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  ה"תשנ, 10גיליון 

  

  עקרונות בתכנון לימודים –סצנה ואימפרוביזציה 

  שפרה שינמן

  

The general need is to resist the tendency to see the curriculum 

as an inanimate thing. Schools are not things at all. They exits 

as patterns of relationships and human actions: like drama 

itself, the curriculum as a whole is best seen as a process.  

(Robinson, 1983, p. 10)  

  

משמשת נקודת , בציטוט שלעיל Robinsonכפי שמבטא זאת , "דבר חי"תפיסת הקוריקולום כ

 הסצנהעקרון : מוצא לשני עקרונות חדשים בתכנון לימודים המוצגים במאמר זה

  .האימפרוביזציה הפדגוגיתועקרון  הקוריקולרית

והם מתקשרים לתפיסת , וןסצנה ואימפרוביזציה הם מושגים השאולים מעולם התאטר

 -הרעיון שיוצג להלן עוסק בתכנון לימודים כפעולה אסתטית. הקוריקולום כמעשה אסתטי

תכנון לימודים זה משלב באופן ). experience(והוא מתמקד בחוויית הלמידה , צורנית

, )curriculum planing and curriculum in use(סימולטני את ממד התכנון ואת ממד ההפעלה 

וכן יסוד , המשמש בסיס לעקרון האימפרוביזציה הפדגוגית, תכנוני-ועל כן קיים בו יסוד א

  .המשמש בסיס לעקרון הסצנה הקוריקולרית, צורני-מבני

  

 Curriculum is a: נכתב) Lewy, 1991(בהקדמה לאנציקלופדיית הקוריקולום 

massive, comprehensive, ill-defined field (p. 11) .מדוע להכביד על התחום ביצירת , ךאם כ

עשוי גם , לבד מהיותו שעשוע אינטלקטואלי, דיון מושגי, אלא שעל פי הבנתי? מושגים חדשים

כמו גם לקדם , עשוי להבהיר מבנים עיוניים קיימים; לקדם רכישת דעת בנושא התכנון

ירור מושגים ב, מבחינה זו. רעיונות חדשים הקשורים באופן ארגון הידע בתכנית הלימודים

, זילברשטיין ועזר, יהושע-צבר בן; 1992, פרץ-בן(הוא מרכיב חשוב בניהול דיונים בקוריקולום 

1994.(  
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  מסגרת מושגית

 conventional(במהלך ההתפתחות בתחום תכנון הלימודים נוצרה חכמה קונבנציונלית 

wisdom( ,בתכנון הלימודים  שבתחומיה נמצא עולם מושגים העוזר להבחין בין ממדים שונים

רוב חוקרי הקוריקולום , )Pinar )1981לדעת . ולהבין גישות יסוד בתהליך התכנון עצמו

ורוב העבודות הן התגלמות , ממשיכים לעסוק בעבודתם בחכמה הקונבנציונלית שהצטברה

שההתפתחות בתחום הקוריקולום סובבת , ניתן לחשוב לפיכך. Tylerטיפוסית של העבודה של 

הבנה כזו מגמדת , לדעתי. ושכל החידושים הם קישוטיים יותר מאשר מהותיים, העל מקומ

, )Schwab )1969מאז מאמרו רב ההשפעה של . את ההתפתחות הממשית המתחוללת בתחום

שדה המחקר , שבו אפיין את תכנון הלימודים כתחום גוסס והביע חשש שמא ייעלם לאטו

על ) Lewy )1991אך תעיד האנציקלופדיה שערך , הקוריקולרי אמנם מאופיין בעליות וירידות

  .המורכבות וההתפתחות המשמעותית בשדה התכנון, העושר המושגי

. ולכן יש צורך להגדירו מחדש בכל הקשר תאורטי, אין הגדרה מחייבת curriculumלמושג 

הדרכים הרבות שנמצא בספרות המחקר להגדרת הקוריקולום משקפות את רוחב ממדי 

אינני טוענת לשפה אחת בתכנון ). 1987, פרץ ושינמן- בן(ומון בהבנת הנושא תופעת הרש

אך יש לשאוף ליצירת לשון משותפת באמצעות הבהרת המושגים שבהם משתמשים , לימודים

בטווח . בספרות נמצא הגדרות צרות לקוריקולום לעומת הגדרות רחבות. בכל הקשר מחדש

המונח עצמו . תכנון תכניות לימודיםיקולום הוא שלפיה הקור, שביניהן משתרעת הבנה כוללת

ולעתים , לעתים התייחסות לתהליך ההפעלה, כולל לפעמים התייחסות לתהליך החינוך

הושאל אפוא למבחר  Curriculum-מושג ה. לתכנית הלימודים הכתובה, הכוונה היא לסילבוס

רות פרוגרמטיות בספרות המחקרית נמצא הגדרות דסקריפטיביות והגד. רחב של שימושים

)Oliver, 1977; Becher & MacLuer, 1978( , הגדרות בעלות אוריינטציה כלפי התהליך

)MacDonald, 1971; Herbo, 1976 (שבהן האוריינטציה היא כלפי התוצר , ואחרות)Jhonson, 

המכנה המשותף הרחב להגדרות רבות עומד בעיקרו על ההיגד שתכניות , אך מעשית). 1981

מדריך למורה , ספר לתלמיד, רציונל כתובשל תהליך תכנון וכי הן כוללות  תוצאההן  לימודים

בין , ניסוחים מובהקים לכך נמצא( בתוצרמבחינה זו ההגדרות מתמקדות . ועזרי לימוד שונים

 ,Schwab, 1973; Apple; 1988, יהושע-צבר בן; 1980, לוי; 1977, פרץ-אצל בן, רבים אחרים

1980; Anyon, 1981; Connelly, 1972; Saunders, 1979 .( בעבודה זו ייתפס הקוריקולום

המזמין אפשרויות בלתי נצפות על סמך בירור והכרה , רציונלי- אקספלורטיביכתהליך 

  .מוקדמת של התנאים שבתוכם הוא פועל

מבליט , הפוטנציאל התכנוני של הגדרה זו מאפשר התנתקות מטקסט קוריקולרי נתון מראש

הקוריקולום בהקשר לנעשה בכיתה בין מורים לתלמידים ומתמקד בתהליך שהוא  את גרעין

מרכיבים . אימפרוביזציוני במהותו מעצם היותו מזמין התעסקות עם אפשרויות בלתי נצפות

, )Barnes, 1982(ולא תמיד הם מזוהים או נגישים לחוקר , רבים משפיעים על הלמידה בכיתה
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רציונלי ניתן להבליט את מקומו - כתהליך אקספלורטיביאך על יסוד תפיסת הקוריקולום 

