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 פתיחה  –חלק א' 
למה לטפס על ההר , והם עשויים לשאול? למה לבחור בזה כמטרתנו? הירח, ישנם השואלים, "אבל למה

. אל הירח לחצות בטיסה את האוקיינוס האטלנטי? אנו בוחרים להגיע, שנה קודם 35, למה? הגבוה ביותר

אלא משום , לא משום שהם קלים, ולעשות את הדברים האחרים, אנו בוחרים להגיע אל הירח בעשור הזה

משום שאתגר , משום שמטרה זו תאפשר לארגן ולמדוד את מיטב האנרגיות והכישורים שלנו, שהם קשים

שאנו מתכוונים גם ואתגר , אתגר שאיננו מוכנים לדחות, זה הוא אתגר שאנו מוכנים לקבל על עצמנו

 ).1962 לנצח" )ג'ון קנדי,

כאשר אנו שומעים את המילה "ערכים" ניתן לחשוב על סוגים שונים של ערכים כמו כבוד לזולת, אמינות, 

אחריות, מניעת אלימות וגזענות ועוד והשאלה "מה הם ערכים?" היא שאלה שקשה לענות עליה. אריסטו 

ותי )על ערכים(, אני יודע; אם מישהו מבקש ממני להסביר )מה הם ענה על כך כי "אם אף אחד לא שואל א

 (. Simpson, 1989ערכים(, אני לא יודע" )

  

החינוך לערכים יוצר "טוב משותף" אליו חותרים יחד כלל המשתתפים במלאכת החינוך, והוא הבסיס 

בדפוס התנהגות  מה מניע לבחור –לחברה מתוקנת ויציבה. חינוך לערכים נוגע בסיבת המוטיבציה 

מסוים? בגלל המחויבות אליו, בגלל העניין הערכי. ערכים מוגדרים כעקרונות נעלים שאנשים מקבלים על 

עצמם באופן אקסיומטי. הערכים הללו מהווים אמות מידה ועקרונות פעולה שעל פיהם אנו מודדים 

 (. 11, עמ' 2002רם, ; מסלובטי ועי36-35, עמ' 1996ושופטים את עצמנו ואת הזולת )אבינון, 

תכניות לחינוך לערכים במהותן הן כוללניות ואמורות להיות מוכלות על כלל המגזרים בחברה על מנת 

דגש על ערכים של כלל החברה -ליצור את הבסיס המשותף בחברה. התפישה של חינוך לערכים היא מבנית

, ם תחומים אישיים יותר. למשלשה SELהאזרחית וזאת בניגוד לתחום פיתוח מיומנויות וכישורים ו 

מבוסס על עניין התועלת האישית, כישורים שיאפשרו להצליח בעולם  21-פיתוח כישורים למאה ה

 -רגשיות גם כן מבוסס על הפיתוח האישי של התלמיד -התעסוקה העתידי וכן פיתוח מיומנויות חברתיות

 כדי להעשיר את עולמו הרגשי ויכולותיו החברתיות. 

מה מקורות הסמכות לחינוך לערכים? נראה כי בניגוד להצלחה לימודית  –ו נבחנה השאלה בסקירה ז

שהיא ברת השוואה במבחנים וארגונים בינלאומיים במבחר מקצועות הליבה )אנגלית, מתמטיקה 

ומדעים(, תוכניות הערכים והמניעים שלהן שונים ביותר זה מזה ואפילו הפוכים זה לזה. למשל התפישה 

תפישה התרבותית, התפישה הלאומית מדברת על חינוך אחיד ועל כך שקבוצות הלאומית מנוגדת לרוב ל

תרבותית מכירה בשוני וביכולת של -המיעוט צריכות להתאים עצמן לתרבות המרכזית והתפישה הרב

 מערכות ערכים שונות להתקיים במקביל באותה המדינה/חברה. 

 

לחנך לערכים? אין אף מדינה  מובילותת שהסיבוהן מה והמניעים לחינוך לערכים?  מהםבסקירה אבחן 

שבה התפישה החינוכית היא כי "איש הישר בעיניו יעשה", כל המדינות עוסקות בחינוך לערכים כחלק 

ועל מליבת העשייה של בתי הספר והשאלה היא מה הם עקרונות היסוד של החינוך לערכים במדינות אלו? 

 עקרונות אלו נשענים?אילו 

פולין,  , פינלנד, דרום אפריקה, גרמניה,בריטניהמדינות שונות: ארה"ב,  13רב ההשוואה תיעשה בק

קוריאה, סינגפור, אירלנד וסין. במדינות דוברות אנגלית המידע מתבסס על -זילנד, יפן, דרום-צרפת, ניו

אתרי משרדי החינוך הרשמיים, בעוד בשאר המדינות המידע מתבסס על מאמרים הנוגעים לחינוך 

חת מהמדינות לערכים. במהלך הסקירה אביא דוגמאות של המדינות השונות והערכים שמחנכים בכל א

 האלו כדי להסביר את עקרונות היסוד של החינוך לערכים במדינה. 

שאלת החינוך לערכים היא תלוית תרבות ופוליטיקה ולכן מעניין יהיה לעמוד על העקרונות המשותפים 

למשל ישראל שמחנכת לציונות וצרפת שמחנכת לחילון דומות בכך ששתיהן מחנכות  .בתפישות השונות

ערכי מגילת העצמאות ובמקרה של צרפת ערכי הרפובליקה כפי  –לערכי מדינת הלאום במקרה של ישראל 

 שנקבעו בעקבות המהפכה הצרפתית. 
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 : ניתן לחלק את המניעים לחינוך לערכים לארבע תפישות שונות

המניע בתפישה זו הוא יצירת אזרחים נאמנים ומחויבים למדינת הלאום.  – יתתפישה לאומ (1

שמעידים על הקשר ללאום ולארץ וכוללים  ערכים פטריוטייםהערכים המרכזיים בתפישה זו הם 

הגנה על ביטחון המדינה, היכרות עם ערכי הדת של המדינה והיכרות עם המורשת המדינתית.  –

ירות הנמצאות תחת איום ושבהן הצורך בביטחון גובר ובמדינות תפישה זו רווחת במדינות צע

 שאינן דמוקרטיות והשליטה הריכוזית בחינוך מסייעת למנוע ביקורת חברתית בעתיד. 

המניע בתפישה זו הוא התחשבות בקבוצות השונות המרכיבות את  – תרבותית-תפישה רב (2

ינה מבלי להכריע ביניהן. הערכים המדינה וכבוד לכל התרבויות ומערכות הערכים השונות במד

היכרות עם נרטיבים שונים  –וכוללים  ערכים פלורליסטייםהמרכזיים בתפישה זו הם 

-להיסטוריה, היכרות עם דתות שונות על חגיהן והטקסים המרכזיים בהן וסובלנות בהיבט הדתי

ו במדינות בהן לאומי. תפישה זו רווחת במדינות בהן ישנן מספר קבוצות תרבותיות מובילות א

 יש רצון להכיר ולהכיל את השונה. 

המניע בתפישה זו הינו להתאים את תכונות התלמיד כך שיוכל להשתלב  –תפישה מבוזרת  (3

בחברה. הביזור בא לידי ביטוי בכך שכל בית ספר יכול לקחת חלק בעיצוב תוכנית הערכים 

שאינם תלויים בזמן  ובלייםערכים גלהמתאימה לתלמידיו. הערכים המרכזיים בתפישה זו הם 

יצירתיות, חשיבה חיובית, יזמות ואחריות. תפישה זו היא די  -ומקום מסוים ועשויים לכלול 

דמוקרטיות. -ניטראלית ולכן יכולה להופיע הן בחברות קפיטליסטיות והן בחברות סוציאל

ות יכולות פוליטי מבוסס ולכן המדינ-תפישה זו רווחת במדינות בעלות מסורת ואתוס חברתי

 לאפשר פיקוח ממשלתי חלש. 

המניע בתפישה זו הוא יצירת אנשים טובים שיפעלו באופן מיטיב עם  –תפישה התנהגותית  (4

כבוד לאדם  –וכוללים  ערכים חברתייםעצמם וזולתם. הערכים המרכזיים בתפישה זו הם 

בהן ההתמקדות היא ולחברה, עזרה ונתינה לזולת, אדיבות וסובלנות. תפישה זו רווחת במדינות 

והאמונה כי התנהגותו הטובה של האדם משרתת את החברה בהתנהגותו הטובה של האדם. 

תפישה זו רווחת במדינות אסייתיות בהן מושם דגש על התנהגות נאותה של והאומה כולה. 

 הפרט. 

ל רקע תחושה תלמידים בייחוד עמשותף למדינות השונות הוא הרצון והאחריות לחנך את המניע נוסף ש

. מחקרים במדינות השונות מראים שהדור הצעיר נוטה למעורבות בהתנהגות בין הדורות פיחות ערכישל 

עלייה בפעילות עבריינית; עלייה בשיעור ההפלות; אורח  ;שימוש בסמים ואלכוהול חברתית כגון:-אנטי

לות חברתיות נמוכות חיים לא ראוי; ירידה בשיעור ההשתתפות הפוליטית; מצפון לא מפותח ויכו

 ,European Drug Report)שמונעות קיום יחסים חברתיים תקינים והשתתפות בפעילות קבוצתית 

2019: Trends and Developments; OECD Better life index, 2019) 

נושא זה אינו פורט בסקירה ואינו נכנס כחלק מהמניעים לחינוך לערכים מאחר וזהו נושא העוסק בפער 

שתי הקטגוריות של  [(1740] 1980)הערכים. לדעת דייויד יום  -מצב עניינים לבין מה שראוי שיהיה  שבין

עובדות וערכים הן קטגוריות נפרדות שאינן ביניהן חפיפה ולא ניתן להסיק קשרים לוגיים ביניהם. כלומר 

ך לערך השמירה על לא ניתן להסיק מבחינה לוגית שמאחר ותלמידים מעורבים בפעילות פושעת כדאי לחנ

  החוק. המחויבות לערכים היא מתוקף היותם מוגדרים ככאלו.

