למידה עצמאית של תנועות
ריקוד מהמדיה בקרב ילדים
מיכל הרשקוביץ מיכאלי

אפתח בסיפור אישי .זוהי שעת ערב מוקדמת ביום
חורפי ואני נחה בחדרי כשלפתע נכנס בני האמצעי
ומתחיל לעשות תנועה של הצלבת ידיים מאחור ומלפנים ,פניו מרוכזות ומתבוננות
מטה .מדי פעם הוא מרים את מבטו ,מוודא שאני מסתכלת עליו וממשיך לבצע
את התנועה .אני שותקת ,נותנת לו להמשיך ,רואה כמה הוא מרוכז .אחרי כמה
דקות ,בהן התנועות נהיות מהירות יותר ,חדות ומדויקות מאד ,ואחרי שהוא לא
מראה שום סימני עייפות ,אני מעיזה לשאול :״מה אתה עושה?״ .״את תנועת
הפלוס״ ,הוא עונה לי .״מה זו התנועה הזו? מי המציא אותה?״ ,אני שואלת והוא
משיב ״לא יודע ,חבר לימד אותי בביה״ס״ וממשיך לתרגל את התנועה .אני מחכה
עוד קצת ,לא נראים שום סימנים לכך שהוא עומד להתעייף ,ולכן אני מפריעה
בשנית ושואלת ״למה אתה עושה את זה?״ .בני מפסיק לנוע ועונה לי :״זה כיף,
כולם עושים את זה״ .אני לא מרפה ושואלת
״למה כולם עושים את זה?״ ,והוא עונה:
״הם רואים מישהו שעושה את זה ,חושבים
שזה מגניב ,מעבירים את זה מאחד לשני
וזה נהיה כיף״ .אני מבקשת מממנו ללמד
אותי את התנועות והוא מתגייס בשמחה,
מפשיל שרוולים ומסביר :״יש כאלו שיגידו
להם להזיז את האגן אז הם יעשו ככה״ ,הוא
מדגים כיצד עושים לא נכון את התנועה,
ואז מסביר :״צריך להזיז את האגן לכיוון
ההפוך .מזיזים את הישבן לצד ,ואת הידיים
פה...״ ,וממשיך להסביר ולהדגים באופנים
שונים .לאחר מכן נכנסים לחדר אחותו
הגדולה ואחיו הצעיר ומצטרפים אליו,
הם כבר מכירים את התנועה ושלושתם
מבצעים אותה ביחד שוב ושוב .אני מזהה
שהאמצעי מתאמץ להיות הכי מהיר מכולם.
בשלב מסוים ביקשתי שיפסיקו והם עצרו.
אני מניחה שאם לא הייתי מפסיקה אותם
היו יכולים להמשיך עוד ועוד .כשהם יוצאים
מהחדר ,הוא ניגש אלי ואומר :״אמא,
כשתרצי ללמוד עוד תנועות אלמד אותך,
אבל את צריכה להתאמן על זה ממש הרבה
כדי להצליח ולהיות טובה כמוני״.
תופעת הלמידה־הוראה עצמאית
של ילדים בריקוד
בימים אלו אנו מתמודדים עם תופעה
תרבותית וחברתית מרתקת ,בה ילדים
ממקומות שונים בארץ ובעולם לומדים
תנועות ריקוד בעצמם על ידי חיקוי מה
שהם רואים באינטרנט ,מצלמים את עצמם
מלמדים את תנועות הריקוד ,מפרסמים את

אלמוג כרמי ,צילום :תו יסקין

סרטוני ההדרכה האלו ברשת ומלמדים את חבריהם
ואת בני משפחותיהם .המשמעות של זה היא שלצד
שיעורי המחול הרשמיים מתפתח אזור למידה עצמאי ומעודכן במדיה הדיגיטלית
והווירטואלית ,שבו הילדים מעורבים באופן פעיל בזמן שהם לומדים ,מלמדים,
יוצרים ומבצעים תנועות ריקוד .הילדים מתנסים בלמידה ובהדרכת עמיתים
ומשתמשים ברשתות החברתיות לייצוג עצמי .לתופעה זו החלטתי לקרוא תופעת
ה־ )Tik-Tok, Fortnight, You-Tube( TFYבשל השימוש הפופולרי של הילדים,
הלומדים ,מלמדים או מבצעים את תנועות הריקוד בשלוש סביבות חברתיות
במדיה :יו־טיוב ,אתר אינטרנט ידוע ופלטפורמה פופולרית ליצירה ,העלאה
ושיתוף סרטונים שנוצרו ע״י משתמשים בגילים שונים; פורטנייט ,משחק מקוון
המשלב תנועות ריקוד המייצגות תנועות מסדרות טלוויזיה ,קליפים מוסיקליים,
סרטים וסרטוני תנועות ריקוד ויראליות
ברשת; וטיק־טוק ,אפליקציה ליצירה
ושיתוף סרטונים המבוססת על מוסיקה,
איתה יכולים המשתמשים ליצור ולשתף
סרטונים של  60-15שניות עם הקהילה.
