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 הוראה כאקטיביזם, הוראה כהבעת אכפתיות

 )2020במאי,  15ג'מילה פיטס, מעובד על פי טקסט של (

 שתי חסרת אונים כמורה. במשך התקופה הזו, תקופת הקורונה, התחלתי להרגיש חסרת אונים. אך מעולם לא הרג

עבורי, הוראה תמיד הייתה אמצעי. אמצעי לחופש, לאמירת האמת, ליצירת מהומות. הכיתה הייתה עבורי, בדרכים 

רבות, מרחב בטוח, מעבדה, תמיד לימדתי מהמקום הזה. בקשתי מתלמידיי להביע את הפחדים שלהם, את  

ורשות תיקון, למרות חוסר האונים שהם חשו לעיתים הביקורת שלהם, את מה שהם תעבו, את בעיות העולם שד

קרובות לגבי היכולת שלהם לתקן אותן. הכיתה שלי הייתה מרחב שבו התלמידים למדו להיות אנשים ביקורתיים 

 ומודעים, אבל גם מקום שבו הם הרגישו אמפתיה, ובסופו של דבר, הפכו להיות משתתפים פעילים בחברה.

כיוון שתמיד קיימים כאב, דיכוי,  –ותמיד , הסיבה שבתקופה הזאת, תקופת הקורונהלהוראה יש כוח עצום. זו 

אני מוצאת עידוד ואת התקווה הגדולה ביותר בהוראה   –אדישות, רעב, מחסור, וחוסר שוויון במקום כלשהו 

צעירים ובמורות/ים. יש לנו השפעה ויכולת שונה מכל אחד אחר כי אנחנו מתמודדות/ים עם התודעה והלב של 

 וצעירות. ביכולתנו לעצב סוכנות/ים של שינוי.

 הפסקת בתי הספר, אין משמעותה שאיננו יכולות ללמד באופן ביקורתי בעתות מכריעות.
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היכן נשחיל שיחות או נרשה לילדות/ים לשאול שאלות לגבי המצב הנוכחי? הרי זהו חלק מהיכולת להיות קשובים 

ח על בריאות הציבור ועל המנהיגות של המדינה? היכן נוכל לשלב שיחות לגבי פוליטית. היכן נשוח-מבחינה חברתית

יכולת ולגבי בחירות? היכן אנו משאירות מרחב שמאפשר לתלמידים ולתלמידות לשתף או לכתוב או לעבד את  

למידה הרגשות שלהן/ם? זוהי הלמידה העמוקה ביותר. היכן נצלול אפילו עמוק יותר, ונשנה את הדרך שבה הוראה ו

יכולים להיראות? במיוחד כשנאמץ את סוג ההוראה שמושרשת בצדק, באכפתיות, באקטיביזם? האווירה הנוכחית 

 מספקת לנו שפע של חומרים לעשות זאת. 

המגפה העולמית הזאת, כמו מגפות לפני מאות שנים, חשפה את העוולות העמוקות ביותר של המדינה כלפי  

קים, אנשים שחורים, מהגרים, נשים. היא גילתה את הפערים הקיימים בגלל המוחלשים ביותר. העניים, המושת

גזענות, סקסיזם, אפליה על בסיס מעמד חברתי, ודעות קדומות לגבי א/נשים עם נכויות. היא מראה איך גישות 

יתים אינדיבידואליסטיות וקפיטליסטיות עלו לא/נשים בחייהן/ם, פשוטו כמשמעו. היא הסיטה את הווילונות שלע

קרובות מדי מסתירים את המציאות של גזענות ומעמדות במדינה הזאת. אל לנו להתעלם מזה עכשיו. עלינו 

 להתייחס לכך בנחישות.

בזמנים אלה, עלינו לעבור למקום של הוראה אכפתית ולהשתמש בהוראה ככלי של אקטיביזם. זה נכון במיוחד לגבי 

אלה שהמשפחות והקהילות שלהם נפגעו  –ם שאינם פריבילגיים מורות/ים שאחראיות/ים על הוראת תלמידות/י

 באופן הקשה ביותר מהמגפה והנזקים המשניים שהיא גרמה. 

ייתכן שהלימוד והחשיפה הביקורתית של המציאות שקורית עכשיו יהיה קשה מאד לתלמידות/ים, כך שאיזון שלו עם 

שפים דיכוי וגם ללמד שיעורים שמושרשים בפעולה, אקטיביזם, יעזור. מורות/ים יכולות/ים ללמד שיעורים שחו

 אקטיביזם, אכפתיות, שמחה וריפוי.

כשמתכננים שיעורים ותכנית לימודים, אני מבקשת מהמורות/ים לחפש את הסדקים, את הפערים, את הקולות  

ולפעולה. מה  שמושתקים בטקסט, את ענייני השעה שיכולים להפוך לשיעורים עוצמתיים, שיובילו לחשיבה ביקורתית

אנחנו עושות, היום, ברגעים של הפוגה ותהייה ותסכול כשאנחנו זוכרות את אלה שלמעשה, אין להם? אלה שאיננו  

 יכולות להגיע אליהם מביתנו, מהמקומות ומהמרחבים המבודדים שלנו. היכן אנו מחברות סיפורים בתוך הסיפורים? 