יופיעו הן בתור תוכניות ייחודיות לתפישות השונות במבחר מדינות. הדוגמאות דוגמאות בסקירה יופיעו 

ערכים ספציפיים כגון תוכנית לימודי חובה לערכים בסין שמשקפת את הערכים המרכזיים שסין חינוך לל

ניינת לחנך אליהם והן בתוך תוכניות אחרות שאינן מוגדרות כתוכניות ערכים אבל מבטאות ערכים מעו

את הערכים שהמדינה רוצה לחנך אליהם באופן עקיף כגון תוכנית "ברוכים הבאים" לתלמידים פליטים 

 תרבותיות. -בגרמניה שמבטאת חינוך להכלה, סובלנות ורב
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רכים בעולם גלובלי לעתים נראה כי המשמעות של ערכים מטשטשת. כמו כן, כאשר מדברים על חינוך לע

מה הם ערכים בריטיים למשל? שתיית תה? עמידה בתור? תמיכה במלכה? תמיכה בשירות הבריאות 

הציבורי? וכולי. לאור זאת, חשוב יהיה לבחון את המניעים והרציונל לעצם החינוך לערכים במדינות 

 השונות. 

ניה של כל אחת מארבע הגישות שהוצגו לעיל תוך פירוט של המדינות המרכזיות להלן פרישה של מאפיי

בפועל, במדינות שונות ישנם ביטויים מגוונים לכל אחת מהגישות אך  שבהן תפישה זו היא דומיננטית.

 סדר העדיפויות הוא שונה.
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 חלק ב' : מקורות הסמכות בחינוך לערכים 

 התפישה הלאומית
שמעודדת שמירה על ערכי הלאום של המדינה וכן שמירה על הביטחון האישי והלאומי. תפישה רווחת 

תכניות הלימודים שנכתבות ע"י משרד החינוך בהנחייתו של שר החינוך אמורות לחלחל ולהיות מיושמות 

בכלל בתי הספר במדינה באופן שוויוני וכמה שיותר אחיד. חלק מהמדינות הללו הן דמוקרטיות ואז 

דגש גם על חינוך לשפה אזרחית משותפת, שתאפשר קיום דמוקרטי. הדמוקרטיה ע"פ דיואי אינה מושם 

רק הסדרים פורמאליים אלא במהותה צורת חיים שמדגישה את ההשתתפות הפוליטית של כלל 

(. וחלק מהמדינות הן אוטוריטריות ואז החינוך הוא בגדר Dewey, 1963האזרחים בעיצוב ערכי החברה )

 רינציה ובא על חשבון ערכי חירות הפרט. אינדוקט

 מאפייני התפישה הלאומית: 

הבנת החשיבות בשמירה על ביטחון האומה ויצירת הזדהות עמוקה עם ערכי  – פטריוטיות (1

 הלאום הם הערכים הבסיסיים בתפישה זו. נאמנות ומחויבות למדינה מעל הכל.  

הימנעות ככל שניתן מהתאמות תרבותיות עבור כל קבוצה ודרישה כי קבוצות המיעוט  –אחידות  (2

יתאימו את עצמן לתרבות הרוב ויהיו נאמנות לערכים המרכזיים של המדינה. גישה זו מכונה 

 הקבוצות השונות אמורות להתאחד יחד לתרבות אחת.   –"כור ההיתוך" 

כראוי לקידום על ידי המדינה אמור להיות סט הערכים שהוגדר  – הטעמה בכלל השיעורים (3

 מוטמע הן לאורך השיעורים השונים והן בתכניות למידה ייעודיות. 

ההטמעה נעשית מטעם משרד החינוך בניגוד לשאר התפישות  – למטה"-הטמעה "מלמעלה (4

שיכולות להיות מובלות גם ע"י גורמים מקומיים. הגורמים המקומיים נדרשים להשלים עם 

 הוכתבה להם וביקורת אינה נתפשת כלגיטימית. התפישה ש

וולצר לחינוך רחב לערכים ונאמנות ראשונית של מייקל התפישה הלאומית עולה בקנה אחד עם גישתו של 

"השיח העבה" הוא השיח  –האדם למורשתו ולקהילתו. וולצר יצר הפרדה בין שיח ערכי עבה לדק 

ו ועל כן החינוך בתחום זה צריך להיות מעמיק ונרחב. הלאומי, אדם צריך להיות שייך ומעורב במדינת

לעומת זאת, "השיח הדק" הוא השיח הבינלאומי, זה שעוסק בהיות האדם "אזרח העולם", בעל תפישה 

אוניברסלית, שאינה תלויה בהקשר תרבותי מסוים. שיח זה צריך להיות מצומצם וכפועל יוצא מכך על 

י תרבויות אחרות שאינן כמותן ולא לנסות לחנך לערכים ליברליים המדינות הליברליות לנקוט איפוק כלפ

 . Waltzer, 1994)מחוץ לגבולות הלאום )

המשותף למדינות הוא הרצון ליצור תרבות אחידה ולהנחיל ערכים שאינם בהכרח עולים בקנה אחד עם 

רוצים להשיג  התרבות והערכים של האוכלוסייה: בסין ישנם כאלו שמתנגדים לשלטון הריכוזי והיו

ע"י מערכת החינוך. כך גם  לא באים לידי ביטוי ואף נאסריםזכויות פוליטיות וחירות, אך ערכים אלו 

בצרפת ובריטניה, ישנה אוכלוסייה גדלה של מהגרים מוסלמים שאינם מזדהים ואף חשים ניכור כלפי 

והתפישה היא כי על  לא מקבלים מקוםערכי הרפובליקה והדמוקרטיה בהתאמה. הערכים המסורתיים 

כל תלמיד צרפתי להפגין נאמנות ומחויבות לערכי השוויון, החילוניות והחירות ללא יוצא מן הכלל ועל כל 

תלמיד בריטי להיות אזרח נאמן לממלכה הבריטית, להזדהות עם ערכי הדמוקרטיה ולהיות מעורב 

 חברתית. 

 תרבותית-התפישה הרב
מתנגדים לכך שזו גישה שמספרת רק נרטיב אחד והתלמידים והצוות מבקריה של התפישה הלאומית 

החינוכי נדרשים להזדהות עם נרטיב זה ללא אפשרות להכיר בתרבות ובזהות של הקבוצה שלהם. ג'יימס 

( מתייחס לנושא זה וכותב כי במידה והתלמידים לא מפנימים את הזהות המרכזית נוצר מצב 2017בנקס )

תלמידים שלא מרגישים שייכים לחברה  –( Failed Citizenshipות שנכשלה" )אותו הוא מכנה "אזרח

דווקא מעודדת לעומתה, תרבותית -ואח"כ כמבוגרים אינם משתתפים פוליטית וחברתית. התפישה הרב

 שיח והכרה בזהות ובמסורת ממנה מגיעה התלמידים. 
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הינו ליצור גיבוש בקרב הקבוצה  מאפשרת לכל קבוצה תכנית משלה מותאמת לתרבותה. המניעזו תפישה 

ולכבד את התרבות המקומית. תוכניות הלימודים מדגישות את השוני בין הקבוצות והייחודיות של כל 

 קבוצה.

תרבותית שמדגישה את הערכים המקומיים והמסורת נחשבת כתפישה המנוגדת -לעתים התפישה הרב

משל תפישה תרבותית תאפשר לכל קבוצה לתפישה הלאומית שמכתיבה אחידות בקרב כלל התלמידים. ל

צנוע/מתירני ואילו תפישה לאומית יכולה ליצור קוד  –להנהיג את כללי הלבוש שיהיו נהוגים בבית הספר 

 עם/ללא סממני דת.  –לבוש לכלל התלמידים במדינה 

במדינות דמוקרטיות שזכויות המיעוט מבחינת החוק ומבחינת התרבות לרוב תפישה זו מתקיימת 

 . וגרמניה אפריקה-וכרות בהן. מדינות מרכזיות בהן תפישה זו שכיחה הן אירלנד, דרוםמ

 תרבותית: -מאפייני התפישה הרב

מתן כבוד לערכים אתניים שלעתים יכולים להתנגש עם  – כבוד למסורות ותרבויות שונות .1

(. למשל, קבוצת מיעוט Alexander,2000הערכים הגלובליים או הלאומיים של קבוצת הרוב )

שמאמינה שהחינוך של קבוצת הרוב הוא כושל ורשויות המדינה יאפשרו לה לחנך בדרכה באופן 

 ייחודי. 

פיתוח תוכניות ערכים שונות עבור כל קבוצה, מתן אפשרות לכל  –תוכניות מותאמות תרבות  .2

 קבוצה ללמד את ערכי הדת, המורשת והתרבות שלה וסובלנות בין תרבותית. 

הצגת מספר סיפרים שונים לאותה ההיסטוריה, כל אחד מזווית אחרת של  –נרטיבים מתנגשים  .3

 הקבוצה. 

קבלת הערכים של התרבות המקומית יכולה להקל על התלמידים להרגיש  – תחושת שייכות .4

הזדהות ושייכות וזאת בניגוד לחינוך לערכי הלאום או לערכים גלובליים שלעתים יוצרים תחושה 

 ור מאחר ואלו ערכים שפחות מחוברים לתפישת הטוב המקובלת בקהילה. של ניכ

בהרבה מהמקרים כפי שנראה המדינות החלו כמדינות לאומיות, בהן נרטיב אחד שולט, אבל לאור כניסת 

מהגרים מתרבויות אחרות ו/או מחאה פוליטית של המיעוטים השונים במדינה, חל שינוי במדיניות 

כמו כן, תפישה זו רווחת במדינה שלהן עבר    מכילה יותר מבחינה תרבותית. החינוכית לקראת תפישה

תרבותית יכולה להתפרש -אלים שסוע ומורכב. נראה שבמדינות מסוג זה הנטייה לאמץ את התפישה הרב

 גם כחלק מניסיון "לכפר" על העבר ע"י הכרה במגוון התרבותי של קבוצות המיעוט וקבלת מהגרים.  

