יצירת 'רגעי מתמטיקה משמעותיים'

חוברת הדרכה
בת  3חלקים

הצתה

תדלוק

של סקרנות

חשיבה לוגית

הפעלת
מהלכי המורה

בנייה של הבנה רעיונית כדרך להביא להתכווננות של תלמידים ללימוד
מתמטיקה – תבטיח הצלחה לכולם
מאת קייל פירס וקרייג גת'רי
תרגום מאנגלית :זמנהוף שירותי תרגום
עריכה :צוות הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות
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הציתו את הסקרנות ,תדלקו את החשיבה הלוגית והפעילו את מהלכי
המורה!
כיצד תצרו תרבות של חיבור ושיתוף בשיעורי מתמטיקה שיבטיחו כי התלמידים מכוונים
ללמידה?
וכאשר התלמידים כבר מכוונים ומחוברים ללימוד ,כיצד נתמודד עם רעיונות מתמטיים חדשים
בדרך שתבנה את ההבנה הלוגית ותייצר שטף תהליכי לימוד לאורך זמן?
ולבסוף ,כיצד נבנה את השיעורים כך שכל תלמיד יוכל להיכנס ולהבין את התכנים המתמטיים
מבלי שיתייאש וירים ידיים?
אנו מאמינים שכל האמור למעלה הוא חלק חשוב בלימוד אפקטיבי של מתמטיקה ,אך הובלה
מוצלחת של שיעורי מתמטיקה שיתאימו לכולם אינה משימה קלה .מסיבה זו החלטנו ליצור
חוברת הדרכה בת שלושה חלקים 'לייצר רגעי מתמטיקה משמעותיים' ,שתסייע לכל מורה
להעביר שיעורי מתמטיקה שהתלמידים לא רק יאהבו ,אלא גם ילמדו בהם.
אם כך ,מהי החוברת ההדרכה 'לייצר רגעי מתמטיקה משמעותיים' וכיצד תוכלו להשתמש בה
כדי לתכנן את השיעורים שלכם?
ובכן ,ראשית נדרש מאיתנו לשנות את החשיבה על האופן שבו תלמידים לומדים ושבו אנו
מלמדים מתמטיקה.
יכול להיות שבשלב ראשון יעזור לכם להיזכר כיצד למדתם מתמטיקה בבית הספר.
כיצד זכורים לנו שיעורי המתמטיקה?
במשך יותר מעשור ,העברנו את שיעורי המתמטיקה באותה צורה שבה אנו למדנו כשהיינו
תלמידים .כלומר ,השתמשנו במודל של העברת אחריות הדרגתית בגישת "אני עושה ,אנו
עושים ,אתם עושים".
השיעורים היו בנויים בדרך כלל בצורה הבאה:
.1
.2
.3
.4

בדיקת שיעורי הבית.
הסבר של המורה על הגדרות ,נוסחאות ,אלגוריתמים ,צעדים ותהליכי ביצוע.
הצגה של דוגמאות על ידי המורה.
זמן תרגול בכיתה ו  /או בבית.
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ישנם מחקרים שהראו כי כאשר מלמדים לפי מודל העברת האחריות ההדרגתית ,תלמידים
יכולים להשיג ציונים טובים .יחד עם זאת מחקרים נוספים בחנו האם תלמידים באמת לומדים
ומבינים את החומר ,או שפשוט משננים את מה שהמורה מבצע ,מתוך הזיכרון.
 – Peter Liljedahlהאורח שלנו מפרק  21בפודקאסט – הוא אחד מהחוקרים הרבים שחוקרים
את נושא השינון .הוא חוקר האם שינון הוא אפקטיבי כאסטרטגיית לימוד כפי שנוטים לחשוב.
במחקר שבוצע על ידי  Liljedahlבכיתה בת  29תלמידים ,נמצא כי לימוד באמצעות מתן
הנחיות ישירות ופתרון דוגמאות עוד לפני שתלמידים מנסים לפתור בעיות דומות בעצמם הוביל
לכך ש:
א .למעלה מ 50%-מהתלמידים פשוט שיננו את הצעדים שבהם השתמשו המורים ואת
הדוגמאות שהוצגו.
ב .כ 20% -אימצו שיטות של העמדת פנים (כלומר נראו כאילו הם עובדים על הבעיה) או
עיכוב והשהייה (שימוש בשיטות של מניעה או דחיה של ביצוע העבודה).כ20%-
מהתלמידים נקטו התנהגות אותה ניתן להגדיר כהנמקה.
הצד הימני בתרשים הבא שהוכן על ידי  Laura Wheelrמדגים בצורה מצויינת את התוצאות
שלתיאור מקרה זה:
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במשך שנים ,העברנו שיעורי מתמטיקה בהתבסס על גישות מסורתיות בלי שהבנו שאנו יוצרים,
למעשה ,קבוצות של תלמידים שסומכים עלינו שנעשה את החשיבה עבורם .זה לא קרה בגלל
תלמידים שלא יכלו לחשוב או לא חשבו כפי שטען  , Peter Liljedahlאלא מכיוון שלימדנו אותם
שזוהי הדרך שבה מתקיים לימוד מתמטיקה.

גרמנו לתלמידים

לצפות מאיתנו
לקבל את מה
שדרוש להם

אנו מתכננים את השיעורים בהתבסס על
ההנחה שילדים לא יכולים או לא רוצים
לחשוב.

נדרשו הרבה ניסויים ,ניסיונות ,כישלונות ותיקונים חוזרים ונשנים עד שגילינו שיטות טובות יותר
להצגת אותו חומר לימוד במתמטיקה בכל שיעור .שיטות אלה נותנות מקום גם למקוריות רבה
יותר בלימוד:
•
•
•

העניין והשיתוף של התלמידים.
הבנת ההיגיון בהובלת התלמידים
מאבק יצירתי

לאחר שנים של העברת מצגות ,סדנאות והערות מפתח ,החלטנו שכדאי לזקק את מה שהצליח אצלנו
לכדי מודל שיוכל להיות מובן ומועתק בקלות לכל כיתה החל מגיל הגן ועד כיתה י"ב.

לצורך כך ,שינינו את התסריט של המודל המסורתי ללימוד מתמטיקה בכיתה ויצרנו את
חוברת ההדרכה בת שלושת החלקים – 'יצירת רגעי מתמטיקה משמעותיים' ,בתקווה
שתסייע לכל המורים בקידומם ובהפיכתם ,הם ותלמידיהם ,לפותרי בעיות גמישים ,דרך מאבק
יצירתי בכיתותיהם בכל יום.
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חוברת ההדרכה 'יצירת רגעי מתמטיקה' מורכבת משלושה חלקים עיקריים ,הקשורים קשר
הדוק אחד לשני ואף שזורים זה בזה:
 .1הצתת הסקרנות.
 .2תדלוק החשיבה הלוגית.
 .3הפעלת מהלכי המורה.

אנו מאמינים שאם נצליח להצית את הסקרנות בקרב התלמידים דרך שיעורים מבוססי פתרון
בעיות ,הם ייענו לאתגר ,יהיו מוכנים להיאבק ביצירתיות לתדלוק החשיבה הלוגית ויקדמו
הבנייה של מושגים ,מודלים ואסטרטגיות מתמטיות חדשות המבוססות על ידע מקדים .תצפיות
ושיחות עם התלמידים  -לפני ,במהלך ולאחר כל שיעור – יניעו את הפעלת המהלכים הנדרשת
של המורה ביצירת שאלות מועילות ומכוונות ,בגיבוש ובחיזוק הלמידה ובתכנון שלבי הלמידה
הבאים.
חלק  :1הצתת הסקרנות
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אנו חושבים כי מעורבות של התלמידים בלמידה ( (engagementהיא תפיסה שנעשה בה שימוש
רב ועם זאת ,היא עדיין השיטה הכי פחות מובנית ומובנת בחינוך.
מהי ,בעצם ,מעורבות? כיצד אנו יכולים למדוד כמה התלמידים מעורבים בשיעורי המתמטיקה
שלנו?
האם מספיק לומר כי הם מעורבים אם הם בוהים בנו בריכוז ללא כל הפרעה למהלך הלמידה?
במשך שנים רבות זה בדיוק מה שחשבנו" :כשהם מביטים בנו בשקט ,הם לומדים" .כיום אנו
כבר ממש לא משוכנעים בכך.
אנו לא מעוניינים שהתלמידים רק "יקשיבו" או יראו מעורבות רק מבחינת ההתנהגות .אנו
שואפים שהתלמידים יהיו מעורבים בצורה פעילה בשיעור  -לראות אותם תוהים ,שואלים
שאלות ,משתפים במחשבותיהם ,מעריכים ומשערים.
אנו רוצים שהתלמידים יהיו מעורבים מבחינה אינטלקטואלית וקוגניטיבית בשיעורים שלנו.
סוגיה זו היוותה אתגר רציני ,אך לאחר שנים שבהן ניסינו להבין איך להגיע למעורבות רבה יותר
בשיעורים ,התחלנו להרכיב אט-אט את החלקים העיקרים שיסייעו לכך לקרות באופן עקבי יותר.
הכל התחיל במודל המתמטי 'שלושת החלקים' של Dan Meyer