. בפיתוח ובהפעלה, בתכנון, בעבודת הקוריקולום) במובן נשיאה(המרכזי של המורה כנושא 

) Connelly )1972. -70ראיית המורה כדמות מפתח בקוריקולום מתבררת במחקר מאז שנות ה

במידה זו או אחרת ויפרשו את מפתח את התפיסה שלפיה המורים לעולם ינהגו באוטונומיה 

. לעסוק בפיתוח חומרי למידה, לדעתו, המורים אינם צריכים, עם זאת; התכנית לפי תפיסתם

) 1978(זילברשטיין . משתמשים-קונלי מבחין בין פיתוח חיצוני על ידי מומחים לבין מפתחים

וטוען כי  "האם הפעלת תכנית לימודים היא חלק מפיתוחה: "מתייחס לאותו נושא במאמרו

שלפיה ההוראה , ההבחנה בין הוראה לבין תכנון לימודים עשויה להוביל למחשבה המוטעית

חסרה את האלמנט היצירתי של פעולות קוריקולריות ותפקידה לממש בלבד את מה שיצרו 

 -70בשלהי שנות ה). 67' עמ(|צוותי הכותבים בפעילות המוגדרת כעשיית תכנית לימודים 

. רה ומפורשת להבין כי קיימת הפרדה שגויה בין תכנון לימודים לבין הוראההייתה נטייה ברו

שלפיה תכנון לימודים צריך להיעשות טרם ההוראה ושההוראה היא , הראייה המסורתית

במחקר מסתמן קו ברור בזכות העמדה שלפיה המורה צריך . נדחית, הוצאה לפועל של התכנון

כיוון זה הוא ביטוי לתהליך פרופסיונליזציה . ודיםיצירתי בתכנון הלימ-ליטול חלק אקטיבי

האוטונומיה איננה מצב . המחייב במקביל תהליך של מתן אוטונומיה למורה, של ההוראה

אלא היא כוח המקשר בינו ובין גורמים אחרים בסביבתו החברתית , המבודד את המורה

)Pratt, 1980 ;1984, שינמן ;Goswami & Stillman, 1987.(  

מרכזיותו של המורה בתהליך תכנון תכניות הלימודים מתבררת יפה דרך ראיית שאלת 

על רקע המחקרים שנעשו בעשור . המורים כבעלי גופי ידע רחבים ומאורגנים בדרכים שונות

 ;Rosenholz, 1989; Young, 1993; Greene, 1993; Elbaz, 1992; Bresler, 1991(האחרון 

Manen Van, 1994( ,המורים נתפסים כמי שמעניקים משמעות לעבודתם ניתן לומר ש

בעבודות מחקר . אוטונומיים ופעילים במעשי הקוריקולום, המקצועית בהיותם אקטיביים

אלא כמי שמעניק להן , המורה אינו נתפס עוד כמי שמפריע להפעלת תכניות לימודים, אלו

ה היחיד העוסק לסיטואציה הכיתתית ולמור, על רקע ההקשר של השיבה לכיתה. משמעות

סצנה קוריקולרית  –יוצגו המושגים המרכזיים שמאמר זה דן בהם , בקוריקולום

כעקרונות תכנוניים הממשיכים את כיוון השיבה לכיתה ולמורה  – ואימפרוביזציה פדגוגית

  .המתכנן

שבא , של תכנון הלימודים ממד האסתטימקורותיהם העמוקים של מושגים אלה מעוגנים ב

מאן קרא מפורשות להחליף את הדרך . Mannבעבודותיו של  - 1968כבר בלידי ביטוי 

ממסגרת שבה תכנית הלימודים : "הטכנולוגית המוצעת במודלים המדעיים בדרך אסתטית

נחשבת ליצירה של אמנות ] תכנית הלימודים[אל מסגרת שבה היא , היא קלט במערכת ייצור

  ).159' עמ, 1983, דונלד ופרפלהציטוט מתוך מק" (מדמיינת שנותנת ראי למשמעות
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גישתו יוצאת מנקודת מבט . Eisnerהנציג המובהק של הגישה האסתטית לתכנון לימודים הוא 

והגורסת שבמקרים רבים האמצעים כשלעצמם , המפרידה בין אמצעים לבין מטרות, אסתטית

  .נהפכים לסוג של מטרות

להתייחסות האסתטית . השתתפותערכה של הפעילות נעוץ בדינמיקה של ה, מבחינה אסתטית

שתוצאות מהסוג המוחשי אינן ניתנות לחיזוי מראש ושהן נודעות רק לאחר , שייכת ההבנה

בסוג של מחקר  מומחיות וביקורתפיתח שיטה הכורכת את המושגים ) 1985(אייזנר . מעשה

  .כיוון זה מצביע על מהלך בתכנון גמיש ופחות מובנה. איכותי המבליט את התהליך

הדבר שיש לעשותו על  לפניהנקבעות , כנון נתפס בדרך כלל כתהליך הכנה של סדרת החלטותת

מבהירים שבדרך כלל קיימת ) 1977(אנדרסון ובומן . מנת להשיג מטרות מוגדרות מראש

תכנון איננו יכול , עם זאת. הפרדה אנליטית בין התכנון לבין האישור או הביצוע של התכנון

גורר , שיש לו זיקה לביצוע, תהליך תכנון רצוף. שמת התכניתלהתעלם מהאמצעים להג

עלול להיווצר , אם מקבלים תפיסה זו). 155' עמ, שם(היזונים חוזרים רצופים משדה הניסיון 

. בין תפיסת מהות התכנון לבין סוגים שונים של מצבי תכנון, מזהירים הכותבים, סבך מבלבל

ועל פי הגדרתם התכנון הוא תהליך הכנה של סדרת , תכנון הוא תהליך רציונלי, על פי הבנתם

תכנון לימודים יהיה תהליך הכנה , על פי אותו היגיון). 158' עמ, שם(החלטות לפעולה בעתיד 

אך מכיוון שהגדרת . של סדרת החלטות לקראת פעולה בעתיד הנוגעת לקוריקולום

ון התכנון הקלאסי איננו עקר, הקוריקולום שבה פתחתי איננה מכילה מרכיב של תהליך הכנה

או כל , המשורר, ובמקומו מוצגת ראייה תכנונית שונה הדומה לעבודת הפסל, מתאים לענייננו

  .אמן אחר

The artist never knows beforehand exactly the structure he is going to make and has no 

fixed rules to guide him towards this individual piece of making. Of course, he has had 

previous experience of making and a knowledge of, and a knowledge how,… but as to 

exactly how he is going to use these, and, as to the potentialities of the medium in 

which he is working, he has but vague and tentative feelings and ideas (Reid, 1985, p. 

151).  