למידה עצמאית בלתי פורמלית היא חלק
משמעותי בחוויית הלמידה שלנו .חינוך
פורמלי כבר לא כולל את מרבית הלמידה,
אשר מתרחשת במגוון דרכים דוגמת
קהילות תחומי עניין משותפים .המדיה
החברתית מציעה הזדמנויות למידה
המתאימות לעולמם של ילדים (Siemens
 ,)2005; Ravenscroft 2009במאמר זה
אפרט על אודות הלמידה העצמאית הבלתי
1
פורמלית של ילדים בחינוך למחול.
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המושג חינוך למחול מתייחס ל״ריקוד
לכולם״ :ריקוד המאפשר לכולם להשתתף
ולקחת בו חלק .ניתן לסווג חינוך למחול
כלמידה פורמלית ,בניגוד ללמידה עצמאית
בלתי פורמלית ,נושא מאמר זה .אמנם
הספרות המחקרית אינה מתמקדת
בתהליכי הוראה ולמידה של ילדים בריקוד
הנעשים באופן עצמאי ובלתי פורמלי ,אך
לדברי נתיב תהליכי הוראה ולמידת תנועות
ריקוד מתרחשים הן בזירה הפורמלית ,בבתי
הספר ,או מחוץ לו ,בזירה הבלתי פורמלית
(אופיר ונתיב .)2016 ,לדברי מקלוגלין ואלם
למידה עצמאית בעידן הטכנולוגי נעשית
באמצעות המדיה החברתית (Mcloughlin
 .)& Alam 2014מורגנשטרן ואחרים
מגדירים למידה עצמאית כלמידה שאינה
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מלווה בהכוונה או בהנחיה נוספת ,ויש בה
מרכיבים של סקרנות ,יכולת בחירה ,תכנון
וביצוע המלווים בהערכה ובשיפור תמידיים
(מורגנשטרן ואחרים .)2019 ,הרפז מוסיף
לדבריהם שלמידה עצמאית באמצעות המדיה
החברתית הנעשית למשל דרך אינטראקציה
עם סרטוני יו־טיוב מניעה את התלמידים
ליצור (הרפז .)2016 ,לדברי פטרס וסייאר
המדיה החברתית מאפשרת יצירת פרשנויות
חדשות לסרטון ברשת ,מאחר ויש בה בסיס
נתונים רחב שיכול להביא תלמידים ליצור
) .(Peters & Seier 2009אני מוצאת דמיון
בין טענה זאת לסרטוני הדרכת ריקודים
שנוצרים ומופקים על ידי ילדים ומועלים
לרשת ,מאחר ולדעתי תהליכי ההוראה
של הילדים מבטאים פרשנות לאופן ביצוע
התנועות .כך למשל ניתן לראות אצל חלק
מהילדים הוראה של התנועות בדרך מקורית
כגון הדגמת התנועות דרך ביצוען בתבניות של
רצפים תנועתיים או הוספת תנועות משלהם
לתנועות הריקוד המקוריות אותן הם למדו
מהרשת ומלמדים אחרים .פוירשטיין מצביעה
בהקשר זה על היבט של אקטיביזם חברתי
שמתאפשר באמצעות המדיה החברתית;
היא מאמינה שעידן המדיה החברתית הגדיל
את פוטנציאל ההשתתפות של הילדים בכך
שהוא מאפשר להם להביע את קולם ולתרום
לשינוי חברתי דרך פוסטים ,סרטוני יו־טיוב
ועוד ,אשר מאפשרים לטפח את המיומנויות
הדרושות להתפתחות הלומד במאה ה־21
(פוירשטיין .)2016
מיומנויות המאה ה־21
תהליכי למידה־הוראה עצמאיים ובלתי
פורמאליים של תנועות ריקוד בקרב ילדים,
הכוללים חיבורים בין אנשים והפצת רעיונות
ותכנים ,משקפים את מיומנויות המאה ה־.21
הארגון האמריקאי Partnership for 21st
 Century Skills2טוען כי תלמידים במאה
ה־ 21נדרשים למיומנויות למידה חדשניות,
שירה רוזנבלום ,צילום :תו יסקין
ומבחין בין שלושה סוגים :מיומנויות של
יצירתיות ושל חדשנות ,מיומנויות של חשיבה
ביקורתית ופתרון בעיות ומיומנויות של תקשורת ושל שיתופיות .הארגון טוען
כי הכרחי לרכוש את מיומנויות הלמידה הללו וכי רכישתן מבדילה בין תלמידים
המוכנים לחיים המורכבים ולסביבות העבודה בעולם כיום ובין כאלו שיוצאים
לעולם ללא המוכנות הזו .על פי הארגון ,כדי להפוך את הלמידה לרלוונטית,
אישית ,ומרתקת ,נדרשת מערכת של תמיכה בלומדים המערבת ומשתפת אותם.