התמונה מתוך הבלוג של Dan Meyer
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יישמנו את השיטות של מודל 'שלוש החלקים' במשך מספר שנים ,קיבלנו תגובות חיוביות
מתלמידינו ולמדנו מניסיונם של מורים נוספים.
ראינו כי ישנו מגוון גדול מאד של דרכים ליישום משימות מתמטיות במודל 'שלוש החלקים"
והמשכנו ללמד תוך שאנו טועים ומתקנים לאורך כל הדרך ולומדים כמובן מה עבד ומה לא עבד.
כעת אנו רוצים לסייע לכם להשתמש בידע ובניסיון שנצברו ,בין אם מדובר בכלי ספציפי שאנו
חושבים שיעבוד בצורה הטובה ביותר או בשגרת לימוד שתסייע לשיעורים שלכם "לעוף" במקום
לצלוע.
נדגים כיצד יישמנו כל אחת מהטכניקות בשיעורים שלנו בכיתה.
לפני שנתחיל ,הבה נשוחח מעט על אחד מגורמי המפתח שהבנו שקשור לדרך בה אנו מיישמים
את המשימות המתמטיות בשלוש חלקים ,וכיצד הדבר עשה את כל ההבדל בהצתת הסקרנות
והחיבור בכיתה.

הכח בלספר סיפור
התאמצנו זמן רב כדי להגיע לרמה מספקת של הכישורים וההבנה הנדרשים לצורך יצירת שיעור
מבוסס פתרון בעיות ללא תקלות.
בתחילה ,פספסנו את החשיבות של שימוש באלמנטים סיפוריים בתוך המשימות המתמטיות
בשלוש חלקים שלנו ,ולא הבנו לעומק מדוע דן מסביר אותן בצורה של "סיפור מתמטי".
עם זאת ,הלימוד מניסיון וממשובים ,כמו גם המקום שנתנו ללמידה שלנו על יישום אפקטיבי
יותר של שיעורים מבוססי פתרון ,עשו את כל ההבדל.
אתם עלולים לחשוב " -מה הקשר בין לספר סיפור לבין לימוד תלמידים מתמטיקה?"
ובכן ,כפי שמסתבר ,יש קשר רב.
סיפור טוב מציג בהתחלה חלקי מידע דרך רמזים והבזקים ,דבר שמפעיל את תשומת הלב
וגורם לנו לתהות ולשאול שאלות .כל עוד אין לכם את כל המידע אתם מאוד רוצים לדעת את
התשובה.
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הסופר והתסריטאי ( Steven Pressfieldשכתב בין השאר את  )Legend of Bagger Vanceכותב
בבלוג שלו לגבי המבנה של שלוש חלקים ועל הדרך ליישם אותו בכל סיפור (אפילו בדברים
שאנו לא רואים בהם סיפורים).
הוא משתמש בדוגמא של הקלאסיקה של הרמן מלוויל – מובי דיק.
הנה "מובי דיק" בשלוש חלקים:
 .1קפטן אחאב מפליג אחר הלוויתן.
 .2אחאב רודף אחר הלווייתן עד קצה העולם.
 .3אחאב והלוויתן מתעמתים בקרב עד המוות
התמונה מתוך:
שיעור מתמטיקה שמתבצע כראוי ומצית את הסקרנות מתנהל באופן דומה:
בהתחלה ,לאורך חלק  1אתם מעוניינים שתתעורר בתלמידיכם מספיק מוטיבציה בכדי
"שירדפו" הם אחר הבעיה .לשם כך אתם שומרים לעצמכם חלק מהמידע ויוצרים ציפייה על
ידי שימוש באמצעים כמו סרטון ווידאו ,תמונה מעניינת או אפילו הקשר דרך סיפור בעל פה.
בשלב זה אתם מעודדים את התלמידים לשתף במחשבותיהם ותהיותיהם .השיח והבנייה
החברתית שמתרחשים במהלך השלב הזה הם בעלי חשיבות גדולה ליצירת אווירה נינוחה ולא
מאיימת בכיתה.
כל קול נחשב ,כל תלמיד נחשב.
ואז בתחילת החלק השנייה אנו מגיעים לנושאים שנמשיך לחקור ביחד.
לתלמידים ניתנת האפשרות לבצע הערכות והשערות בהתבסס על מה שהם יודעים עד כה,
ולשתף זאת עם חבריהם לכיתה או עם קבוצות הלמידה שלהם לפני שיתוף של כל הכיתה.
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במהלך שלב זה המורים עוקבים ,בוחרים ולמעשה יוצרים רצף בעבודת התלמידים וזאת תוך
יצירת שאלות מכוונות שמטרתן לקדם את החשיבה הלוגית העצמאית של התלמידים מבלי
לגזול מהם את האפשרות לחשוב בעצמם .זהו השלב שבו מתבצע התדלוק של החשיבה הלוגית
כאשר התלמידים נדחפים ,למעשה ,להיאבק באופן יצירתי במהלך ההתקדמות בתהליך פתרון
הבעיות.
בשלב זה תלמידים עובדים בשיתוף בקבוצות קטנות תוך בדיקה והשוואה עם קבוצות אחרות,
דבר שמאפשר חשיפה לתפישות שונות ו/או קידום של החשיבה העצמאית שלהם .ככל שאנחנו
מתקרבים לסיכום השיעור ,אנו מעוררים את החשיבה של התלמידים ומתחילים לבצע את
ההקשרים בין האסטרטגיות ,הכלים והייצוגים בהם השתמשו התלמידים לצורך פתרון הבעיה.
השאיפה היא ,שבסיום האיחוד והחיבור ,כל התלמידים מסכימים עם המסקנות ומשוכנעים
שהפתרון אליו הגיעה הכיתה הוא הפתרון המתבקש.
זה יכול להיות אפילו יותר מהנה בחלק השלישי ,כשמגיע הזמן לקבלת החלטה.
עד כמה התממשו ההערכות וההשערות המוקדמות של התלמידים?
התלמידים יווכחו אם הפתרונות שהם הגיעו אליהם קרובים או זהים לאלו המוצגים בסרטון
הוידאו ,ויחגגו במידה שאכן כך הוא הדבר.
זוהי הצורה שבה אנו רוצים שיתנהל וייחווה כל שיעור במתמטיקה ,ככל שאנו מתקדמים בלימוד
ובחקירה של מושגים חדשים ומחדדים את כישורי המתמטיקה שלנו.

אך לא זאת הצורה שבה נהגנו בהתחלה
מה שהצגנו לעיל הוא תוצאה של שנים של ניסיונות וכישלונות רבים ,שנבעו מהצורך להבין
בצורה המדויקת ביותר אלו אלמנטים נדרשים בכל שיעור להצתה קבועה של הסקרנות
שמתדלקת את החשיבה הלוגית.
כאשר רק התחלנו לעסוק ברעיון של סקרנות ,היינו שומרים את הבעיות המתמטיות מהעולם
האמיתי לפרק הזמן בשיעור שמגיע אחרי הוראת השלבים ,התהליכים והאלגוריתמים בדומה
למהלך שיעור מסורתי.
הרגנו את הסקרנות על ידי מתן מידע רב מדי כבר בהתחלה.
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לדוגמא :אם לימדנו לפתור יחסים מתמטיים ,זה מה שהיינו עושים:
לימוד מקדים של כל הצעדים והפרוצדורות ומעבר מהיר לאלגוריתם או לשינון של "טריקים"
ודרכים לפתרון לפני הבנה של החומר (במקרה כזה תוך יצירת העתקה ושכפול).
בקשו מהתלמידים לשער מהי
הבעיה אותה אנו חוקרים על ידי
הצגת תמונה או סרטון וידאו
דומה לזה המוצג מימין
התלמידים יהססו בהתחלה
להשתתף בשל החשש לטעות.
לאחר מכן שתפו במהות הבעיה
או הציגו את נושא הבעיה.