  

אתאר , סצנה קוריקולרית ואימפרוביזציה פדגוגיתלפני שאפנה להגדרת המושגים המרכזיים 

  .את הכלים שבעזרתם גובשו המושגים

  

  )logs(ויומנים ) letters(מכתבים : טקסטים קוריקולריים

הוא חליפת מכתבים רצופה הכלי המרכזי בעבודת המורה והכיתה בגישה התכנונית המוצעת 

על הדרכים , ההתכתבות היא על נושאי הלימוד. בין המורה לבין כל אחד מן התלמידים
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, הכלי השני הם יומניו של המורה. להפעלתם ועל התחושות והרעיונות הנוגעים לאופן הלמידה

א שבאמצעותם הו, אלה הם יומניו האישיים. שאותם הוא כותב אחרי כל שיעור וכתגובה לו

מנתח את השיעור שהיה ומכין לעצמו , עורך ביקורת עצמית, משקף לעצמו תהליכים ורעיונות

  .הערות ביחס לשיעורים הבאים

המכתבים והיומנים הם כלים שהוגדרו כטקסטים קוריקולריים במסגרת עבודת מחקר 

 א"תללהלן , תכנון לימודים אורגנישבה עוצבה גישה תכנונית צורנית הנקראת , מקיפה

תכנון לימודים אורגני מתהווה תוך כדי הפעלתו בצורה טבעית וגנרטיבית על ). 1990, שינמן(

התגבשו רק  סצנה קוריקולרית ואימפרוביזציה פדגוגיתהמושגים . ידי המורה והתלמידים

ההתכתבות עם התלמידים החלה בצורה . שנמשך ארבע שנים, בתום תהליך המחקר

ה ככלי בתוך הקשר של מחשבה מקיפה על אודות ורק בהדרגה עוצב, אינטואיטיבית

, תיאור המכתבים והיומנים ששימשו במחקר. הקוריקולום כמעשה של תכנון לימודים אורגני

והם נדונו , ניתוחם והצגת שיקולי הדעת המעורבים ביצירתם הם מחוץ לטווח מאמר זה

בודתי כמורה עם זאת אבהיר ששיטה תכנונית זו מתבססת על ע. ל"בהרחבה בעבודה הנ

דפוס ההתכתבות עם התלמידים נוצר כאמור . ב"י-'לתאטרון בבית ספר תיכון עיוני בכיתות י

. במפגש הלימודים הראשון; ההתכתבות התחילה בנקודת פתיחה שווה לכולם. בהדרגה

התייחסות . התלמידים התבקשו לנסח בכתב שלוש שאלות בתחום הדיסציפלינה הנלמדת

ומכאן למעשה מתחילה להסתעף , מידים היא התייחסות אישיתהמורה למה שכתבו התל

  .ה/התכתבות על בסיס אישי בין מורה לתלמיד

  

, ישות תכנוניתאת תהליך ההתכתבות בין המורה לבין כל אחד מהתלמידים ניתן לראות כ

אלא קיימת בתוך הקשר , היא אינה חשובה כשלעצמה. הנוצרת בתהליך על פני רצף של זמן

בהתחלה אין הדברים מוגדרים . התרחשותו לאחרשניתן לדבר עליו רק , מבני שלם

ובעצם אין להם כותרת מוכרת מתחום השגרה של , אינם מוגדרים כשיעורי בית, כהתכתבות

כאשר תלמיד או תלמידה מרגישים שדפוס התקשורת הנוצר בינם לבין המורה . בית הספר

  .הם מגיבים, הוא בעל אופי של התכתבות

  

  :י כותבלמשל גד

  …האם זה שיעורי בית או מכתב. נדמה לי שאנחנו מתכתבים

  

  :דפנה כותבת

אבל אני לא יודעת אם זה קשור לעניין ואם יהיה , יש לי רצון לספר לך על הצגה שראיתי

  .לך פנאי לקרוא מה שאני כותבת
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  :שחר כותב

אני יכול  האם. כי לא הבנתי שזה בעצם התכתבות, בפעם הראשונה לא פניתי אליך כלל

  ?לפנות אליך בשמך

  

האם כל תכנון , האחת: תוך כדי ההתכתבות ובמהלך ההוראה התחדדו אצלי שתי שאלות

מה יכול להיות אופי הקוריקולום , והאחרת; לימודים חייב להיות מתוכנן מלכתחילה

אמור  סצנה קוריקולרית ואימפרוביזציה פדגוגיתהדיון במושגים . המתהווה תוך כדי מהלכו

  .הבהיר שאלות אלו כפי שיוצג להלןל

  סצנה קוריקולרית

אל תעשה לי ). "1973, רפ(יום לתיאור דרמתי של סיטואציה -משמש בשפת היום סצנההמושג 

סיטואציה פתטית או : הוא שימוש לשוני שפירושו, "זאת הייתה סצנה"או " מזה סצנה

בהקשר , זאת לעומת. סקנדל, סיטואציה הנתפסת כהתפרצות רגשית, מלודרמתית

או , דעה, כמו רגש, סצנה איננה קשורה לתוכן כלשהו או למהויות תכניות, התאטרלי-הדרמתי

סצנה היא . המעמד –אלא היא היחידה הקטנה ביותר של המבנה הפנימי שבמחזה , תגובה

על . חלק ממחזה המוגבל על ידי כניסה ויציאה של שחקן לבמה, האלמנט הקטן ביותר בדרמה

זו אגדיר את הסצנה הקוריקולרית כיחידה הקטנה ביותר שעליה בנוי התהליך סמך הבנה 

  .התכנוני

  

מקובל לחשוב על היחידות הבסיסיות של תכנון לימודים כעל יחידות המאורגנות על בסיס 

עקרון הסצנה הקוריקולרית מציע תפיסה המעמידה את . חלוקה של חומר לימודים כתוב

  .בסיס צורניהחלוקה ליחידות תכנוניות על 

  

עיצוב מרחב , עיצוב זמןהנקבעת על ידי עקרונות של , זוהי תבנית ארגונית סטרוקטורלית

  :כפי שיובהר להלן, ומעורבות המשתתפים

  עיצוב זמן  .א

אך יש לו , האירוע הקוריקולרי מתרחש במהלך זמן טבעי של ריתמוס חיי בית הספר

  :ות את המבנה הסצנרי בקוריקולוםשלוש רמות זמן מקיימ. אינטנסיביות וקצב משלו

הבנויה בנקודת התחלה מוגדרת על ידי המורה והזורמת , דינמית –רמת זמן עקרונית .1

  .היא מבטאה את הזמן כמשך התרחשות. אל תוך הסיטואציה הכיתתית
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. בכיתה) Enacctment-ה(שהיא זמן ההפעלה , נרטיבית –רמת זמן עכשווית .2

היא . ד הזמן וכאילו מייצגת אותו באורח מטונימיההתרחשות ממלאה את ממ

ההתרחשות בכיתה היא צירוף נרטיבי של . מבטאה את ההווה הנחווה כדרמה

  .היוצרים הרגשה של מידיות ובלתי אמצעיות, קולות ופעולות, מראות

מהלך זמן הבא לידי ביטוי בהתכתבות בין המורה  –רמת זמן של עבר ועתיד .3

  ).discourse time(זהו זמן שיחות . ם שהמורה רושם לעצמולתלמידים וביומני

  

