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המקצוע הבית ספרית  הדיסציפלינה האקדמית לבין ןבמאמר הנוכחי ננסה לבחון את היחס בי

 אפשרויות מבחינה לוגית ניתן להצביע על כמה.  ברמה קונצפטואלית ולא ברמה ההיסטורית

 מיוצגות בשיח של  במפורטות להלןכאשר כל האפשרויות, של היחס בין המונחים הללו

  :אנשי חינוך וחוקרי חינוך בני זמננו

הם שותפים באשר  ;יבית ספר ישיר של מקצוע ךדיסציפלינה אקדמית מהווה המש .1

 מקצוע בית ספרי מההווה כלי להכנסת .החומר והפרקטיקה שלהם, למטרות

כוח "המטרה היא להקנות , בלימודי המתמטיקה, למשל.  התלמיד לקהילת הידע

כנות "פיתוח ,  יכולת של דיון לוגי ופיתרון בעיות–שמשמעו " מתמטי

חרי כוונה זאת עומדת מא. יכולת מימוש ידע מתמטי בחיים, "אינטלקטואלית

 קיימת בעיה בפירוש םא. ההנחה כי כל תלמידים יכולים ללמוד לחשוב מתמטית

היא נובעת מכך שבית הספר לא ,  לגישות ופורמולות מתמטיותםהעולם בהתא

התמיד דיו בשיח מתמטי ולא לקח לו לדוגמא את הפרדיגמה המתמטית של 

ה השתקפות במראה של מקצוע בית ספרי מהוו. אוניברסיטאות ומכללות

מוסרי של חינוך בית ספרי על ידי הגישה זאת מכירה בפן . הדיסציפלינה האקדמית

הדגשת הקשר בים דיסציפלינה אקדמית ומקצוע בית ספרי לפרקטיקה חברתית 

  .שמבוצעת על ידי קהילת חוקרים

נטען כי בשונה מהמצב עם , למשל,  כך;קיים נתק בין מקצוע לדיסציפלינה .2

מיועד להשיג ) וקוריקולום בכללותו(המקצוע בבית הספר , ה האקדמיתפלינהדיסצי

 :כגון, מטרה אחרת

a. יש . כאשר במרכז עומד דאגה לאחרים, מטרת הלמידה זה פיתוח אישיות

לאחר , לעצמו": מוקדי דאגה וטיפול "6ליצור את הקוריקולום סביב 

החפיפה ; תלעולם התרבו, לצמחים וכדור הארץ, לחיות, לזולת, משמעותי

בין דיסציפלינות אקדמיות לשש מקצועות אלה אינה הכרחית ולא תמיד 

 )Nel Noddings(קיימת 

b.  קוריקולום כולל לא רק צורות שונות של ידע אלא גם מגוון רחב של

יש לארגן את כל הדיסציפלינות התיאורטיות של , לכן. פעילויות

 )Jane Martin.(הקוריקולום למקצוע אחד



 הדיסציפלינות האקדמיות כמקור של חומר הקוריקולום בבית הספר ההסתמכות על

, לכן; משקפת את האינטרסים והדאגות של האליטות האינטלקטואליות הקיימות

הניסיונות לנתק את הקשר הזה באים בדרך כלל במסגרת הצעות לרפורמה חינוכית 

יתוח גישה זאת לעיתים נובעת מתחושה שהפן המוסרי של החינוך ופ  .כוללת

  .יחסים בין אנושיים אינם מקבלים מקום ראוי בקוריקולום המסורתי

באחד ביניהם אך קשורים , אקדמית ומקצוע בבית הספר שוניםדיסציפלינה  .3

 :משלושת הדרכים

a. עמדה זאת היא נפוצה . דיסציפלינה אקדמית קודמת למקצוע בית ספרי

 : נטען כי. ביותר גם בקרב המחנכים

i.  דיסציפלינה אקדמית ברמה נמוכההו זמקצוע בית ספרי; 