לאחר צפייה בסרטון הוידאו לעיל ,ניתן לשאול שאלות כמו:
•
•

כמה כפיות נדרשות להכנת  3כוסות?
כמה כוסות תכינו בשימוש ב  55כפיות?

בקשו מהתלמידים לפתור את הבעיה .מה אתם חושבים שיקרה בשלב הבא?
בערך חצי מהכיתה ינסו לפתור את הבעיה על ידי חיקוי של צעדים ,אלגוריתמים ותהליכי פתרון
שהוצגו בדוגמאות מתחילת השיעור.
מה יעשו התלמידים מהמחצית השנייה של הכיתה בזמן הזה?
קרוב לוודאי שינסו לבצע ניחושים לפתרון.
הם יעמידו פנים שהם מנסים לפתור או ינסו להרוויח זמן ,בידיעה שבעוד מספר דקות "נבוא
להצלתם" ונציג את הפתרון.
במשך שנים תהינו כיצד נוכל לבצע זאת בצורה טובה יותר .ידענו ששיעורי מתמטיקה יהיו
מעניינים בהרבה אם נשלב את המשימות בנות שלוש החלקים בשיעור ,אך כל סקרנות
שהצלחנו לעורר בתלמידינו נמוגה מהר מאד.
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לאחר ניסיונות רבים ,קבלת משובים וקריאה ,למדנו רבות על דרכים למשיכת תשומת לב של
קהל ועל הדרך בה נוכל ליישם זאת כדי להפוך את שיעורי המתמטיקה בכיתה לבלתי נשכחים.
כתוצאה מכך ,הגענו לארבעה אלמנטים הנחוצים להצתת הסקרנות ,כך שהתלמידים יהיו
קשובים מתוך עניין והתרגשות וכך נוכל לתדלק את החשיבה הלוגית במתמטיקה.

הצתת הסקרנות באמצעות "שביל הסקרנות"
מה היה חסר בניסיונותינו המוקדמים להצתת הסקרנות בשימוש במשימות המתמטיות בשלוש
חלקים?
ובכן ,סקרנות!
בגלל האחיזה החזקה בגישה המסורתית של "אני אבצע ,אנו נבצע ,אתם תבצעו" ללימוד מוקדם
של כל הכללים ,הצעדים והפרוצדורות לפתרון בעיות ,העלמנו כל סיכוי לסקרנות.
אם ברצונכם לייצר שיעורי מתמטיקה עשירים בסקרנות ,אנו מאמינים שהדרך הטובה ביתר
לעשות זאת היא על ידי הטמעת השיטה של ארבעת החלקים ,שאנו מכנים "שביל הסקרנות".
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בהמשך ,אנו מתכוונים להציג כל אחד מהחלקים של שביל זה ,כולל דוגמאות ,כך שתוכלו לראות
כיצד הוא פועל .אנו נציג ביחד את כל החלקים כמסגרת ליישום שביל הסקרנות בכיתה שלכם.

 .1הסתרת מידע
החלק הראשון בשביל הסקרנות הינו הורדת הרף ,וזאת בכדי להבטיח שכל התלמידים יוכלו
להשתתף במטלה .לשם כך נימנע מ"ריצה" ישר לעבר לימוד הפרוצדורות ותהליכים בתחילת
שיעור המבוסס על פתרון בעיות.
הרעיון הוא להפוך את סף הכניסה למטלה למאוד נמוך ,כך שכל הכיתה תוכל להתחיל בה ,אבל
במקביל להשאיר את המטלה מעניינת ומעוררת חשיבה כך שכל התלמידים ירצו להשתתף מיד
בתחילתה.
כאשר אנו נמנעים מלמסור לתלמידים חלק מהמידע ,אנו מעוררים רגעי סקרנות אצל כל תלמיד
בכיתה.
על ידי מתן מידע רב מדי על ההתחלה ,כפי שאנו מבצעים במהלך מסורתי של שיעור ,לא נותר
לתלמידים למה לצפות ,וכך כל סקרנות פוטנציאלית "נשאבת" מהשיעור.
אבל על ידי אי מסירת המידע כולו ,אתם יכולים ליצור אווירה של תהייה וסקרנות כך שהתלמידים
מתחילים לשאול "מה בעצם קורה כאן?".
אם אתם כמונו ,אזי יכול להיות שתחשבו בטעות שהפיכת השיעור למעניין יכולה להיות על ידי
הצגת סרטון וידאו בהתחלה .במיוחד סרטון הכולל אותנו (המורים) בתוכו!
אולם אלו מאיתנו שניסו לשלב את הדרך המתמטית בת שלושת החלקים בשיעור ,הבינו מהר
מאד שסרטון וידאו לבדו לא יעשה את העבודה .היינו זקוקים למאות ניסיונות בשיעורים כדי
לגלות את התבנית ההופכת את השיעור למסקרן – בין אם נוצרו על ידי Dan Meyer, Robert
 Kaplinsky, Graham Fletcherאו על ידינו – והתבנית הזו מכילה את המשימות שבהן נמנענו
מלמסור לתלמידים את רוב המידע מראש.
לדוגמא :כאשר נתקלנו בבעיה זאת
המופיעה בספר הלימוד ורצינו להפוך אותה
לנגישה יותר:

שטח מירבי
למאיה יש  18מטר של חבל ליצירת ערוגת
פרחים מלבנים .אלו צורות יתנו את שטח
הערוגה הגדול ביותר?
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בזמנו ,אסטרטגיות הפעולה שלנו היו לשנות את השם בבעיה לשמו של אחד התלמידים בכיתה
או אפילו לשנות אותו לשמנו .יכולנו גם לשנות את התוכן ממשהו פחות מעניין כמו ערוגת פרחים
למשהו יותר עכשווי ומודרני כמו טלפון סלולארי.
אבל אסטרטגיות אופייניות אלו לא סייעו להגדלת ההשתתפות והעניין של התלמידים.
במקום להשתמש בטקטיקות אלו ,מה יקרה אם נשנה את הבעיה על ידי הסתרת חלק כמה
שיותר מידע?
הנה הדרך בה הוצגה לבסוף הבעיה ,בהתבסס על מערך שיעור שקראנו לו "ערבוביה של
היקפים":
התלמידים צפו באנימציה קצרה על קבוצת "מקלות" מפוזרים על המסך שמתחברים יחד ליצירת
סוגי מלבנים שונים.

בניגוד למתן כל הנתונים מיד בהתחלה ,הרי שהמחסור בנתונים יוצר אצל הצופה תחושה של
מסתוריות .הוא לא יכול להימנע מהשאלה מה בעצם קורה פה...
במקום מתן משקל יתר לעצם הרעיון של שימוש בבעיות מה"עולם האמיתי" או ב"מציאות" בכדי
להפוך את השיעור שלכם למשמעותי יותר ,זכרו מה עושה סיפור טוב :הוא חושף בהתחלה
מעט מידע (מספיק בכדי לייצר שאלות ותהיות) ושומר את התשובות לסוף הסיפור.
ברגע שהחסרתם חלק מהמידע ונתתם לתלמידים שלכם משהו לחשוב עליו ,כבר התחלתם את
החלק השני של שביל הסקרנות  -בניית ציפיות.
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 .2בניית ציפיות
הסיבה שהחסרת חלק מהמידע היא קריטית עבור הסקרנות ,הינה שהיא בונה מערך ציפיות
אצל הקהל שלנו.
כאשר אנו מציגים גישה חדשה לחקירה ובדיקה ,אנו יכולים לבקש מהתלמידים להצטרף דרך
בעיה מילולית .אך במקרה כזה אין לנו מה להציע או לתווך מעבר למילים עצמן .הדבר עלול
ליצור בעיה כאשר מנסים להצית סקרנות ,מכיוון שרוב הבעיות המילוליות הן בסופו של דבר
אוסף של משפטים שלא מאפשרים לבנות קו סיפורי כלשהו או תוכן מעניין ששווה להשקיע בו
מחשבה.
שימוש בסרטוני וידאו בשיעורי מתמטיקה אינו מבטיח את הצתת הסקרנות של התלמידים ,אך
תהיו בטוחים שתלמידים יגיעו להבנה ברורה יותר אם תצליחו לתמצת את התרחיש ל2-3-
משפטים .לא צריך יותר.
אם תמונה שווה  1,000מילים כמה שווה סרטון ווידאו?
המחקרים שלנו אומרים – לפחות  1.8מיליון מילים.
זה עשוי להיראות לכם כסתירה  -לכאורה ,אנו מעודדים לשתף אלפי (או אפילו מיליוני) מילים
ללא קשר לתוכן של הבעיה הנחקרת כשהשלב הראשון להצתת הסקרנות הוא דווקא הסתרת
חלק מהמידע.
זה היופי בגישה לשיעורים מבוססי בעיות בדרך זאת .היא מאפשרת לנו לשתף עושר של מידע
על התכנים אותם נבדוק ,בעוד אנו מונעים פרטים מרכזיים בצורה המאפשרת בניית התרגשות,
ציפייה ותהיה.
לדוגמא :שימו לב למילים
הרבות שמופיעות בסרטון וידאו
זה כחלק מהחלק הראשונה של
"מטלה בשלושה חלקים בנושא
נרות בוערים" .במקביל
להסתרת פרטים מרכזיים רבים
ב TapintoTeenMinds.com
התלמידים צופים בנר הדולק
ואז נשרף עד תומו בטכניקה של
הילוך מהיר (.)Time-lapse
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ללא שאלות בכלל ,תלמידים רבים עוברים לשלב השלישי של שביל הסקרנות.
 .3הבחנה ותהייה
עד כה הצגנו שיטה של הסתרת מידע מן התלמידים בצורה מושכלת כך שהמטלה מוצגת
לתלמידים באופן שגורם להם לפתח ציפייה לקראת ההמשך.
תהליך זה מסייע להגיע לסקרנות הטבעית שכולנו נולדים איתה ,אך מכיוון ששיעורי מתמטיקה
מועברים בדרך כלל ללא עירור סקרנות מרובה ,עלינו להיות יותר ממוקדים בהזמנת תלמידים
לבטא ולהציף את הסקרנות המודחקת שלהם אל פני השטח.
זוהי הסיבה לכך שלפני הצגת סרטון
וידאו או תמונה ,בשיעור המבוסס על
פתרון בעיות ,אנו מזמינים את
התלמידים להשתתף בפרוטוקול
הבחנה ותהייה .זאת באמצעות טבלה
שהכותרות שבה הן 'הבחנה'
ו'תהיה'.

