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דיסציפלינארית הייתה אחד הרפורמות הפופולאריות ביותר -וראה האינטרהכנסת הה

דיסציפלינאריות - למרות שהגישות האינטר,  יחד עם זאת. בקוריקולום בעשור האחרון

- ברמת התיכון השפעת האינטר, אומצו בהצלחה בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים רבים

ורתי שמאורגן סביב דיסציפלינות מועדף הקוריקולום המס. דיסציפלינאריות נשארת מוגבלת

מערכת כאשר  ה, לתופעה זאת יש כמה סיבות. ברוב בתי הספר התיכוניים בארצות הברית

  : דיסציפלינארית- להוראה אינטרהמפריעהיא זאת שהארגונית של רוב בתי ספר 

  ;ז צפוף"לו -

 ;לפי דיסציפלינות,  מבחנים במקצועות -

 ; חלוקת המורים למחלקות שונות -

כאשר גם לימודים בדיסציפלינות שונות מועברים , התכנון הפיזי של בית הספר -

 ;בכיתות שונות

.  זה או אחרוטים לראות את עצמם כמומחים בתחוםתפישה עצמית של מורים שנ -

הזהות המקצועית שלהם מבוססת לא על עצם היותם מורים אלא על היותם מורים 

 .של מקצוע זה או אחר

  

דיסציפלינארית מורים לפני תחילת - האפשרות להכין להוראה אינטרהמחקר שלנו בדק את

שנמשכת שנה ) ברמת תואר שני(מדובר בתוכנית כללית קיימת של הכנת מורים . עבודתם

- בדקנו את השפעת הפרויקט האינטר. לאחר לימודים קודמים בתחום זה או אחר

  : מרכיבים בקרב המורים לעתיד4דיסציפלינארי על 

  ;אהתפישת ההור -

 ;תפישת המקצוע הבית ספרי -

 ;תפישת התלמיד -

 .תפישה עצמית -

  ).1997-2001(קט ה משך ארבע שנים של פעילות הפרויהמחקר נעש

  

ישה לידע ולקוריקולום דיסציפלינארית כג-את הגישה האינטרבמאמר הנוכחי אנו מגדירים 

, לבדוק נושאדיסציפלינה אחת על מנת משבאופן מודע מפעילה מתודולוגיה ושפה של יותר 



דיסציפלינארי -באופן אידיאלי מימוש קוריקולום אינטר. שאלה או חוויה מרכזיים, בעיה

. אם ניתן לעשות זאת גם על ידי מורה אחד, מתבצע על ידי שיתוף הפעולה בין מורים שונים

  :לפופולאריות של גישה זו ניתן למנותבין הגורמים שהביאו 

  ;יתחקר המוח אודות למידה קונטקסטואל -

 ;תנועה לרפורמה בחינוך על יסודי בארצות הברית -

המכוונת לאסטרטגיה " אוריינות השפה השלמה"פילוסופיה ופרקטיקה של  -

 ומשמעות

 ;רכשות בבית הספר למצבים אמיתייםרצון לקרב מיומנויות והידע הנ -

 ;דיסציפלינארית- העלאת המוטיבציה בקרב התלמידים עקב שימוש בגישה אינטר -

, סביבתי, גלובאלי, תרבותי-  כגון קוריקולום רב– לשינוי קוריקולום תנועות רבות -

כח סוגי הקוריקולום  –' ממוקד בחשיבה ביקורתית ובפיתרון בעיות וכוקוריקולום 

  .דיסציפלינארית- אינטרל דורשים גישה"הנ

דיסציפלינאריות -בתחום הכשרת מורים נעשה שימוש לפחות בשלושה מרכיבים של אינטר

  :רציהאו אינטג

  ;אינטגרציה של חינוך כללי עם חינוך מקצועי -

 ;אינטגרציה של מקצועות שונות במסגרת תוכניות הכנת המורים -

- במסגרת הכנת מורים נעשה דגש על הצורך בבניית קוריקולום אינטר -

 .דיסציפלינארי ושיתוף פעולה עם מורים מקצועיים אחרים

  

