
 
____________________________________________________________________ 

 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 

1 

 :קטע מתוך המאמר
 

 ללמוד מלומדים

Learning from Learners 
 

  Joao Filipe Matos, Joop van Dormolen, Susie Groves, and Rosetta Zan:מאת
 ,Proceedings, volume 1, PME 26, Anne D. Cockburn & Elena Nardi (Eds.): מתוך

Norwich, UK, 21-26 July 2002 
 מיכל סוקניק: תרגום

 

 Joao Filipe Matos  -מה הקד
 

נמצאת בכל מקום קשה להימנע מהמסקנה שלמידה , כאשר מביטים מקרוב על הפעילות היומיומית

בית הספר הוא אולי אחת מהדוגמאות הבולטות כיצד חברות יוצרות ומתחזקות . בו מתרחשת פעילות

ממקמים ומתייגים אותו , בכל רמה שהיא, ברגע שמישהו נרשם לבית הספר. מנהגים חברתיים יציבים

, בכל רמה שהיא, אך מרשימה אותי העובדה שברגע שמישהו ממוקם כמורה, אין זה מפתיע. לומדכ

 . נוטים להשהות או לשכוח את מצבנו כלומדים

. 'ללמוד מלומדים' שמטרתה לדון בנושא של  PME26 -מאמר זה הוא ביטוי להכנה של וועדת ה

אחד הנושאים העיקריים הוא מה המשמעות של להיות , דיםכשמתייחסים לנושא של ללמוד מלומ

מנסח נושא זה על ידי השאלה כיצד האדם המתפתח נבנה וממוקם בסוג ) Sinha ) 1999. לומד

כך שהוא הופך ללומד מהסוג הנדרש על ידי התרבות שבה מתרחשות פעילויות , מסויים של פרקטיקה

אך . רבית המחקרים העוסקים בלמידת מתמטיקהשאלה זו נשאלת באופן סמוי במ. למידה-ההוראה

או חוקרים לומדים /במאמר זה היא מנוסחת על מנת לעשות רפלקציה על הדרך בה אנו כמורים ו

 .חוקרים, מורים,  תלמידים-מלומדים 

 נענו Joop van Dormolen, Susie Groves, Rozetta Zan .הוועדה הזמינה להתייחס לנושא זה

ור וניתוח קצרים של אפיזודה שכל אחד מהם מצא אותה כרלבנטית ללמידה לאתגר של כתיבת סיפ

הם גם התבקשו להעיר על האפיזודות של האחרים ולשלב את ניתוחיהם עם . או כחוקר/ כמורה וושל

 .התוצאה היתה מאמר משותף שמשלב יחד את הרפלקציות של השלושה. אלה של האחרים

כולל בתוכו חשיבה מחדש על ' ללמוד מלומדים' המונח עצם הרעיון של המשגת, מנקודת מבט שלי

תוך נטישת רעיונות , תקשורת ופרקטיקה חברתית, במונחים של קישור לקונטקסט, למידה

 המתעמת עם מטלה קוגניטיבית או של בנבדק המבודד והאינדיבידואלימסורתיים המתמקדים 

הם אותו הדבר , מכל הבחינות, מדיםנטישת הרעיון האוניברסלי שלו, לדוגמה, מכאן נובעת. למידה

 .רעיונות אלה באים לידי ביטוי בדרכים שונות בחלקים שונים של מאמר זה. בכל הזמנים והמקומות
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 -כיצד קארין הפריעה לקו המחשבה של המורה שלה : Iאפיזודה 
 Joop van Dormolen   

 

 האפיזודה

ישבתי יחד עם פרח . בו צפיתי'  בכיתה זהאפיזודה שאני רוצה לתאר התרחשה בזמן שיעור מתמטיקה

בואו , ון'בעוד שהשיעור הועבר על ידי המורה המאמן של ג, בקצה הכיתה, ון'בואו נקרא לו ג, הוראה