לדוגמא ,לפני הצגת סרטון הוידאו
הראשון מתוך R2D2 Post-it Notes
 Taskשאלו את התלמידים לגבי כל
דבר שהם הבחינו בו או תהו לגביו.
התלמידים יצפו בלוח מודעות
המכוסה בהודעות שונות ,ולבטח יעלו
הבחנות ותהיות רבות.

התלמידים שלכם עשויים לרשום דברים כגון:
•
•
•

כמה זמן לקח להדביק את כל מדבקות ההערות הללו?
איזו תמונה אתם מכינים?
הוא לובש מכנסיים קצרים
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•
•

אלו הם וילונות ישנים
כמה מדבקות הודעות צריך על מנת למלא את כל הלוח?
ועוד סעיפים רבים.

הדבר עשוי להיראות מוזר בהתחלה עבור התלמידים.
זכרו ,סביר להניח שהם אינם רגילים ללמוד מתמטיקה בצורה זאת ,ולכן יכול להיות שתרגישו
בשלב זה מעט רתיעה מצדם.
בכדי להבטיח שהתלמידים מרגישים בנוח עם ההבחנות והתהיות שלהם ,אנו נוטים להעניק
לתלמידים עד  60שניות לחשוב ביחד (או פרוטוקול זהה) .זאת מכיוון ששיתוף רעיונות עם
שכן או חבר הוא פחות מאיים ומעניק תחושת תוקף.
תהליך זה נותן לתלמידים את האפשרות לבחון את רעיונותיהם יחד עם חבר או שניים
נוספים לכיתה במקום עם כל הכיתה .זוהי השקעת זמן חשובה ביותר בכדי להבטיח
שהתלמידים יהיו מוכנים ומעוניינים לשתף את רעיונותיהם עם כל הכיתה.
אפשרו לתלמידים לשתף את כל אבחנותיהם וודאו שאינכם מתעלים את החשיבה שלהם על
ידי הבעת התרגשות יתירה משיתוף רעיון הקשור למתמטיקה .הדבר מאפשר לכולם להיות
מעורבים ולנסות להבין בצורה פעילה את מה שמתרחש .בדרך זו הם עשויים להרגיש שהם אכן
תרמו משהו לשיעור.

העצמת קול התלמידים
פנייה לתלמידיכם לקבלת תשובות בנוגע להבחנות ולתהיות שלהם היא דרך להעצמה .פנייה
כזו מאפשרת להם לעצב את השיעור ולשתף בדעותיהם ובמחשבותיהם.
עשו מאמץ לענות על כמה שיותר שאלות ותהיות של התלמידים שאיתן תוכלו להתמודד ,ושמרו
להמשך שאלות הדורשות מכם יותר מחשבה ובירור.
למרות שלכל שיעור המבוסס על בעיות יש מטרת למידה מוצהרת ,אנו מנסים לעורר ולדובב,
ומעודדים את התלמידים להבחין ולתהות בכדי שירגישו שיש להם השפעה וכח מסוימים .זאת
בניגוד למצב שבו אנו מובילים אותם לעקוב אחר תהליך לימוד מסוים כמצופה במערכי שיעור
סטנדרטיים.
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בשלב זה ,אתם יכולים לבחור את התהיות הקרובות ביותר לבעיה שבה תכננתם לטפל ,ולכוון
את השיעור לכיוון אליו רציתם להתקדם – כל אלה תוך העצמת התלמידים שהתהיות שלהם
נבחרו להמשך עבודה.
לעתים ,שאלה מסוימת לא עולה בדיון .אל תפחדו! צפו מראש מהן האבחנות והתהיות
שהתלמידים עשויים להעלות  -כאלה שיעזרו לכם להגיע אל מטרת השיעור.
אל תשכחו :לאחר השיעור ,חזרו וטפלו בתהיות נוספות שנשארו פתוחות ובכך חזקו את בטחונם
של התלמידים בכך ששווה תמיד לשתף את מחשבותיהם ורעיונותיהם בכיתת לימוד מתמטיקה.

אין רכיב העומד בפני עצמו
ניתן בקלות לחשוב על כל רכיב ב'שביל הסקרנות' כחלק "העומד בפני עצמו" ,אך זהו בפירוש
לא כך.
שיעורים רבים לא התקדמו כראוי בשלבים המוקדמים המעבר שלנו מהמודל המסורתי של
העברת אחריות הדרגתית לפורמט של שיעור מבוסס פתרון בעיות .הסיבה לכך הייתה
שהחמצנו חלקים משביל הסקרנות.
לקח לנו זמן רב ללמוד כי הבחנה ותהייה משליכים על מידת ההצלחה במטלה וזאת הודות
להיווצרות ציפייה שנובעת מהחסרת המידע.
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אילולא היינו מתאימים מראש את המשימה למצב של מניעת חלק מהמידע בכדי ליצור ציפייה,
לא היה נשאר דבר שיעודד את התלמידים להבחין בה ולתהות לגביה.

