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בין היתרונות . הקוריקולום,  הלימודתוכניותמחברים רבים טוענים בזכות האינטגרציה של 

  : ניתן למנותטגרציהנהאישל 

להתמקד במיומנויות שבדרך כלל מתעלמים מהם במסגרת הוראה ת יכול -

  ; מיומנויות קומוניקטיביותכגון,  דיסציפלינארית

  ;"הילד השלם"המורה יכול לראות את  -

  ; הגברת המוטיבציה;קשר עם האינטרסים של התלמידים -

  ;מיומנויות והערכות, ותר של חיזוק מושגיםיכולת טובה י -

  שימוש אפקטיבי יותר בזמן ומשאבים של בתי ספר -

  :בין הבעיות של למידה דיסציפלינארית מסורתית ניתן למנות

  ;שה מפוצלת לידע ולמיומנויותגי -

  ;הצגת העולם מתוך פרספקטיבה של התמחויות אקדמיות -

  צנטרית-תמונת עולם אירופו -

  מהעולם האמיתי והמיומנויות הדרושות בומנתק את התלמידים  -

  גורמת לפיצול של העולם לחלקים שאין ביניהם קשר ולתחושת ההתנכרות -

 

נעמוד על כמה מצורות . הועלו הצעות שונות של ארגון הקוריקולום הדיסציפלינארי

  : האפשריותהאינטגרציה

ות וערכים מיומנוי, גיםשדגש על היחסים בין מו: דיסציפלינאריים-נושאים מולטי -

. קיום של דיסציפלינות כישויות נפרדותהשך המיחד עם ; של דיסציפלינות שונות

כאשר הרבה , בגישה זאת בדרך כלל שולטות דיסציפלינות מסורתיות

אינן מקבלות את הביטוי ) כגון טכנולוגיה או אומנות(חדשות הדיסציפלינות המ

  .ההולם

טשטוש של גבולות בין  תוך ,הבנוי על סמך תחומי ידע נרחביםקוריקולום  -

  .)'אומנות השפה וכו, לימודי הסביבה,  לימודי החברה–כגון (דיסציפלינות 

כאשר התכנון נעשה על ידי מורה או , דיסציפלינאריים- מושגים ונושאים אינטר -

המיומנויות ותוכן .  גים נבחרים על סמך חשיבותם עבור הנושאהמוש. גורמים חיצוניים

נטען כי גישה . גים ופעולותשבהתאם למו, אף מתארגנים מחדשומים המקצוע אינן נעל



 בפועל קשה מאוד לגרום .דה למשמעותית יותר עבור התלמידיםזאת הופכת למי

כאשר מדובר במורים , במיוחד; ל אינטגרציהשלמורים לבנות את ההוראה לפי דגם זה 

  .מקצועיים שמלמדים בחטיבת ביניים ותיכון

כאשר התכנון נעשה במשותף על ידי , דיסציפלינאריים- אינטרמושגים ונושאים  -

תיאוריה של ,  וסגנונות למידהאינטגרציה סביב מיומנויות: מורים ותלמידים

ית של נושאי תה המסורק החלו פי כאשר הדגש נעשה לא על,"מרובותאינטליגנציות "

  .סגנונות למידה ופרספקטיבות שונותפי הלימוד אלא על 

  :תו הבא מדובר בגישות

  ;מרחבית/ויזואלית -

 קינסתטית -

 טבעית -

 לינגוויסטית -

 ;לוגית- מתמטית -

 אישית-בין -

 אישית-תוך -

 מוזיקאלית  -

 

 דגש על.   למידה מסורתיתתהוליסטית שמהווה טרנספורמציה טוטאלית של סביבגישה  -

 בתי ספר ניתן להצביע על, בין היתר.  םתוכניות היזומות על ידו ,תלמידיםי של חיפוש עצמ

   .אנתרופוסופיים

  

בשנים האחרונות נעשו ניסיונות שונים להכניס גישה אינטגרטיבית לתוך תכנון 

חינוך , חנוך לקריירה, הבנה כלכלית: כגון, בטא גם בנושאיםתהדבר מ, הקוריקולום

חינוך , הזדמנויות שוות: כמו,  וגם ברמת המושגים.חינוך סביבתי, חינוך לאזרחות, לבריאות

 90- ניסיונות באוסטרליה בשנות ה. חינוך אישי וחברתי וגם ברמת המיומנויות, תרבותי- רב

שפות , מתמטיקה, מדע, אנגלית:  תחומי למידהשמונהלפתח קוריקולום אינטגרטיבי סביב 

גם בארצות הברית . בריאות וחינוך גופני, אומנות, מדעי החברה והסביבה, טכנולוגיה, זרות

יש לציין במיוחד את הניסיון של כינון .  גישות אינטגרטיביותקיימת נטייה להתפתחות

  .טכנולוגיה ומדעי החברה,  שמורכב ממדעSTSהמקצוע 

  

ב קשר הדוק בין תחומים אלה בחברה   סביים מתמקדSTSמקצוע החדש ה נימוקים בעדה

לימוד נושאים . ור האזרח הפשוטכאשר נושאים אלה רלוונטיים מאוד עב, יום-ובחיי היום

  . תלמידיםה עשוי להגביר את המוטיבציה של אלו

  



  :בין הנושאים

  ;תוכניות גרעין והשפעתן -

  ;תעשייה וסיכון סביבתי -

  ;איבוד תעסוקה כתוצאה מרמה גבוהה של אוטומטיזציה בתעשייה -

  ;פיתוח כלכלי ומשאבי הטבע -

  'בעיות חברתיות וכלכליות בעקבות גידול מהר של אוכלוסיה וכו -

שונים מאחדים את הלימוד של תחומים הענה כי ניתן לבנות מושגים חשובה עוד יותר הט

  .טכנולוגיה וחברה,  מדעכמו, לכאורה

  : בין המושגים האלה

  ;מערכות-מערכות ותת -

  רגון וזהותא -

  היררכיה ושוני -

  אינטראקציה ושינוי -

  גידול ומחזוריות -

  .'הסתברות ויכולת ניבוי וכו -

  

- חד משמעית באשר לבחירה חדהבושים תנותנאינם בינתיים מחקרים של תוצאות הלמידה 

 מצד . למידה של דיסציפלינות נפרדות מול גישה אינטראקטיבית: ית בין שתי הגישותמשמע

, יחד עם זאת;  ואכן קיימותברורות שפורטו לעיל גישה האינטראקטיביתה יתרונות של ,אחד

 רמה של ו  באיזיאוהשאלה ה.  הרבה מגבלות ביכולת מימוש גישה זאת בפועל גםקיימות

טוב ביותר לפי חלק מהפרסומים השלב ה? לימודים עדיף להכניס את הגישה האינטגרטיבית

בכיתות ראשונות יש להתמקד במיומנויות  היות ו,םבינייה חטיבת הוא וללימודים אל

בשנים האחרונות ;  וגישה אינטגרטיבית עלולה להיות מבלבלת ופחות אפקטיבית,בסיסיות

ניים הוא השלב האופטימאלי אך שלב הבי, ש לתת משקל לדיסציפלינות נפרדותתיכון יה לש

כן ותהיה בסיס ללמידה   שתסתמך על בסיס הידע הנלמד לפני,ללמידה אינטגרטיבית

  .מקצועית ביותר בכיתות הגבוהות

 

  