ארבעה או חמישה שבועות לאחר תחילת , האפיזודה התקיימה בסוף חודש ספטמבר. נקרא לו ווילבר

התלמידים . ב"עד י'  שנים בהוראה בכיתות ז20 - 15היה ניסיון של , המורה, לווילבר. שנת הלימודים

 .אהבו אותו ובטחו בו כמורה

הוחלט שהוא לא . ון התחיל את תקופת העבודה המעשית שלו בהוראה'זה היה היום הראשון שג

אני הייתי שם . אלא שקודם יצפה בשיעורים שנותן המורה המנחה שלו, יתחיל מייד להעביר שיעורים

, ון שם'ווילבר ואני סיכמנו שאהיה בכיתתו בפעם הראשונה שג. ן מהאוניברסיטהו'בתור המורה של ג

הכוונה היתה שניתוח זה בפני עצמו יהווה . ושלאחר השיעור נשב שלושתנו יחד לנתח את השיעור

 .ון'התנסות למידה עבור ג

,  ווילבר שנה עם אותו סוג בית ספר כמו זה של20בזמן שסיפור זה התרחש הייתי בעל ניסיון של 

 .מורים למתמטיקה בתיכון שלמדו באוניברסיטה- שנים הייתי מורה6 -ובמשך כ

 

 התלמידים

שבו התלמידים למדו או מסלול של שש שנים שהכינו אותם , בית הספר היה בית ספר הולנדי טיפוסי

-או מסלול של חמש שנים שהכינו אותם ללימודים גבוהים לא, ללימודים באוניברסיטה

החלטות לגבי איזה משני . היא הכיתה הראשונה של בתי ספר כאלה' כיתה ז. אייםאוניברסיט

 .המסלולים ילמדו התלמידים לא נעשו לפני סוף השנה השנייה

 

 הנושא

וחוק , a x b = b x a  -  וa + b = b + aחוקי החילוף   :  השיעור היה על חוקי אלגברה בסיסיים

התלמידים למדו את , במהלך השבועות שלפני השיעור.  a x ( b + c ) = a x b + a x c   הפילוג    

ופתרון משוואות , וקיבלו תרגילים עם הצבות של מספרים במקום משתנים, המושג של משתנה

 .פשוטות ממעלה ראשונה עם משתנה אחד

 

 האירוע

וזה , אהמתקבלת אותה תוצ, 3 - ל2 או 2 - ל3ווילבר הסביר את העובדה שאין זה משנה אם מוסיפים 

, a+b=b+a אנו יכולים לבטא זאת כ   . אלא עבור כל שני מספרים, 3 - ו2נכון לא רק עבור המספרים 

גם בכפל יש לנו . וזה לא רק עבור תרגילי חיבור.  מייצגים כל מספר שאפשר לחשוב עליוb- וaשבו 
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לה שני תרגילי כפל שונים א. 3 + 3 זה אומר  x 2 3  -ו, 2 + 2 + 2 זה אומר x 3 2:  אותו סוג של חוק

 .a x b = b x aעבור כל זוג מספרים אנו יכולים לומר  , לכן. אך המכפלה שלהם זהה, לגמרי

הכיתה היתה קשובה ונראתה . כשמידי פעם הפנה שאלות לתלמידים, רוב הזמן ווילבר דיבר והסביר

 .כלומדת ברצון

 10 עד 8בערך , א עבד על זה במשך זמן מההו. לאחר מכן ווילבר התחיל עם דוגמאות של חוק הפילוג

בחושבו שהיא רצתה להעיר על , ווילבר. הצביעה, בואו נקרא לה קארין, כשאחת מהתלמידים, דקות

 .שאל אותה מה היא רוצה לומר, מה שהוא דיבר

כאן ...(שתיים כפול שלוש זה שש כי שתי פעמים שלוש זה אחד ועוד אחד ועוד אחד : "היא אמרה