 רתהתפישה המבוז
תפישה שמעודדת חופש פעולה, במסגרתו תכניות הערכים מיושמות ע"י מורים באופן אוטונומי או מטעם 

גופים חיצוניים שבית הספר מזמין. הדבר נעשה לעתים כדי שהתלמידים יתקדמו ויצליחו להשתלב באופן 

ורמים כאשר משרד מיטבי בשוק התעסוקה. תוכניות הלימודים נכתבות בדרך כלל על ידי מגוון רחב של ג

החינוך מגדיר את הערכים המרכזיים והמיומנויות הנדרשות באופן כללי. מדינות מרכזיות בהן תפישה זו 

זילנד, פינלנד והולנד. האוטונומיה היא עניין פורמאלי, של חלוקת סמכויות -ארה"ב, ניו –שכיחה הינן 

הערכית בין המדינות השונות. ארה"ב וביזור הכוח ממשרד החינוך לבתי הספר ולכן נראה שוני ברמה 

למשל תדגול בערכים "קפיטליסטיים" יותר ששמים דגש על הצלחה והשתלבות בעולם משתנה בעוד 

פינלנד תדגול בערכים "סוציאליסטיים" יותר ששמים דגש על הכלת השונה ושוויון הזדמנויות בין 

 כלכלי שונה. -תלמידים מרקע חברתי

  מאפייני התפישה המבוזרת:

הן מטעם המורים שבאפשרותם ליצור תוכניות מותאמות לכיתות שלהן שעולות  – אוטונומיה (1

בקנה אחד עם הערכים שהוגדרו והן בהזמנת גופים חיצוניים שמשווקים את תכניות הערכים 

 שלהן לבתי הספר השונים ומתחרות זו בזו על "סל הערכים" שהן מציעות 
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כלכלי. למשל -הערכים נבנים על מנת לאפשר לתלמיד להצליח בהיבט החברתי –הכנה להצלחה  (2

תוכניות לימודים שמחנכות למנהיגות עם סט תכונות אופי לכל שכבת גיל או מחנכות להצלחה 

 ע"י עידוד תכונות כגון: קבלת החלטות וקביעת מטרות.

ור בית הספר שהטמיע תכניות הערכים המוצלחות נחשבות כמקור לגאווה עב – והעצמה יוקרה (3

המורים שפיתחו אותן ולחיזוק הסטאטוס של והעצמה של אותן וכן הן תורמות לשביעות רצון 

 המורה. 

מכיוון שהתוכניות נבנות באופן מותאם לבית הספר ולסוג התלמידים ישנה  –התאמה אישית  (4

ולשים דגש אפשרות להתאים את הערכים באופן אישי לקבוצות חזקות/חלשות, לסוגי תלמידים 

 על העצמה אישית. 

 

באופן  ןבתפישה המבוזרת המדינה יוצרת את המסגרת ובתי הספר מפתחים את התכניות ומיישמים אות

הערכים אלא מנגנון ורוח הדברים כאשר החלק המהותי הוא הפרשנות רשימה של ייחודי. לכן, אין 

 והעיבוד ברמה הבית ספרית. 
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 התפישה ההתנהגותית
להתמודד עם מתחים אתניים וחברתיים היא לא לדון בהם. כלומר, להתמקד דווקא בחינוך דרך אחרת 

להתנהגות אנושית מכבדת, נאמנות ומחויבות להצלחת הכלל. העיסוק המרכזי הוא העיסוק בפרט 

ובעיצוב התנהגותו ופחות בלימוד התרבות והזהות הייחודית לכל קבוצה. ישנו ניסיון למצוא מכנה 

ברסלי שמבוסס על כבוד לזולת, חריצות ואחריות כלפי המשפחה והקהילה. בדרך זו ניתן משותף אוני

 חברתית.-לחיות יחד בחברה משוסעת כשהדגש הוא על מניעת התנהגות אנטי

 

תפישה זו מעודדת התנהגות אישית וחברתית נאותה ושמה דגש על הכבוד של התלמיד לעצמו, למשפחתו 

יכללו שעות לימוד רבות מתוך תפישה כי ההצלחה מושגת על ידי מאמץ, ולקהילתו. תוכניות הלימודים 

התמדה והתמודדות עם אתגרים. הרווחה הנפשית הפרטית אינה יעד מרכזי, אלא חינוך הפרט כך שיוכל 

 לתרום לחברה ולאומה. הפרט הוא חלק מהקהילה והצלחתו האישית היא הצלחת החברה כולה.  

קוריאה ויפן. התפישה -קונג, דרום-ל פי תפישה זו הן סינגפור, הונגהמדינות המרכזיות שפועלות ע

ההתנהגותית מאפיינת את החברה האסייתית, שגם אם המשטר במדינות אלו הוא דמוקרטי, עדיין 

 החברה היא סמכותנית באופייה. 

 מאפייני התפישה ההתנהגותית: 

קידום התנהגות נאותה שבאה לידי ביטוי בעידוד תכונות אופי כגון כבוד  -התנהגות נאותה  .1

לעצמך ולזולת, אדיבות, אחריות, חוסן נפשי ויושרה. הביקורת הינה שלעתים תכונות אלו באות 

 על חשבון תכונות כגון יצירתיות, ביקורתיות וחשיבה עצמאית. 

הכישרון אינו הדבר החשוב, אלא החריצות, ההתמדה  – חריצות והתמדה כבסיס להצלחה .2

וההתמודדות עם כישלונות על ידי יתר מאמץ. המשפחה והצוות החינוכי מגויסים באופן תמידי 

 למען הצלחתם הלימודית של התלמידים. 

התפישה היא כי הפרט אינו עומד בפני עצמו אלא הוא חלק  –הצלחת הפרט היא הצלחת החברה  .3

ה ומחויב אליה. ברגע שאדם מצליח ורוחש השכלה גבוהה במוסד יוקרתי, הוא מהחברה והקהיל

 עשוי להשתלב במשרה טובה ולהרוויח יפה וכך החברה כולה מרוויחה והכלכלה צומחת.  

ערכי המדינה, הם גם ערכי בית הספר וגם הערכים שבהם מאמינים ההורים, כך  –פיקוח הדוק  .4

רצויה של התלמידים. הפיקוח הוא הדוק מאחר ואין שישנה אחדות דעים באשר להתנהגות ה

 כמעט מקום בו ניתן להביע ביקורת ולנהל דיון פתוח על נחיצות וחשיבות הערכים הללו. 

ערכי משמש כדרך לאחד את החברה ולהתגבר על מחלוקות -הקוד ההתנהגותי –אחדות האומה  .5

 ושסעים בין קבוצות שונות. 
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ותטבלה משווה בין התפישות השונ  
 תפישה התנהגותית תפישה מבוזרת  תפישה תרבותית  תפישה לאומית  שאלות להשוואה 

מה הם ערכים? ומי 

 קובע את הערכים? 

ערכי מדינת הלאום כפי 

ע"י המדינה,  ושנקבע

נדרשת אחדות של כלל 

 האזרחים

ישנן מערכות ערכים 

מקבילות לפי התרבות 

של כל קבוצה. הערכים 

 נקבעים לפי המסורת 

יש מסגרת כללית 

שהמדינה קובעת אבל 

ההחלטה על הערכים 

 עצמם נתונה לבתי הספר 

ערכים של כבוד לאדם 

ולחברה שנקבעים ע"י 

המדינה בהתבסס על 

המסורת, הפרט כפוף 

 לחברה

מי מקנה את 

 הערכים? 

בית הספר, מוסדות 

תרבות של המדינה, 

נאמנות של הצוות 

 החינוכי לערכים 

בית הספר, הקהילה, 

 מוסדות הדת

הצוות החינוכי בבית 

הספר או תכניות חיצוניות, 

חלק מהקשר הבינאישי בין 

 המורה לתלמיד 

בית הספר, המשפחה, 

המסורת, דוגמה אישית 

 של הצוות החינוכי 

כיצד הערכים 

 נלמדים?

שיעורים מיוחדים או 

כחלק מתכנית הלימודים 

 הכללית

שיעורים מיוחדים או 

כחלק מתכנית 

 הכלליתהלימודים 

שיעורים מיוחדים או 

כחלק מתכנית הלימודים 

 הכללית 

שיעורים מיוחדים או 

כחלק מתכנית הלימודים 

 הכללית

מה קורה במקרה 

של מחלוקת סביב 

 ערכים?

הצוות החינוכי נדרש 

לדווח ולהעניש תלמידים 

שאינם מפנימים את 

מערכת הערכים 

הלאומית. עלול להפוך 

לאמצעי לדיכוי 

מורים/תלמידים 

 שחושבים אחרת

מאחר וכל קבוצה יכולה 

ללמד ע"פ דרכה, 

המחלוקת נפתרת בדרך 

 עקיפה. 

הערכים לרוב אינם שנויים 

במחלוקת והם משקפים 

חלק מהתרבות הבית 

ספרית המקובלת. ישנה 

גמישות ובית הספר יכול 

לשנות את תכנית הערכים 

 בהתאם לצרכיו

הערכים לרוב  הם חלק 

ים היומיומית  מצורת החי

ומשקפים נורמות 

מקובלות ולכן אין 

 מחלוקת משמעותית 

מה מידת ההפנמה 

 של הלימוד? 

ישנם כאלו שאינם 

מזדהים עם הערכים אבל 

אינם יכולים להביע זאת 

 בפומבי

ישנם כאלו שאינם 

מזדהים עם הערכים 

אבל יתקשו לצאת 

מהתרבות לה הם 

 שייכים

ישנה התאמה אישית של 

כן ההפנמה התכניות ול

תלויה בתלמיד ובבית 

 הספר  

לרוב באופן מלא מאחר 

שמשקף נורמות מקובלות 

 בחברה

מי מפקח על החינוך 

 לערכים? 

הצוות החינוכי נדרש 

להיות שליח של המדינה 

בפיקוח הדוק על הנושא 

וכן ישנם גופי פיקוח של 

 המדינה

התכניות לעתים הן 

יוזמה של המורים 

והקהילה ואולי בשל כך 

 אין כמעט פיקוח 

הערכה פנימית של בית 

הספר. המדידה היא לצורך 

שיפור ולמידה ולא 

 כהתגוננות/פיקוח 

הערכים מושרשים עמוק 

כחלק מהתרבות הבית 

ספרית, המשפחתית 

והקהילתית וישנו פיקוח 

 מצד בית הספר וההורים
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 חינוך לערכים במדינות השונות –חלק ג' 

  התפישה הלאומית -ות מדינות נבחר
 סין 

סין היא מדינה דיקטטורית שהשלטון בה הוא ריכוזי לחלוטין וכן מבחינה חברתית זוהי חברה הומוגנית 

שכמעט כל תושביה נולדו בסין ודוברים סינית כשפת אם. ממשלת סין אינה מעוניינת בביקורת כלשהי על 

ובהכרח כל החינוך  הפוליטי ולכן באופן טבעי גם החינוך לערכים נשלט כולו ומפוקח מלמעלה סדר היום

 . Lee& Ho, 2005)) אידיאולוגי-המוסרי הוא חינוך פוליטי

החינוך לערכים הוא מקצוע חובה בסין וכולל לימוד של אידיאולוגיה פוליטית, חוקי המדינה וגם קידום 

כחלק מהגדרת החינוך למוסר. המניע של תכנית הערכים הוא ליצור זהות פעילות פיזית ורווחה נפשית 

מוחלטת בין התלמיד לבין המדינה כקומוניסטית וכל האמצעים/המקצועות הלימודיים כשרים לשם כך. 

