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דיסציפלינאריות כוללת הרבה ניסיונות לארגן מגוון צורות של -הספרות אודות אינטר

כך הופיעה החלוקה . כוללתויציקתה לתוך מסגרת קוהרנטית דיסציפלינארית -עבודה אינטר

  . ' דיסציפלינאריות וכו-נסאדיסציפלינאריות וטר- מולטי, דיסציפלינאריות-לאינטר

  

טיב הקשרים בין הדיסציפלינות אך בראש ובראשונה באנו נציע חלוקה אחרת שגם תלויה 

 כמו כן . וייעודן האפיסטמולוגיתפקידן בקידום הידע, מתבססת על הדיסציפלינות עצמן

  . האופייניים לדיסציפלינות כאלה ואחרותקריטריונים של הערכההסוג המחקר ועל נדבר 

  כאשר, דיסציפלינאריות לשלושה סוגים-סיווג זה מחלק את האסטרטגיות האינטר

 מאפיינת את העבודה )CONTEXTUALIZING(האסטרטגיה של הכנסה לתוך ההקשר 

  ;תרבות וחוויה אישית, חקר חומר בתוך זמן: דיסציפלינארית בתוך מדעי הרוח-האינטר

-  מאפיינת את העבודה האינטר)CONCEPTUALIZING(האסטרטגיה של פיתוח המונחים 

 ;מדויקיםהמדעים ה וגם דיסציפלינארית בתוך מדעי הטבע

 העבודה ת מאפיינת א)PROBLEM-CENTRING(האסטרטגיה של התמקדות בבעיות 

מדעי החברה ויישום הידע מדיסציפלינות : דיסציפלינארית בשדה האפליקטיבי-האינטר

 .יום- שונות כדי לפתור בעיות מחיי היום

  

 גם באופן כינון הידע וגם באופן של קשרים בין שונה האסטרטגיות הללו ןוני ביהש

ההבדלים הללו נעוצים בשוני ביעדים האפיסטמולוגיים של המחקר בכל אחד ; מרכיביו

אסטרטגיות נולדה מתוך המחקר של ה המסגרת המוצעת של שלוש .ל"אסטרטגיות הנהמ

ימודים לתואר ראשון במוסדות שונים בארצות דיסציפלינאריות הקיימות בל-תוכניות אינטר

 ובבניית להלן נדון בפרוטרוט בישום של כל אחת מהאסטרטגיות במהלך ההוראה. הברית

  .הקוריקולום

  

  

  

  



1 .CONTEXTUALIZING  

 המכוון לפירוש יטיפוסית עבור הידע ההומאניטאר- אסטרטגיה זאת היא אסטרטגיה אב

 זאת ,למעשה  .שרים של היסטוריה וחברההמצב האנושי ומיקומו בתוך מערכת הק

קיים הבדל בין דיסציפלינות ספציפיות ,  עם זאתיחד.  של הידע" הומניזציה"אסטרטגיה של 

זה יכול להיות הקשר של : השייכות לתחום מדעי הרוח באשר לאופי השימוש בקונטקסט

. ני לפילוסופיהעל האופיי- או הקשר, )חקר התרבות(הקשר של זמן ומקום , )היסטוריה(זמן 

 בכל הגישות הללו ". הומניזציה של ידע" דרכים שונות ל מופיעים, מכך כתוצאה

אסטרטגיה של מציאת הקשר מאפשרת למורים ליצור קשרים מרחיקי לכת בין ה

מהותן קשרים אלה מתאפשרים בעקבות העובדה כי אסטרטגיה זאת תואמת ל. דיסציפלינות

 ןמצד אחד היא נתפשת כהמשכ, לכן. ום מדעי הרוח הדיסציפלינות בתחשלהמתודולוגי 

אך מהצד השני היא מביאה להכללתן ומתעלמת ,  של דיסציפלינות פרטיקולאריותהטבעי

חשיבותה גם בכך שהיא . מפרקטיקות פרטיקולאריות המאפיינות דיסציפלינה זו או אחרת

  . הרחבבוחנת את הבסיס האפיסטמולוגי של המדע והופכת מדע לנגיש יותר לקהל

  

2 .CONCEPTUALIZING.  