 )הפסקה קלה...(ושלוש כפול שתיים זה אחד ועוד אחד .  ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד)ההפסקה קל

." ים'בשני המקרים יש אותו מספר של אחד.  ועוד אחד ועוד אחד)הפסקה קלה...(ועוד אחד ועוד אחד 

 .היא הזיזה את האצבע שלה כאילו כתבה באוויר את מה שאמרה, בזמן שהיא דיברה

אבל כבר ראינו , את צודקת, כן: "ילבר ביטל את הערתה של קארין עם משהו כמובצורה ידידותית וו

 .והוא המשיך לדבר על חוק הפילוג." אנחנו עושים עכשיו משהו אחר, את זה

 

 ?מה למדתי מההערה של קארין

יכולתי לעשות ,  בניהול המשך השיעור, כמו ווילבר, לא הייתי חייב להיות עסוק, ביושבי בקצה הכיתה

ון וווילבר לאחר 'והחלטתי להפוך זאת לאחד מנושאי השיחה עם ג, פלקציה על מה שקארין אמרהר

כי קארין אמרה משהו שלא היה קשור כלל , בשיחה זו אמר ווילבר שהוא הרגיש קצת נרגז. השיעור

ון ולי שקארין היתה לדעתו אחת מהתלמידים החלשים 'הוא גם אמר לג. למה שהוא דיבר באותו הזמן

, לאחר דיון קצר. ולכן הוא היניח שהיא פשוט היתה קצת איטית במעקב אחר ההסברים שלו, תריו

הוא אמר שהוא מצטער על שלא היכיר בכך שלמעשה קארין הראתה הבנה עמוקה יותר של חוק 

 .החילוף מאשר קבלה פורמלית בלבד

 שלי עם הסטודנטים ובדיונים, במשך שנים רבות כמורה. קארין הראתה שהיא היתה באמת מופתעת

הרגשתי שזה כמעט בלתי אפשרי ללמד ילדים צעירים את חוק החילוף והפילוג כתכונות , שלי להוראה

, עבור רובם אלה תופעות טבעיות ואני מרגיש שלעשות מזה עניין גדול זה יומרני. מתמטיות חשובות

נו יותר מתוחכמים רק כאשר א. ורק מראה שמתמטיקה עוסקת בלהפוך דברים פשוטים למסובכים

ולשם , מתמטיקה צריכה להיבנות מכלום, אנו לומדים שמבחינה פורמלית, בהבנה של מהי מתמטיקה

הן מבוססות על . אקסיומות אלה אינם רק המצאה שמישהו חלם עליה. כך עלינו לנסח אקסיומות

י ומורים רבים כפי שווילבר ואנ, חוקי החילוף והפילוג אינם: במילים אחרות. התנסויות פרקטיות

 של תופעות פורמליזציותאלא למעשה ,  של תופעותהסברים, אחרים ניסינו ללמד במשך זמן רב

ההפתעה של קארין היתה לא על כך שאפשר : אני חושב שזה בדיוק מה שקארין הרגישה. כאלה

ת אלא על כך שאפשר להסביר את החוק בעזר,   בעזרת החוק2 _ 3 =  3  _ 2להסביר את התופעה  

 .התופעה
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למדתי מכך שמשתלם להציג , כמורה, אך עבורי, אני די בטוח שקארין לא היתה מודעת לכך

אם . כנקודות התחלה ללמידה של הכללות, סיטואציות לתלמידים שמהן הם יכולים להיות מופתעים

 .הוא היה יכול להשתמש בהערתה של קארין בדרך זו, ווילבר היה מכיר בכך בזמן השיעור

 

 משמעויות שונות, שפהאותה 

, 1996(בחרתי באחת שמצאתי במאמר . ישנן מספר דרכים לגשת לרפלקציה על אפיזודה זו

Klaassen & Lijnse (הם מתארים אפיזודה שבה מורה לא הצליח . של שני קולגות שלי לשעבר

קודת נ, ראשית. הם נותנים חמש נקודות מבט שונות  מהן ניתן לנתח את האפיזודה. לשכנע תלמיד

