל גם .טורחים לבדוק אותהלא  שהוא קלישאה; לא הוכחולצמיחה כלכלית של המשק עדיין 

יחידים לצייד היא מי אמר שמטרת החינוך ?  אז מה– )יש קלישאות נכונות (ם הקלישאה נכונהא

 להרגיע את המרוץ –אולי המטרה היא הפוכה ?  פרטי ולאומיכלכלימרוץ קראת ל ותומדינ

,  ניל פוסטמןכתב, החינוך? ולא רק רמת חיים) אמיתית(להציע לצעירים איכות חיים  ;הכלכלי

המרוץ .  להרגיע מגמות שהתחממו יתר על המידה–רמוסטט בדוד חשמלי תצריך לפעול כמו 

להיות אינם " טוביםחיים "כדאי לומר לצעירים ש .לקררכדאי ; רותח מדינותהכלכלי של יחידים ו

 אדם עושה את מה שהוא שבהםחיים , משמעותייםהם חיים  "טוביםחיים " ש,רסםעשיר ומפו

  . ועושה טוב לאחריםטוב בו 

יש תכנית לימודים סמויה הסותרת " 21-מיומנויות המאה ה"לתכנית לימודים ברוח : ועוד הערה

 המטיף דומה למורה" 21-מיומנויות המאה ה"מורה המלמד את . הלימודים הגלויהאת תכנית 

הכוללות " 21-מיומנויות המאה ה" גם – הוראת מיומנויותמשום ש, נגד עישון תוך כדי עישון

 ודיכוי כלומר על ציות,  בנויה על חיקוי ותרגול–מיומנויות של חשיבה ביקורתית ויצירתית 

מכשירות באופן סמוי " 21-מיומנויות המאה ה"ייתכן בכלל ש. יתביקורתית ויצירתחשיבה 

  .  הסרט הנע על ממושמעתלעבודה , 19-כלכלה של המאה הל

  

העובדה . עשויה להשיג הסכמה ציבוריתכמטרת החינוך " 21-מיומנויות המאה ה"הגדרת . 5

לכד אותו אינה סיבה מספיק טובה ל" 21-מיומנויות המאה ה"שהציבור עשוי להתלכד סביב 

ההורים רוצים לצייד את ילדיהם רוב  –יחסו של רוב הציבור לחינוך הוא אינסטרומנטלי . סביבן

ציוד הילד למלחמת הקיום המצפה לו אבל . בכלים שיועילו להם במלחמת הקיום המצפה להם

 הן הציוד היעיל ביותר" 21-מיומנויות המאה ה"שכלל  וגם לא ברור ;טרת החינוך היחידהאינה מ

בכל מה . רות של החינוךנות והסות דרך להיחלץ מן המטרות השו, כפי הנראה,אין. 21-למאה ה

במצב שקארל פרנקנשטיין קרא לו ללמוד לחיות צריך , ואולי לחיים בכלל, שנוגע לחינוך

מצב שבו מצטלבות בתודעתנו נקודות מבט סותרות על חינוך ראוי וחיים , )ambiguity" (עמימות"

         . ולא ניתן לצמצם אותה למיומנויות; הנה מטרת חינוך ראויה... עמימותבחיים נוך לחי. ראויים

  

 ***  

" 21-מיומנויות המאה ה" את חגיגת ולהרעילשל הכנס הזה  "פוילרס"ה מיוחד להיות דחףאין לי 

 הן לא" 21-מיומנויות המאה ה"חושב שאבל אני . )חגגו כבר לפני עשרות שניםנ, אגב, שרובן(
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 שכדאי 21-מכל מקום לא אל המאה ה, 21-  המאה הלאשלנו שימשוך את רכבת החינוך קטר ה

לקראתה להכין עלינו ובעתיד שם  שממתינה לנוגמורה  אינה איזו ישות 21-המאה ה. לחיות בה

להמציא אותה לכבוד עובדים אנחנו יכולים . 21-את המאה ה אנחנו צריכים להמציא ;את צעירינו

איפות עמוקות יותר מעבודה שים שיש להם שנו יכולים להמציא אותה לכבוד אנואנח, מיומנים

   . לכבוד אנשים שיעשו את החיים ראויים לחיותם, מיומנת

יהודייה -הסופרת איטלקייה,  נטליה גינצבורג דיברה1990חודש מאי בבשיחות רדיו שנוהלו עמה 

  :  בין השארהיא אמרה. גם על חינוך, הנודעת

לא . אלא את הגדולות, אני חושבת שאין לטפח בהם את הסגולות הקטנות,  הילדיםאשר לחינוך"

לא את הזהירות אלא את אומץ הלב ואת ; את החסכנות אלא את הנדיבות ואת האדישות לכסף

את לא את הדיפלומטיות אלא ; לא את הפיקחות אלא את היושר ואת אהבת האמת; הבוז לסכנה

לא את השאיפה להצליח אלא את השאיפה להיות ; ה עצמיתאהבת הזולת ואת הנכונות להקרב

אנחנו מלמדים אותם לכבד בעיקר את הסגולות : בדרך כלל אנחנו עושים את ההיפך. קיים ולדעת

' עמ, כרמל, "שיחות עם נטליה גינצבורג: קשה לאדם לדבר עם עצמו", נטליה גינצבורג" (הקטנות

193.(  

חינוך זקוקים ל, 21-והמאה ה, אנחנו. חינוך לסגולות קטנותהוא " 21-מיומנויות המאה ה"חינוך ל

     . סגולות גדולותל

  

  

  

  

  

  


