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  ?האם אפשר אחרת
  

שיופיע מעתה בכל גליון של , "?האם אפשר אחרת" את המדור החדש ניכםלפאנו שמחים להציג 
ישות ויושם בו דגש על ניתוח ג, ולמידההמדור יעסוק בנושאים שונים הקשורים להוראה . ה"על

ולפיכך , הקוראיםעם ויעילה חשוב לנו לקיים תקשורת טובה . מקובלות ובחינת אלטרנטיבות
.  בצורת הגשתוגםאלא ,  לא רק בתכני המדורןביטוייקפותינו על הוראה ולמידה ימצאו את הש

ולכן נערוך מדור זה כשיחה , רצאהה על פני שיחה) כמורים וכתלמידים(עדיפים חנו מאנ, למשל
ם אינושג נצי ,בות הקוראיםבכל פרק נביא מתגו. ובין הקוראים לבין עצמם,  לבין הקוראיםנויבינ

ולעיתים אף נעגן אותה בסימוכין ,  בנושאים הנידוניםנביא גם את דעתנו, דיון נוסףושאלות ל
  .תיאורטיים ומחקריים

  
  .מתמטיקה בוודאי לכולכם מניסיונכם כמורי המוכרת, נפתח בתמונה מהווי של כיתה י

  
xשוויון -עכשיו נפתור את האי  :מורה 4 6− >.  
  ]מצביעה מיד[  :יעל

  ?יעלחוץ ממי   :מורה
  .x - 4 < - 6 וגם x - 4 > 6  :עמי

  ?אתה יכול להסביר מדוע  :מורה
  ]שותק[  :עמי

x -מה זאת אומרת ש  :מורה 4 6− >?  
  .6 -ול מ בערך מוחלט גדx-4  :תמי
  ?איך פותרים את זה? ומה זה אומר. נכון  :מורה

  .x - 4  >  - 6 - וx - 4 < 6  :דן
  ?למה  :מורה

  ]תקשו[  :דן
  .6 - - וגם קטן מ6 - גדול מx - 4אני חושבת שזה   :דינה
  ?למה וגם  :מורה
  .גם אלה וגם אלה  :דינה
  ?6 - - וגם קטן מ6 -האם יכול להיות מספר שהוא גם גדול מ. ביתחש  :מורה

  .6 - - שקטנים מx - 4 - וגם ה6 - שגדולים מx - 4 -אני מתכוונת שגם ה, לא  :נהדי
  ".וגם"לא , "או"זה   :מורה
  .טוב, אה  :דינה
  ?אז מה הפתרון  :מורה
  .x - 4 < - 6 או x - 4 > 6  :יעל

  .נכון  :מורה
  .זה בדיוק מה שהתכוונתי  :דינה

  
, כולנו חווינו מצבים כאלו לרוב. ת ראותו של המורהל תחילה בתמונה שהצגנו כאן מנקוד נסתכהבה
ירו ויודע כיצד להסב, המורה הזה מכיר את החומר. שותפים לתחושות התסכול שהמורה חשואנו 

פר פעמים לפני שוויוניים מס-הוא כבר חזר והסביר את הכללים לפתרון אי, למען האמת; לתלמידים
 הסימנים ר אונים לנוכחעם זאת הוא חש מידה של חוסיחד . המתוארת לעילשהתרחשה השיחה 

והם נראים כמגששים באפלה אחר , הברורים שרבים מתלמידיו עדיין אינם מבינים את החומר
  .זים שיעזרו להם לנחש את הפתרון הנכוןרמ

  : מספר נקודותתכם עלוכאן ברצוננו לקבל את חוות דע
  ?שיחה בכיתה מה דעתכם על הצורה שבה ניהל המורה את ה-
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 ? מנסים גישה שונה? תרגילים נותנים עוד? מסבירים שוב? עושים במצב הזהאתםם מה היית  -
  ?איזו

  ?ב כזהת שלכם מהתלמידים במצמה הציפיו  -
  

  ?האם אפשר אחרת
 בעת התלמידיםות בראשם של שעוברגשות המחשבות והר מה :אנחנו יכולים לשאול את עצמנו

אשו  לרלהיכנס"אנו צריכים . ץ מחשבתי ההתייחסות לשאלה כזו דורשת מאמ?ל"ההתרחשות הנ
שי הקו. ציה מנקודת ראות זו ולתאר לעצמנו איך נראית הסיטוא התלמידלהיותלנסות , "של התלמיד