נקודת המבט , שנית. המבט שנעשתה שגיאה ולכן התלמיד צריך ללמוד מה היה שגוי ולתקן זאת

. שהיתה תפיסה שגויה והמורה צריך לעבוד על כך כדי לעזור לתלמיד להשיג את התפיסה הנכונה

מוטב להכיר בלמידה . נקודת המבט שהרעיון של תפיסה שגויה אינו דרך ניתוח מקובלת, שלישית

תפקיד המורה הוא למצוא ). pre-conception(מת של התלמיד ולדבר על תפיסה מוקדמת הקוד

נקודת , רביעית. כך שהתלמיד יכול להשתנות', נכונה'דרכים לעמת תפיסה מוקדמת זו  עם התפיסה ה

שהם חלק , בכל עולם משתמשים במושגים שונים. " המבט שהתלמיד והמורה חיים בעולמות שונים

 ).121' עמ, שם" (עם תכונות שונות ושיטות שונות לפתרון בעיות,  של ידעמסוגים שונים

הם טוענים שמורה ותלמיד אינם חיים בעולמות . נקודת המבט החמישית באה מהמחברים עצמם

אך . לפחות כשמסתכלים  מבחוץ על השפה בה משתמשים, הם מסכימים זה עם זה, למעשה. שונים

 .כשהם נותנים למילים משמעות שונה, ההם משתמשים באותה שפה בדרך שונ

כך ששלוש נקודות המבט הראשונות אינן רלבנטיות , המעניין הוא שבמקרה שלנו לא היתה שגיאה

אולם נקודת המבט האחרונה עוזרת . אפילו איננו יכולים לחשוב כאן במונחים של עולמות שונים. כאן

 .מאד

למעשה חוק זה לא היה רלבנטי . ל חוק החילוףעלינו להבהיר שבמקרה שלנו הנושא לא היה משהו ע

הוא היה רק אמצעי להגיע למושג הכללי יותר שסוגים מסוימים של חוקים הם פורמליזציות של ; כלל

 אנו יכולים לומר שהשפה בה דיברו קארין Lijnse - וKlaassenבהמשך לקו של . תופעות מסוימות

שזה כך עבור כל זוג , 2 כפול 3 - שווה ל3 כפול 2-שניהם דיברו על העובדה ש: וווילבר היתה זהה

אך כל אחד מהם נתן לכך , הם הסכימו על כך. a x b = b x a ויכול להיות מבוטא על ידי , מספרים

הוא חשב שקארין פשוט היתה קצת איטית בתפיסת הרעיונות . ווילבר לא היכיר בכך. משמעות שונה

 .שלה ככזו שאינה רלבנטית יותרולכן דחה בצורה ידידותית את ההערה , שלו

 

 רפלקציה על הדרך בה אני למדתי וההשלכות שלה

בשני המקרים אפשר . מקארין למדתי להבחין בין פורמליזציה של תופעות לבין הסבר או חוק

, בהקשר של פורמליזציה הדוגמאות הן פרדיגמות: אך בהקשרים שונים, להשתמש באותן הדוגמאות

 ).Van Dormolen,1986; pp. 201 , Freudenthal 1978( ם פרטיים בהקשר של הסבר הם מקרי
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שונה כעוזרת מאד -משמעות-שווה-מצאתי את הגישה של שפה, ברפלקציה על התנסות הלמידה שלי

 .תלמיד כלשהו-ושימושית בניתוח אפיזודות אחרות שבהן יש קונפליקט מורה

עמים רבות בשיעורים שלי לפרחי הוראה השתמשתי בזאת אחר כך פ. מה שלמדתי הוא מעניין ומעשיר

, מדוע אני יכולתי ללמוד מקארין. יש לשאול כיצד אני למדתי, אולם באופן יותר כללי. ולמורים בפועל