  עיצוב מרחב  .ב

, עם זאת. חשוב להגדיר מהו אופי החלל העומד לרשות הפעילות ואיזה סוג עבודה להתאים לו

) space(אלא היא יוצרת את המרחב , )place(א איננה מתרחשת רק בחלל הכיתה כמקום "התל

עיצוב המרחב ). logs(והיומנים ) letters(כמו המכתבים , ספיםשלה על ידי הכנסת אלמנטים נו

  .וממדיו נגזר מעצם השימוש במכתבים וביומנים כטקסטים קוריקולריים

מבטאים מגע ישיר ומידי של כל אחד מהכותבים עם המורה ועם הנושא  המכתבים והיומנים

ובכך , תוך הכיתההמכניס את מרחבו האישי של כל אחד ל, הנלמד ומהווים דפוס תקשורת

  .מתבסס ממד המרחב כמושג מופשט בתרבות הכיתה

  

  מעורבות המשתתפים  .ג

בעיקר , הרעיון של שותפות תלמידים בתכנון הלימודים איננו חדש במחשבה החינוכית

אני מבקשת לבטא התנסות ) partnership(במונח שותפות . במחשבת החינוך ההומניסטי

השותפות אינה  –אין לטעות . עורבים בתהליך הקוריקולרימשמעותית של מורה ותלמידים המ

כל אחד מהצדדים מגיע אל הסיטואציה הכיתתית ; מניחה שוויוניות בין מורה לתלמידים

חוק חינוך "התלמידים מגיעים לבית הספר במסגרת . במסגרת בית הספר על בסיס אחר

א איננו מסתמך על מושגים "ההיגיון הפדגוגי של התל. כי זה מקום עבודתו, והמורה, "חובה

). 1990, שינמן(אלא על אוטונומיה ומימוש עצמי , של שוויון או חלוקת כוח והאצלת סמכויות

הפעולות הקשורות לקוריקולום מאופיינות על ידי שליטה רציונלית של המורה ושל 

  .התלמידים

  ):36-35' עמ, 1984(לעניין זה מתאימים דבריו של שפלר 

ההוראה צריכה להתכוון לעיצוב אופי  …אספקט מהותי של כבוד האדםהרציונליות היא 

על ידי  …המוסריות והתרבות כאחד, אוטונומי ורציונלי שעליו מושתתים משימות המדע

  .טיפול הנזהר בכבוד הלומד והמורה כאחד
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טקסטורת היחסים בין המורה לתלמידים נבנית על יסוד שותפותם ביצירת תבנית התנהגות 

 –למשל , לפיה הם יוצרים מערכת הסכמות הקשורה בהדדיות היחסים שביניהםש, חדשה

  .ההסכמות הקשורות לעצם ההתכתבות

המורה הוא המארגן את הצורה והמגדיר את גבולות הסצנה באמצעות החומר המסופק לו על 

כפי , רצונות ורעיונות, בתהליך זה הם מבטאים רגשות. ידי התלמידים בתהליך ההתכתבות

  ".סצנת הכיסאות"גם בהמשך בשיוד

  

  הצורה האפית של הסצנה הקוריקולרית

מבנה החלקים בתוך השלם . תכנון לימודים אורגני בנוי מחלקים עצמאיים הניתנים להפרדה

בדרמה האפית הצורה פתוחה ומציגה . כפי שניתן למצוא בדרמה האפית, הוא מבנה אפיזודי

חלק , מרצף חלקועם זאת היא גם , וד בפני עצמהכל סצנה יכולה לעמ. התהוות תוך כדי תהליך

, חלקים-נוצרת מחלקים, להבדיל מיצירה דרמתית קלאסית, יצירה אפית. מן המחזה השלם

התאטרון האפי מתיר אפשרות של . במידת עצמאותם, המאופיינים באוטונומיה שלהם

ת ליניארית בניגוד להתפתחו, קפיצות ללא סדר מקובל ומתיר אפשרות של יותר משיא אחד

  .במחזות ראליסטיים

המייחסת חשיבות ועצמאות לכל יחידת אירוע , על פי אותו קריטריון מארגן של שיטה אפית

הסצנה הקוריקולרית כיחידת האירוע הקטנה ביותר היא בעלת משמעות , ולו הקטנה ביותר

של  הסצנה הקוריקולרית היא סטרוקטורה. כשלעצמה ובעלת עניין וקשר לסצנות האחרות

וניתן לדמותה להצצה , לוגי או רגשי, המצטלבים באופן אסוציאטיבי, רגשות ופעולות, רעיונות

התלמידים והמורה המשתתפים במסע נמצאים על . דרך חלון רכבת הנוסעת בנוף משתנה

  .וכל אחד מתבונן בנוף מנקודת הראות שלו, אותה רכבת

  

  :להלן דוגמה להיווצרות סצנה קוריקולרית

  יסאותסצנת הכ

  :דינה כותבת

המחזה נורא הרשים אותי . הכיסאותלפני כמה זמן קראתי מחזה של יונסקו שנקרא 

ונראה לי שכמה שינסו להעלות אותו על הבמה הוא לא יהיה יותר יפה , והוא נורא יפה

אבל עוד לא הספקתי , יש לנו בבית המון מחזות כתובים, בכלל. מאשר דמיינתי אותו

  .לקרוא

  :נהתשובתי לדי
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את . על מחזה מיוחד במינו השייך לתאטרון האבסורד" נפלת"אכן , ליונסקו הכיסאות

מה דעתך לנסות לברר לעצמך . כותבת לי שכל ביצוע לא יוכל להתמודד עם מה שדמיינת

  ?מה את מדמיינת

  :דינה כותבת

  .כנראה שנעשה גם דגם במה …הכנתי תרגיל משחק עם ניב …באמת ניסיתי ו

  :תו עניין מנקודת ראותוניב כותב באו

פועל , והדימוי שלי שאני קורא מחזה או סתם ספר, כן הייתי רוצה לשחק, בקשר למשחק

דינה ואני כבר אמרנו לך שנעבוד  …אבל לצערי במציאות זה הולך הרבה פחות טוב, מאוד

  …עוד לא התחלנו כי אנחנו לחוצים בזמן. הכיסאותעל קטע מתוך 

  :תשובתי לניב

  .אני כבר סקרנית לראות מה תממשו. וד עם דינה נפלאהרעיון לעב

  :ניב כותב

אבל  …נפגשנו והתחלנו לעבוד …כי זה כבר נגרר המון זמן. אני ממש נבוך כיסאותבקשר ל

  ?אפשר בשיעור. אז כבר נשאל אותך בשיעור …כנראה לא הבנתי את זה כמו שדינה מבינה

פה כיוונתי אותם לספרות -ספות וכן בעלובהתכתבויות נו, אני עונה לניב, "רצוי בשיעור"