אפילו לימודי האמנות והרוח בסין מהווים מוקד ללמידה ערכית ואידיאולוגית ונעשה בהם שימוש 

 (. Shu, 2016פטריוטיים  )בסמלים סוציאליסטיים ו

הערכים הלאומיים שמדגישים את הסוציאליזם כפתרון הפוליטי הרצוי אינם נתונים לדיון. ישנה מערכת 

פיקוח נרחבת על בתי הספר שדואגת לכפיית דעת המשטר ולהמשך הצנזורה. ערכים כמו יצירתיות, 

ים המדגישים את טובת הכלל, מעורבות והשתתפות פוליטית אינם קיימים כלל ובמקומם ישנם ערכ

 משמעת, עבודה קשה וצייתנות. 

מגמה גוברת בחינוך הסיני לשים דגש על אינדיבידואליזם ופיתוח אישי למשל בתכניות גם ישנה  במקביל

חינוכיות שמכוונות לערכים כמו הערכה עצמית, ביטחון עצמי, שיפור הזיכרון ושיפור יכולות בינאישיות 

((Lee& Ho, 2005 .כן ישנה ביקורת על כך שהחברה הסינית שמה דגש על ההצלחה בבחינות הגמר ו

והקבלה ללימודי השכלה גבוהה, מבחנים שהולכים ונהיים קשה משנה לשנה וזאת על חשבון החשיבות 

 (. Shu, 2016של החינוך לערכים )

קיימת גם סין היא הדוגמה הקיצונית ביותר לתפישה הלאומית לערכים ובהמשך נראה כי היא מת

 במדינות דמוקרטיות בצורתה המתונה יותר.  

 פולין 

עם נפילת הקומוניזם.  1989-פולין היא מדינה ותיקה אבל השלטון הדמוקרטי בה הוא צעיר והחל ב

החינוך לאזרחות מדגיש ערכים של השתתפות פוליטית, אך יחד עם זאת ישנו חשש להתמודד עם 

כתוצאה מכך, מצד אחד החברה הפולנית עדיין תומכת במשטר המחלוקות המרכזיות בחברה הפולנית. 

הדמוקרטי בניגוד להונגריה שהפכה ריכוזית ומצד שני ההשתתפות הפוליטית בקרב צעירים נמוכה וקיים 

 (. Pacewicz, 2014חשש של אדישות חברתית )

דיין ההון ההצבעה של הדור הצעיר היא פחות למפלגות סמכותניות מאשר הדור המבוגר בפולין וע

החברתי בפולין נחשב נמוך במובן שהאזרחים אינם מעורבים בסוגיות ציבוריות, צריכת התקשורת נמוכה 

אחוזי  OECDוקיים מיעוט של יוזמות וארגונים חברתיים באופן יחסי לדמוקרטיות אחרות. לפי נתוני ה 

(. על כן, ישנה OECD, 2013) 50%-ההצבעה בפולין הם מהנמוכים במדינות המערב ועומדים על פחות מ

ן נטיות לקיצוניות וליצירת שפה אזרחית משותפת  , אבנון)חשיבות בחינוך למעורבות אזרחית כדרך למתֵּ

2006). 

ישנם ארגונים חברתיים שמנסים להתמודד עם סוגיה זו ולעודד השתתפות ומעורבות חברתית. מטרתם 

שלטון החוק ולהיות אזרחים פעילים יותר. אחד לגרום לפולנים להיקשר לערכים הדמוקרטיים, לכבד את 
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 -תוכניות חינוכיות בבתי ספר יסודיים ותיכונים בקרב מעל ל 25מהם הוא המרכז לחינוך אזרחי שמפעיל 

 (. Center for Citizenship Education, 2019בתי ספר ברחבי המדינה ) 3000

 " והיא מגדירה חמש מטרות/דרישות: תכנית הלימודים שעוסקת בנושא זה נקראת "ידע אודות החברה

שימוש ויצירה של ידע אודות החיים הציבוריים. הבעת דעה אישית על נושאים שעל סדר היום  .1

 והצדקה שלהם, פתיחות לרעיונות מנוגדים. 

 זיהוי ופתרון בעיות. .2

 שיתוף פעולה בנושאים ציבוריים. .3

 הבנה ושימוש בחוקים ופרוצדורות דמוקרטיות. .4

 ידיעת חוקי היסוד של המערכת הפוליטית הפולנית.  .5

הביקורת על החינוך לאזרחות בפולין הוא בכך שהפדגוגיה הרווחת והניהול הבית ספרי אינם תומכים 

בהשתתפות פוליטית. ועל כך שהחינוך אינו עוסק מספיק ביצירת דיאלוג ושמיעת מגוון הדעות של 

חברתי הנהוג. כתוצאה מכך, התלמידים -סדר היום הפוליטי התלמידים, גם אם הן סותרות ומערערות על

לא מפתחים זהות פוליטית ואישית יציבה ומשמעותית והם חשים מנוכרים ואדישים לנעשה במרחב 

 (. Pacewicz, 2015הציבורי )

 צרפת 

כאשר סיסמת  –ליברלית קשור באתוס של המהפכה הצרפתית -בצרפת כינון המדינה כדמוקרטיה

הפכה לעיקרון המכונן של הרפובליקה. בשיאה של המהפכה בסוף  –חירות, שוויון ואחווה  –המהפכה 

נרצחו המלך והמלכה. מעשה זה היה שיאו של האתוס החילוני החדש שמוותר על סמלים  18-המאה ה

מקודשים ומדגיש את ריבונות העם. מאז ועד ימינו האתוס האזרחי הצרפתי הוא אתוס חילוני במהותו 

  (.1989ם ערכים נוספים כחופש המצפון והשוויון )הרסגור, יחד ע

 

המניע של תוכניות הערכים הוא להשריש את ערכי הרפובליקה באופן אחיד וללא פשרות ומאבק 

התנגשות עם הקהילה המוסלמית הגדולה במדינה. דוגמאות בתפישות המתנגדות לכך. הדבר יוצר לעתים 

האוסר על תלמידים להגיע לבית הספר עם לבוש  2004-חוק מלכך הן: המחאה של המוסלמים סביב ה

הכולל סממני דת כמו לבישת חיג'אב או הסירוב של משרד החינוך בצרפת לאפשר למידה אודות אמונות 

דתיות ואורח חיים דתי. וכן, התנגדות לכל גילויי סולידאריות לרוצחי העיתונאים בשבועון שרלי הבדו 

  .(France24, 1.9.2015ו לעמוד בדקת הדומייה לזכר הנרצחים )כאשר נמצאו תלמידים שסירב

 

הצרפתית  הרפובליקהאת ערכי  מבקשת מהתלמידים להטמיע ולאמץככלל מערכת החינוך הצרפתית 

באופן מלא. ההתמודדות העיקרית לפיכך היא סביב המיעוט המוסלמי שחלקו אינו מוכן להיטמע 

 . (Limage, 2000)בתרבות הכללית ולאמץ את ערכיה 

 

 (: France Ministry of Education, 2015הונהגה תוכנית ערכים חדשה שעיקריה ) 2015-לאור זאת, ב

. מטרת 16קיום קורס מיוחד לחינוך אזרחי ומוסרי שמתקיים עד גיל  –מוסרית -קורס אזרחות .1

 הקורס לאפשר לתלמידים להיות אזרחים תורמים בחברה הצרפתית.

המורים נמדדים לפי היכולת שלהם ללמד את ערכי  –רפובליקה הצרפתית לימוד ערכי ה .2

 הרפובליקה. הכשרת המורים כוללת מרכיב של לימוד הערכים החילוניים. 

כל ביטוי של חוסר כבוד או פגיעה בשוויון בין נשים וגברים יטופל  –החזרת הסמכות של המורים  .3

  בחומרה באותה מידה כמו פגיעה בערכי הרפובליקה.

התלמידים והוריהם צריכים לחתום על "אמנת החילוניות" בכל שנה עם  –חתימה על אמנה  .4

 תחילת הלימודים כדי לאפשר התנהגות מכבדת ומנומסת בהמשך השנה. 

כל מי שיעבור על ערכי הרפובליקה ייאלץ לעבוד בעבודות שירות  –עבודות שירות לתלמידים  .5

 לטובת הציבור. 
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הכשרה שמאפשרת למורים לזהות סימני רדיקליות מוקדמים בקרב  –ת זיהוי סימני הקצנה דתי .6

 התלמידים.

 הינו יום חגיגי לציון החילוניות.  9.12-ה –קביעת יום מיוחד לחילוניות  .7

לזיהוי קשיים  8-9עריכת מבחנים מיוחדים בגילאי  –מדידה והערכה של ידיעת השפה הצרפתית  .8

 ברכישת השפה. 

 

הקורס הייעודי לתלמידי בי"ס יסודי וחטיבות הביניים נקרא "חינוך אזרחי ומוסרי" ותוכנית הלימודים 

הבנת  –מודעות עצמית ורגישות לזולת; זכויות וחובות  –בו מכילה ארבעה מרכיבים מרכזיים: רגישות 

ות חברתית קבלת החלטות רציונאלית ואחרי –הזכויות האזרחיות וחוקי החברה; חשיבה ביקורתית 

 ולמידה להיות אזרח אחראי )שם.(. 

 

 בריטניה

כשם שבצרפת הערך המרכזי הוא ערך "החילון" וכל התלמידים נדרשים להזדהות עם ערך זה, כך 

בבריטניה ערך "הדמוקרטיה" הוא ערך מרכזי שהתלמידים נדרשים להפנים ומערכת הפיקוח המדינתית 

 ים שאינם עומדים בדרישות המינימום הערכיות ולהרחיקם. מבקשת מהמורים לדווח על תלמידים קיצוני

: דמוקרטיה, שלטון החוק, 2014-מערכת החינוך הבריטית על מוריה צריכה לחנך לערכים הבאים החל מ

, סוכנות Ofstedחירות הפרט, כבוד הדדי וסובלנות כלפי אמונות שונות. ערכים אלו נמדדים גם על ידי 

מנהלת (. Youngcitizens,2019) בריטניההתוכניות החינוכיות ב ממשלתית שאחראית על הערכת

Ofstedכי הערכים הבריטיים מופרים באופן תדיר על ידי קיצונים דתיים  2018-טענה ב, , אמנדה ספילמן

וכי הללו משתמשים בבתי הספר על מנת להצר את אופקיהם של התלמידים, לבודד אותם ואפילו כדי 

 להטיף לקיצוניות. 