עי הטבע אסטרטגיה זאת מתכוונת לפתח את התיאורים הבודדים ותיאוריות בתחום מד

כמו , המונחים,  למשל. העומדים בבסיסם כללייםמונחיםומדעים מדויקים לרמה של 

מצביעים על , ביולוגיה , פיזיקה,  כמו מתמטיקה למדעיםלם משותףוס, שינוי, ליניאריות

י במסגרת הפרדיגמה כחשוב לציין .  בין דיסציפלינות אלועיןהם הסמויים מהקשרי

מוד  מחקר מדויק שחייב לעהחשיפת המונחים הבסיסיים הינ, גית של מדעיםוהאפיסטמול

המטרה של . סטנדרטים של ההערכה המקובלים במדעים אלה עצמםבקריטריונים וב

ל הקיום האנושי אלא להבין את אסטרטגיה אפיסטמולוגית זו היא לא לפרש את המצב ש

- אינטר, מטרה זאת מכתיבה גישה מאחדת. העולם מסביבנו שקיים באופן אובייקטיבי

כאן חשוב להדגיש את חשיבות . אחרת מאשר המטרה של מדעי הרוח, דיסציפלינארית

כמו כן על מורה . המורה כמתרגם משפה של דיסציפלינה אחת לשפה של דיסציפלינה אחרת

חשיפת ל להביא להפשטת המונחים הפרטיקולאריים בתוך דיסציפלינות שונות ולדעת

עומדים מאחוריהם ומקשרים בינם לבין מושגים אחרים בדיסציפלינה המונחים הכלליים ה

הסקת המונחים הינה עבודה ). 'ה וכוכימיה ומתמטיק, הקשרים בין פיזיקה, למשל(אחרת 

מציבה ומ הפשטה והכללה ועוברת דרך אינטגרטיבית שמתחילה ממידע פרטיקולארי

  .דרישות גבוהות מאוד מהמורים

  

  

  

  



3 .PROBLEM_CENTRING.  

.  נו נתקלים בהםא הבעיות האמיתיות שאהוהשונות דיסציפלינות הכאן הציר שמקשר בין 

שתיהן , מובהק שתיהן בעלות אופי קונטמפלאטיבי , בשונה משתי האסטרטגיות הראשונות

האסטרטגיה השלישית  .רעיונות על מנת להעמיק את הבנתנושרים בין  לבניית הקותמכוונ

 הנטייה הפרגמאטית היא המאפיין העיקרי של .מכוונת לתוצאות המעשיות ולשינוי

 או מעמיק המטרה האפיסטמולוגית היא לא להגיע לידע חדשכאן . אסטרטגיה פדגוגית זו

שימושי יותר אלא לעשות ידע  למשמעותי ותוהפוך אפרש את הידע הקיים ול ולא ליותר

   . פיתרון הבעיות הנתונותלצורךו השתמש ביותר ול

  

-ת הקוריקולום בהתאם לגישה אינטרן להצביע על כמה אפשריות של בניינית

  :דיסציפלינארית זו

  ;מיקוד בנושאים העיקריים העומדים במוקד הוויכוח או השיח הציבורי -

 ;מיקוד בהתפתחות מוצרים -

 ת לשיפור רווחת האזרחונוערבויות המכומיקוד בהת -

  