 .4הערכה ואומדן
לאחר כל העבודה הקשה שנעשתה בהחסרת חלק מהמידע במטרה ליצור ציפייה אצל
התלמידים לקראת שלב ההבחנה והתהייה ,אנו מוכנים לאפשר לתלמידים להתמודד עם אחד
הכישורים החשובים ביותר ודווקא הפחות מודגשים :הערכה ואומדן.
לא רק שהערכה ואומדן הינם יכולות מתמטיות חשובות ביותר שיש להתנסות בהן הרבה
יותר ,אלה הם גם דרך מצוינת להשאיר את התלמידים מחוברים למטלה.
אם נבקש מן התלמידים לבצע בשלב ראשון אומדן ואז לשתף את שכניהם לכיתה בהערכתם,
אנו יכולים לגרום לתלמידים להשקיע יותר מזמנם בבעיה ,כמו גם להגביר את המיקוד והעניין
שלהם בה .כל זאת תוך שאנחנו גורמים להם להפעיל כישורי חשיבה מרחבית עוד לפני שהם
קופצים לשלבי ביצוע הפתרון ,תהליכיו והאלגורתים שלו.
אנחנו ממליצים לכם לאמץ בשיעורים שלכם פרקטיקה של הזמנת התלמידים לתאר מה נראה
להם לא סביר בתרחיש מסוים ,או הזמנה שלהם לנסות להגדיר "טווח הגיוני" על ידי כך שתציגו
הערכות גבוהות מדי או נמוכות מדי.
לדוגמא :בבעיה המתמטית בת  3החלקים "דוריטוס במספר טעמים" הבמה מוכנה
לפרוטוקול הבחנה והתהייה על ידי יצירת ציפייה באמצעות הסתרת חלק מהמידע.
בסרטון הוידאו הקצר ,רואים התלמידים
כיצד שקית של דוריטוס במספר טעמים
מועברת בין אנשים שונים כדי שייקחו
חתיכה אחת ויאכלו אותה.
לאחר הצפייה אנו מעלים את השאלה:
• כמה חתיכות של דוריטוס חריפים יש
בשקית?
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בנקודה זאת אנו יכולים לבקש מהילדים לשתף את האומדנים שלהם בהתבסס על ניסיונם
הקודם ועל הידע שלהם לגבי שקיות דוריטוס ,הם מוזמנים כמובן להתייחס גם למה שהם
מסיקים מהסרטון.
כאשר התלמידים יתחילו לשתף את אומדניהם ,בשלב ראשון עם שכניהם ולאחר מכן עם כל
הכיתה ,תגלו משהו מדהים למדי.
בדרך כלל ,האומדנים הראשונים יימסרו ללא רגש מיוחד .אך שימו לב מה קורה ככל שעולים
עוד ועוד אומדנים .לפתע ,גם התלמידים שנראו הכי פחות מתעניינים בדיון מתעוררים לחיים –
למה? כי הם מבינים שחלק מהאומדנים ששותפו הם אבסורדיים לגמרי בהשוואה לאומדנים
שהם הציעו .כעת הם רוצים מאד להוסיף את קולם לדיון ,כדי להבטיח שכאשר המספר האמיתי
של שבבי הדוריטוס יתגלה ,כולם יידעו שהאומדן שלהם היה המדויק ביותר.
כעת לאחר שכל תלמידי הכיתה נתנו אומדנים רבים והם שותפו ונרשמו בכיתה בכדי להגיב
עליהם ,אנו יכולים להתקדם לסיבה האמיתית שבגינה אנו רוצים להצית את הסקרנות בשלב
הראשון....

בכדי לתדלק את החשיבה הלוגית
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חלק  :2תדלוק החשיבה הלוגית

עד כה שיתפנו אתכם בסקירת שלושת החלקים ליצירת רגעי מתמטיקה ( Make Math
 )Momentsובדרך שבה שביל הסקרנות יכול לסייע ביצירת השתתפות ועניין במהלך שיעורי
המתמטיקה.
כעת נפרט למה הכוונה ב'חשיבה לוגית' וכיצד ניתן להבטיח שהשיעורים שלנו יהיו מלאים
בחשיבה ובהוכחות מתמטיות.
כמורים ,לעיתים אנחנו כל כך ממוקדים ביצירת הגישה ,שאנו שוכחים לגבי המתמטיקה עצמה.
חיבור התלמידים הוא אתגר קשה ,במיוחד תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים ,לכן קל להגיע למצב
שבו ההשתדלות שלנו להשגת תשומת לבם ,נעשית באופן בו אנו מאבדים את ההקשר של
הדבר אותו אנחנו מנסים לעשות מלכתחילה :לעזור להם להבין את המתמטיקה.
בעוד שחשוב לנו מאד למצוא דרך
להתחבר לתלמידים שלנו ולגרום להם
להיות סקרנים ושותפים בשיעור ,הרי
שהתוצאות הינן ריקות וחסרות משמעות
אם אנו נכשלים ביצירת הבנה של הנושאים
המתמטיים שאותם אנו מעבירים.

הבה נצלול עמוק יותר לתוך המשמעות של תדלוק החשיבה הלוגית
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מדוע חשוב לתדלק חשיבה לוגית אצל תלמידים?
כאשר הרגשנו שהתקדמנו משמעותית לעבר הצתת הסקרנות אצל תלמידינו והתחלנו לגלות
את האלמנטים של שביל הסקרנות ,התחילה להתגלע בעיה יישומית נוספת:
התלמידים שלנו אמנם היו מחוברים יותר מאשר בעבר ,אך עדיין לא הבינו את המתמטיקה.
עבדנו שעות נוספות כדי לגלות דרכים שבהן נוכל להצית את הסקרנות של התלמידים באופן
עקבי ולצד זה גם להגיע לתובנות נוספות ולכישורים רלוונטיים .מצאנו את עצמנו נסוגים אחורה
למה שידענו לעשות באופן הטוב ביותר :הוראת צעדים ,פרוצדורות ואלגוריתמים.
הקדשנו זמן רב לתכנן את המטלות ולהעביר אותן כך שיהפכו את התלמידים לסקרנים ,אבל אז
"גזלנו" מהם את החשיבה ,על ידי כך שהראינו להם כיצד לפתור בעיות באמצעות דוגמאות
וזאת מבלי שנתנו להם סיכוי להתקדם דרך נתיב אמיתי של פתרון בעיות.
במהלך המסע שלנו למדנו שלמרות שהצתת הסקרנות הינו שלב חשוב ואפילו חיוני בהובלה
שלנו לעבר לימוד מתמטיקה אפקטיבי ,הרי שכל המאמצים הם לשווא אם הם מתבצעים בנפרד
וללא הכוונה של תדלוק החשיבה הלוגית.
על ידי מתן הזדמנויות לתלמידים לתדלק את החשיבה הלוגית שלהם ,הצליחו אותם תלמידים
שהיו מעורבים בשיעור ,למנף את הסקרנות שלהם ולמצוא עניין מחודש מתוך ההבנה של
הלוגיקה – זו שכה נחוצה לביצוע הקשרים ולפיתוח נטייה חיובית כלפי מתמטיקה.
למרות שקיימות דרכים רבות לתדלק את החשיבה הלוגית במתמטיקה ,אנו מציעים ארבעה כלי
יישום ,שאותם תוכלו למנף במהלך כל שיעור מתמטיקה במטרה לסייע לתלמידים בביצוע
הקשרים ובהבנייה של מושגים חדשים תוך פיתוח שטף תהליכי לימוד עם הזמן.
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כלי מס 1.לתדלוק החשיבה הלוגית – מניפולציות מוחשיות
במעבר מהמודל המסורתי של העברת אחריות הדרגתית למודל שלושת החלקים של "יצירת
רגעי מתמטיקה משמעותיים" ,אנו משתמשים בהנחיה ישירה להצגת הקונספט החדש .זאת על
ידי ביצוע מודלים לשלבים השונים ,כללים ,פרוצדורות ואלגוריתמים ,ואז ניצול הזמן הנותר כדי
להסביר מדוע הם עובדים.
הבעיה בגישה זאת הייתה שהתחלנו ממשהו שאינו מוכר לתלמידים וניסינו לעזור להם למצוא
את דרכם בחזרה למה שהם מכירים; זאת במקום להוריד את הרף ,כך שהם יוכלו לממש את
הידע הקודם שלהם להרכבת הקשרים לקונספט החדש.
בכדי להתחיל שיעורי מתמטיקה בנקודה בה התלמידים מסוגלים לגשת לידע הקודם שלהם,
עלינו להימנע מלמהר לעבר הפשטה באמצעות בניית הקשרים מובנים ולעומת זאת להתחיל
להתחיל להפוך חומר למוחשי.
קחו למשל את הדוגמא של מטלת כמות הקפה .הנמצאת ב .Make Math Moments Academy
בבעיה זאת המתאימה לגילאי סוף היסודי  /חטיבת הביניים ,התלמידים רואים אדם מכין קפה
במכונת אספרסו עד שנדלקת נורית "הוסף מים".
כמה ספלי קפה נוספים ניתן להכין עם המים שנותרו במכל המים?