ים והמנהלים נתפשים כסוכני השינוי המרכזיים בהטמעת הערכים והם נדרשים להרחיק ולהעניש המור

(. כלומר, תוכנית החינוך The Conversation, 7.2.18תלמידים שאינם פועלים על פי הערכים הבריטיים )

ערכים לערכים נועדה גם על מנת לחנך לערכים וגם על מנת לזהות את הקיצוניים שאינם מזדהים עם ה

 המקובלים ולהרחיק אותם. 

 (: (Key for Schoolgovernors,2018דוגמאות לפעילות חינוך לערכים בכיתה 

להציג כחלק מתוכנית הלימודים את היתרונות והחסרונות של הדמוקרטיה ולהדגים איך הדמוקרטיה -

 ושלטון החוק עובדים בבריטניה בהשוואה למדינות אחרות.

ספריים כגון -לוודא שלכל התלמידים בבית הספר יש קול שנשמע ולעודד אירועים דמוקרטיים בית-

 מועצת התלמידים. 

 .לעודד יוזמות תלמידים שהן מחוץ לתוכנית הלימודים שמדגישות את ערכי החברה הבריטית-

לטעון טענות  ספריות בהן התלמידים יוכלו-בזמן בחירות ארציות/מקומיות לארגן בחירות דמה בית-

 ולתרגל את ערכי החברה הבריטית. 

מדיניות החינוך הבריטית מכוונת ומפוקחת מלמעלה תוך מתן אפשרות לבתי הספר לשלב תוכניות חינוך 

, בדומה לנעשה בארצות הבריתבלתי פורמאליות בנוסף על התוכניות הארציות מטעם משרד החינוך. 

 לעצמו את תכניות החינוך המוסרי המתקיימות בו מאפשר לכל בית ספר לעצבגם הממשל הבריטי 

(Shuayb&O'Donnell, 2008.)  
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  תרבותית-התפישה הרב -מדינות נבחרות 
 אירלנד 

התפישה החינוכית באירלנד מדגישה את המשותף לכלל האזרחים, וייתכן שהדבר נובע גם מעברה האלים 

בעיקר פרוטסטנטים(. החינוך לערכים מתייחס -אירים( ודתית )קתולים-והשסוע מבחינה אתנית )אנגלים

 .מצד שניאנושיות מצד אחד ולחשיבות הציות לחוקים על מנת לכבד זכויות אלו -לזכויות אדם כלל

( ונלמדת כמקצוע חובה CSPEתכנית הלימודים באזרחות נקראת "אזרחות, חברה וחינוך פוליטי" )

. התכנית כוללת שבעה עקרונות: קידום זכויות וחובות, כבוד האדם, ניהול, פיתוח, 16-12בגילאים 

עה ביציבות דמוקרטיה, משפט ותלות הדדית. ההפרה של כל אחד מהעקרונות הללו עלולה לגרום לפגי

 החברתית. 

 ,Ireland Department of Education, Civic, Social and Political Educationוביתר פירוט )

2019) : 

על התלמידים להבין כי שמירה על זכויות האדם היא חשובה ולהכיר את  – קידום זכויות וחובות .1

 החובות הנגזרות מהחוק. על התלמידים לקחת אחריות בנושא הזה. 

באשר הוא אדם והחובה לספק לכל אדם את הזכויות הבסיסיות למזון, בריאות,  – כבוד האדם .2

 השכלה וחינוך. 

ניהול בהקשר הסביבתי, כל אדם אחראי על צריכת משאבים וניהול כלכלי בהתאם  – ניהול .3

 למגבלת המשאבים של כדור הארץ. המשמעות שאנו אחראים לרווחת הדורות הבאים. 

שפיתוח כרוך בתכנון מוקדם וכי ניתן להשפיע על הפיתוח באמצעות השתתפות  ההבנה – פיתוח .4

 דמוקרטית. הפיתוח כרוך במחלוקות ותמיד יהיו צדדים שייפגעו ויש לקבל זאת בהבנה מסוימת. 

 החשיבות של תרגול הכוח הפוליטי ולקיחת חלק במערכת הפוליטית.  – דמוקרטיה .5

 ככלי לפתרון קונפליקטים, שמירה על הרכוש ועוד.  חשיבות השמירה על החוק, החוק –משפט  .6

ההבנה הגלובלית כי כל מעשה שלנו והחלטה פוליטית יש להם השפעה רחבה.  – תלות הדדית .7

 למשל, ההחלטות שלנו כצרכנים משפיעות על גורמים שונים בעולם. 

המשותף הרחב  נראה שהדרך שמצאו באירלנד להתגבר על המחלוקות הפוליטיות היא למצוא את המכנה

צדדי. העקרונות האזרחיים -ביותר שיהיה מקובל על כלל התלמידים ללא הכתבה של ערכים באופן חד

מדגישים שישנן מחלוקות והדרך להתגבר עליהן היא ליצור דיאלוג פוליטי, השתתפות פוליטית, הבנה 

 . (Faas et al., 2016)לצרכים השונים ושמירה על זכויות האדם וכבוד האדם 

 

 דרום אפריקה 

בתקופת האפרטהייד ספרי החינוך אפריקה עברה שינוי ממדינת אפרטהייד למדינה דמוקרטית. -דרום

נועדו על מנת להצדיק את המשך המשטר המפלה. לאחר מכן, עם כינון המשטר הדמוקרטי והסכמה על 

בהתאם וסיפור  ספרי החינוך והגישה החינוכית שונו ,1996ערכים משותפים חדשים בפרסום החוקה ב

המאבק של השחורים לעצמאות נלמד כחלק מלימודי ההיסטוריה תוך ציון אירועי המאבק המשמעותיים 

 (. Africa, 2014-Department of Basic Education, Republic of Southביותר )

 

בין אפריקה מנסה להתגבר על השוני התרבותי ולעודד את המשותף -מערכת החינוך בדרום 1997-החל מ

 מטרות הלימודים והערכים המשותפים הוגדרו מחדש לאור העקרונות המובעים בחוקה. הקבוצות.

 מטרות התוכנית החדשה: 

ייסוד חברה שמבוססת על ערכים דמוקרטיים, צדק חברתי ושמירה על זכויות  –ריפוי העבר  .1

 האדם. 

 שיפור הרווחה האישית ומיצוי הפוטנציאל האישי.  –איכות חיים  .2

 ממשלה שמבוססת על רצון העם וכל אזרח מוגן ע"פ החוק.  –חברה פתוחה  .3
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 מדינה ריבונית ששוררת בה אחדות בעם והיא משולבת במשפחת העמים  –אחדות  .4

(Department of Basic Education, Republic of South-Africa, 2014.) 

 

קבוע מקצוע זה כחובה וכדרך ועדה של משרד החינוך קבעה כי יש ל ,בהקשר של לימוד ההיסטוריה

 Department of)  להנחלת זהות אפריקאית ויצירת אחדות. הערכים בהקשר ללימודי ההיסטוריה

Education, 2000 :) 

 אפריקאית והבנת ערכיה.-לימוד החוקה הדרום .1

 מודעות להקשר שבו גזע, מעמד ומגדר מיוצגים ומאבק בדעות קדומות בנושא זה. .2

  .וסביבתיות עכשוויות ואחריות גלובלית דיון בבעיות חברתיות .3

 

כיום, המיעוט האפריקנרי אינו מודה באופן פומבי בתמיכתו בעבר במשטר האפרטהייד לאור ההתנגדות 

הבסיסית לו בימינו. הביקורת על תוכנית זו נוגעת ללימוד תקופת האפרטהייד, נושא שנחשב רגיש עד 

כאילו האפרטהייד הסתיים לחלוטין  –ר באופן חד מדי היום בחברה. ביקורת אחת נוגעת להצגת הסיפו

 ואינה מתייחסת להשפעותיו העכשוויות כמו עוני, אלימות ואי שוויון. 

 

ביקורת נוספת הינה על כך שמורים מלמדים את האפרטהייד באופן שגורם לתלמידים לחוש אשמה או 

למשל פועל  Shikaya (2019). ארגון  (Wray D, Hellenberg R and Jansen J, 2018)כעס 

להדרכת מורים ומנהלים על מנת שיוכלו ללמד את ערכי הדמוקרטיה ולעודד ערכים של זכויות אדם, 

 מגוון חברתי ושלום. 

 

 גרמניה 

 ?: כיצד ללמד על עברה הקשה של גרמניה כמדינה נאציתשני נושאים רגישיםמושפע מהחינוך בגרמניה 

וכיצד להתמודד עם השונות התרבותית הרבה שנוצרה עם כניסת הפליטים והמהגרים תחת מדיניותה של 

-היא של מדינה סובלנית ורב 2-מצד אחד, המורשת של גרמניה החדשה לאחר מלחמת העולם ה ?מרקל

אינו תרבותית ומצד שני, ישנו חשש כי הפליטים לא יצליחו להיטמע בחברה המערבית. החינוך לערכים 

אלא נתייחס לשני היבטים שלו לימודי הדת והאזרחות והלימודים המיועדים לקליטת  נלמד באופן ישיר

הפליטים בעשור האחרון. האתגר המרכזי של גרמניה הוא להתמודד עם המעבר מחברה הומוגנית לחברה 

 (.OECD, 2000:205-217תרבותית )-רב

 

שמרכיבות את גרמניה ולממשל המרכזי תפקיד מינורי. בגרמניה אחריות החינוך היא בסמכות המדינות 

"פ הדת שלהם, מקבלים חינוך קתולי, ברוב המדינות בגרמניה לימודי הדת הם חובה. ילדים, ע

פרוטסטנטי או יהודי. מדיניות שלה שורשים בתרבות הגרמנית. כיום, מדיניות זו מאותגרת משני כיוונים 

האחד, המוסלמים שרוצים גם הם להיכלל בתכנית לימודי הדת והשני הליברלים שגורסים כי יש ללמד  –

 (. Luchtenberg, 2004:253השוואתי )-לימודי דת באופן מחקרי

 

לעודד השתתפות פוליטית הוקם על מנת המרכז הפדרלי לחינוך פוליטי  –בתחום החינוך לדמוקרטיה 

המטרות של המרכז הן: הבנת טקסטים פוליטיים, הגברת המודעות  וללמד על התהליך הדמוקרטי.