מקשרת היא , מציאת הקשריםבדומה לאסטרטגיה של היתרון של אסטרטגיה זו הוא בכך ש

הופכת אותם , באופן טבעי בין דיסציפלינות שונות ומקרבת את הנושאים הנלמדים לתלמיד

ות שלומדים  יש להדגיש כי התלמידים בכית.מוטיבציה ללמודהמעלה את למעניינים יותר ו

אך במקרה הזה , לפי הגישה הממוקדת בבעיות חייבים לרכוש גם יידע דיסציפלינארי

  להקניית כלים לפיתרון בעיות כאלולימודים דיסציפלינאריים יהיו מלכתחילה מכוונים

 חלל וג למלאאעל המורים יש לד, יחד עם זאת.  בלבדואחרות ויתמקדו בידע הרלוונטי

ניתן  –היווצר בעקבות יישום האסטרטגיה הממוקדת בפיתרון בעיות דיסציפלינארי שעשוי ל

  . שתי האסטרטגיות הקודמותשלשילוב האת על ידי לעשות ז

  

  

  .דיסציפלינאריות- הצדדים החזקים והחולשות של שלושת האסטרטגיות האינטר . 4

  

דיסציפלינארי משרתות -שלושת האסטרטגיות של יצירת קוריקולום אינטר, כפי שצוין

מקדמות קשרים שונים ומאחדות בין דיסציפלינות בתחומים , יעדים אפיסטמולוגיים שונים

  .שונים

  

  

  

  



תגבר על הדרכים ל  צדדים חלשים  צדדים חזקים  אסטרטגיות

  החולשות

קשרים טבעיים בין   בניית הקשרים

  ;דיסציפלינות שונות

חשיפת שורשים 

פילוסופיים של 

  ;דיסציפלינות

הגברת מודעות 

ים באשר התלמיד

למשמעות החומר 

 הנלמד עבור החברה

  ועבורם עצמם

  

לא נעשה חקר 

דיסציפלינארי 

  ;מעמיק

-דיאלוג בין

דיסציפלינארי 

מתרחש רק ברמת  

- המטה

 –דיסציפלינארית 

רמה של משמעות 

  חברתית

דיונים מתודולוגיים 

; עם התלמידים

עבודות אישיות 

קשורות לתחומים ה

  פרטיקולאריים יותר

חים מונשאיפה ל

  הכלליים

התאמה מדויקת בין 

  ;תחומי ידע שונים

הקוריקולום עשיר 

בתכנים 

  דיסציפלינאריים

מערכת של הקשרים 

דיסציפלינאריים -בין

נשארת די מוגבלת 

ברוחבה ואינה 

  ;מקיפה

הקוריקולום אינו 

מדבר לתלמיד ואינו 

הופך למשמעותי 

  עבורו

דיונים אודות 

המתודולוגיה 

  ;המדעית הכללית

ל שילוב ש

אסטרטגיה ראשונה 

נסיבות היסטוריות (

של התפתחות 

  ;)המדע

הדגשת הבעיות 

שילוב (אקטואליות ה

האסטרטגיה 

  )תישהשלי

, הגברת מוטיבציה  פיתרון בעיות

עידוד יצירתיות של 

  ;התלמידים

 ת הקניי,בדרך כלל

ידע דיסציפלינארי 

הוא תנאי הכרחי 

  ;לפיתרון הבעיה

איחוד קל של 

מיקוד הלמידה 

יות בבעיות הספציפ

החומר ולכן כיסוי 

רק מוגבל הנלמד 

לנושאים 

סכנה , הרלוונטיים

חורים  "תשל יציר

  ;"בהשכלה

הכנסת הבעיות 

היסטורי בהקשר ה

שימוש (והתרבותי 

באסטרטגיה 

  ;)ראשונה

 בחשבון סכנה תחלק

  יצירת "של 

במהלך של " חורים 



 ,דיסציפלינות שונות

כאשר שוני 

מתודולוגי ביניהם 

מטופל ברמה 

  תהפרגמאטי

רמה נמוכה של 

רפלקציה אודות 

הגיוון המתודולוגי 

והבסיס הרעיוני של 

  גישות שונות

בחירת נושאים 

  .למיקוד

  

השילוב של שלושת האסטרטגיות הכרחי על מנת לחזק את הצדדים , כפי שניתן לראות

  .תגבר על החולשות האינהרנטיות לכל אחת מהןההחזקים שלהם ול