אלא רק לאחר שהעליתי את הנושא בדיון שלנו שלאחר , ון לא זיהו את כוונותיה'בעוד שווילבר וג

 ?השיעור

לא היו לי , עבורי הסיטואציה היתה פתוחה. ד הקונטקסטתפקי) כמו תמיד(מרכיב חיוני אחד הוא 

שהיה צריך להתמודד עם התנסויות , ון'לא הייתי לחוץ כמו ג. כמו לווילבר, אילוצים של השגת מטרות

להחזיק כמה שיותר תלמידים קשובים ובעלי , כמו על ווילבר, לא הוטלה עלי אחריות. חדשות רבות

. על הערותיה של קארין מבלי לשים לב למה שקורה לאחר מכןיכולתי להתחיל לחשוב . מוטיבציה

הניסיון . להגיב אוטומטית, מורה מנוסה ככל שהיה, הקונטקסט של ווילבר יצר עבורו מצב שגרם לו

 להניח � מבלי שהיה מודע לכך �גרמו לו , כך מבריקים של קארין בעבר-כל-שלו עם ביצועיה הלא

אוטומטי זו -טייס- בדיון שלאחר השיעור הוא היכיר בגישת.שההערות שלה שוב יהיו מהצד החלש

 .והיו לו כל הכוונות להיות יותר קשוב בעתיד להתערבויות בלתי צפויות של תלמידיו, והצטער על כך

 Groves ,Zan -נראה ש, ראוי לציין שבתאורים של כל שלוש האפיזודות. יש עוד לומר על ההקשר

לאחר . כהכרחי כדי לתאר את המצב, במבט ראשון, ואני רצינו לספר הרבה יותר ממה שנראה

האם לא יכולתי . תהיתי אם כתבתי יותר מידי, שכתבתי את הטיוטה הראשונה של האפיזודה שלי

אולם . ון נראית כלא רלבנטית'במבט ראשון נוכחותו של ג? ון'כל מה שכתבתי על ג, לדוגמה, למחוק

גיליתי שעקב היותי כה נחוש , כשהכרתי בכך. לתי להביא את עצמי להוציא אותו מתוך הסיפורלא יכו

יתכן ולא הייתי שם לב לחשיבות של התערבותה , למצוא נושאים לדון בהם בשיחה שלאחר השיעור

נראה . Zan-  ו Grovesאני רואה מצבים דומים באפיזודות של . ון'של קארין ללא נוכחותו של ג

 .קסט הכללי היה קריטי כהזדמנות ללמידה עבור שלושתנושהקונט

הן בדיון , הן בכיתה, )Van Dormolen 1998, 2000(כל זה בא מתוך רפלקציה : הערה אחרונה

, קשב, ככל שיהיו האלמנטים של הקשר. והן ביצירת מאמר זה לקראת הדיון בכנס, שלאחר השיעור

 .ללא רפלקציה מודעת לא הייתי לומד כלל, קריטיים ללמידה' נסיון בהוראה וכדו, פתיחות

 

 Joop -  Rozetta Zanהערות על האפיזודה של 

, הן על ידי התמקדות בשחקנים השונים הנוכחים בה, ניתן לקרוא ולהכליל את האפיזודה שיופ תאר

היא להתמקד , כפי שהיציע יופ, אפשרות אחת: והן על ידי הסתכלות עליה מנקודות מבט שונות

הקריאה שלי את . של המורה והחוקר) מודעות-המודעות או הבלתי(האפיסטמולוגיות בעמדות 

שהיא גם זו שבאה לי באופן הטבעי ביותר בהתחשב בתחום , האפיזודה באה מנקודת מבט שונה

מורה , אני אמקד את תשומת הלב על המורכבות הקשורה לנוכחות שני נבדקים שונים: המחקר שלי

 .שלהםולקומוניקציה , ותלמיד
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תוך שימוש , ואתאר עתה את תהליך החשיבה האפשרי שלה', להיכנס לנעליה של קארין'ניסיתי 