 (.  The Federal Agency for Civic Educationהפוליטית ותמיכה במוכנות להשתתפות פוליטית )

 

למנוע מההיסטוריה לחזור על עצמה הוביל לרצון חלק מהניסיון של הדור שלאחר מלחמת העולם השנייה 

גילויי גזענות, אנטישמיות, מיליטריזם ולאומנות פעול למניעת ל םות של המחנכיאחרילתחושת ו

(Luchtenberg, 2004 לאור זאת, ישנה רגישות רבה לשילוב המהגרים בחברה הגרמנית ולקבלתם .)

( Willkommensklassenלחברה. תוכנית ייחודית שנועדה לשם כך היא קורס ה"ברוכים הבאים" )

הגיעו לגרמניה מעל מיליון פליטים כשכמעט  2015-מורים.  בבתמיכתם של  2011-שהחלה לפעול ב

מחציתם ילדים בגילאי בית ספר. לילדים אלו הביקור בבי"ס הוא אתגר גדול בהיבט הלשוני, תרבותי 
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 300-לקחו חלק בקורס זה כ 2016-ולוגיסטי והתכנית נועדה לרכך עבורם את המעבר למסגרת החדשה. ב

 .  (Léargas,2017)אלף תלמידים

 

שאיפה כי התלמידים יוכלו להשתלב בכיתות מתוך על לימוד השפה בכיתה קטנה  הינו כיתות אלוב הדגש 

הרגילות. לבתי הספר ישנה אוטונומיה להחליט מה מלמדים בשיעורים אלו ומתי נכון יהיה להעביר את 

לת סיוע רחבה ילדי המהגרים מקבלים גם חבי ,בנוסף .(Léargas,2017) התלמידים לכיתות הרגילות

שמלווים אותם כספי לרכישת חומרי הלימוד, מטפלים  יותר שכוללת נסיעות וארוחות חינם, סיוע

שהתלמידים  על מנת ממשיכים בעת חופשות הלימודיםאפילו בתהליך ההתאקלמות ולימודי השפה 

 (. Gefäller, 26.5.17יצליחו להדביק את הפער במהרה )

 

 התפישה המבוזרת  -מדינות נבחרות 
 ניו זילנד 

 הבדלים תרבותיים, קשיי שפהועל המורים להתמודד עם  זילנד מגוונת מבחינה חברתית ואתנית-ניו

מוגדרת באופן רשמי מאפשרת אוטונומיה רבה ותוכנית הלימודים בניו זילנד  .סוציו אקונומייםוהבדלים 

שהמניע שלה הוא: לעודד רעיונות הנוגעים לדרכי לימוד ולנושאים הנלמדים. לפיכך,  "מסגרת עבודה"כ

לצוות החינוכי בבית הספר תפקיד מהותי ביישום מסגרת העבודה ע"י בחירת מקצועות הלימוד, בניית  

 New Zealandתוכניות הלימודים בפועל ויצירת התאמות אישיות עבור תלמידים ברמות שונות )

Ministry of Education, 2007.)  

 

מדגישים נושאים כמו: קידום לימודי כאשר המדינה מובילה במבחנים ניו זילנד הערכים המרכזיים ב

תרבותיות והכלה של אנשים עם צרכים מיוחדים בכיתות -ורב פיתוח סובלנותומדדים בינלאומיים, 

אותם מגדירים בפועל אנשי  וכןת ואינם מתייחסים לנושאימיומנויות ערכים אלו מוגדרים כ .הרגילות

 . החינוך בשטח

 

מהתלמידים מצופה להפגין: ביטחון, להיות מחוברים, להפגין מעורבות אקטיבית וללמוד לאורך החיים. 

מיומנויות שיאפשרו להם להשיג זאת: לחשוב, להשתמש בשפה בסמלים ובטקסט,  5וזאת באמצעות 

. בנוסף, ישנה גם מערכת חינוך למיעוט המאורי שבה ניהול עצמי, להתייחס לאחרים ולהשתתף ולתרום

מהשיעורים בשפה המאורית. מהתלמידים המאורים מצופה לרכוש: כבוד והכלה,  50%מתנהלים לפחות 

 ,New Zealand Ministry of Educationהשפעה והעצמה, אחריות, תרומה ושותפות וניהול עצמי )

2007 .) 

 

ת ואינם מתורגמים לתוכניות לימודים ברמה הלאומית, קשה מאחר והערכים האלו נותרים כהצהרו

להעריך עד כמה הם מיושמים במערכת החינוך וניתנים למדידה. מחקר שהתייחס לתכניות החינוך 

. Thomson G, 2006)זילנד" )-לערכים בבתי ספר נבחרים במדינה התפרסם מטעם "ארגון המנהלים בניו

בילים בתוכניות הערכים שיזמו בבית ספרם. המסקנות של בתי ספר שנחשבים מו 16במחקר נבחנו 

המחקר נגעו להמלצות אודות המאפיינים של תוכניות ערכים מוצלחות. גם במקרה זה אין התייחסות 

נוצריים, , לתוכן של הערכים והם יכולים להיות מגוונים ושונים מבחינת תוכניהם )תכנים חילוניים

 לאומיים ועוד(. , מאוריים

 

 : המאפיינים האפקטיביים שנמנומבין 

 שינוי באופן הלמידה ובאקלים הבית ספרי. -

שימוש בטרמינולוגיה ייחודית הכוללת סיסמאות שהוטמעו בקרב כלל התלמידים כגון "אנחנו דואגים -

 זה לזה" ובכך יצרו גאווה בית ספרית בנוגע להטמעת הערכים. 

  יו שנתי לקהילת בית הספר.משל מפגש ברביקשילוב מרכיבים קהילתיים ועירוב של ההורים, ל-
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 . רה והתשתיות הפיזיות יהיו נעימותהתייחסות גם לסביבה הפיזית של בית הספר ודאגו שהאווי-

 יישום בעיקר ביסודי ובחטיבות הביניים והדגשת הצורך בעבודה קשה. -

 ,Thomson G))רים המדידה של התוכניות הללו התבססה בעיקר על משוב מהתלמידים, המורים וההו-

2006 . 

 ארה"ב 

ארה"ב היא מדינה המבוססת על הגירה כאשר המחויבות של כלל תושביה היא לחוקה שמגדירה את 

מערכת הערכים המדינתית ועקרונות היסוד שבראשם החירות. החלום והאתוס האמריקאי נוגע ליכולתו 

 של כל מהגר ותושב להצליח אם רק יעבוד קשה וכי ההצלחה של כל אדם אפשרית בזכות עצמו. 

 

מכוון להזדהות לאומית על חשבון ההזדהות עדיין ך האמריקאי לערכים, למרות היותו מבוזר, החינו

המהגר נדרש לוותר במידה מסוימת על הזהות  –Shame"&"Hopeשיטה חינוכית המכונה  –האתנית 

והתרבות ממנה הגיע ובתמורה הוא מקבל תקווה לעתיד טוב יותר ולהצלחה עתידית בחברה החדשה 

(m, 1974Greenbau  .) 

 

ם של התלמידי י"יזוק האופתכנית הלימודים בארה"ב מתייחסת לחינוך לערכים במונח הכללי "ח

(Character Educationחינוך אופי מוגדר ע"י משרד החינוך האמריקאי ככזה שמ .) פתח בקרב צעירים

. האחריות המשקפת נורמות חברתיות רצויות ,מידות של התנהגות ראויה וטיפוח אישיות מיטבית

לפיתוח האופי מוטלת על הצוות החינוכי, המורים ושאר חברי הקהילה ונתפשת כתהליך משותף. הערכים 

המרכזיים הכלולים תחת חינוך האופי הם: צדק, כבוד, מידה טובה, אזרחות טובה ואחריות לעצמך 

  .(U.S. Department of Education, 2019ולאחרים )

כל מדינה או סוכנות חינוך מקומית יכולה להשתמש בתקציב המוקצה לה באופן אוטונומי  ולהזמין 

תוכניות חיצוניות שמתיימרות לתת מענה לנושא זה. התוכניות מופעלות ע"י עמותות ועסקים וכוללות 

 מגוון של ערכים תחת הכותרת הזו. 

להיות גמישים ויצירתיים כך שיוכלו להתמודד ( התייחס לצורך לחנך את התלמידים 2016פרידמן )תומס 

 –עם עולם התעסוקה העתידי. חינוך שמבוסס על עבודה ולמידה לאורך החיים, בעידן אותו הוא מכנה 

מטרה רובן עידן התאוצות. תוכניות הערכים הפופולאריות בארה"ב מתייחסות לנושא זה ומופיעה ב

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות  ח תכונות כמוופיתוהכוללת "הצלחה והשתלבות מיטבית בעתיד" 

 Character.org, Strata Leadership, Character Counts, The:כגוןתוכניות ) ולקיחת אחריות אישית

Character First Program,) .ליברלית הרווחת באמריקה-תפישה שמשקפת את האידיאולוגיה הניאו – 

 . שכל אדם אחראי להצלחתו וכל קהילה אחראית לחינוך שלה

הוא שאינן מגדירות במפורט את מערכת  , בין השאר שתיהן מדינות מהגרים,זילנד-המשותף לארה"ב וניו

ארה"ב  –הערכים שלאורה יש לבנות את התוכניות. על אף שערכים הם במהותם אידיאולוגיים ופוליטיים 

בצד הניטרלי ולהעניק לבתי הספר את האוטונומיה להגדיר את התכנים של  זילנד בוחרות להיות-וניו

הערכים ולמצוא את הספקים הרלוונטיים בתוך בית הספר ומחוצה לו שיישמו את תוכניות הערכים. על 

חיצוניים להיות אחראים גם על המדידה וההערכה של אותן התוכניות. וכך הספקים היוצרי התוכניות ו

החינוך מתמצה בהגדרת המסגרת הכללית שלאורה יש לבחון תוכניות ערכים ומתן  התפקיד של משרד

 תקציב הולם ליישום. 