 את תמונת העולם  לנו"לקלקל" מכך שהמחשבות והרגשות שלנו נוטים להתערב בתהליך ונובע
לפתור ש תבקמ איך מרגיש התלמיד כאשר הוא לעצמנוננסה למשל לדמות . האותנטית של התלמיד

יודעים ומרגישים חנו אנ את מה שלשכוחאמץ לשם כך עלינו לעשות מ. ך מוחלטשוויון עם ער-אי
יד בשלבי  את התלמה שאולי מלוותדהתסכול והחר, שיולנסות לחוות מחדש את הקו, לגבי שאלה זו

  .א זההלימוד הראשונים של נוש
  

  :וות דעתכם עליהןונשמח לקבל את ח, מכאן עולות השאלות הבאות
  ? בכיתהשוויון-אימציג את מטלת השו של התלמיד כאשר המורה  מה עובר ברא-
  ? זה מה מרגיש התלמיד במצב-
  ? איך תופס התלמיד את מה שהמורה מצפה ממנו-

 באמצעות מונולוג בגוף, כלומר, קולו של התלמיד בומחשבות וחוויות אל להיות מעניין לתאר ליכו
  .אשוןר
  

:  שאנו שואלים אנשים ברחובלעצמנונדמה . נעבור לתמונה הבאה, יריעהכדי להרחיב מעט את ה
ר מורה מעבי: "סביר להניח שנקבל תשובה מהסוג. "?מהו מורה טוב" או "?יתהושה מורה בכמה ע"

 "מורה טוב הוא מורה שמסביר טוב", "גרותן תלמידים לבחינות במורה מכי"., "חומר לתלמידים
אפשר להציג . למידה ואת הקשר שלה להוראהעל ובות אלה משקפות את הדעה הרווחת תש. 'וכו
מעין פלסטלינה  (חומר בבחינת הואלפיה הידע הנלמד בשיעור , מטפורהזו בקצרה באמצעות עה ד

  לראשם שלמרלהעביר את החורה הוא ותפקיד המו, של המורההנמצא בראשו ) או נוזל כלשהו
הלא היא , מטפורת ההעברה מתאימה במיוחד לדרך ההוראה הנפוצה בבית הספר. למידיםהת

ות ה פסיבית ולעיתים קרוב כזו מציבה את התלמיד בעמדוראהאולם צורת ה. ההוראה הפרונטלית
עניינים זה הוא  מצב .גם כאשר המורה מסביר היטב, הסברי המורהורמת לו לאבד את הקשר עם ג

, נים לקבלת תשובות נכונותגורמים לכך שתלמידים רבים מתרכזים בלימוד מכני של מתכואחד ה
 Richard Skempלפי מונחיו של " (אינסטרומנטלית, או "הבנה ביצועית"גיעים לכל היותר לובכך מ

  ).9 - ו8ה "בגליונות עלשמאמרו הופיע 
  

  ?האם אפשר אחרת
הממקדת את , התפיסה הקונסטרוקטיביסטיתדרך אחרת להסתכל על למידה והוראה היא דרך 

, במילים אחרות. ושהאומר ועום במה שהמורה תלמיד במק בראשו של השקורההסתכלותנו במה 
. דיון מהראשונה לשנייהה את מוקד ומעבירה, ובין למידה הוראה ה זו עושה הבחנה ברורה ביןגיש

טפורה של העברת חומר מהמורה מחליפה התפיסה הקונסטרוקטיביסטית את המ, בעשותה כן
  . בראשו של התלמידבניית מבניםתלמיד במטפורה של ל

קורה בראש התפיסה הקונסטרוקטיביסטית התפתחה כאשר חוקרים החלו לשאול את עצמם מה 
הוא מה קורה בראש התלמיד כאשר ", למשל. סק בפעילות מסויימתשל התלמיד כאשר הוא עו

 ם להיות שותפים פעילים בניסויגם אתכזמינים אנו מ. "?פותר בעיה הדנה בדמיון משולשים
  כאשר אתם עובדים עם מושג מתמטיבראשכםייר וק מה מצטעל ידי כך שתנסו לבד, י זהמחשבת
  . שדה מספרים המרוכביםלמשל מושג הפונקציה או, מורכב
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אם , לדוגמה. ה בחשיבה על נושאים אלמהפכהילה לצורת הסתכלות זו על למידה והוראה הוב
 "מעביר חומר"בכך שהוא (בשיטת ההוראה הרגילה המורה הוא האחראי על למידת התלמידים 

