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  .מקצוע חדש

  

  :שלבים לפי החינוך בבית ספר מאורגן, בהתאם לרפורמת החינוך של בתי ספר בספרד

   חינוך יסודי– 12עד גיל  -

עם ארגון , בנוי משני שלבים"): תיכון נמוך(" חטיבת ביניים – 16 – 12גילאים  -

  .קוריקולום שונה

 עבור הכרחייםך א,  חובההלימודים אינם"): תיכון גבוה(" תיכון 18 – 16גילאים  -

  .מכללות או הכשרה מקצועית,  מי שרוצה להמשיך לימודים לאוניברסיטאות

לימודים הוש השנים הראשונות של במשך של, לפי רפורמת החינוך בשנות התשעים

; "מדעי הטבע"לקוריקולום הוכנס מקצוע בשם ) 15- 12דהינו גילאים (בחטיבת ביניים 

 נושאים שונים שמאפשרים 11 החינוך מאורגן סביב סילאבוס שלו שפורסם על ידי משרדה

, בפועל. ההישגים החשובים ביותר של מדע לבנות את הקשר בין מדע לחיים ולהכיר את

. פיסיקה וגיאולוגיה, כימיה, ביולוגיה:  דיסציפלינות4המקצוע של מדעי הטבע כולל בתוכו 

כאשר בהתחלה , יפלינותדיסצהבית הספר יכול להחליט כיצד לארגן את האינטגרציה של 

 יוכלו להתמקדאך בהמשך השיעורים , דיסציפלינארית-גישה אמורה להיות מאוד אינטרה

  .במקצוע זה או אחר

  

הרפורמה נשענת על ההנחה כי הכנסת מקצוע חובה כמדעי הטבע תחזק את יכולת התלמיד 

מדע "הדוגלת ב  תפיסהעל, להתמודד עם הדרישות העתידיות בחברה ובעולם העבודה

ניתן להצביע על כמה שינויים עיקריים . בבתי הספר" התרבות המדעית"ופיתוח " לכולם

  : נהוגבשונה ממה שהיה, של המקצוע החדשלימוד באסטרטגיות ה

תלמידים אמורים ;  כבר אינם מהווים מקור מידע יחידימורים: גיוון מקורות מידע -

  ;לדעת לבחור ולפרש אותו, בעצמם לחפש מידע

חלקם מעשיות ומתייחסות למימוש ,  אמורים לבצע פעולות מגוונותתלמידים -

 ;פרקטי של הגישות הנלמדות



ר נושאים מעשיים אלא ומורים רואים את החשיבות של עבודה בקבוצות לא רק עב -

 .לימודיותהפעילויות העבור מרבית 

 .יום- מורים רואים את הצורך בהכנסת דוגמאות מחיי היום -

  

  .פקיד המורים ברפורמהת

  

  :רפורמה כוללת בתוכה ציפיות חדשות מהמוריםה רמת המדיניותב

בהתאם ,  אמורים להיות מוכנים לעדכן את הידע שלהם ואת הגישות לנושאיםהם -

  .להקשרים שונים גם לימודיים וגם חברתיים

 . מתודות שונות הם אמורים לגוון את הלמידה באמצעות -

  בשיתוף פעולה עם עמיתיהםלעבוד,  אמורים ליטול חלק בקהילה חינוכיתהם -

  .ידעה להתמקד בהקשרים החברתיים שלו

  

המורים המקצועיים שהיו אמורים ללמד את המקצוע החדש הכירו אומנם בחשיבות הגישה 

- תחום של התמחות צרה וכי גישה אינטרהוא אך היו משוכנעים כי מדע, האינטגרטיבית

החינוך שראה את הלמידה  דלמשר בניגוד .המדעדיסציפלינארית חותרת תחת בסיס 

מורים רבים ראו , בכיתות הלמידה הדיסציפלינארית בכיתות גבוהות יותר כהמשך ישיר של

דיסציפלינארי חדש מהבחינה - ניגודיות  בין מקצוע דיסציפלינארי למקצוע אינטר

ופן איכותי מקצוע  ספק ביכולת של מורה מקצועי ללמד באהטילו הם, כמו כן. תהמתודולוגי

כך שבלימודי המקצועות המדעיים יש מורים תמכו ב. שכולל דיסציפלינות אקדמיות אחרות

לשמור על הגבולות  העדיפואך עדיין היו , לקחת בחשבון את הפן החברתי של הידע

  .הדיסציפלינאריות הקיימות

  

ת ביטוי אפשר את ביצוע הרפורמה יש לשנות את הכשרת המורים על מנת לתעל מנת ל

  :לכיוון החדש

 חשיבה מדעית ופיתרון עם דגש על לימוד תתפישת המדע כחלק מהתרבות הכללי -

  ;בעיות

 כמומחים בתחום כול  של המורים שרואים עצמם קודםעצמיתה שינוי בתודעה -

 .הדיסציפלינה שהם מלמדים

וראה  מאשר על היותר,  דגש על הדרכה וחינוךעל ידי שימתמורה השינוי תפקיד  -

  .דגש על המתודות של למידה בקבוצות עם, מסורתית

  