המידע הבא ניתן לתלמידים:
•
•
•

היו במיכל  8כוסות מים לפני
תחילת הכנת הקפה.
הוכנו  5ספלי קפה לאחר שנדלקה
נורית הוספת המים ובנוסף:
נותרה כוס מים אחת במיכל.
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זוהי מטלה מצוינת לתדלוק החשיבה הלוגית לחשיבה בשברים .עם זאת ,היא עשויה להיות
קשה ביותר במידה והתלמידים נוטים לרוץ מייד לפרוצדורות והפשטה.
אגב ...האם שכחנו להזכיר שאנו לא עושים שימוש במחשבונים במטלה זאת (או כל מטלה
אחרת) שמיועדת לתדלוק החשיבה הלוגית וזאת לצורך בניית חשיבה מושגית?
אם כך כיצד תיראה ההמחשה בבעיה ספציפית זאת?
ובכן ,שימוש במניפולציות מתמטיות ,כגון חיבור קוביות ,יכול לעזור לארגון החשיבה .בעוד
שבמיכל היו  8כוסות מים בהתחלה ,ומכיוון שנותרה כוס מים אחת כאשר נדלקה נורית "הוסף
מים" אנו יודעים כי  7כוסות מים חולקו בצורה שווה בין שבעה ספלים.
כך זה עשוי להיראות:

לא רק שהתחלת ההמחשה עוזרת לתלמידים להסתמך על הידע הקודם שלהם ,היא גם חיונית
לתדלוק החשיבה הלוגית סביב דברים שונים ולתדלוק ההבנה מדוע דברים עובדים באופן
מתמטי.
למרות שזה אולי נראה ברור מאליו שאנו פשוט מחלקים  7כוסות מים ל  5ספלים ,הדבר עלול
היה להיות לא מובן מאליו במידה והיו שני סוגי חלוקה.
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זה בסדר אם אתם חושבים:
"הייתי בן יום כשלמדתי על שני סוגי החילוק!"" ,זה משחק ילדים"!
אנחנו איתכם בנושא זה!
 10שנים שלמות לימדנו ,לפני שהבנו שניתן להסתכל על חילוק בשני אופנים ושההקשר של
הבעיה הוא שקובע באיזה אופן להשתמש.
על ידי המחשה של מטלה זו ,התלמידים יכולים לחלק באופן פיסי את  7כוסות המים ל 5-ספלי
הקפה בכדי לגלות את כמות כוסות המים לספל קפה (או היחס ההפוך של מספר ספלי הקפה
לכוס של מים).

מכיוון שחילקנו כל כוס של מים לחמישיות ,תוכלו לראות שכל קובייה מייצגת חמישית כוס של
מים.
מכיוון שכל ספל מקבל  7קוביות ,אנו יכולים להגיד שכל ספל קפה עושה שימוש בשבע חמישיות
כוס של מים או כוס ושתי חמישיות של מים.
מה שהחל את הבנייה יכול לעזור לנו גם לבצע הקשרים ולראות נקודות מבט חדשות דרך
השימוש בייצוגים.
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לדוגמא ,אם נזכור כי שבע כוסות המים שלנו התחלקו לחמישה חלקים ,אנו יודעים כי כל קובייה
כחולה מייצגת חמישית כוס של מים.
עם זאת ,אנו יכולים לקבוע גם כמה ספלי קפה מייצגת כל קובייה כחולה על ידי ייחוס בצורה
הפוכה:

אנו יכולים לראות כי ניתן להתייחס אל היחס או קבוע היחס בשתי דרכים:
•

שבע חמישיות כוסות מים עבור ספל קפה

או באופן הפוך:
•

חמש שביעיות של ספל קפה עבור כוס מים אחת.

מה שקל לפספס זה את החשיבות של הגישה האותנטית לפתרון הבעיה וסידור באופן פיזי
של הקוביות הכחולות לצורך החשיבה הלוגית.
כאשר אתם (או התלמידים) פשוט מובלים באופן פאסיבי דרך סדרה של תמונות כפי שביצענו
כאן במאמר ,זה הופך אותנו (כותבי המאמר) לבעלי החשיבה במקומכם (או במקום תלמידיכם).
וודאו שאתם מאפשרים מספיק זמן לתלמידים לגשת בצורה אותנטית למטלות ,כך שיש להם
מספיק זמן להבנת ההיגיון שבמתמטיקה .בעשותכם זאת ,יתחילו לצוף אסטרטגיות ומודלים
מתמטיים חדשים.
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כעת ,אנחנו ,המורים ,נכנסים במטרה להניע עוד קדימה את החשיבה .הרעיון של התחלה על
ידי ביצוע מוחשי הינו בעל שמות רבים כגון:
•
•
•
•

דהייה מוחשית.
מוחשי ,ייצוגי ,מופשט (.)CRA
מוחשי ,ציורי ,מופשט ( )CPAו,
ניסיוני ,שפה ,ציורי ,סימבולי (.)ELPS

בעוד שהרעיון המרכזי נשאר דומה ,הרי שלמרבה הצער ,חלק גדול מן המקורות ששמים דגש
על רעיונות של המחשה ,עלולים להביא (לעיתים שלא בכוונה) להכנסתם תחת פרוצדורות
ממוסגרות ומוגדרות ,במקום לבנות קודם את ההבנה הנדרשת.
אז אנא זכרו מחשבה כאשר אתם קוראים את ההפניות לשיטות השונות מעלה.

שתי דרכים לשימוש במניפולציות מוחשיות עבור חשיבה
במהלך לימוד מתמטיקה אפקטיבי ניתן להשתמש במניפולציות מוחשיות בשתי דרכים :ככלי
לחשיבה וככלי לייצוג חשיבתי.
כאשר מציגים בפעם הראשונה מושג מתמטי ,השימוש במניפולציה להמחשה יכול לעזור
לתלמידים ככלי לחשיבה לצורך פתרון בעיות והגעה לפתרון .הדבר נכון במיוחד עבור תלמידים
שעדיין אינם מסוגלים לבצע ויזואליזציה של רעיון מתמטי במוחם וחייבים לייצר מניפולציות
המייצגות כמויות בכדי לפתח הבנה ואמון בהתנהגויות ותבניות מתמטיות שלפניהם.
כאשר אנשי חינוך שומעים את המילה "מניפולציה" בשיעור מתמטיקה ,רבים מקבלים את
התמונה של תלמידים מתקשים התלויים בכלים מוחשיים אלו לצורך פתרון בעיה באסטרטגיות
לא יעילות.
אולם זוהי זווית ראיה צרה על האופן שבו מניפולציות יכולות לשמש ככלי לחשיבה בשיעור
מתמטיקה ,כמו גם מסגור של השיטות שעושות שימוש במניפולציות ככאלו שאינן יעילות.
מניפולציות ניתנות וצריכות להיות בשימוש המורה ככלי לחשיבה כמו גם ככלי לייצוג חשיבה,
כך שהתלמידים יוכלו לבנות את כל חמש המיומנויות המתמטיות .עם זאת ,אם המיקוד בכיתה
הוא על שינון צעדים ופרוצדורות ולא על הבנה ,אז יהיה קשה לשנות את דעתו של מי שמאמין
כי מניפולציות מוחשיות הן כלי רק עבור תלמידים המתקשים ללמוד.
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אם כך ,כיצד נוכל לשנות את הקונספט השגוי?
על ידי העדפה של תהליכי הבנה אצל תלמידים על פני שינון וזכירה בלבד .אחת מהדרכים
הטובות ביותר עבור התלמידים להפגין את הבקיאות הלוגית שלהם לגבי הדרך בה פועלת
המתמטיקה ,הינה על ידי שימוש במניפולציות מוחשיות ככלי לייצוג החשיבה.
יכול להיות שתלמיד שרכש הבנה
מושגית מעמיקה במתמטיקה,
עדיין לא פיתח את כישורי
ההנמקה האדפטיבית הנחוצים
בכדי להסביר את אופן חשיבתו
לחבר או למורה.

כאשר תלמידים מייצגים חשיבה מתמטית בשימוש בסמלים ואלגוריתמים ,זה מצויין לבקש
מהם" :שכנעו אותי מדוע מה שכתבתם אכן עובד" .במקרים שבהם תלמידים צריכים לשכנע
את הקהילה המתמטית לגבי צורת חשיבתם ,ניתן להשתמש במניפולציות המחשה לשימוש
ככלי לייצוג החשיבה.
תלמידים רבים עשויים להירתע מהרעיון בהתחלה .עם זאת ,אם נתמיד בכך ,התלמידים יבינו
כי תהליכי הנמקה והוכחה הינם עצם העשייה המתמטית ,יותר מאשר שינון חסר מחשבה.
על ידי התמקדות בבניית הבנה רעיונית בשיעורי המתמטיקה בכיתה ,התלמידים יוכלו לעבור
מהמחשה לחשיבה מופשטת ,תוך כדי רכישת מיומנות בביצוע אלגוריתמים ותהליכים שאותם
יזכרו ושבהם יתנו אמון.