למידה /מת ההוראהם בדרהראשיי  השחקנים,י שעל פי הגישה הקונסטרוקטיביסטיתהר, )לתלמידיו
ים הם היכולים רק התלמיד וכבים מור)מנטליים(נוצר מבניית מבנים הכרתיים הידע : הם התלמידים

מכו בתלמידים יצור סיטואציות לימודיות שיתתפקיד המורה הוא ל. םראש בהלבנות מבנים אל
. ועוד נרבה לדון בו, תפקיד זה של המורה הוא תפקיד נכבד וחשוב. אלההם לבנות בניות ימאמצב

ש  תתרח שבהן)או סביבות למידה( סיטואציות לימודיותכיצד אפשר ליצור , נתרכז בשאלהבעיקר 
 )רלציונית( "קישורית"הבנה למידה כזו אולי תצליח יותר להביא את התלמידים ל. תלמידה משמעותי

טרוקטיביסטית באור חדש הם נוספים שאותם האירה התפיסה הקונסנושאים . Skempבמושגי 
חשב תפקיד המהידע של התלמידים ודרכי הערכת , היחס לשגיאות, ולימגבלותיו של ההסבר המיל

  . נשוב ונעסוק ביתר העמקה במדורים הבאיםה בכל אל.הלמידה בתהליך
  

ש עם ואף עלולה להתנג, כל עיקרקלה הבנה טובה של התפיסה הקונסטרוקטיביסטית אינה 
הקצר שהבאנו עלול סבר ר לנו שההלפיכך ברו.  הוראה ולמידהינייניבעהאינטואיציות המקובלות 

 ,אך לפי תפיסתנו הכוללת לגבי הוראה ולמידה. לי אפילו מבלבל ואוראות לכם מעורפל משהולהי
 עצמה היא שמושג מסובך אינו הקונסטרוקטיביסטיתפיסה אחת ההשתמעויות מהת. אין רע בכך

זם אינו אלא יביהקונסטרוקטתיאור קצר זה של . גה ולאורך זמןאלא נבנה בהדר,  בבת אחת"נרכש"
  .גנו במושר ונעמיק בהדרגה את עיונ נשפון בסדרה של צעדים רבים שבהםצעד ראש

  
שערה כלשהי ם להואולי אף הגעת (הדגשהבמופיעות ה אולי תהיתם על פשר המילים :הערה
גים עשירים ומרכזיים או בטאות מושמילים המ,  במיוחד"טעונות"כוונתנו היתה לסמן מילים . )וןבניד
מילים שבוודאי עוד , ולהדגיםלפרש , להרחיב, ן הראוי לדון בהן רבותמילים שמ, פילו תורה שלמהא
טקסט - ההיפר-ות לארגון מידע ימון זה יש גם רמז לגישות החדשניבס. חזור ונדון בהן בהמשךנ

היה אפשר , לפניכם על מסך המחשבופיע וראים היה מאילו טקסט זה שאתם ק. מדיה-וההיפר
כזה מוביל צומת , כלומר. טקטס- ההיפר של"צומת"תהיה צבועה כך שכל מילה ן את המידע לארג

כדי להגיע אל החלון (ורה ו הדגמה של המילה האמהעמקה א,  הרחבהאל חלון מידע נוסף ובו
  ").עכבר"ם לעשות הוא להצביע ולהקיש על המילה הצבועה בעזרת כל מה שהיה עליכ, נוסףה
  

הן תגובות ממוקדות , נשמח לקבל תגובות מכל הסוגים, שיח שבו פתחנו הפעם-להמשך הדו
  :משלל כמו ,כלליות יותרוהן , העלינושת ובשאלות בתופעו

, הוא נמצא לתלמיד מסויים בשלב שבו יועילו כאשר נראה לנו שהסברים נוספים לא עושיםמה   -
  ?תראלא רק יבלבלו אותו יו

וגמאות האם תוכלו לתת ד? סבר מילולימלבד ה, המורה ספים עומדים לרשותאלו אמצעים נו  -
  ?סיונכםמנ

, תלמידיםהמספר , יתה מבנה הכגוןכ(ונכם את תנאי ההוראה  לשנות כרצשבידכם לעצמכםדמו   -
 להעלות בדעתכם אמצעים נוספים אזהאם תוכלו ). 'כוו, בגרותבחינות ה, מר שיש להספיקהחו

  ?להתמודד עם הבעיות שהועלו כאן
 


