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הגישה ארגון הלימודים הבית ספריים סביב על כמה סיבות של בעייתיות בניתן להצביע 

  :ישת הידעהדיסציפלינארית לרכ

 הידע רכישתאמצעי לכ לא ,קיימת נטייה לראות בלימודי דיסציפלינה זו או אחרת .1

.  אלא מטרה בפני עצמהתלמיד והמיומנויות הדרושים לוהקנייתאודות העולם 

  מתודולוגיים-בחירת נושאים ללימודים נעשים על סמך שיקולים דיסציפלינאריים

 .תלמידעבור הת שלהם  ולרלוונטיוללא קשר למקומם בחיים, צרים

אפיסטמולוגי לדיסציפלינות מלכתחילה לא נועד היש לזכור כי חלוקת השדה  .2

 ספר מהגישה באוניברסיטאותה לבתי וא הועתקה;  ספר בביתלצרכי הלימוד

המחקר המודרני צועד מעבר גם בהקשר הזה יש לציין כי נכון להיום . וממחקר

 . דיסציפלינאריתהלגישה 

לעתים .פלינארית מקדמת תמונה מפוצלת של העולםציישה דיסגה ,לרוב הילדים .3

ותיאוריות פר עובדות סקוהרנטי של מ-בלתיסתמי ותיאור היא מהווה רק קרובות 

. תאחהמערכת  ולא מצטברות בתוך ה שלא מהוות מכלולשונותופיתוח מיומנויות 

 דיסציפלינאריתהגישה השל " המאבנת"קשה להפריז בהערכת ההשפעה ההרסנית 

  .  בכלל ועל סקרנותו האינטלקטואלית בפרטצרה על חיי הנוערה

  

התנועה לקוריקולום אינטגרטיבי מתחילה מהצבת השאלה האם ארגון קוריקולום מסוים 

  ? אמור לסייע יותר לאינטגרציה אישית וחברתית של התלמידים

לום  קוריקו–אחת התשובות האפשריות יצרה את הגישה של הקוריקולום הממוקד בילד 

  . ניסיונות והתפתחות של התלמיד, שבנוי סביב אינטרסים

אך , ראיונות של אינטגרציה אישית והתמקדות באישיות יצירתיתבגישה אחרת תומכת 

: מטרות בפני עצמן אלא היבטים מרכזיים של החברה הדמוקרטיתכ לא לוהארואה במטרות 

  .אינטגרציה אישית אמורה להתבטא גם באינטגרציה חברתית

  

  

  

  

  