לדברי רגב ,הנינג־טוראו ואחרים השינויים הטכנולוגיים בעידן המודרני מאפשרים
גישה למידע רב (רגב  .)Henning-Thurau et al. 2010; 2011העובדה שהמידע
נגיש מאוד דורשת ,לדברי מקטווי וסייף ,פיתוח יחידים יצירתיים וחדשנים ,שיוכלו
למצוא ,להעריך וליישם מידע בהקשרים אחרים ונדרשת למידה עצמית ,הנעשית
ללא הכוונה או הנחייה בחוץ וכוללת מאפיינים של בחירה ,סקרנות ,ביצוע ותכנון
דרך העברה ושיפור לאורך כל תהליך הלמידה .לטענתם ,בשל השינויים הללו אי
אפשר עוד למקד את החינוך של ילדים ברכישת ידע ויש למצוא דרכים חדשות
להכינם לעולם הדינמי הנוכחי ולעזור להם לפתח הבנה עמוקה יותר של העולם
סביבם ,כמו גם של החברה הגלובלית בה הם חיים (מורגנשטרן ואחרים.)2019 ,
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לטענת מקטווי וסייף ,בעידן דיגיטלי זה יש
להסיט את הדגש מרכישת ידע כמטרה אל
הכנת הלומדים להבנה של רעיונות ליבה
ושכלול היכולת ליישמם בגמישות ובכוחות
עצמם ,בהקשרים חדשים (McTighe & Seif
.)2016
השפעת הטכנולוגיה על הלמידה
והשימוש של ילדים במדיה
בעידן הנוכחי הטכנולוגיה ארגנה מחדש את
האופן שבו אנו חיים ,מתקשרים ולומדים,
ואפשרה גישה למידע רב ,רעיונות ותכנים
( .)Siemens 2005מדברי איטו ואחרים
עולה כי השימוש הרב במדיה החברתית נובע
מתחומי העניין של הילדים .הם מתקשרים
באופן יומיומי עם חבריהם ,שגם הופכים
לתמריץ חיוני עבורם ללמידה .לטענת חוקרים
אלה ,הילדים מרגישים חופשיים ליצור
ולהעריך את הידע ,לתרום תכנים בעצמם,
להגיב על חומרים של אחרים ,להפוך למודל
לחיקוי ולהיות מודעים לכך שאין להם סמכות
על אחרים .באופן זה ,הילדים מפתחים את
זהותם באמצעות רשתות חברתיות על ידי
שימוש במערכת חיבורים והקשרים (Ito et
 .)al. 2009גם לאנג טוען שהמדיה משולבת
בתוך פרקטיקות הבילוי היומיומיות של ילדים
ומשמשת כאמצעי להרחיב ולשפר קשרים
חברתיים ,לבלות עם חברים שכבר מכירים או
להכיר חברים חדשים דרכה .לתפיסתו ,היבט
מרכזי בלהיות אדם צעיר שמחובר חברתית
הוא להיות מעורב במדיה ולשתף מסרים
באמצעותה (.)Lange 2016
מרחבים מקוונים מאפשרים לילדים להתחבר
עם בני־גילם ,להימצא במגע מתמיד עימם,
ולהיות ״תמיד בעניינים״; כל אלו משתקפים
בשימוש המוגבר ברשת .המדיה החברתית
העכשווית היא אחד ה״מוסדות״ העיקריים
עבור ילדים ובני נוער בו הם צורכים תרבות
עמיתים ,והיא תופסת את התפקיד שבעבר
Shira Rozenblum, photo: Tav Yeskin
היה שייך למרחבי הבילוי והפנאי הלא
פורמליים של בית הספר ,הקניון ,הבית או
הרחוב .יתר על כן ,חלק גדול מהפעילות במדיה החדשה מתמקד בגישה לתוכן
בידורי־חברתי ומסחרי ,שבדרך כלל אינו מקובל במסגרות חינוך פורמליות .דרך
הפעילות ברשתות חברתיות בונים הילדים נורמות חברתיות חדשות בתרבות
