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ו אינ, לימודים בבית הספר סביב הדיסציפלינות הקיימותשל ההארגון המסורתי ,  לאחרונה

יש לציין כי .  אנכרוניסטיתראית חלוקה זאת נ,מחנכיםהחוקרים והבין  מלרבים. ו מאלימובן

- ת באוניברסיטאות עוברת שינוי ונעשית יותר ויותר מאורגנת סביב תידעהחלוקת 

כאשר המחקר המודרני הוא במידה רבה מכוון לפיתרון הבעיות ומתאפיין . דיסציפלינות

מודרניים טוענים כי חלוקה קבועה של הידע -גם המבקרים הפוסט. דיסציפלינאריות- ינטראב

  .ואינה תואמת את המפה האפיסטמולוגית של ימינ

  

 לטעון כי החינוך ישיג את התוצאות האופטימאליות על ידי שילוב של שתי זוויות הננס

 להתעמק גישה זאת תאפשר לתלמידים.  דיסציפלינארית-דיסציפלינארית ואינטר: הראיה

הבנויה וצורות חשיבה מערכת ידע  –תווסף רובד חדש ך אליו יא, בידע דיסציפלינארי

ל מנת להבין טוב יותר את התופעות האקטואליות הקיימות  עוזאת מדיסציפלינות שונות

היסטוריה הלדעתנו יש להעשיר את לימודי המדע על ידי הלימוד המעמיק של , כך. בעולם

יש להדגיש כי היסטוריה של מדע אינה אוסף של עובדות אלא זווית ראיה , כמובן; המדעשל 

דיסציפלינאריות אמיתית -נטר אי. לפרש את העולם ואת הידע המדעי אודותיותמאפשרה

פטים שונים על מנת לתאר נושאים ומערכות שאינם רת סינרגיה בין צורות חשיבה וקונסיוצ

  : יאור כולל במסגרת דיסציפלינה אחדמקבלים ת

דיסציפלינארי שרק משווה בין תוצאות המחקר של דיסציפלינות -זאת לעומת הידע המולטי

סכנות של  ל לביש לשים,  יחד עם זאת. במערכת אחתאך לא מגיע לשילובם האמיתי, שונות

שילוב דיסציפלינות שטחי שלא מאפשר להשיג : כגון, דיסציפלינארית- אינטרהגישה ה

, דיסציפלינארי-זלזול בידע דיסציפלינארי כתנאי הכרחי לידע מולטי, תובנות חדשות

ת ו אחרותיפלינ דיסצת מדכאבה זווית הראיה של דיסציפלינה אחתאינטגרציה לא שלמה ש

  . על חשבונןוהופך להיות דומיננטי

  

של בית ספר ' דיסציפלינאריים בכיתה ח-נביא כאן את הניסיון של לימודים אינטר ,לדוגמא

.  שואההנושא הלימוד היה גרמניה הנאצית ו. במסגרת מדעי החברה, וסטס'ציבורי במסאצ

") FHAO") Facing History and Ourselvesהלימודים נעשו לפי קוריקולום של 



הנושאים המרכזים שנלמדו היו ציות לסמכות . שבנוי סביב נושאים מורכבים בהיסטוריה

הנושא של ציות . מרכזיים להבנת כינון מדינה נאציתנטען כי נושאים אלה . ריית הגזעותיאו

במקביל ללימודי ההיסטוריה . לסמכות נלמד מפרספקטיבה היסטורית ופסיכולוגית גם יחד

 הנושא של תורת הגזע נלמד מפרספקטיבה של . מילגרםיו של דים הכירו את ניסיונותתלמי

בשני המקרים התוכנית  . טוריה וביולוגיה תוך כדאי התעמקות ברעיונות של אוגניקהסהי

מידע , תורות הגזעהתפתחות /ת ציות לסמכות היסטורי על גרמניה הנאצית מבחינמידעכללה 

שילוב ביניהם תוך כדי דיון פתוח הגנטיקה ואוגניקה ו/ מילגרםיהם של מדעי אודות ניסיונות

עודד את התלמידים לקשר בין תחומים שונים וליצור תמונה משולבת המורה  מהלכושב

  .ומורכבת של הנושא הנלמד

  