שמקורה בנסיון החוקר לראות טוב יותר , שיטה זו): Leron & Hazzan, 1997 (במונולוג וירטואלי

ים  רואאנו עצמנומספקת לנו כלי בו ניתן לתקשר לאחרים על הדרך שבה , את העולם בעיני התלמיד

אני עדיין עוקבת אחר הנושא , כשווילבר מתחיל להציג את חוק הפילוג. את נקודת המבט של התלמיד

 :הקודם של חוק החילוף

עכשיו אנחנו לא רק עובדים ... ,לא. כשמתמטיקה היתה פשוט לעשות חישובים, זה לא כמו קודם 

אנו יכולים : 'של גדולים'ו משה, ווילבר מלמד אותנו משהו חשוב... עם מספרים כדי לקבל תוצאות

משהו . זה כבר לא מספיק לעשות רק חישובים, לתאר דברים שנראים פשוטים בדרך חשובה יותר

ווילבר הסביר לנו שזוהי תכונה ...  נותנים את אותה תוצאה3x2 - ו2x3ש ... שנראה כל כך טבעי

 עלינו ללמוד להיות ,ככל שאנו ממשיכים: זה חשוב להיות ככה מדוייק במתמטיקה! שיש לה שם

וזה מה שאנו לומדים (אם אנו באמת רוצים להיות מדוייקים ... אבל! ... אפילו יותר מדוייקים

בלי לחשב כמו שעשינו ?  נותנים את אותו המספר3+3   ו  2+2+2מי אמר לי ש ) ... ?לא, לעשות

ואנו כותבים ! זהו, כן, 1+1...+...1+1 ...+.... 1+1  כ 2+2+2אם אנו כותבים  ... בואו נראה? קודם

אני הולכת לספר ! עכשיו הדברים מדוייקים יותר!  הרי לכם1+1+1... + ... 1+1+1... כ 3+3

 ).והיא מצביעה.. (לווילבר

המאמץ של קארין מזכיר לי תלמידי מתמטיקה רבים  שלומדים להוכיח תוצאות מסויימות על ידי 

זהו מאמץ להבחין בין מה שניתן להניח . xוה + ה התחלה מאקסיומות פיאנו וההגדרות של פעולות 

אפילו אם . כאשר אנו נמצאים בסביבה שבה הכל נראה כבר מוכר, כנכון לבין מה שצריך להוכיח

זה עדיין מעיד , ותהליכי הפתרון של התלמיד מבהירים את הבלבול שלו, מאמץ זה אינו תמיד מצליח

הקשורה לתפיסה , דרך יותר מתוחכמת: שהעל כך שהתלמיד מתחיל לגשת למתמטיקה בדרך חד

 .לקראת צורות אפיסטמולוגיות בוגרות יותר, מתפתחת של התחום

: שלו עצמואך ווילבר חשב על הפרוייקט , ההתערבות של קארין היתה הזדמנות מוחמצת עבור ווילבר

התחיל את פרוייקט זה הוא תוצאה של החלטה שהתקבלה לפני ש. את חוקי החילוף והפילוג' להסביר'

, כיצד להציג את הנושא: יש החלטות דומות רבות שצריך לקבל. האינטראקציה שלו עם התלמידים

החלטות כאלה נעשות , ככל שחולף הזמן... כמה זמן להקדיש לשלבים השונים, איזה דוגמאות לתת

לם ברגע או! וזוהי מטלה מוגדרת היטב עבורו, הרי ווילבר מלמד כבר שנים רבות: יותר ויותר קלות

ווילבר מוצא את עצמו  נוכח הצורך להתמודד עם מצבים , שהתחיל את האינטראקציה  עם הכיתה

ויש , הוא צריך להתמודד עם שאלות התלמידים. שלא לגמרי היו בתכנית שלו כשהכין את הפרוייקט