" בכך שנדמה את "הקטר הקטן שיכולשנדמיין מחדש סיפורים כמו  ידי כך-אנחנו יכולות לשנות את ההוראה שלנו על

העלילה למאבקים של קבוצות מדוכאות, שכבר הרבה זמן מתנגדות ומתעקשות במדינה הזאת. נוכל להרחיב את  

ההגדרה שלנו של משבר, בכך שנשקול כיצד חוסר הנוחות הזמנית שלנו היא המציאות הרווחת בחייהם של אנשים 

 רות.במדינות אח
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נוכל לבקש מילדנו לחשוב על ולהיות בהכרת תודה כלפי אלה שחייבים להמשיך לעבוד, ובדרכים רבות, מקריבים 

וחתם באופן יומיומי לרווחה ולתועלת של האנושות. נוכל להכיר בכך שהאנשים שלעיתים קרובות את בריאותם ורו

מוצלחים", אלה שלעיתים קרובות נשכחים על ידי החברה, הם עכשיו העובדים "החיוניים". -אנחנו מחשיבים כ"לא

 ים.נוכל להשתמש בתקופה הזו להגדיר ולשקול מחדש את מי אנחנו מוקירות/ים כגיבורות/

עם תלמידות ותלמידים מבוגרות/ים יותר, זה יכול להתבטא בשילוב של ענייני השעה למשימות קריאה. מורות/ים 

) והתיאוריה CRTיכולות/ים לאפשר לתלמידים להשתמש בעדשות ביקורתיות, כמו תיאוריית גזע ביקורתית (

מי הכי מושפע  -אופן עמוק יותר על מנת לאפשר לתלמידות/ים לחשוב ב-המרקסיסטית לקריאת מאמרי חדשות על

ולמה. תלמידות/ים יכולות/ים לשקול את סוג הסיפורים שמפורסמים. איזה קולות וקהילות מקבלות ייצוג? איזה 

 קהילות וקולות לא מקבלות ייצוג?

 תלמידות/ים בשיעורים על מדע יכולות/ים ללמוד על וירוסים, כן, אם זה לא טראומתי עבורם. ותלמידות/ים

יכולות/ים גם להתחיל להבין את ההקשרים בין בריאות הציבור וגזענות, בכך שיבחנו את שיעור מקרי המוות 

וההדבקה בקהילות מוחלשות. מורים ומורות למדע יכולות/ים לאפשר לתלמידות/ים להבין את החשיבות של בריאות 

 וא דרכים להתמודד בתקופה הזו.הנפש, פערים בבריאות הנפש, או איך תלמידות/ים ומשפחות יכולים למצ

 להלן מספר הצעות עבור מורות ומורים שמוכנים לצלול קצת יותר עמוק לתוך אקטיביזם ואכפתיות עכשיו:

אפשרו תגובות ביומן, או מרחב לכתיבה חופשית, כדי לתת לתלמידות/ים להרהר או לשתף את הרגשות  •

ב וזמן לעבד את הרגשות הקשים שעולים בהם שלהם לגבי מה שקורה. אפשרו לתלמידות ולתלמידים מרח

 עכשיו.

 בדקו עם משפחות ותלמידות/ים שייתכן שחייהם עוד יותר קשים עכשיו, ושאלו מה הם צריכים. •

 צרו ושילחו חבילות של מצרכים למשפחות ולתלמידות/ים. •

 בחרו טקסטים שיכולים ליצור שיח לגבי מה שקורה עכשיו. •

קטים ושיעורים שמאפשרים לתלמידות/ים להשתמש בפלטפורמת המדיה  צרו משימות המבוססות על פרוי •

 צדק, פערים חברתיים, קהילות וההנהגה שלהן.-החברתית כדי להאיר חוסר

פתחו משימות כתיבה בהם התלמידים והתלמידות יכתבו לנציגי הציבור כדי להעלות מודעות לגבי  •

 הקהילות שלהם. 

 בקשה לתרומות למשפחות או לילדים אחרים שאולי נזקקים.בקשו מתלמידים ומתלמידות לכתוב מכתבי  •

צרו מרחב וזמן להקשיב למחשבות, לרגשות, לפחדים ולתסכולים של התלמידות/ים, כמו גם למקורות  •

 השמחה שלהם. 
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אין פה שום כוונה להוסיף עוד לכוס הגדושה של המורים, אלא, זהו הזמן להגיב ולהתמקד בהיבטים של האנושות 

ידי המגיפה העולמית. זהו זמן להתחבר מחדש למקצוע ולעבודה העוצמתיים שיובילו לשינוי -תר עלשנחשפו יו

זהו זמן זהו זמן להתרחק מהרעיון של "חזרה לשגרה," שגרה שהייתה מושרשת בדיכוי ובשברון. ההכרחי. 

 לגשת מחדש ולדמיין מחדש את ההוראה ככלי לפעולה ואמצעי להבעת אכפתיות. 

מורים ומורות יכולים לנהל את השיחות הקשות וללמד את השיעורים הקשים בעודם דואגים וחשוב לדעת ש

 אם התלמידות/ים שלנו הן/ם אלה שנופלות/ים בשוליים והכי מושפעות/ים.  בייחודלתלמידות/ים, 

למורות/ים עכשיו יש שפע של חומרים לצלול יותר עמוק לתוך הוראה לצדק חברתי, הוראה כאמצעי להבעת  

כפתיות, או הוראה בדרכים שיובילו לשינוי. מורה יקרה, בחרת לעבוד במקצוע שמוביל לשינוי. כיצד נוכל להתמקד  א

 טווח של אמפטיה ושל אקטיביזם?-קצת יותר בהוראה שתוביל לדרכים חדשות וארוכות

 על הסופרת 

ת בחירות, ריפוי, ופיתוח היא יועצת חינוך ואסטרטגית בתחום השוויון והצדק, שעבודתה מתמקד ג'מילה פיטס

 הוליסטי של נוער, בייחוד לילדים שאינם לבנים. היא גם חברה בוועדת הייעוץ ללימוד סובלנות. 

 
 
 
 
 

 
 

במגוון תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  , באתר החדש של עמותת קדמה
תרון פת לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,  למקצועו המתאימים נושאים

 .סכסוכים בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד
 לאתר עמותת קדמה 
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