  : תחומית-יש להדגיש את שלושת  המאפיינים העיקריים של ההבנה הבין

  ;התלמיד וחשיבותו עבור דגש על שימוש הידע -

 ;שימוש קפדני ומדוקדק בידע ומתודות דיסציפלינאריים -

מתאימה בין דיסציפלינות שמביאה לא רק להשוואה של תוצאות אינטראקציה  -

חידה  וליצירת מערכת אהמושגות על ידי דיסציפלינות שונות אלא לסינרגיה ביניהן

 .של התייחסות לנושא

  

לי מרכזי לפרשנות התלמידים בדבר  כדיסציפלינארית הופכת להיות - הגישה האינטר

פלינאריות אינה ייסצד-אינטר. לכן.  הם חייםתוכםבשחברתיים ותרבותיים , עולמות טבעיים

  . י עצמה אלא כלי של התייחסות לבעיות וחקר תופעות שונות בחברהנמטרה בפ

  

וגיות בתור ישויות אפיסטמול.  ישויות אפיסטמולוגיות וחברתיות גם יחדתדיסציפלינות מהוו

ם הללו תלויים בסוג הבעיות המאפייני. תיאורמטרות וצורות , מתודות, ללות ידעהן כו

  .  דיסציפלינה זו או אחרתת  מתייחסשאליהן

, יחסי כוח, קומוניקציה, כישויות חברתיות הן כוללות כינון מחלקות ויחסים ביניהן

  . ערכים, סוציאליזציה

 ודים כי פיצול הידע בבית הספר הינו תופעהמיש לציין כי מחנכים וחוקרים בדרך כלל 

ארגונית של /אך הפתרונות שהם  מציעים מצטמצמים רק לרמה חברתית, בלתי רצויה

כאשר מורים , דיסציפלינאריים- יצירת צוותים אינטר: כגון, דיסציפלינארית- עבודה אינטר

; י הלימודא עובדים עם קבוצת התלמידים ומתאמים ביניהם באשר לנושיםלמקצועות שונ

       . ' מורים ממחלקות שונות וכוים אינטראקציה ביןמאפשרארגון שעות ותוכניות ה

דיסציפלינארית של בתי -דומיננטיים בגישה האינטרם קרובות הנושאים הארגוניים לעתי

חיצוניות  הארגונית או להתאמות מוגבלת לרמהש דיסציפלינארית-הגישה האינטר. ספר

חשוב לציין כי במסגרת . טמון בה את הפוטנציאל העצום האה ממצ אינהבקוריקולום



 יש לא רק ללמוד על אותו נושא מנקודת מבט של יםדיסציפלינארי-לימודים האינטרה

דיסציפלינות שונות אלא להקדיש זמן לשילוב בין פרספקטיבות דיסציפלינאריות ויצירת 

נארי מאפשרת גם העשרת דיסציפלי- גישה זאת לידע אינטר. כוללתמערכתית פרספקטיבה 

  . הידע הדיסציפלינארי הצר

  

ו נדיסציפלינארית דהי-דיסציפלינארית הוא פיתוח תודעה מטה-אתגר נוסף בעבודה האינטר

רק מודעות זאת תאפשר לראות את . מודעות לטיב הדיסציפלינות והידע הדיסציפלינארי

ה של התייחסות ים והחלשים של כל דיסציפלינה בבחירתה כפרספקטיבקהצדדים החז

. דיסציפלינארית- אינטראקציה בין שלתלנושא זה או אחר ולבחור את הדרך האופטימאלי

 על המורים ,בנוסף לכך. דיסציפלינארי מאחד-מודעות זאת מתפתחת באמצעות שיח מטה

ות רצו( הדיסציפלינות נובע מצורות חשיבה והצגת ידע שונות ן בייםלדלזכור כי חלק מההב

הכללת קשת רחבה של דיסציפלינות להתייחסות לנושא זה ). מספרית, זואליותוי, נרטיביות

או אחר תאפשר לתלמידים עם סגנונות קוגניטיביים מגוונים להתחבר טוב יותר לנושא 

  .הנלמד