הקהילות ברשת ,אליהן הם משתייכים ,המשקפות את תפקידה המועצם של
המדיה בחייהם .בנוסף ,ילדים תופסים את המרחבים האינטרנטיים ואת אמצעי
התקשורת כמקום לבלות בו עם חבריהם ומשתמשים במדיה בכדי לבנות מערכות
יחסים בינאישיות ,ליצור את זהותם האישית ולבטא את עצמם .כלומר המדיה
מסייעת בחיזוק תחושת השתייכותם החברתית ,ביכולת התקשורת שלהם ,בפיתוח
כישוריהם החברתיים הדיגיטליים וכן היא מאפשרת לילדים שאינם בולטים במסגרת
הכיתתית לבוא לידי ביטוי באמצעותה .(Holloway, Green & Livingstone,
)2013; Ito et al., 2009
ניתן להסביר את השימוש הנרחב של ילדים במדיה באמצעות שתי תיאוריות מרכזיות
העונות על הצרכים ,ההזדמנויות והמיומנויות הנדרשות ללומדים במאה ה־:21
תיאוריית הקונקטיביזם ,היכולה להאיר את כישורי הלמידה והפרקטיקות הדרושות

ללומדים כדי לפרוח בעידן הדיגיטלי הנוכחי ( )Harasim 2012ותיאוריית למידה
רגשית־חברתית באמצעותה ניתן ללמוד וליישם מערך של כישורים הנדרשים
ללומדים ועונים על צרכי המאה ה־.21
ניתוח תהליכי למידה־הוראה עצמאיים בריקוד
על בסיס תיאוריות מרכזיות
תיאוריית הקונקטיביזם ()Connectivism
הקונקטיביזם היא תיאוריית למידה עכשווית לעידן הדיגיטלי העונה על צרכים
והזדמנויות של המאה ה־ ,21וידועה גם בשם למידה שיתופית מקוונת (Online
 .)Collaborative Learning: OCLתיאוריה זו משלבת אלמנטים רלוונטיים של
תיאוריות למידה רבות ,מבנים חברתיים וטכנולוגיה המבוססים על אינטראקציה,
יצירה ,שיתוף והשתתפות .תיאוריה זו היא התפתחות של תיאוריות הביהביוריזם,
הקוגנטיביזם ,והקונסטרוקטיביזם ,אשר פותחו בתקופה בה הלמידה לא הושפעה
מהטכנולוגיה והיא מותאמת לאופני הלמידה בעידן הנוכחי .על פי הקונקטיביזם,
הידע מורכב מרשת של קשרים ,אשר נוצרים מתוך התנסות ואינטראקציה עם
קהילות מגוונות ,כאשר אינטראקציה זו יכולה להתרחש ״פנים אל פנים״ מחוץ
לרשת ,ובאופן מקוון בתיווך הטכנולוגיה (;Siemens 2008; Downes 2010
.)Harasim 2012
לקונקטיביזם שני עקרונות מרכזיים .העיקרון הראשון נוגע ליכולת הלמידה :על פי
עיקרון זה ,היכולת ללמוד חשובה יותר מהידע הנלמד עצמו ,מאחר שהידע משתנה
ומופץ ברשתות .הידע לא חייב להיות ״בראש״ של הלומד אלא יכול להימצא מחוצה
לו ,והלמידה מתרחשת באמצעות ניווט ברשתות והבנת הקשרים ביניהן (Abhari
 .)2017לפי עיקרון זה ,בשל התדירות הגבוהה של השתנות הידע ,חשיבותה של
היכולת ללמוד משמעותית ביותר .העיקרון השני הוא חיבור והזנת מידע לקהילה
לומדת שהוא המשמעות האמיתית של הלמידה ( .)Kop & Hill 2008שני
עקרונות אלו מתבטאים בתופעת ה־ TFYבאופן שבו הילדים לומדים את תנועות
הריקוד מסביבות המדיה מרצון ,מתוך מוטיבציה פנימית שמניעה אותם ללמוד.