שיתפתי את . בפרט הכיסאותמתאימה בנושא תאטרון האבסורד בכלל ולספרות על המחזה 

נערה שבחרה לעסוק באופן שיטתי באיסוף חומר (של הכיתה " הביבליוגרפית", הדס

ור שתצטרף אף היא למשימה ותעז, )ביבליוגרפי לפי נושאים שאחרים מבקשים לעבוד עליהם

כשבוע ימים אחר כך הופיעו דינה וניב בפני הכיתה עם . במציאת חומר על תאטרון האבסורד

החל באזכור סתמי של דינה ; התהליך כולו נמשך כשלושה חודשים. תרגיל המשחק שהכינו

, שלא נועד מלכתחילה להיות מבוצע בכיתה, דרך תהליך עבודה אישי שלה, שקראה ונהנתה

, בכיתה) Enactment(ועד להפעלה , ית תוך שיתוף חבר לכיתהדרך לימוד בקריאה עצמ

הייתה יחידת האירוע " סצנת הכיסאות. "שבמונחים תאורטיים תוגדר כמצב של סיום הסצנה

. הקוריקולרית הקטנה ביותר שהייתה בעלת משמעות כשלעצמה ובעלת עניין לכל הכיתה

תנסות הפך ליחידת אירוע וסך כל הה, המשתתפים בה הגדירו את אופן שיתופם האישי

התפתחה בתוך עולם המושגים המאופיין " סצנת הכיסאות. "המשותפת לקבוצה כולה

  .באוטונומיה שלו

  

  :המלווה את התקופה פזורות הערות Log- ב

היא מרבה לדבר ולהזכיר את המשימה שלקחה על עצמה . דינה נשמעת רצינית בכוונותיה-

אני מצדי אתן . חה שההתמודדות אינה מעל לכוחותיהעדיין אינני בטו. הכיסאותבעניין 

  .לעניין להתגלגל בלי לחץ זמן
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המפגש סביב . מסתבר שהוא ודינה שכנים וידידים מילדות. ילד מוכשר. ניב מנגן היטב-

בכיתה זה נראה כאילו יש להם סוד . נותן להם הזדמנות ממשית להיפגש וליצור הכיסאות

  .משותף

הכול טוב . במקום להביא עבודה גמורה הם באו עם התלבטות! זבהאכ! אכזבה! אכזבה-

דינה וניב לא היו מוכנים באמת . אבל זה צריך היה להיעשות בשלבים הקודמים, ויפה

הם ניסו להביא את המשימה . להופיע בפני הכיתה, למופע מסוג זה שלקחו על עצמם

  …דד עם המשימהאני לא הערכתי נכון את אי יכולתם להתמו". בכוח"לסיומה 

אך אני . ויותר מכך הדיון שבעקבותיה, ההתמודדות שלהם הייתה חשובה, אין ספק-

הם הרי יכלו לחפש צורת . חוששת ממקרים נוספים שבינוניות הביצוע תתקבל כנורמה

לא הייתי צריכה להשאיר את  …להסתפק בתרשים במה או להכין מאקט, הגשה שונה

אולי צריך ללמוד לקבל את ? ואולי בעצם לא, נפילה הכול בידיהם תוך הסתכנות של

  .הדברים טעונים בירור נוסף? העניין כחלק מהלימוד התקין

  

  אימפרוביזציה פדגוגית

  .האימפרוביזציה מתייחסת בדרך כלל למערכות יחסים משתנות

Improvisation consists in varying, combining, and recombining a set of figures within 

the schema which bounds and gives coherence to the performance.  

(Schon, 1983, p. 55)  

שבה אנחנו מתאימים עצמנו , היא מילה נרדפת לסיטואציה בלתי מתוכננת אימפרוביזציה

מבליטה את היסוד של חיבור דבר בלא  אלתורהמילה העברית . לאחרים על ידי סדרת פעולות

, בדרמה). 1970, שושן-אבן" (במקום או יצירת דבר באופן ארעי-יצירה בו: "הכנה מוקדמת

אמנם המרכיבים של תגובה ספונטנית לסיטואציות בלתי נחזות מראש . משמעות המושג שונה

אך , גם הם ביסוד מטרת האימפרוביזציה בדרמה, והפעלת תושייה כדי לטפל במצב הנוצר

, למשל. דרמה מורכבת יותר וניתנת להבנות נוספותמערכת המשמעויות של האימפרוביזציה ב

 Improvising is making drama“): 144, עמק(המגדיר בקיצור ) Styan )1971הבחנתו של 

without the help of script".  

  

McGregor, Tate & Robinson )1977 ( סבורים כי אימפרוביזציה יכולה להיות שם לכל פעילות

אלא , "מה נעשה"לדעתם אינו מתאר  אימפרוביזציההמונח . וף פתוחשיש בה ספונטניות או ס

הם . שהוא איננו מוגדר מעצם השימוש במילה אימפרוביזציה, "מה"רק את הדרך לעשיית ה

מכנים את המצבים שבהם משתתפים הילדים בדרמה בתפקיד דמיוני או בסיטואציות 
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הם מכנים את . אימפרוביזציה – מונח זה נקרא בפי אחרים. action out –מוסכמות כלשהן 

כדי להדגיש אותו יסוד באימפרוביזציה המחייב את המשתתפים להיות , action outפעולתם 

  .שותפים לכמה קונבנציות של התנהגות הדדית

שולחן הלימודים הופך להיות שולחן בחדר , למשל. יש הסכמה לעשות שימוש שונה בסביבה

לא רק להבין את , לדעתם, קו מיוחד זה מאפשרת הבלטת). 13' עמ, שם(אוכל במשפחה 

, הדרמה כתהליך ולהבין את הממד המרכזי של עצם היות הדרמה קיימת רק כתהליך בזמן

של , והוא סוג של תגובה הדדית, אלא היא מאפשרת גם להבין עניין מרכזי נוסף בדרמה

  .אינטראקציה על בסיס של הסכמות

 ,How to negotiate for himself“): 32' עמ(ה /ת לתלמידהשימוש באימפרוביזציה נותן הזדמנו

to discuss thing with people and arrive at decision and have opinions about the issue 

involved”.  

  

ראיית האימפרוביזציה במקורה כתרגול פעולות המתפתחות מרעיונות גלמיים וכביטוי טבעי 

מאפשרת , )Ellis, 1971; Johnstone, 1983; Elkind, 1975; Spolin, 1973(של מודעות אמנותית 

  .להבין כיצד הפך הפוטנציאל העצום של האימפרוביזציה לכלי פופולרי בחינוך

  

Polsky )1980 (אך גם , מזהיר מפני אימפרוביזציה בלי תכנון העלולה להוביל לאנדרלמוסיה

). 287' עמ, Freshness(נטיות ורעננות ספו" להרוג"העלול ) Overplanning(מפני תכנון יתר 

על פי , שהרי בדרך כלל. תפיסת היסוד הקוגניטיבי בתהליך האימפרוביזציה היא מהותית

' עמ(, רגשי, הדרמה נתפסת כתהליך ספונטני, מקצועי כפי שצוין בהתחלה-השימוש היומי הלא

286 :(“Becoming creative, expressive and spontaneous”.  