ii.  מקצוע בית ספרי זאת גרסה פדגוגית ואישית של הידע הכללי

לעתים נטען כי נטייה , )Lee Shulman(והלוגי של דיסציפלינה 

זו או אחרת של המורה היא שמכוננת את  הארגון מחדש של ידע 

 .אקדמי בהתאם למטרות פדגוגיות

רעיון שמקצוע בית קשים על השמיש לציין כי קיימים מספר נושאים 

.  קיים מראששספרי מהווה עיבוד וטרנספורמציה של ידע דיסציפלינארי 

  :כגון

מורים בדרך כלל אינם מתמצים בידע דיסציפלינארי  -

ברמת המומחים והמדעים ולכן אין באפשרותם לבצע 

את הטרנספורמציה הנדרשת של ידע המדעי למסלול 

  ;הפדגוגי

ציפלינות רבות מקשות על נזילות החומר בדיס -

 הטרנספורמציה של החומר המדעי לקוריקולום

תוך כדי , לקוריקולום נותנת קדימות לעובדות על פני הערכים גישה זאת

א נובעת מהמסורת יה. תפישת הידע כתוצאה של מחקר אובייקטיבי

 .הפוזיטיביסטית בפילוסופיה של ידע

b. הכוונה היא כי בבית : מקצוע בית ספרי קודם לדיסציפלינה האקדמית

הספר תלמידים לומדים שלב אחרי שלב את הדיסציפלינה המדעית כפי 

 דעה של רוסו שחשב כי זאת הייתה. שהיא התפתחה לאורך ההיסטוריה

 מטרת .על התלמידים לחזור על גלויים המדעיים הגדולים של עבר

 .חוויות החייםעומדות כאשר במרכזה ,  התפתחות אישית–הלימוד זהו 

בניגוד לגישה הקודמת כאן הפן המוסרי נמצא בראש העדיפויות , כןל

 .פתחות האישית הנכונהתהוא זה המכוון את הה; בבניית הקוריקולום



c. ון ' זאת הייתה גישה של ג.הם נמצאים ביחס דיאלקטי של השפעה הדדית

קריטריונים , מית מספקת למחנכים יעדדדיוי טוען כי דיסציפלינה אק. דיוי

ויות התחלתיות של ריות הטמון בפעילשחושפת את מגוון האפ, וכיוון

 הקוריקולום עצמו מובנה על בסיס חוויות כאשר, תלמידים במקצוע

 המקצוע הבית ספרי מהוה . מתוך הסביבה החברתית של התלמידיםהחיים

. לפי דיוי אפשרות לתת לילד להבין את המשמעות החברתית של פעילות

בין הידע האקדמי לבין החיים הקהילתיים קוריקולום בית ספרי מקשר 

היחס בין הצד . ושם לו למטרה שיפור החיים החברתיים בעתיד

הקשר בין . הוא יחס דיאלקטישכלי /חברתי והלוגי/רגשית/הפסיכולוגי

וסרי תמיד כאשר הפן המ,  מהווה מקור לבניית הקוריקולוםהידע לעולם

 להיות יכולת ךהופכאשר הפיקוח החברתי , נמצא קשור לידע האקדמי

 .לפיקוח וויסות עצמי

  

 סציפלינה אקדמית למקצוע בית ספרייש לומר כי על מנת להבין את היחס בין די, באופן כלל

מקצוע בית ספרי ". חיי היום יום"מה שנקרא יש לבחון לא רק את תוכנם אלא את יחסם ל

 שמוגדרת ,משא ומתן בין חשיבה הפוליטית והלוגית של העברמכונן בתהליך של 

מורה ספציפי ותלמידיו ,  ובמיוחד–לבין חוויות של כל בני אדם , כדיסציפלינה אקדמית

מי שמגדיר את הקוריקולום על סמך ידע אקדמי .  שמוגדרת כחיי היום יום–הספציפיים 

מי ; בלבד מקבל החלטה כי הגרסה המסוימת של חוכמת העבר חשובה יותר מחוויות ההווה

אך החלטות מהסוג הזה בדרך . ולום פרגמאטי מקבל החלטה הפוכהמנסה ליצור קוריקש

.  על מנת לנתח את כל תוצאותיהןןבאות בצורה הנחה לא מודעת וחשוב מאוד להבחין בה

או לכיוון של החברה והקהילה חיים חווית הלכיוון ? פנים את מבטנומלאן אנחנו 

ד יותר שעוסקת בתפישתנו של כיוון המבט תלוי בהנחה בסיסית עו? הדיסציפלינה האקדמית

פלינה ציתפישת הידע כתיאור המציאות בדרך כלל תואמת להסתמכות על הדיס.  הידע שלנו

 תואמת הל תוך כדי פעוןכמכונ, כאשר תפישה פונקציונאלית של הידע, האקדמית

והשאלה היא גם במרכזיות הידע בתפישתנו . לאוריינטציה פרגמאטית בבניית הקוריקולום

על הקוריקולום אמורה להיות לא הקניית -ישנן טענות כי מטרת, כזכור(ם האנושי של הקיו

כאשר הידע משחק תפקיד משני , ידע אלא פיתוח אישיות שלמה ותכונות מסוימות בה

  .) בלבד

  

  