מהידע מאחר והחלטות המורה אינן מושפעות .  לענותהאם וכיצדלו שניות ספורות בלבד כדי להחליט 

השפעה זו חזקה במיוחד כשיש מעט זמן פנוי כדי , אלא גם מהאמונות והרגשות שלו, שלו בלבד

שכל כך ממוקד , ווילבר. קארין מתערבת, בשעה שווילבר מסביר את חוק הפילוג. להחליט מה לעשות

תכונה מוכן לענות לשאלות או לטפל בהתנגדויות הקשורות ל, בנסיונו לגרום לתלמידים להבין פילוג

את , כן': ומציבה בפניו קושי, אך ההתערבות של קארין מתרחקת מהכיוון בו הוא רוצה ללכת. זו

 '...אבל כבר ראינו את זה, צודקת
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וכיצד יכול היה המורה שלה לגלות ? איזה רעיון היה בבנייתה של קארין: כאן טבעי לשאול את עצמנו

אילו תוצאות יהיו לזה על ? יונות חדשים אלהאילו תוצאות יהיו לתגובתו של ווילבר על רע? זאת

? במתמטיקה' לחפש הגיון'האם קארין תנסה שוב ? הרצון של קארין להבין מה היה חדש בפעילות זו

לדרישות ולקצב , לדרישות ולקצב של השיעור, או האם היא פשוט תציית לדרישות ולקצב של ווילבר

 ?של אחרים

נו יכולים להבין מה המשמעות של המתמטיקה שהתלמידים כיצד א: אבל זוהי בברור בעיה כללית

אנו מרחיקים מהמתמטיקה משום שאיננו יודעים כיצד להקשיב ' קארינות'כמה ? יוצרים לעצמם

איזו תפיסה של מתמטיקה תיבנה ? אילו תוצאות יש ללוח זמנים נוקשה ומוגבל על התלמידים? להם

ומה ?  או שלא התאפשר להם לשאול את שאלותיהם,על ידי  תלמידים שלא קבלו תשובה לשאלותיהם

 ?  על עצמם, כתוצאה מכך, יהיה הדימוי שהם בונים

כיצד הוא ? כיצד יכול המורה ללמוד לקבל החלטות מהירות: זוהי בעיה כללית, שוב? מה לגבי ווילבר

 וכיצד ?אם נחוץ, כיצד הוא יכול לתקן את שגיאותיו? יכול לזהות את התוצאות שיש להחלטות אלה

 ?ולכבד את תהליכי החשיבה שלהם, הוא יכול ללמוד לכבד את הזמן הדרוש לתלמידים

 

 Joop -  Susie Grovesהערות על האפיזודה של 

 במיוחד הדיון בהבדל בין -מבחינה אחת קשה ללכת מעבר לניתוח של יופ עצמו של אפיזודה זאת 

המפתיעה ביותר בתיאור של יופ היא זו בה ההערה , אולם עבורי.  של תופעותהסברים ופורמליזציות

, משתלם להציג סיטואציות לתלמידים שמהן הם יכולים להיות מופתעים"הוא אומר שהוא למד ש

 ".כנקודות התחלה ללמידה של הכללות

ישנן אנלוגיות ברורות בין השקפה זו לבין הרעיון של יצירת קונפליקט קוגניטיבי כאסטרטגיית 

 של ילדים כמתפתחות כלפי ההמשגות המדעיותאפיין את ) Vygotsky )  1962. הוראה בחינוך מדעי

בהדגישו את החשיבות של ,  שלהם מתפתחות כלפי מעלהשההמשגות הספונטניותבעוד , מטה

, כשהמושגים הספונטניים מעשירים את המושגים המדעיים במשמעות, האינטראקציה ביניהן

זה מתואר לעיתים כמטפורה של ענפי . ם הספונטנייםוהמושגים המדעיים מציעים הכללות למושגי

 .  גפן

Pines and West)  1985 (בהבחינם בין אבטיפוסים , אמצו את המטפורה של ענפי הגפן כמסגרת