  

, מחד גיסא; יש להבהיר שהאימפרוביזציה בנויה על שתי קונספציות מרכזיותעל כן 

  ).6' עמ, שם) (self control(שליטה עצמית , ומאידך גיסא, )letting yourself go(השתחררות 

  

חשוב להדגיש . ניזון מרעיונות האימפרוביזציה ופועל על פיהם) א"תל( תכנון לימודים אורגני

אלא לעקרונות מסוימים , לאימפרוביזציה ככלי הוראה א איננה"שהכוונה בתל

  .המאפשרים לפעולה להתפתח לסצנה, באימפרוביזציה שיפורטו להלן

הדבר החשוב ביותר שיש להביא בחשבון הוא כלל הניסיון והידע של המשתתפים 

  :באימפרוביזציה על פי העקרונות הבאים
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  ;)Spolin, 1973(תרגול פעולות המתפתחות מרעיונות גלמיים .1

  ;)Bowskill, 1974(תגובה אישית של אדם לגירוי .2

  ;)McGregor et al, 1977(פעילות שיש בה ספונטניות וסוף פתוח .3

  ;)Polsky, 1980(פיתוח היכולת להגיב לשינוי ולבטא טרנספורמציה .4

  ;)Bolton, 1984(שליטה קוגניטיבית .5

ח ונעצר על פי אופן פענוח הסיטואציה על ידי פעילות המתחילה עם רעיון המתפת.6

  ).Allen, 1979(המשתתפים 

  

משום שהם משלימים זה את , אימפרוביזציה פדגוגיתששת המרכיבים הללו מוגדרים על ידי כ

המונח . מבטאים תהליכים תוך כדי התרחשותם ומתייחסים למורה ולתלמידים כאחד, זה

שבין הדרמה לבין האפשרויות להשתמש בה  מדגיש את החיבור אימפרוביזציה פדגוגית

החלתם של המושגים הדרמתיים שבהם אני משתמשת שייכת באופן העקרוני והרחב . בחינוך

. ביותר לתכנון לימודים ולניהול שיעורים בכל תחום הוראה ולא לתחום התאטרון בלבד

שהוא , Paidagogos(מאז טבעו היוונים את המושג . נפוץ מאוד בדיונים בחינוך פדגוגיההמושג 

השתמשו בו בדרך כלל כמילה נרדפת לחינוך , )להנחות – agein-ו, ילד – Pais, paidosצירוף של 

כפי שמבהיר זאת , בעשור האחרון בולט השינוי בהתייחסות למושג על רקע תרבותי. ולהוראה

Van Manen )1994:(  

The continental concept of pedagogy means to understand children or young people, 

but in a somewhat different way from what we are inclined to mean in our North 

American usage of the term. To have a sense of pedagogy implies that one is capable 

of insights into the child’s being or character. But more important, pedagogy implies 

distinguishing between what is appropriate or inappropriate, good or bad, right or 

wrong, suitable or less suitable for children (pp. 138-139).  

  

, )Van Manen )1994ניתן למצוא אצל  פדגוגיההתייחסות מעמיקה לשאלת משמעות המושג 

Berliner )1986( ו-Shulman )1986 .(השימוש במושג פדגוגיה בהקשר של , בדיון זה

כפי שניסח זאת , אימפרוביזציה מתכוון להבליט את סוג הקשר הנוצר בין מורה לתלמידים

Van Manen )1994:(  

Teachers always stand in certain relations to the students they teach. The very term 

pedagogy already brings out the relational quality between teacher and student, in a 
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manner unlike any other educational concepts such as curriculum, instruction, or 

teaching (p. 140).  

  

, נקודת ההתחלה התכנונית באימפרוביזציה פדגוגית מניחה ידיעה טובה של המורה את עצמו

אפשר לומר שנקודת . את התלמידים וידיעתו את הסיטואציה הפרקטית הכיתתיתידיעתו 

) המורה כתלמידים; הפרטים בה(ההתחלה התכנונית היא מהמקום שבו הקבוצה עצמה 

נקודת ההתחלה מבוררת . פשוט מפני שאי אפשר להתחיל ממקום שאין נמצאים בו, נמצאת

  .בתהליכי ההתכתבות

  

  :פדגוגית להלן דוגמה לאימפרוביזציה

  המקרה של גלעד

שהם לו , אשר בחר בלימודי התאטרון לצד לימודי המתמטיקה והפיזיקה 16גלעד הוא נער כבן 

כאשר קיבלתי ממנו מכתב ובו ניסיון להציב במשוואה רעיון שלפיו . הלימודים המרכזיים

ד הבנתי שגלע, "טיב ההצגה הוא ביחס ישר לאיכות הביצוע של המרכיבים הקיימים בה"

למרות . מבטא בדרך זו צורת מחשבה שהיא טבעית לו ושהוא שבוי בעולם מושגים הקרוב ללבו

תפיסתי העקרונית כי יש להתרחק ממכניזציה של הגדרת תופעות באמנות וכי נוסחאות 

הגבתי . מצאתי עניין רב ברעיונותיו של גלעד, מתמטיות אינן מתאימות להגדרות אסתטיות

  .באמצעות דיאלוג שהחל להתפתח בינינו בהתלהבות לגירוי שהציג

  

  :גלעד כתב

ממש נהניתי . היא שיחקה משחק נהדר. אחת זקנהטה לוקה 'נהניתי מההצגה של ג

דיברה לעצמה וגם אל הקהל כך שהוציאה אותי ] טה לוקה'ג[היא . מאותה הצגה

  …מסבילותי והפכה אותי גם לפעיל

  .המסר על הצד הטוב ביותרהצגה טובה היא הצגה שהשחקנים בה מעבירים את 

כי המפגשים השבועיים שלי עם הכיתה אינם נתפסים , באותו שבוע הייתה לי תחושה קשה

לדבר "הבנתי שיש התחלה בעניין של . מכתבו של גלעד שינה את הרגשתי. ברצינות הראויה

הוא דיבר . גלעד במכתבו השתמש במונחים שעבדנו עליהם במפגש הכיתתי". בשפת התאטרון

גלעד השתמש בביטויים אשר יצרו . כמונודרמה אחת זקנהל טקסט דרמתי והגדיר נכון את ע

מכתבו העיד כי ". לא הייתה נוכחות מספר"כמו , אבחנות בין טקסט סיפורי לטקסט דרמתי

מעניינת ביותר מבחינתי הייתה הפסקה . הוא מנסה להבין את עולם המושגים הדרמתי

  .גדיר מהי הצגה טובהשבה חש צורך לנסות לה, במכתבו
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  :השבתי לגלעד

