הגורמים לצמיחת הלאומיות באירופה במאה ה19 -
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ותהליך

ובתרבות

העיור
שינויים במקור הידע –
"שכל"
שימוש ביקורתי בידע
בני אדם נולדו שווים
בזכויות היסוד לחיים,
חירות וקניין.
הכרה בעיקרון ריבונות
העם והאמונה ב"קדמה".

בנק מושגים:
חשיבות הרגש והדמיון ,רצון לעצמאות ,מהפכה תעשייתית – הקמת בתי חרושת ,בעזרת תחבורה העבירו
אנשים ממקום למקום .מאפיין תרבותי :שפה ,דגל ,המנון ,פולקלור ,מנהגים ,מסורת ,זיקה למולדת ,שימוש
ביקורתי בידע ,לא בהכרח נטישה של האמונה ,חזרה וגעגוע אל העבר והעצמתו ,המהפכה הצרפתית :סיסמת
המהפכה" :חירות שוויון ואחווה" ,הקמת מסילות ברזל – רכבות ,באמצעי התקשורת העבירו את רעיונות
הלאומיות ממקום למקום ,מאפיין חברתי :תחושת שייכות ,שאיפה לשיווין ,בני אדם נולדו שווים בזכויות
היסוד לחיים חירות וקניין ,שבירת הבלעדיות של מוסדות הדת בחיי החברה ,חיפוש אחר מכנה משותף אצל
קבוצות בני אדם ,כיבושי נפוליאון :הפיץ את רעיונות הלאומיות לאחר המהפכה הצרפתית ,תהליך העיור –
מעבר מהכפר לעיר ,באמצעות חינוך השפיעו על האנשים לשנות דרכי חשיבה ,שינויים במקור הידע -שימוש ב
– "שכל" ,שבירת הבלעדיות של הדת בחיי הפרט.
מאפיין פוליטי - :סילוק המשטר הישן -ריבונות העם ,הכרה בעיקרון ריבונות העם והאמונה ב"קדמה"
נאורות ,הלכו פחות לכנסייה ולתפילות ,חשו בודדים ומצאו תחושה שייכות חדשה בלאומיות ,חיבור
והעצמה של התרבות העממית :אגדות-עם פולקלור ועוד ,נדחקו לעולם חדש ומנוכר וחיפשו שייכות.
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וכיבושי נפוליאון.

ותהליך העיור (מעבר

בתקשורת ,בחינוך
ובתרבות

מהכפר לעיר)
 .1שינויים במקור הידע

 .1שבירת הבלעדיות של

 .1חשיבות הרגש

 .1המהפכה הצרפתית:

 .1תיעוש – הקמת בתי

 .1בעזרת תחבורה

מאפיין תרבותי :שפה,

שימוש ב – "שכל"

הדת בחיי הפרט.

והדמיון.

סיסמת המהפכה" :חירות

חרושת.

העבירו אנשים ממקום

דגל ,המנון ,פולקלור,

למקום.

מנהגים ,מסורת ,זיקה

 .2שימוש ביקורתי בידע

 .2לא בהכרח נטישה של

 .2חזרה וגעגוע אל העבר  .2כיבושי נפוליאון :הפיץ

שוויון ואחווה".

למולדת.
האמונה.

והעצמתו.

את רעיונות הלאומיות

 .2הקמת מסילות ברזל  .2 -באמצעי התקשורת
רכבות

אחרי המהפכה הצרפתית

העבירו את רעיונות

מאפיין חברתי:
 -תחושת שייכות.

הלאומיות ממקום למקום - .שאיפה לשיווין.

.3בני אדם נולדו שווים

 .3שבירת הבלעדיות של

 .3חיפוש אחר מכנה

 .3עיור – מעבר מהכפר

 .3באמצעות חינוך

מאפיין פוליטי:

בזכויות היסוד לחיים,

מוסדות הדת בחיי

משותף אצל קבוצות בני

לעיר.

השפיעו על האנשים

 -סילוק המשטר הישן.

חירות וקניין.

החברה.

אדם.

לשנות דרכי חשיבה.

 -ריבונות העם.

 .4חיבור והעצמה של

 .4נדחקו לעולם חדש

.4הכרה בעיקרון ריבונות  .4הלכו פחות לכנסייה
העם והאמונה ב"קדמה"

ולתפילות ,חשו בודדים

התרבות העממית:

ומנוכר וחיפשו שייכות.

נאורות.

ומצאו תחושה שייכות

אגדות-עם פולקלור ועוד.

חדשה בלאומיות.