  : האינטגרטיבי היבטים של אינטגרציה בעיצוב הקוריקולום4 - בניתן להבחין

  ;רקע תרבותי אישיעל  אינטגרציה של ניסיונות וחוויות אישיות -

 .חוויות חינוכיות משותפות לתלמידים מרקע שונה:  אינטגרציה חברתית -

.  למידיםת  עוזרת להפכו לנגיש יותר ומשמעותי יותר עובר ה: אינטגרציה של הידע -

- בין ידע לכוח חברתיהידע נעוצה בקשרים יתחשיבות של אינטגרציה, בנוסף לכך

כל עוד ידע מוגבל לנושאים ספציפיים של . פוליטי ויכולת לויסות עצמי

 .  ות אפיסטמולוגיות ולכן הוא פוחתבולהכוח שלו מוגבל על ידי ג, דיסציפלינות

פלינות משקפת את האינטרסים של נטען כי החלוקה הנוכחית לדיסצי, בין היתר

היות ולימודים בבית הספר מתמקדים ; אליטות חברתיות ותרבותיות

כל הנושאים שאינם נמצאים במרכז דיסציפלינה זו או אחרת אינם , בדיסציפלינות

ארגון הידע סביב נושאים חברתיים ונושאים ,  לעומת זאת.נכנסים לתוכנית הלימוד

, יחד עם זאת. יום-ר ידע עם חיי היוםרים לקשוחשובים עבור התלמידים מאפש

 של הדיסציפלינות מביאה את התלמידים מופשט הלימודים בידע התמקדות

מקבל סמכות וחיזוק ה(מבחינה חברתית להרגשת הפער בין הידע החשוב 

 פער זה; בתוך חייהם, הבחינה הסובייקטיביתהידע החשוב להם מלבין ) מהחברה

 .ם האמיתייםה לצרכיהנלמד מאפשר להם שימוש בידע ואינ

עיצוב הקוריקולום סביב בעיות ונושאים בעלי : אינטגרציה כעיצוב הקוריקולום -

 רלוונטי קוריקולום יכלול ידע; משמעות אישית וחברתית עבור התלמידים

שים דגש על הפעילויות יש ל; ות מדיסציפלינות שונותנובעלנושאים ובעיות ה

 . את המימוש ואת האפליקציות של הידעשכוללות 

  

הגישה . דיסציפלינארי-יש להבחין בין קוריקולום אינטגרטיבי לבין קוריקולום מולטי

דיסציפלינארית מבוססת על הידע הדיסציפלינארי ודורשת מהתלמידים שלומדים -המולטי

ה אחת נושא זה או אחר שנמצא בצומת דיסציפלינות שונות לעבור בתיאורו מדיסציפלינ

ר לנושא הספציפי הנלמד כאש, אך במוקד הלימוד עדיין נמצא הידע הדיסציפלינארי; לשנייה

   . יש רק חשיבות משנית

ההתנסות המעמיקה בידע זה ותוך רק לאחר ; יפלינארי כבסיססצידגישה זאת  דורשת ידע 

ציפלינות  לייחס מיומנויות שתלמידים קיבלו מדיסניסיונותהמתחילים  ,י הסתמכות עליוכד

הגישה של קוריקולום , לעומת זאת. צריםה הדיסציפלינה החורגים מתחומישונות לנושאים 

 .נק ממקורות שונים ומגווניםתלמידים מלכתחילה להשתמש בידע שנידורשת מ אינטגרטיבי

דיוי שכתב שהסטרוקטורה של הנושאים הנלמדים אמורה לשקף את לגישה זאת התייחס 

גם מביא טיבי של התלמיד כלפי העולם  וכי היחס האקב התלמידהקשרים של העולם מסבי

  .בלימודיו חוד טבעי איל

  



במרכז , לעומת זאת; דיסציפלינארית עומד ידע דיסציפלינארי-שה המולטיגיבמרכז ה, ובכן

 שהם, רעיוניים שונים עומדים מוקדים  של קוריקולום אינטגראליהגישה האינטראקטיבית

  . מארגנים את הידע

  

 סביבם ניתן לארגן את הלימודיםמש, המקורות האפשריים למוקדים הללו  הםמה

  ?בקוריקולום אינטגרטיבי

שימוש בנושאים שקיימים גם במסגרת קוריקולום דיסציפלינארי תוך כדי הרחבת  -

  .'מיתוסים וכו, תחבורה, ימי הביניים: התייחסות אליהם

 .'סביבה וכו; עימות: כגון, נושאים חברתייםבבעיות ו -

אישיות והתפתחות ; חיים חברתיים: תלמידים עצמםהרלוונטיים עבור נושאים ה -

 . 'האני וכו

  .מערכות, שינוי: כגון, גישה תהליכית  ששמה במרכז את התהליכים הדינאמיים -

  

אך השוני , דיסציפלינאריים- ניתן להשתמש בנושאים הללו גם בבניית לימודים מולטי, כמובן

 הלוגיקה על סמךהוא בכך שהעברת הידע לתלמידים בנויה רק בקוריקולום אינטגרטיבי 

     .א שום קשר לגבולות דיסציפלינאריים לל,רעיוניים המוקדים ה הטמונה בתוךהפנימית

תלמיד מגוון רחב החשוף בפני העמקת הידע ולהביא לדווקא גישה זאת עשויה יש לציין כי 

הם משום ש, נארית המסורתיתשל נושאים שאינם נלמדים במסגרת הגישה הדיסציפלי

  .צרותה הדיסציפלינה מגבולות יםרגוח