באפליקציית  TikTokלמשל הילדים בוחרים איזה ריקוד ללמוד ,מאיזה ״מורה״
ללמוד את הריקוד (הכוונה ללמידה מילד.ה סלב.ית פופולרי.ת וספציפי.ת) ובאיזה
אופן ללמוד אותו (למשל באמצעות מסך מפוצל או בהילוך איטי) .לאחר מכן הילדים
יכולים להעלות סרטוני ביצוע ו/או סרטוני הדרכה של הריקוד שלמדו ,לפתח
מומחיות על ידי העלאת חומר חדש ולהעביר את הידע הלאה .בהקשר זה חשוב
להבין מהי למידה רגשית־חברתית ( )Social Emotional Learningהנמצאת
בבסיס תהליכי הלמידה העצמאיים של ילדים בריקוד .אלו יודגמו להלן באמצעות
מודל קאסל ( ,)The CASEL model, 2018מודל ללמידה חברתית־רגשית בחינוך.
תיאוריית למידה רגשית חברתית ()Social Emotional Learning
למידה רגשית וחברתית היא תהליך של שילוב קוגניציה ,רגש והתנהגות בהוראה
ולמידה ( .)Brackett et al. 2019באמצעות תהליך זה ,ניתן ללמוד וליישם מערך
של כישורים וצרכים היכולים להוביל להצלחה בלימודים ,במקום העבודה ובאזרחות
בכלל ( )Schonert-Reichl, 2019הלומדים מתנסים בזיהוי ,הבנה וניהול רגשות,
וחשים אמפתיה באינטראקציה עם אחרים (Durlak et al. 2016; Schonert-
.)Reichl & Rowcliffe 2017
מודל קאסל ,המשמש מסגרת רגשית חברתית משמעותית ,זיהה מערך של חמש
יכולות ליבה תוך־אישיות ,בין־אישיות וקוגניטיביות שניתן לראות את אופן ביטוין
בתופעת ה־:TFY
 .1מודעות עצמית ,היכולת לזהות נכון רגשות ומחשבות ואת השפעתן על
התנהגויות שונות .בתהליך למידה־הוראה של תנועות ריקוד הילדים מתנסים
בחוויה של הצלחה ואי הצלחה .באופן זה הם לומדים על עצמם ,מעריכים את
נקודות החוזק ואת המגבלות שלהם ,לומדים להתמודד איתן ומפתחים תחושת
אמון בעצמם.
 .2ניהול עצמי ,היכולת לווסת רגשות ,מחשבות והתנהגויות במצבים שונים.
ילדים הלומדים תנועות ריקוד בעצמם משקיעים מרצון זמן ואנרגיה רבים ופועלים
להצליח בביצוע תנועות הריקוד .בנוסף ,הם נעשים יעילים כשהם הופכים להיות
מורים בעצמם .על ידי כך שהם מלמדים אחרים ,הם מרחיבים את הידע שרכשו
באופן עצמאי ,מקבלים ביטחון ומרגישים משמעותיים.

 .3מודעות חברתית ,היכולת לגלות אמפתיה תוך מודעות לאחרים .תהליך הלמידה
של הילדים בריקוד בהקשר זה כולל למידה מילדים אחרים באמצעות הרשת או
מחוצה לה ,באופן זה הם נחשפים לילדים מרקעים שונים ומתרבויות מגוונות
ומתקשרים איתם.
 .4מיומנויות ביחסים בין־אישיים ,היכולת ליצור ולתחזק מערכות יחסים בריאות
ומתגמלות עם אנשים וקבוצות שונות באופן הדדי .למידת ריקוד מהרשת הנעשית
במשותף במפגשי ילדים והוראה ״פנים אל פנים״ כשהילדים מלמדים אחרים
תנועות ריקוד שלמדו ,כוללת מטבעה הקשבה ,דיאלוג ,מודעות והתחשבות באחר
המאפשרים התנסות במיומנויות של שיתוף פעולה.