כתבת לי שהצגה  …אחת זקנהטה לוקה 'נהניתי לקרוא את ההתייחסות שלך להצגה של ג

  …טובה לדעתך היא הצגה שהשחקנים בה מעבירים את המסר על הצד הטוב ביותר

  ?האם לדעתך לכל הצגה יש מסר

  

ת התחלה ברורה לתהליך כלשהו הייתה נקוד. הדיאלוג בינינו יצר דפוס מידי של קשר ענייני

שלפיו רעיונות גלמיים מתפתחים על ידי תגובה אישית , המתאים לעקרון האימפרוביזציה

  .לגירוי

  

  :גלעד מיהר לענות

, לדעתי הצגה טובה היא בראש ובראשונה הצגה מעניינת: אז ככה, אענה ישר לשאלותיך

כדי . אלך באמצע ההצגהשלא אקום ו, שתמשוך אותי להמשיך ולצפות בה, זאת אומרת

  :היא צריכה לענות על הקריטריונים הבאים, את הצופה, שההצגה תמשוך ותעניין אותי

  x = y . z: המשוואה לדעתי היא כזאת

x  =הצגה טובה;  

y  =מספר מרכיבי התאטרון שקיימים בהצגה שהכותב העמיד לעצמו למסור לקהל;  

z  =ב ההצגה הוא ביחס ישר לאיכות הביצוע או טי, איכות הביצוע של כל מרכיב ומרכיב

  …של המרכיבים הקיימים בה

  גלעד חרמון

  

אשר כתבה כפי , כמו למשל מכתבה של דינה, בינתיים נאספו מכתבים של תלמידים נוספים

  :שהזכרתי קודם

המחזה נורא הרשים אותי . הכיסאותלפני כמה זמן קראתי מחזה של יונסקו שנקרא 

  …והוא נורא יפה ונראה לי

  :לירן כותב

  .בכיתה לא הרחבת? מקצועית ואישית? מה דעתך, ההצגה האחרונה שראינו הייתה גרועה

  

  :הדר כותבת
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אבל צריך להעלות את הבעיות , אני חושבת שתאטרון לא צריך להציע פתרונות לבעיות

  .החברתיות בהקצנה כדי שאנשים ישימו לב אליהן

  

  :שלומית

  …ונושא זה מעניין אותי ויש לי כמה שאלות, בשיעור דיברנו על מרכיבי הביקורת

  

לאט התגבשה אצלי ההבנה כי לא רק גלעד -של חודש נובמבר מתברר שלאט logs-מתוך ה

כל אחד , אלא עוד תלמידים מתעניינים בכך, מנסה לגעת בשאלה המהותית מהי הצגה טובה

ו ואת כל התפיסה שאם גלעד יסכים להציג את הנוסחה של log-כתבתי ב. על פי דרכו ורמתו

גלעד החליט . ניכנס להרפתקה של דיון בשאלות עיוניות המהותיות לתאטרון, לפני הכיתה

לשפר את הנוסחה והצליח בסופו של דבר להציג אותה בפני הכיתה תוך ניסיון לשכנע את כולם 

ממד הזמן בה . על ידי ההצגה בכיתה נעשתה הסצנה הקוריקולרית מוגדרת יותר. בנכונותה

התהליך . שלווה ברשימות יומן, התקיים תהליך של התכתבות. פעל בכל שלוש רמותיוהו

וכשגלעד הציג את הדברים בכיתה , התחיל בבירור שאלת ההנאה מהצגה שהכיתה ראתה

במצב זה היה אפשר . ושיתף בהם את שאר התלמידים הפכה ההתרחשות לסיטואציה כיתתית

תגובות . את המשך התהליך" גירו"שיעור אך תגובות התלמידים ל, לסיים את הסצנה

  .התלמידים על הצגתו של גלעד בכיתה באו לידי ביטוי במכתבים

  

  :כותבת דורית

לפי דעתי כדי . אני חושבת שהיא לא נכונה, "הצגה טובה"בקשר לנוסחה של גלעד ל

  …המרכיבים צריכים להיות בה 13כל , שתהיה הצגה טובה

  

  :כותבת נעמה

זה יתאים למה . הוא מוכן לדיון כיתתי. י מאמר שמצאתי בספרייהעשיתי חיל וסיכמת

  .שגלעד ניסה לעשות בשיעור האחרון

  

, כך נוצר מסלול התכתבות שהתפתח בסופו של דבר לסדרה של ארבעה מפגשים נוספים בכיתה

אך מבחינת , הנוסחה הטובה לא נמצאה כמובן. שעסקו בחיפוש הגדרות הולמות להצגה טובה

נערך דיון בשאלות ביקורת , ושאי הלימוד נעשה פירוק של התאטרון למרכיביוהתהליך ונ

כל הנושאים הללו הם . והיה עניין משותף לברר סוגיות העוסקות בתאטרון פוליטי, וצנזורה

המקרה . נושאי לימוד שניתן להגדירם רק לאחר שטיפלנו בהם ולא כתוצאה מתכנון מוקדם
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לרית שמצליחה להתפתח בדרך של אימפרוביזציה פדגוגית של גלעד הוא דוגמה לסצנה קוריקו

באותו , כולם נוסעים באותה רכבת –אך הקו המאחד ברור , לרצף סצנרי שנושאיו משתנים

  .ורק הנופים ונקודות המבט משתנים, כיוון ואל אותם יעדים

  

  סיכום

לבקשו בכל פעם אלא יש , שאיננו נתון מראש, תכנון לימודים אורגני הוא תהליך תכנוני נמשך

תכנון הלימודים . המנחים אותו) סצנה ואימפרוביזציה(מחדש על בסיס עקרונות דרמתיים 

ובו לכל סצנה זיקה אורגנית אל שאר , הוא תהליך המורכב מסצנות, כפי שהוצג בעבודה זו

הנישאת על גבי תבניות , נוצרת תבנית כללית. הסצנות הקוריקולריות ואל המבנה השלם

  .המסביר את הצורות המוסכמות של הדרמה) 1959(פי העיקרון של מנדילוב קטנות על 

שרשרת של  –) Enactment-ו Letters ,Logs(א מתקיימת נוכחות סימולטנית של מרכיבים "בתל

ומנווטת על ידי ) מורה ותלמידים(יחסים זמניים ומרחביים המופעלת על ידי המשתתפים 

  :כזה היא פועל יוצא של המשמעות של תהליך קוריקולרי. המורה

, זמן(הקובעת את הסצנה בקוריקולום , סטרוקטורהמבחר עקרונות המאורגנים כ.1

  ).מקום ומשתתפים

היוצרים מערכת יחסים , )ראו לעיל שישה תהליכים(שילוב תהליכי אימפרוביזציה .2

  .של הקוריקולום טקסטורההקובעת את האימפרוביזציה כ

  