מתנגשים או " ענפי הגפן הגדלים כלפי מעלה וכלפי מטה"על פי המידה שבה , שונים של מצבי למידה

הם טענו שלמידה משמעותית מתרחשת , קטיביסטיתמנקודת מבט קונסטרו. מתאימים זה לזה

כשידע מדעי חדש משמש להפוך את עולם ההתנסות של , כששני סוגי ענפי הגפן משתלבים זה בזה

את המשפט הפורמלי של " שילבה"במידה רבה נראה שזה מתאר מה קרה כשקארין . הלומד להגיוני

יש אותו מספר של "ש כפול שתיים תכונת החילוף עם התצפית שלה שלשתיים כפול שלוש ולשלו

 ". אחדים

 או אפילו להכיר בה �לא הצליח להתמקד בהזדמנות זו , המורה באפיזודה של יופ, בזמן שווילבר

 אין זה מפתיע משום שהיתה לו כיתה שלמה להתמודד איתה והוא כבר עבר להסתכל �בזמן שקרתה 
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של תלמידים כנקודות זינוק ' הפתעה'מוש באם נתחשב ברעיון של שי, יתרה מזאת. על תכונת הפילוג

אלא גם , עלינו לא רק למצוא מצבים מתאימים עם הפוטנציאל להפתיע את התלמידים, להכללה

מי היה יכול לנבא את התגובה של , לדוגמה. להכיר באופי האדיוסינקרטי של התרחשויות כאלה

 ? פעמים רבות בעברשסביר להניח שנתקלה בו, קארין לטיפול מסורתי בתכונת החילוף

אם רוצים שמורים כמו ווילבר יהיו מסוגלים להתמקד , ישנן גם השלכות לגבי ארגון מצבי הוראה

מחשבונים במתמטיקה בפרוייקט שלנו שנקרא . במצבים ספונטניים כמו זה שתואר באפיזודה זו

צעירים להיות גרם לתלמידים , בדרך כלל בסיטואציה של משחק חופשי,  שימוש במחשבונים,ביסודי

ניתן לראות בוידאו ילד בן ארבע שמשתמש באופן ספונטני במחשבון שלו כדי , לדוגמה. מופתעים

הוא בתחילה אמר שהוא , כשנשאל האם הוא יוכל לספור עד מליון ומאה. לספור ביחידות החל ממליון

 -כשהוא מגיע לולבסוף , מתחילות לעלות בו ספקות, אך כשהוא מתקרב אליו. חושב שאין כזה מספר

העובדה ששאר הילדים בכיתה היו ." בדיוק עבר את זה" הוא ממש מופתע לראות שהוא 1 000 002

אפשרה למורה להקדיש ארבע דקות ללא הפרעה לדיבור עם ילד , שקועים בחקירות המחשבון משלהם

לגרום , וליםמשהו על הבנתו של הילד אודות מספרים מאד גד" ללמוד"שבהן היא יכלה , זה ובן זוגו

. ולהעסיק אותו בדיון הקשור לתוצאה, לו באופן ספונטני לנסות פעילות בעלת פוטנציאל של הפתעה

 .לא יהיה זה קל לעשות משהו דומה בכיתה בתיכון

אולי השיעור האמיתי מהאפיזודה של יופ הוא שאין הרבה סיכוי שנלמד מלומדים אם לא נקשיב 

אולי צריך להקדיש הרבה יותר זמן ". ללמד"ם ללימוד המורים הרבה זמן מוקדש בהכשרת מורי. להם

זה חשוב במיוחד במונחים של , בשיעורי מתמטיקה. ללמד אותם להקשיב לתלמידיהם וללמוד מהם

 מתמטיות -סוגי התקשורת שאנו עוסקים בהם עם תלמידינו והנורמות החברתיות והסוציו

)Yackel & Cobb, 1996 (הפועלות. 
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