 .5יכולת קבלת החלטות אחראית ,היכולת לבצע בחירות ולפתור בעיות לבד או
בשיתוף אחרים .היכולת מאפשרת קבלת החלטות על בסיס רכישת ידע ומיומנויות
מגוונות לפי אמות מידה ונורמות חברתיות .נראה כי הילדים מלמדים באופן
אינטואיטיבי את תנועות הריקוד ,אך כאשר הלומדים אינם מבינים ונדרשות
אסטרטגיות הוראה אחרות ,הם נדרשים להתמודד עם פתרון הבעיה ,לבחור
ולנסות אופנים שונים להסבר כדי להביא להבנה טובה יותר בקרב חבריהם
הלומדים.
סיכום ומסקנות
המאמר הציג תופעה תרבותית וחברתית מסקרנת ,בה ילדים ממקומות שונים
בארץ ובעולם לומדים בעצמם תנועות ריקוד שרצות ברשת ,מבצעים אותן להנאתם
ומלמדים אחרים ,לעיתים ״פנים אל פנים״ ולעיתים באמצעות סרטוני הדרכה
שהם מעלים לרשת .כתוצאה מכך ,לצד שיעורי הריקוד הרשמיים בבית הספר,
מתפתח אזור למידה עצמאי ומעודכן המתקיים במדיה הדיגיטלית והווירטואלית,
אשר בו ילדים מעורבים באופן פעיל .כניסת הטכנולוגיה לחיינו בשנים האחרונות
ארגנה מחדש את האופן שבו אנו חיים ,מתקשרים ולומדים ,ואפשרה גישה למידע
רב .ארגון מחדש זה משתקף בשימוש הנרחב של ילדים במדיה שכולל חיבורים
בין-אישיים והפצת רעיונות ותכנים .תופעה זו מכונה במאמר תופעת ה־ TFYבשל
השימוש הפופולרי של ילדים בשלוש סביבות מדיה מרכזיות :טיק־טוק ()Tik-Tok
פורטנייט ( )Fortnightויו־טיוב ).(You-Tube
טענתי היא שמיומנויות המאה ה־ ,21המכינות את התלמידים לחיים המורכבים
ולסביבות העבודה בעולם בעידן הדיגיטלי ,נרכשות ומתבטאות בתהליכי הלמידה־
הוראה העצמאיים של ילדים בריקוד .ההסבר לכך מוצג באמצעות שתי תיאוריות
מרכזיות ,תיאוריית הקונקטיביזם ,לפיה הידע מורכב מרשת של קשרים הנוצרים
מתוך התנסות ואינטראקציה עם קהילות מגוונות ,ותיאוריית למידה רגשית
חברתית המתמקדת לפי מודל קאסל בחמש יכולות ליבה עיקריות :מודעות עצמית,
ניהול עצמי ,מודעות חברתית ,מיומנויות ביחסים בין־אישיים ויכולת קבלת החלטות
אחראית.
ניכר כי תהליכי הלמידה־הוראה העצמאיים והבלתי פורמליים של הילדים נעשים
מתוך מוטיבציה פנימית שלהם .הילדים יוצרים קשרים באופן וולונטרי ,מציעים את
הידע שלהם כרכוש קהילתי ומשכללים מיומנויות באופנים שונים .לדוגמה ,הם
מתנסים בחוויות של הצלחה ואי הצלחה בלימוד ובביצוע התנועות ,לצד התנסות
בפתרון בעיות בהוראת התנועות לאחרים .התנסויות אלו יכולות לפתח בלומדים
תחושות של אמון ומסוגלות עצמית ,אמפתיה לעצמם ולאחרים כמו גם מיומנויות
של שיתוף פעולה.
מנקודת מבט אקדמית תופעה זו של למידה-הוראה עצמאית בריקוד יכולה להאיר
נושא חשוב בחינוך :תהליך של למידה משמעותית .הלומדים העצמאיים עשויים
להפוך למורים מועילים שיכולים לספק לנו תובנות לגבי למידה יעילה המותאמת
לצרכיהם .תרומתו של מאמר זה יכולה להתבטא בחשיפה לתהליכי למידה־הוראה
בריקוד המשמשים ילדים ,המאפשרת את בחינת יישומם גם בתחומים אחרים.