המורים  הוא להציע אסטרטגיות לפיתוח הבנה  בפנירפורמה ההאתגר העיקרי שמציבה 

  אמורה להיות מכוונת לא לאינטגרציהלמידהה תאסטרטגי. גלובאלית של המציאות , כללית



כרחי אלא לתהליכי  למינימום הההמגוון רדוקציה שלשל תחומי יודע שונים ולא ל

  .תוך מעורבות חברתית, לפתח גישה לעולם הסובב אותםהאינטגרציה שיאשפרו לתלמידים 

  

  

  .תפקיד התלמידים ברפורמה

  

מידה שלהם ולשנות את אופי ונות הלנמקד יותר בתלמידים ובסגתהרפורמה דורשת לה

ספרדית בהתאם לשינויים הכלליים שעוברת החברה ה. היחסים בין מורים לתלמידים

גם , מהאינדיבידואליזם השולט בחיים החברתיים להרחבת צורות שונות של שיתוף הפעולה

כמו כן על . לכךהחשובים  האמצעיםבתי ספר אמורים לפתח למידה קבוצתית כאחד 

  .התלמידים לפתח תחושת אחראיות על הלמידה שלהם

  

  

  . שינוי הקוריקולום שלמשמעות

  

אמורה להיות מטרת המקצוע . ו מופיע בשנות השמוניםמדע כשלעצמהרעיון של מקצוע ה

ארגון -ניסיון לרהה ,יוםכ .ניתוח אנליטי של קונצפט המדעו פיתוח החשיבה המדעית

, מדע:  תחומיםשלושהל בהתיחסותאפיסטמולוגי של הוראת המדע בבית הספר מתמקד 

שני בם אחד  קשוריאלה תחומים שתשלו.  כמשקפת את המצב המודרני–חברה , טכנולוגיה

טכנולוגיה נכנסת לכל תחומי החיים ; מדע בלתי אפשרי ללא טכנולוגיה: באופן הדוק

החברה גם מקבלת את התוצאות המדעיות והטכנולוגיות וגם יוצרת ; והחברה המודרנית

רפורמת הקוריקולום אמורה , לכן. טותלהחחויות המדעיות ולקבלת תמרחב לדיון בהתפ

דיון ורפלקציה , של ידע אלא לארגון הידע שיאפשר למידהלהביא לא רק לאינטגרציה 

  . חברה– טכנולוגיה –מדע : אודות הפרמטרים השונים של הקשר

  

מונח זה ". רבות מדעית"שינוי הקוריקולום בבית הספר הספרדי נשען על הקונצפציה של 

יבה חש, היסטוריה של מדע: מתייחס למכלול מרכיבים שלא ניתן יותר להתעלם מהם כגון

המשמעות הפסיכולוגית של המדע והשפעתו על חיינו , אודות השפעת המדע על החברה

 עלספרדיים נוטים לראות את המדע הספר הבתי ב גם התלמידים ,גם המורים. יומיים- היום

 את ההבנה של גבולות יםגלתלמידים אינם מ. של מדע כגילוי האמת קווים פוזיטיביסטיים פי

גה של צדרך ההבראש וראשונה  ס המדע לחברה נתפןשר הקשר ביכא, ונושאי החקר המדעי

פוזיטיביזם כפילוסופיה של מדע וקלישאות הנפוצות בתרבות , למעשה. אמצעי התקשורת

ת ס מהווים מקורות עיקריים של תפי,כפי שהיא מתבטאת באמצעי התקשורת, ההמונים

צב זה מחייב את מערכת מ.  עם החברהוקשריאת ו ו המדע בכללותאתספרדיים ההתלמידים 



שלא רק תביא תלמידים להכרת מונחים בסיסיים " תרבות מדעית"החינוך לעסוק בפיתוח 

 של נחיל ערכים ביקורתיים ויכולת של ניתוח היסטורי וביקורתיתשל מדע וטכנולוגיה אלא 

  . המידע שאנחנו מקבלים אודות המדע ממקורות שונים

  

העיקריות העומדות בפני הקוריקולום המדעי בפיתוח ניתן להצביע על שתי המטרות , ובכן

  :התרבות המדעית בבתי ספר

 לשקף את השפעת המדע והטכנולוגיה על הווה אומר, יהוא אמור להיות פרגמאט -

 'ב וסוג 'א ג כסו"מדע אפליקטיבי"ו" מדע אמיתי"חיינו ולהתעלם מהחלוקה של 

 וקה למקצועותחלספר קיימת ה בהתאם לחלוקה זאת גם בבתי –של המדע 

  .)סוג ב(ואפליקטיביים ) סוג א(אקדמיים 

 גם לידע המדעי כשלעצמו וגם המתיחסעל קוריקולום להיות קוריקולום ביקורתי  -

 .לתוצאותיו

  