 פינלנד 

מעמד המורה בפינלנד הוא בנוסף, . בחני פיז"הכגון מ פינלנד היא מדינה שנחשבת למובילה בתחום החינוך

 Finnish National)מהמועמדים ללימודי הכשרת מורים מתקבלים  10%-גבוה במיוחד כאשר רק כ

Agency for Education, 2019) לאור הנתונים המרשימים, רבים החוקרים שניסו לענות על השאלה .– 
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מה הם המרכיבים החינוכיים שגורמים למערכת החינוך בפינלנד לשגשג? אחד ההסברים שניתנו לכך הוא 

 בחינוך.  ביזורה

נגרם דווקא מתוך  מדינהשהתחולל בנוכי המשמעותי השינוי החי -הביזור נוצר באופן היסטורי כאילוץ 

' פינלנד נקלעה למשבר פיננסי שגרם 90-בשנה אחת. בשנות ה 15%-קיצוץ במשאבי משרד החינוך ב

מערך הפיקוח הממשלתי הצטמצם והצוות החינוכי הכולל את המנהלים והמורים  –בחינוך לרפורמה 

 (Sahlberg, 2011בבית הספר קיבלו עצמאות רבה יותר כתוצאה מכך )

גם בארגון העבודה ובתוכניות הלימודים. כל בית ספר יכול היה לכתוב את  מבוזריםבתי הספר נהפכו ל

החינוכית. כיום, מערכת החינוך בפינלנד פועלת מתוך  תוכנית הלימודים מחדש ולעצב את המדיניות

תחושה של אמון הדדי, ישנם ערכים מוסכמים על כל הפועלים במערכת וניתנת אוטונומיה רבה ביישום 

 שלהם לצוות החינוכי. 

( היא בכך שהיא נותנת 157-160, עמ' 2011סאלברג )פאסי הייחודיות של מערכת החינוך בפינלנד לדעת 

. העקרונות שסאלברג סוקר הינם ערכים בפני עצמם שמעידים על התנהלות מערכת צמאות רבהע למורים

 :  חינוך לערכיםההחינוך במדינה וכן רלוונטיים בעיצוב תוכניות 

 ולשנות פתחקצועיות המורים שמאפשרת להם לתפישה של אחריות ומ –אוטונומיה של המורים  .1

  מפקחת מטעם המדינה.-את תוכניות הלימודים וסביבת הלמידה. וזאת בניגוד לגישה ריכוזית

לה רק בתיכון. המורים הלמידה התחרותית וההכוונה לשוק התעסוקה מתחי -מדידה מאוחרת  .2

 ללא חשש מבחינות חיצוניות, תחרות והשוואה.  יכולים לחנך

ת לימודים מותאמת לצורכי הילדים מתוך הציפייה היא שהמורה יבנה תכני –התאמה אישית  .3

 ערכים של הכלה ושוויון לכל.  

 . אותו כמשמעותיורואים  המורים בפינלנד חשים מחויבות למקצוע –שליחות למקצוע  .4

 . של הגינות כאשר כמעט כל התלמידים לומדים בבי"ס ציבורי כיםערקידום  –שוויון  .5

-חינוך לזכויות אדם, שוויון, דמוקרטיה, רב הינהבמדינה ההגדרה הרשמית של החינוך לערכים 

תרבותיות, גיוון ושמירה על הסביבה. תכונות נוספות שבית הספר אמור לקדם הן תחושת קהילתיות 

וכיבוד החירות של האינדיבידואל. ערכים אלו אמורים לחנך לזהות תרבותית שהיא גם פינית וגם של 

 .  Finnish National Agency for Education, 2019)אזרח העולם )

אנשים עם צרכים מיוחדים משולבים  –גאווה נוספת של הפינים היא על בתי הספר המכילים שלהם 

בחינוך הרגיל וישנו מערך תומך של אנשי מקצוע כגון פסיכולוגים, מורים לחינוך מיוחד ועוד שמלווה את 

 . Romania, 2007)בבתי הספר )המורים בתהליך השילוב. ההגינות והצדק החברתי באים לידי ביטוי 

 התפישה ההתנהגותית -מדינות נבחרות 
 סינגפור

החינוך בסינגפור נועד על מנת לעצב אזרחים עם אופי טוב כך שתהיה להם היכולת המוסרית להתמודד 

עם העולם המשתנה ותחושת אחריות ומחויבות לתרום להצלחת מדינתם ולרווחתם של כלל תושבי 

( מבוסס על שישה עקרונות Character and Citizenship Educationלאופי ואזרחות )סינגפור. החינוך 

 ליבה כאשר הערכים הם הליבה והמיומנויות מקיפות אותם ונובעות מהערכים. 

( מחנכת למיומנויות לימוד שמיועדות לגרום לתלמידים להיות אזרחים VIAתכנית ערכים בפעולה )

לחברה דרך לימוד ויישום של ערכים, מיומנויות ויכולות. התכנית  אחראיים שתורמים באופן משמעותי

מעודדת תלמידים לקחת אחריות לגבי הדרך בה הם רוצים לתרום לחברה. התלמידים מחווים דעתם 

לגבי החוויה והיישום של הערכים ולגבי הדרך בה הם יכולים לשפר את תרומתם ולהפכה למשמעותית 

apore, 2019)inistry of Education Sing(M . 
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ערכים אלו הם חלק אינטגרלי ממערכת הערכים בסינגפור  –"האומה לפני הקהילה והחברה לפני האדם" 

שבתי הספר צריכים לחנך ברוח זו. החינוך לאופי מתמקד באינדיבידואל ובסט הערכים שהוא צריך לאמץ 

 א יוכל לפעול למען הכללכדי להשתלב ולתרום לחברה. ההתמקדות בפרט, אם כן, נעשית על מנת שהו

(Sim, 2012.)  החינוך הערכי בסינגפור נועד לגבש את החברה וליצור אחידות כבסיס לצמיחה כלכלית

 . (Tan Tai, 1994)נתפש כחלק מתהליך "בינוי האומה" לפיכך ומשיכת השקעות זרים. החינוך לערכים

הדגש מושם על פיתוח היכולות האנושיות והאופי הטוב באופן אוניברסלי ומשרד החינוך בסינגפור כותב 

תוכנית הלימודים בסינגפור היא בעלת כי הערכים נקבעו גם בהתחשב בשינויים הגלובליים והטכנולוגיים. 

לעיל המבוזרת  בניגוד לתפישה מתווה סגור יחסית ומשאירה מרחב פעילות מצומצם לאנשי הפרקטיקה

 . שבה יש חופש פעולה נרחב לצוות החינוכי

 :)(Ministry of Education Singapore, 2014ששת עקרונות הליבה לחינוך ערכי הינם 

 אחריות ומחויבות של האדם לעצמו, למשפחתו, לקהילתו ולאומה.  –אחריות  .א

 כבוד עצמי וכבוד לאחרים.  –כבוד  .ב

 האומץ לעמוד על הערכים החשובים לך.  –יושרה  .ג

 אדיבות וחמלה לאחר, יכולת להפגין אמפטיה וסימפטיה.  –דאגה  .ד

 כוחות נפש שמאפשרים להתגבר על קשיים ואתגרים בדרך.  –חוסן נפשי  .ה

   אושר פנימי ויכולת להכיל אנשים שונים בחברה –הרמוניה  .ו

נהוגות במדינות נוספות, אבל המטרה של החינוך אמנם עקרונות הליבה נראים דומים לתוכניות ערכים ה

לערכים הייתה קודם כל ליצור אחדות במדינה אשר מורכבת מכמה קבוצות אתניות שונות זו מזו. 

הערכים שנקבעו מבוססים על התרבויות האתניות השונות ויחד יוצרים את הקונסנסוס המשותף בין 

 (.  (Gopinathan, 1988:131-145אזרחי המדינה

 ןיפ

יפן היא חברה הומוגנית ששמה דגש על התחשבות בזולת, נימוס והרמוניה. מוסר העבודה ביפן גבוה וכך 

גם בבית הספר התלמידים נדרשים להשקעה מרובה בלימודים ולמסירות. המונח "חינוך מוסרי" שנוי 

פני מלחמת במחלוקת והמטרה היא שתכניו לא ישמשו למטרות פוליטיות. ישנה רגישות לנושא מאחר ול

 (.  Yasumasa, 1988החינוך המוסרי שימש לאינדוקטרינציה לאומנית ומיליטריזם ) 2-העולם ה

( נלמדים כשיעור חובה לאורך כל שנות לימודי החובה בבית הספר היסודי. dotokuשיעורי המוסר )

ל ברוח זו גם המטרה של שיעורים אלו היא: לפתח אזרח יפני שאף פעם לא יאבד את הכבוד לזולת, שיפע

בביתו, בבית הספר ובסיטואציות אחרות שייתקל בהן בחברה בה הוא חי; שחותר ליצירה של תרבות 

המבוססת על אינדיבידואליזם יחד עם קיום חברה ומשטר דמוקרטי. ואדם שבאפשרותו לתרום למען 

 (. Maruko, 24.11.14עולם שיחיה בשלום )

בבחירת האופן בו היא רוצה להעביר מסרים אלו. לרוב שיעורי האחריות לחינוך לערכים הינה של המורה 

המוסר מועברים בדרך אחרת משאר השיעורים שהינם דידקטיים ופרונטליים. שיעורי המוסר כוללים 

קריאת סיפור יחד וניהול דיון פתוח על ההחלטות מה הדבר הנכון לעשות ומדוע. ההערכה של התקדמות 

 . (Maruyama, 2013באופן סובייקטיבי ומותאם לאופיו של הילד )התלמיד נעשית על ידי המורים 

 שיעורי המוסר נחלקים לארבע קטגוריות שהמורה צריך להנחות בהן את התלמידים: 

 אדם צריך לחתור לעשות דברים באופן עצמאי ולחיות בצניעות.  –יחס האדם לעצמו  .1

 אדם צריך לדעת החשיבות של נימוס ולתקשר בכנות עם אחרים. –יחס האדם לאחרים  .2

 חשיבות הטבע והחי לקיום של האדם, הבנת הפלא של הטבע.  –יחס האדם לטבע  .3

אנשים ממלאים הבטחות, שומרים על החוק וחשים אחריות ציבורית  –יחס האדם לחברה  .4

(Maruyama, 2013) . 



20 

 

ורי המוסר כמו "חוברת הלב" שמכילה פעילויות ממשלת יפן מספקת חומרי למידה משלימים לשיע

לקידום החינוך המוסרי על בסיס ארבעת המרכיבים לעיל. המורים מעודדים את התלמידים להעלות את 

מחשבותיהם על הכתב בעת השיעור ולאחריו. התלמידים יכולים לראות את השינויים שחלו בתחושות 

רי הישגי ילדיהם אין ציון לשיעורים, אך יש הערכה של שלהם לאורך השנה וכן ההורים יכולים לעקוב אח

למטה" -המורה לגבי התנהגות התלמיד. הביקורת על החוברת הינה שהיא מעודדת מדיניות "מלמעלה

ואינה מאפשרת לתלמידים להביע גם חששות ורגשות שליליים שחשובים להתפתחותם ולהתבגרותם 

(Maruyama, 2013) . 