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 מדריכה פדגוגית ודוקטורנטית,מיכל הרשקוביץ מיכאלי היא מרצה בארץ ובחו״ל
 רכזת תעודת ההוראה וחברה בצוות המרכז לתמיכה.בתחום החינוך למחול
, עוסקת בפיתוח.באיכות ההוראה והלמידה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
 חברת.מחקר ויצירת פדגוגיה חדשנית ועדכנית להוראת מחול בבתי ספר יסודיים
 תנועה וחינוך, שימשה כראש תחום מחול2020 ועדת רפרטואר בסל תרבות ועד
. שנה13 גופני בתכנית קרב למעורבות בחינוך במשך

 המסגרת פותחה עם אנשי.21 הארגון הגדיר מסגרת ללמידה של המאה ה־2
, מומחים שונים ומנהיגים עסקיים כדי להגדיר ולהמחיש את הכישורים,חינוך
 המומחיות ומערכות התמיכה שהתלמידים זקוקים להם כדי להצליח,הידע
 המסגרת משמשת אלפי מחנכים ומאות בתי. בחיים ובאזרחות בכלל,בעבודה
. במרכז הלמידה21ספר בארה״ב ושמה את מיומנויות המאה ה־
 ווטסון, שפותחה על ידי פאבלוב, הביהביוריזם היא גישה התנהגותית בפסיכולוגיה3
 המתמקדת בהתנהגות הגלויה של האדם ובאופן,20וסקינר בתחילת המאה ה־
 בהתייחס. מתוך הנחה שהסביבה מעצבת את ההתנהגות,שבו ניתן לעצב אותה
 לטענת שולמן התפיסה הביהביוריסטית התייחסה ללומד כאל כלי,להוראה ולמידה
, ועל כן הלמידה הובנה כתהליך של העברת הידע המצוי מחוץ ללומד (בספרים,ריק
 הנעשית, זוהי למידה פסיבית. אצל המורה וכדומה) אל תוך הלומד,בתאוריות
 והתייחסות להבנת,דרך העברת ידע והיא אינה כוללת ניתוח ועיבוד של הנלמד
.)2016  המוטיבציות והרגשות של הלומד בתהליך רכישת הידע (שולמן,האמונות
 אשר פותחה על ידי פיאז'ה, הקונקטיביזם היא תיאוריית התפתחות קוגניטיבית4
 תיאוריה זו עוסקת בחקר תהליכי חשיבה כגון.)1978( Vygotsky) ו־1995(
 ומתמקדת בניתוח ועיבוד של המידע הנקלט ואשר בו נעשה,תפיסה וזיכרון
 לפי גישה זו הלמידה קשורה לאופן בו האובייקט תופס סיטואציה.שימוש
 באמצעותה הוא מגיע לתובנות המהוות את,ולפרשנות הניתנת לסיטואציה
 תיאוריה זו רואה את האובייקט כפעיל בבחירת המשמעות לגירוי בו הוא.הלמידה
 תיאוריה. דרך פרשנות אישית האובייקט מעורב בצורה אקטיבית בלמידה.נפגש
.זו מדגישה את הקשר שבין חשיבה ומוטיבציה לבין למידה והתנהגות
 הקוגניטיביזם הוא תערובת של תיאוריות ואידיאולוגיות המבוססת על התפיסה5
שלמידה היא תהליך פעיל של בניית ידע במקום לרכוש אותו ובו אינטראקציה
 תהליך הלמידה על פי גישה זו הוא תהליך של.חברתית ממלאת תפקיד חיוני
 הידע נבנה.בנייה אישית ואקטיבית של הלומד הנמצא באינטראקציה עם סביבתו
, אישי וסובייקטיבי, זהו ידע טנטטיבי,מהאנשים וממה שהם יוצרים ומבטאים
.שהלומדים הפנימו והכירו כבעל משמעות עבורם ברמה האישית והחברתית
תיאוריית הקונסטרוקטיביזם חוללה מהפכה בשיח החינוכי בכך שהציבה את
 כלמידה פעילה ובה המורה הופך להיות מנטור ומנחה במקום,הלמידה במרכז
.)Kearsley 2003; 2013 ; ליבמן2016 ; הרפז1999 ״מרצה״ (נוסבאום ויחיאלי
ביבליוגרפיה
 מגדר ואידיאולוגיה בחינוך, גוף: סדקים של חירות.)2016(  ה' ונתיב י׳,אופיר
. הקיבוץ המאוחד.לריקוד בישראל
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