  :חי שם לעצמו מספר יעדיםהפרויקט להכשרת מורים שעומד בבסיס המחקר הנוכ

  ;בניית קהילה מקצועית -

-חוויה של שיתוף הפעולה ולימוד אחד מהשני תוך כדי בניית הוראה אינטר -

 דיסציפלינארית

קטיבי לשהכרחי עבור שיח מקצועי רפ, דיסציפלינארי-אינטר, יצירת קרקע משותף -

 ;דיסציפלינארית-אודות הוראה אינטר

הכשרת מנהיגות חינוכית ופעילי השינוי בבתי הספר התיכוניים שהשתתפו  -

 .בפרויקט

, אנגלית, ניהול עסקים: הפרויקט כלל סטודנטים שקיבלו תואר באחד התחומים הבאים

הסטודנטים מחולקים לארבע קבוצות שכל . מדעי החברה, מדעים, מתמטיקה, שפות זרות

קבוצה זאת מקבלת אחד מבתי הספר שעובדים עם .  סטודנטים מרקע שונהאחת מהן כוללת 

מכוננים שיעורים או מודולים , סטודנטים צופים בשיעורים ומסייעים בלמידה. הפרויקט

כמו קבוצה נפגשת . דיסציפלינאריים תוך כדי שיתוף פעולה עם מורי בית הספר-אינטר

דנטים להציג על מנת לעבור את הפרויקט על הסטו. באופן סדיר ודנה במהלך הלימודים

  . אודות הפרויקטרפלקטיביתוכנית שיעורים וחיבור 



  

  

  .תוצאות המחקר

  

  .דיסציפלינארית-תפישה ההוראה האינטר. 1

 כשהם התבקשו לקבוע .דיסציפלינארית-  יחסם להוראה אינטרלמשתתפי הפרויקט נשאלו ע

  :התשובות הנפוצות ביותר היו, את הסיבות לחשיבות גישה זאת

  ;)34%(מידת התלמידים חשיבות עבור ל -

 )32%(חשיבות עבור הבנת תחום המקצוע  -

 ).21.6%(דמיון לחיים אמיתיים  -

, דיסציפלינארית לטובה-י שינו את היחס להוראה האינטרכ מהתלמידים דיווחו 61%- כ

בין הסיבות הנפוצות לשינוי חיובי .  ציינו כי היחס החיובי שלהם לא השתנה37%כאשר 

  :צוינו

  ;)22.6%(ת התלמידים  שיפור בלמיד-

  )21.5%( הנאה משיתוף הפעולה -

  ).18%( חוויה חיובית ששכנעה שהדבר ניתן לביצוע -

-הסטודנטים הצביעו על מספר המכשולים בדרך למימוש הגישה האינטר, יחד עם זאת

  :כאשר הנפוצים ביניהם היו, דיסציפלינארית

  ;)40.8%(בעיית הזמן  -

 )18.4%(בעיית שיתוף הפעולה  -

 )14.3%(יית התכנון בע -

  

  .תפישת המקצוע הבית ספרי. 2

מיומנויות דיסציפלינארית לא רק משפרת את - הסטודנטים הצביעו על כל שהוראה בין

.  תחומי המקצוע התלמידים  אלא מסייעת להם להבין טוב יותר אתימודיות שללה

הכרה הסטודנטים הדגישו גם את התועלת שהם עצמם בתור מורים מקצועיים קיבלו מ

  .מעמיקה עם מתודות של דיסציפלינות אחרות

  

  .תפישת התלמידים. 3

אולי בעקבות ; דיסציפלינאריים- צוין כי תלמידים בדרך כלל הגיבו חיובית לשיעורים אינטר

.  שהם נדרשו לעשות,ספרית ומגוון רב של פעילויות שונות-השינוי המרענן ברוטינה הבית

הרבה שיעורים נעשו תוך כדי למידה , מדים עצמאייםתלמידים היו הרבה זמן בעמדה של לו

  . מגוונותבאמצעות דיונים ופעילויות קבוצתיות,  קבוצתית

  



  .תפישה עצמית. 4

דיסציפלינארית סייע למורים מתחילים בפיתוח כישורי שיתוף -חוויה של למידה אינטר

כונים וסטייה תוך כדי נטילת סי, בפיתוח גישה יצירתית להוראה, הפעולה ולמידה הדדית

מרכזי , למידה ניסויית, בפיתוח מיומנויות עבודה בקבוצות קטנות, משינון ספרי הלימוד

   .למידה

  

המחקר שלנו מהווה הוכחה אמפירית לכך שמורים מתחילים מסוגלים ליצור ולממש , ובכן

המכשולים , אומנם. דיסציפלינארי ועושים זאת בהצלחה לא מבוטלת-קוריקולום אינטר

אך יש לזכור כי , תדיסציפלינארית לעתים מובנים במסגרת הבית ספרי-ה אינטרללמיד

, דיסציפלינארי מקרב לא רק  דיסציפלינות שונות אלא גם את המורים-קוריקולום אינטר

 ישוטף של בתהלניהול לא רק לשיפור החינוך אלא ת שיתוף הפעולה ומסייע אהוא משפר 

  .ספר

  

  