תנהגותית שם את הדגש על הכבוד שהתלמיד רוחש לעצמו, לזולתו ולקהילתו. החינוך לערכים בגישה הה

ישנו מתח מסוים שנוצר בחינוך בדרך זו: מצד אחד, ישנו רצון להתרחק מתפישה לאומית שנתפשת 

מצד אחד, ישנו  מטעם המדינה שעוסק בחינוך לערכים;כאינדוקטרינציה ומצד שני, ישנו שיעור חובה 

חינוך מוסרי שנלמד בכיתה ע"י המורה באופן אחיד ומצד שני, ישנה הבנה כי רצון מוצהר לעסוק ב

 ע"י המורה. ומותאם צריכה להיעשות באופן רגיש של התלמיד ההערכה 

 

 קוריאה-דרום

קוריאה בדומה לפינלנד היא מדינה שנחשבת להצלחה במדדים הבינלאומיים ולמדינה שעשתה -דרום

ממדינה בה שיעור האנאלפביתיות והעוני היה גבוה למדינה מודרנית, מהפך בעשרים השנים האחרונות 

שצמצמה את הפערים החברתיים, הורידה את שיעור הבערות כמעט לאפס ומחנכת את תלמידיה 

להצלחה ולמוביליות חברתית באמצעות השכלה. התפישה כי החינוך הוא המפתח להצלחה וקובע את 

 (.    Park,2012תיות נוספות כמו יפן וסין )גורל התלמיד מושרשת גם במדינות אסיי

ישנו שיעור חובה שעוסק בכך ומטרתו לבנות בקרב התלמידים אופי שיאפשר להם  –בתחום המוסר 

להתמודד עם אתגרים, לחזק יכולות ולתרום לקהילה. אך למרות הרצון כי התלמידים יהיו מעורבים 

פוליטית במדינה הוא מהנמוכים בקרב המדינות -עדיין שיעור ההשתתפות החברתית ,פוליטית

 (. Park,2012הדמוקרטיות )

(, כנות, אחריות, filial pietyהתכונות הנדרשות לפיתוח בקרב התלמידים הינן: דרך ארץ, נאמנות להורה )

קונפוציאנית -יאוכבוד, התחשבות, תקשורת ושיתוף פעולה. עקרונות המבוססים על המסורת הנ

(Ministry of Education, Science and Technology, Korea, 2008 .) 

שר החינוך הציג את המדיניות החדשה לחינוך אופי שמטרתה לשים דגש על רווחת התלמידים.  2012-ב

קוריאה מעודדת את תלמידיה למצוינות חסרת פשרות, הכוללת שעות לימוד מרובות הן בזמן בית -דרום

פר והן אחה"צ בבתי הספר הפרטיים )שכמעט כל התלמידים משתתפים בהם( והדבר בא על חשבון הס

  (.Park,2012הרווחה הנפשית של הצעירים ואף מוביל לשיעור אובדנות גבוה )

קוריאה היא שנויה במחלוקת מצד אחד היא נחשבת מודל לחיקוי בשל הצלחתה -ההצלחה של דרום

תלמידיה ומצד שני בפן הנפשי, תלמידיה מעידים על עצמם כי הם נתונים ללחץ האובייקטיבית בקידום 

( מציגה את הצדדים החיוביים של חינוך 2014עצום ואינם מאושרים באופן כללי. אמנדה ריפליי )

אך , מקנה יתרון למי שמחזיק בוהוא אומנם , משמעותימרכיב נו למצוינות, התפישה כי הכישרון אי

וכן ההתמודדות עם כישלון היא על ידי  לגורמים המשמעותיים להצלחה יםות נחשבעבודה קשה וחריצ

 התמדה ומאמץ נוסף.  

החינוך לערכים נתפש כדרך "להישרדות" תחת התחרות הכלכלית הגלובלית, המתח הפוליטי בין שתי 

לקטיבית פוליטית של מדינות חוץ. דבר שמוביל למדיניות ריכוזית וקו-הקוריאות וההתערבות הצבאית

 ,Sooyeon C.Sבתחום החינוך לערכים וכחלק מהותי בתהליך הסוציאליזציה לחברה הסמכותית 

בדומה לסינגפור החברה היא סמכותית והחינוך לערכים התנהגותיים נאותים נועד ליצור  (.(1988

 אחדות לאומית ולסייע להתגבר על מחלוקות פנימיות וחיצוניות. 
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 מגמות עכשוויות ואתגרים עתידיים –חלק ד' 

שגם הן רגשיות( -)פיתוח מיומנויות חברתיות SELלתכניות ה תוכניות החינוך לערכים דומות בחלקן 

ת. בעוד שחינוך מוסרי מתמקד יות נחוצואבל מהזווית של פיתוח מיומנויחסים בינאישיים עוסקות ב

מקדת במיומנויות נחוצות לתפקוד בסביבות מת SELבערכים, בחשיבה 'נכונה' ובידיעת הטוב, למידת 

חברתיות מגוונות. שתי גישות אלה מתמזגות לעתים לפדגוגית אחת המשמשת להנחיית התנהגות 

שזו קומת הבסיס בחינוך יוכלו לאחר מכן להטמיע ערכים  SELתלמידים בבית הספר. ילדים עם יכולות 

 ,Elias)ייעו להם להצליח ולהשתלב היטב בחברה ולפעול באופן מוסרי וכן לפתח מיומנויות נוספות שיס

Parker, Kash, Weissberg, & O'Brien, 2008) 

 : החינוך לערכים נדרש להםאתגרים עתידיים ומגמות עכשוויות נוספות ש

 

הדגישו בעבר את מדידת הצמיחה  OECD. למשל, ב הכלל תקידום של ערכים העוסקים ברווח –הכלה 

שבהקשר החינוכי משמעותה הייתה להכין את התלמידים להצלחה  ) GrowthEconomicת )הכלכלי

אבל רמת  ,. אך, התוצאות לטווח הארוך הראו כי העושר והצמיחה אמנם גדלובשוק התעסוקה כלכלית

נראתה חפיפה בין השניים. לאור זאת, כיום  בהכרחהאושר והרווחה לא עלתה באותה המידה ולא 

יצירת חברה וכלכלה מכילה  )Inclusive Economy(לילה מדברים בארגון על מדידת כלכלה מכ

להעלות את רמת הרווחה הנפשית בקרב תלמידים  הינה משמעותהושוויונית יותר ובהקשר החינוכי 

(OECD Inclusive Growth, 2019 .) 

 

ההמלצות  – )Student Agencyם )ערך חדש נוסף הוא האקטיביות של התלמידי – מעורבות תלמידים

מעורבות התלמידים ורמת השפעתם על המעשה החינוכי. בלתכנון למידה כוללות שיפור  OECDשל ה 

נתפשים כחלק חשוב בעיצוב תהליכי מדיניות הם ו לתרום מרעיונותיהםוהתלמידים נדרשים לקחת חלק 

היא הרצון והיכולת שלהם להשפיע על סביבתם  "אקטיביות תלמידים"החינוך וסוכני שינוי. ההגדרה של 

יכולתם להציב מטרות ולפעול להגשמתן באופן עקבי ומחויב. תחילת היישום של תכנית הלימודים כן ו

 (e OECD Learning Compass 2030, 2019Th) 2023-2022תחל בשנים  OECDהחדשה של ה 

 

או את ( ?מהם הערכים)חינוך לערכים מציב במקום מרכזי לא רק את עולם התוכן  – מעורבות מורים

ך לערכים ומה אלא גם את הסוגיה של מי מחנ( ?איך מחנכים לערכים ובאלו סביבות)עולם המתודות 

לצדו של עולם ערכים גלוי ומוצהר פועל עולם ערכים סמוי המבוסס על  בהקשר זה? תפקידו של המורה

השקפת העולם האישית והחברתית של המורים. המורים צריכים להיות חלק מהשינוי וחלק ממערך 

(. בכל אחת מהתפישות שמניעות לחינוך לערכים 2002הבקרה על התקדמות התלמידים )מסלובטי ועירם, 

באופן  ,ההזדהות שלהםהמורים ו המוטיבציה של .ישנו תפקיד מרכזי ביישוםלמורים ניכר כי בחנו נש

על ההערכה של התקדמות התלמיד כן משפיעים על היישום וההצלחה של התכנית ו ,מודע או סמוי

 (.Veugelers, 2010בתחום. לכן, חשוב שהלימוד ישקף את תרבות בית הספר והתנהגות המורה )

 

הגבול בין חינוך לאינדוקטרינציה הוא  - indoctrination in tolerance)) אינדוקטרינציה של סובלנות

נושא לדיון בכל שיטת חינוך לערכים. המדינות הליברליות צריכות להתמודד כיום עם קבוצות שאינן 

( 1993מעוניינות לאמץ את התרבות הליברלית ומעדיפות להישאר סגורות בעולמן. מיה נעמי סטולצנברג )

 קושי בכך שאפילו הניטרליות הליברליתמעלה את ה

בקרב קבוצות  וחוסר ההכרעה הערכית בנושאים של זהות ותרבות יכולה להיתפש בגדר אינדוקטרינציה

ליצור בסיס ערכי משותף אפשרות כלל באין  ,. על פי פרשנות זושחשוב להן שתהיה תשובה אחת ברורה

כאיום קיומי על קבוצות דתיות  תבמחלוקת ונתפש ערך שנויאפילו סובלנות היא לכל הקבוצות במדינה. 

 .(:665Stolzenberg, 1993מסוימות )
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הפוליטיקה התחילה להתאפיין בממד אידיאולוגי שחותר אל עבר מימוש חזון החברה  18-בסוף המאה ה

מודרני לכאורה איבדה הפוליטיקה את הממד האידיאולוגי -הטובה והרצויה. ואילו כיום בעידן הפוסט

(. 312: 0142שאפיין אותה ואפילו יש האומרים שהפכה לזירת התגוששות חפה מכל סוגיה עניינית )נווה, 

בהשלכה לתחום החינוך מצד אחד, אין רצון לחזור לתקופת האינדוקטרינציה שהחינוך נשלט ומפוקח 

באופן מלא ואידיאולוגי על ידי המדינה ומצד שני אין רצון להגיע למצב של ניהיליזם, משבר ערכים 

 פוליטית בקרב הצעירים. -ואדישות חברתית

 

את בתווך בין שני הקצוות הללו, בניסיון לאזן בין הרצון לחנך צגו נמצוכל אחת מארבע התפישות שה

ולתלמידים לפעול מחנכים לבין הרצון לאפשר חופש פעולה לשנקבעים ע"י הדרג הפוליטי לערכים 

 .בהתאם להשקפת עולמם
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