ממש כשם , אורגני איננו החייאה של טקסט תכנוני נתון מראשתכנון לימודים , לפיכך

היא , ההצגה היא מדיום בפני עצמו; שהטקסט התאטרוני איננו החייאה של מחזה כתוב

" תאטרון המונח על המדף"כשם שאין , על פי הבנה זו. ממדית והיא קיימת רק בפעולה- רב

  ".תכנון לימודים ארוז"כך אין 

  

יצירתי פותחת פתח לרעיונות של -ריקולום כאל מעשה אסתטיעצם ההתייחסות אל הקו

זוהי דרך בחינוך המעניקה למורה חופש פעולה מלא בתכנון עבודתו וחופש . מימוש עצמי

גישה זו נובעת מתפיסה . בחירה לתלמידים במסגרת הסכמות המקובלות עליהם ועל המורה

  .שלפיה ההוראה היא פעולה אוטונומית, ערכית

  

והמורה באופן עבודתו , כאשר כוח זה ניתן למורה. לימודים היא כוח למחזיקים בהכל תכנית 

מקבלת העבודה החינוכית משמעות , מחליט להתחלק בכוח זה עם תלמידיו בצורה מבוקרת

  .ערכית
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חלקם , חלקם בגלל אופי התהליך האורגני עצמו, א עלולים להיתקל בחשדנות"רעיונות התל

מה שהוגדר בפתח המאמר כחכמה  –ל התפתחות תכנון לימודים בגלל ההיסטוריה הידועה ש

שינוי נקודת ההתייחסות הרגשית כלפי תכנון לימודים עלול להיות קשה יותר . קונבנציונלית

מצד אחד . א יש הוויה פרדוקסלית לכאורה"בגישת התל. משינוי נקודת ההתייחסות המושגית

חסים הנרקמים בין מורה לתלמידים יש עמימות מסוימת וגמישות רבה באשר לאופי הי

הסצנה  –ומצד שני יש מסגרת מובנית מוגדרת , לגבי התפתחות התהליך עצמו" חוסר ודאות"ו

זוהי מערכת המאפשרת , יתר על כן. דואליות זו עלולה להיות בלתי ברורה. הקוריקולרית

הרעיון של . האך קשה להבנה למי שנמצאים מחוץ ל, לנמצאים בתוכה להבין את כללי הפעולה

המוצר . "מבליט את ההתמודדות הבלתי פוסקת עם שינויים בתכניםבמקום  עיסוק בצורות

  .א הוא ההתנסות עצמה ולא ערכת לימוד כתובה וארוזה"של התל" הסופי

 & Jefferson(הדגשת הצורה במקום התוכן מעניקה לצורה כשלעצמה משמעות של אובייקט 

Roby, 1988 .(המבררת את עניין הזיקה בין תוכן , ם הדיון האסתטיסדרת השאלות מתחו

מבחינה עקרונית ניתן לטעון כי . מתרחבת לשאלות בעניין הזיקה שבין צורה למשמעות, לצורה

אשר , ישות תכנונית גנרטיביתתכנון לימודים אורגני כמעשה אסתטי הוא האופן שבו נוצרת 

  .ת פנימית אורגניתבה מלוכדים הצורה והתוכן של תכנון הלימודים באחדו

  

, הגורם הקובע מבחינה אסתטית בתכנון לימודים הוא יצירת תבנית צורות סצנריות

, סצנה היא התבנית הנוצרת על ידי סטרוקטורות של זמן: משמעות- המאורגנות באופן נושא

אימפרוביזציה היא התבנית המבוטאת על ידי טקסטורות שהן מערכות ; מרחב ומשתתפים

  .ל המשתתפים בתהליךהיחסים בין כל

  

הרואה בדיאלוג את , סוג הקשר הנוצר בין המורה לתלמידים מעוגן בהשקפה חינוכית כוללת

זוהי צורת תכנון המיועדת למורה הרוצה והמסוגל לתפקד תפקוד אוטונומי . לב החינוך

וורנר -לעניין זה מתאימים רעיונותיה של אשטון. והמכיר בזכות התלמידים לאוטונומיה

  :המתארת את עבודתה כמורה, )1974(

כיצד אוכל לומר מה נקרא ומה ? כיצד נוכל לדעת מראש מה יביאו הילדים היום או מחר

האם מבקש המורה ? נאיית אם כל בוקר הילדים כותבים את ספריהם לצורכו של היום

המורה לומד , בכיתת הגן המטפחת פיתוח אורגני? לצפות מראש את המטרות של כל יום

  ).60' עמ(הנפש והתמורה על הפרוגנוזות של המערך -את גורמי הלך להעדיף

  

יכולים לשמש בהוראת כל מקצוע , המערך התקשורתי שלו ועולם מושגיו, א"עקרונות התל

א עשויות להיות השלכות מידיות על תכנון הלימודים "לתל. כפדגוגיה אחרת לבית הספר

הוועדה ). 1994(מכבר בוועדת שנהר שמצבם הדחוק נוסח לא , ההומניסטיים בבית הספר
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שהמפתח לשינוי המצב חייב להיות החזרת האחריות לחינוך לחברה ולקהילה שמקרבן , קבעה

הצעת השקפת עולם פדגוגית באמצעות עקרונות לתכנון לימודים אורגני . באים התלמידים

ירידה שבמעמדם חלים כרסום ו, יכולה לחולל שינויים בהוראת המקצועות ההומניסטיים

  .מתמשכת

קיימת גם הגישה , לצד הגישה הדיסציפלינרית הננקטת כמעט באורח בלעדי בבית הספר

גישה המזמינה את הלומדים לגלות את היחסים והקשרים ; האינטגרטיבית לתכנון לימודים

א אינו "התל. השונים שבין הדיסציפלינות בדרך של לימוד נושאים או בדרך של מיקוד למידה

הוא אינו מציע . בוויכוח בין שתי הדרכים הראשיות הללו בארגון התכנים להוראהנוקט עמדה 

מפני שנקודת המוצא שלו איננה ארגון תכנים , איזון או העדפה של דרך אחת על האחרת

  .ועל כן הוא יכול להימצא בכל אחת מהגישות, אלא ארגון צורות, להוראה

, סביבה אותנטית והומנית יותרה האחרת נוצרת בפדגוגי, על פי עקרונות התכנון האורגני

רעיון הסצנה כסטרוקטורה של . בהצעתו לתכנית לימודים הומניסטית) 1981(כלשון מנינג 

מערך התקשורת , ורעיון האימפרוביזציה כטקסטורה של תכנון לימודים, תכנון לימודים

מורה לתלמידים  פה המתנהל ללא הפוגה בין-המסועף הבנוי על עיקרון של דיאלוג בכתב ובעל

אך במיוחד , כל אלה הם רעיונות שעצמתם החינוכית ניתנת למימוש בהוראת כל המקצועות –

  .ובאופן בולט באותם מקצועות העוסקים במציאות האנושית

  

  .ריקובר'העומד לראות אור בהוצאת צ, המאמר מתבסס על ספר של המחברת :הערה
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