כלי מס  2לתדלוק החשיבה הלוגית :ייצוגים מרובים
אסטרטגיית הפעולה השנייה לתדלוק חשיבה לוגית בשיעורי מתמטיקה כוללת סיוע לתלמידים
בביצוע קשרים בין ייצוגים מרובים .כפי שלמדנו בשיטת הפעולה הקודמת ,מניפולציות
המחשה אינן רק כלי המסייע לחשיבה ,אלא מסייע גם לייצוג חשיבתי.
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כאשר אנו חושבים על מתמטיקה ,הייצוגים מסייעים לנו לגשת ולבנות את ההבנה של כל
מושג.
בין אם למדתם בכיתה שבה המיקוד היה בעיקר על ייצוגים מופשטים על ידי שימוש בסמלים
כגון ספרות ,אותיות וסמלים ,או בכיתה שבה נעשה שימוש בייצוגים מוחשיים ,מילוליים,
ויזואליים ומופשטים – הרי שלכל מושג מתמטי ניגשים דרך ייצוג .בין האתגרים שאנו כמורים
למתמטיקה עומדים בפניהם ,ניתן למנות את היכולת לגמישות מחשבתית על מנת לראות ולחבר
בין ייצוגים מרובים של מושגים מתמטיים .זאת תוך סיוע לתלמידים לפתח את ההבנה שלהם.
מכיוון שהתלמידים ניגשים למתמטיקה דרך מודל לימוד מבוסס פתרון בעיות ,איננו יכולים פשוט
להראות לתלמידים ייצוגים מרובים ,אלא דווקא לעודד אותם להעלות מודלים מתמטיים חדשים
ולבצע את ההקשרים בין ייצוגים במהלך השיעור.
בעבר ,כאשר העברנו את שיעורי המתמטיקה באמצעות דיבור ,יכולנו לתכנן מראש כל אחת
מהאסטרטגיות שנראה לתלמידים בשיעור ואז לבסוף להגיד לתלמידים באיזו אסטרטגיה
להשתמש.
לדוגמא ,כאשר מלמדים יחסים לינאריים ,נתחיל בטבלאות ,לאחר מכן גרפים ולבסוף משוואות.
כעת ,אנו מבינים שעל ידי העברת שיעורים מבוססי בעיות ולימוד דרך מטלות אנו יכולים לפגוש
טוב יותר את התלמידים במקום בו הם נמצאים במסע הלימודי שלהם ,על ידי מינוף
האסטרטגיות והייצוגים שלהם ולבצע את הבנייה משם.
זהו דבר רגיל כאשר אנו מנסים לבצע את המעבר מ"ריצה לאלגוריתמים" אל הגעה לפתרון דרך
הבנה רעיונית ,כזו שמטרתה לבנות שטף תהליכי בדרך ליישום ההרגלים הישנים שלנו למודלים
מתמטיים ולאסטרטגיות .כעת כאשר אנו מבינים את חשיבותם של ייצוגים מרובים ,אנו ממהרים
להראות אסטרטגיות פעולה לתלמידים ולהציג את כל המודלים המתמטיים שבהם ניתן לעשות
שימוש ככלי חשיבה וייצוגי חשיבה.
למרות שהדבר עשוי לסייע יותר מאשר "הקפצת" התלמידים לכיוון של אלגוריתמים סימבוליים,
הוא עדיין גורם להכנסת ייצוגים אלו לתהליכים נוקשים וממוסגרים ולא מספיק מחזק את הבנת
הרעיון שאותה אנו מחפשים.
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במקום זאת ,אנו רוצים לעודד את התלמידים לחשוב ולסייע לפיתוח ולהעלאת אסטרטגיות
ומודלים מתמטיים.
להלן התוצאות של הובלת שיח מתמטי המערב שורה של בעיות הקשורות אחת לשנייה
בהשראת .Minilessons by Cathy Fosnot
השרשור היה:
 12נרות –  4נרות בכל תיק.
 24נרות –  4נרות בכל תיק.
 24נורות –  8נרות בכל תיק.

באמצעות שיח מתמטי עודדנו את התלמידים לחשוב ,ועשינו כמיטב יכולתנו לתת ביטוי לכל
המודלים המתבססים על שיטות הפעולה שבהן הם השתמשו.
תהליך זה מאפשר לתלמידים להסתכל על תהליכי החשיבה שלהם דרך ייצוגים מרובים וליהנות
מהתבוננות בדרך שבה אופן החשיבה שלהם מיוצג על ידי מודל מתמטי אחר ,ובדרך שבה הם
יכולים להשתמש בו ככלי לחשיבה ולייצוג של תהליך החשיבה שלהם.
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מצד שני ,אם אנו מלמדים מלכתחילה את התלמידים שיטות פעולה ,אנו (המורים) נתפשים
כשיטת הפעולה היעילה ביותר .במידה ואנו מבקשים מהתלמידים להשתמש באותה אסטרטגיה
ומודל מתמטי לפתרון בעיות דומות ,אנו מסתכנים בחיסול הסקרנות שעבדנו כל-כך קשה ליצור
אותה בשלב מוקדם יותר השיעור .קרוב לוודאי שאנו מסתכנים גם בהתנתקות של אותם
תלמידים שאינם יכולים לראות יישום של תהליכי החשיבה שלהם באותה שיטת פתרון יחידה
המוצעת להם.
הצגת אסטרטגיה ומודל מתמטי לפתרון על ידי המורה  -מניעה את התפישה שהתלמידים אינם
יכולים או אינם רוצים לחשוב.
זה מה שאנו עושים ולכן אסור לנו לפעול כך
קידום ועידוד התלמידים לשתף בשיטות הפתרון שלהם בכיתה הינם דרך נהדרת לגרום אט אט
לתלמידים להתחיל לחשוב בעצמם.

כלי תדלוק מס 3 .לחשיבה לוגית – אמצעים חזותיים
אז שכנענו אתכם ששימוש בייצוגים מרובים בכיתה דרך חשיבה של התלמידים הינו חיוני לבניית
הבנת הרעיון דרך הנמקה והוכחה.
מדהים!
כעת ,עלינו לחזק את ההבנה כיצד אנו מייצגים מעבר למוחשי (כלי  )1והמופשט (זה שעבור
כולנו הוא נוח יותר).
ישנה נקודת אמצע ,שמהווה גישור מושלם בין המחשה של מודלים מתמטיים באמצעות
אובייקטים מהעולם האמיתי או מניפולציות והפשטה של סמלים ,לבין המקום בו מתחילים לצייר
ייצוגים של מה שאנו יודעים ורואים באופן מוחשי.
שלב זה ממנף ציורים או ייצוגיים בתמונות ,המספקים אמצעי חזותי עבור הלומד כך שיראה את
הדף ויתחיל לבנות תמונה מנטלית בעיני מחשבתו.
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לדוגמא בלימוד של חיסור פשוט ,אנו עשויים לתת לתלמידים בעיה כגון:
יש  12עוגיות.
•
•

חבריכם אכלו את חלקן ונותרו כעת  8עוגיות.
כמה עוגיות נאכלו?

אני חושב שכולנו מסכימים שבתחילה היינו רוצים למנף זאת על ידי הצתת הסקרנות באמצעות
"שביל הסקרנות" כפי שאנו מבצעים במטלת גומי הלעיסה .עם זאת ,הבה נתמקד באופן שבו
אנו יכולים להשתמש באמצעים חזותיים ,ממש בנקודת האמצע בין הייצוגים המוחשיים
והמופשטים  -בכדי לתדלק את החשיבה הלוגית.
בשלב ראשון ,התלמידים צריכים להפוך את הבעיה למוחשית ,בין אם על ידי שימוש בעוגיות
אמיתיות או בקוביות או כל מניפולציה ואביזרים אחרים שיאפשרו לייצג את התרחיש ואת אופן
חשיבתם.
אנו ,כיוזמי החוויה הלימודית הזאת ,יכולים לעודד את התלמידים לבצע המחשה ולייצג את אופן
מחשבתם באמצעים ויזואליים.
המשמעות יכולה להיות למשל ציור של מודל המורכב מחלקי הפעולה ,בכדי לדחוף את
התלמידים ליצור סדר במחשבותיהם.
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אם התלמידים משתמשים בעוגיות אמיתיות או בעוגיות מפלסטיק ככלי לחשיבה ,אנו יכולים
לנסות ולהציג את הלך החשיבה שלהם דרך מודל מקוביות מתחברות .כך נוכל להציף את מה
שנראה בהתחלה כייצוג מוחשי ,תוך שאנו דוחפים קדימה במסע לעבר המופשט:

נצייר חלק מהייצוגים המוחשיים האלו על לוח או על דף בכדי לסייע לתלמידים לראות שהציורים
יכולים לסייע בהצגת מצבים מוחשיים ואמיתיים.
כאשר התלמידים מתחילים להרגיש נוח יותר עם דרך חשיבה זו ,אנו יכולים להמשיך את הקו
המוחשי עוד צעד קדימה ולהגיע בסופו של דבר לתצוגה מופשטת יותר ,אך עדיין מאד חזותית:
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כאשר התלמידים מבצעים את הקישור בין הייצוגים השונים ,אנו יכולים להתחיל להציף מודלים
של סימנים המערבים מספרים וסימנים.
לבסוף ,בעיית חיסור זאת כוללת משתנה חסר שניתן להציגו באופן אלגברי בצורה הבאה:
12 - ___ = 8
או ,כאשר ניתן
12 – X = 8
התלמידים לא רק שמפתחים את ההבנה שלהם כאן לגבי פעולת החיסור ,אלא בונים בנוסף
הנמקה אלגברית.
טבעי לחלוטין שתרגישו בהתחלה מודאגים במקצת או אפילו מזועזעים מהמחשבה להשתמש
בייצוגים מרובים עבור כל חומר הלימוד שעליכם להעביר .לרובנו ,יתרון הלימוד דרך הבנה
רעיונית ומושגית לא היה מוכר ,כך שעלינו ללמוד הרבה בעצמנו בכדי להעביר שיעורי מתמטיקה
אפקטיביים  -כאלה שאכן מתדלקים חשיבה הלוגית ולא ממהרים אל עבר אלגוריתמים ושינון.
למזלנו ,אנו מנסים להעביר ולשתף בצורה חזותית ככל הניתן ,כך שכולנו נוכל להשתפר ולהבין
את נושא המשגת המתמטיקה ,ושנוכל לפתח את רפרטואר המודלים המתמטיים והמצגות.
מקום אחד שבו תוכלו להתחיל את המסע להצגת המתמטיקה באמצעים חזותיים הינו אתר
האינטרנט שלנו  ,MathisVisual.comשם תוכלו לצפות ולשתף כמות גדולה מאד של עקרונות
מתמטיים המוצגים בצורה חזותית.

כלי מס 4 .לתדלוק חשיבה הלוגית – פתרונות שהתלמידים מייצרים
פתרונות הנוצרים על ידי התלמידים או אלגוריתמים הנוצרים על ידי התלמידים הינם הכלי
הרביעי שלנו לתדלוק החשיבה הלוגית – וזהו כלי חשוב וגדול.
נגענו בנקודה זאת קודם ,אך חשוב להזכירה שוב .ברגע שהצתנו את הסקרנות אצל התלמידים,
עלינו להתנגד לפיתוי לגזול מהם את החשיבה (בכך שפשוט נראה להם איך לפתור את
הבעיה) .במקום זאת ,נעלה שאלות מכוונות שמטרתן לייצר הזדמנויות למאבק יצירתי עבורם.
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כדי שלתלמידים יתאפשר לחקור ולנמק תוך שהם משתמשים בכלים ובשיטות שלהם לפתרון
בעיות ,נדרש להם זמן ומקום .עם זאת ,קיימים שלושה יתרונות חשובים במיוחד שאנו מחמיצים
כאשר אנו מלמדים בשיטה של אני מבצע ,אנו מבצעים ,אתם מבצעים.

היתרון הראשון כולל למקסם את הסקרנות שעבדנו כל-כך קשה ליצור בשלב מוקדם יותר
בשיעור .אם אנו מלמדים מראש את הכלים האפקטיביים ביותר ואת שיטות הפעולה
האפקטיביות ביותר לפתרון בעיות ,לא רק שאנו ממפספסים תלמידים שאינם מוכנים עדיין
לגישה הזו ,אלא גם מחסלים את הסקרנות שפיתחנו עד כה.
היתרון השני כולל פיתוח חוסן כדי לשרוד בעיות מאתגרות .על ידי עידוד התלמידים לשימוש
בכלים ובשיטות הפעולה שהם בנו ושאיתם הם מרגישים בנוח ,אנו מאפשרים להם להיאבק
באופן יצירתי בפתרון בעיות ולבנות ביטחון עצמי ,כמו גם גישה חיובית כלפי מקצוע המתמטיקה.
לבסוף ,על ידי צפייה בכלים ובשיטות הפעולה בהם משתמשים התלמידים והזמנת התלמידים
לשתף באופן חשיבתם ,אנו צוברים ידע יקר להערכה ,שיסייע לנו לשפר את אופן העברת החומר
בשיעורים.
באי לו שיטות פעולה לפתרון אנו יכולים להשתמש במהלך ההתכוונות כדי ליצור קשרים בין
ייצוגים מרובים? עבור אלו רעיונות ותפישות עלינו לחזור אחורה בכדי לצלול עמוק יותר?
פתרונות הנוצרים על ידי התלמידים הינם גורם שהיה חסר זמן רב מדי בשיעורי המתמטיקה
המסורתיים.

MAKEMATHMOMENTS.COM/FRAMWORK
1

לעיתים קרובות ,כאשר אתם מגיעים מגישת לימוד מסורתית כמו זאת שאנו הגענו ממנה ,רעיון
זה הינו זר ואף מפחיד.
אני חושב ש Cathy Fosnot-מסכמת את הרעיון בצורה הטובה ביותר בפרק  24של הפודקאסט
שלנו כאשר היא מציינת שהיא "לא רוצה לתקן את התלמידים" ,אלא לאפשר להם לראות את
דרך הפעולה שלהם עד סופה ,כשבמקביל אנו מניעים אותם לקדם את שיטות הפעולה שלהם
לרמת תחכום גבוהה יותר.
למרות שאיננו גאים בכך ,אנו ניסינו "לתקן" את תלמידי המתמטיקה בכיתה שלנו במשך שנים.
אם תלמיד השתמש בשיטת פעולה שונה מהשיטה "היעילה" אותה רצינו להעביר בכיתה באותו
היום ,היינו מנסים "לתקן לו את המסלול" בכדי שישתמש בשיטת הפעולה שלנו .חשבנו שאנו
מסייעים לו.
הבעיה היא שהתלמידים לא ניגשו לבעיה עם צורת חשיבה זהה לזו שלנו .קל לנו מאד לשכוח
שאנו בעלי ניסיון רב ויכולים לחשוב על מושג מתמטי שאנו משתפים בצורה מופשטת טובה יותר
מזו בה ישתמש כל אחד מהתלמידים היושבים לפנינו בכיתה" .קללת הידע" הזאת גורמת לנו
להאמין שכל אחד בכיתה רואה את הדברים בדיוק כפי שאנו רואים אותם.
במקום להסיט את התלמידים הרחק מהחשיבה העצמית שלהם במטרה לגרום להם להשתמש
בשיטת פעולה אפקטיבית יותר (ובכך לאבד אותם ו  /או לגרום להם להתנתק ממהלך השיעור),
חשבו כיצד אתם יכולים יכולים למנף את החשיבה שלהם ולהניע אותם לשכלל את שיטות
הפעולה שלהם לצד העמקת הידע שלהם בנושא.
זהו תהליך שבו אנו מבקשים לעורר את התלמיד לחשוב ולהביא דרכי פעולה במטרה ליצור
קשרים בין ייצוגים מרובים .לא רק שתהליך זה דורש להחזיק את התלמידים מחוברים לשיעור
ומשקיעים בו ,אלא שהוא מהווה גם דלק ליצירת הלוגיקה המתמטית.
כעת ,לאחר שפירטנו כיצד להצית את הסקרנות באמצעות 'שביל הסקרנות' והצגנו את ארבעת
הכלים לתדלוק החשיבה הלוגית בכל שיעור ,אתם בוודאי תוהים:
•

כיצד אנו הופכים את הצתת הסקרנות ותדלוק החשיבה הלוגית לשגרה בשיעורי
המתמטיקה שלנו?

כאן אנו נכנסים לחלק השלישי והחשוב ביותר.
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חלק  :3הפעלת מהלכי המורה

החלק השלישי והאחרון של החוברת הדרכה  Make Math Moments 3-part Frameworkנקרא
הפעלת מהלכי המורה ,מכיוון שהוא מתמקד בעבודה החשובה ביותר שעל כל אנשי החינוך
לבצע בכדי לתכנן את שיעורי המתמטיקה מלכתחילה.
בשלב המקדים של תכנון מסגרת השיעור ,אנו מבצעים את העבודה הקשה בכדי לוודא
שהשיעורים שלנו גורמים לכל התלמידים להשתתף ,להיות מחוברים ולקחת חלק במסע
המתמטי שלהם.
מכיוון שזה לא בהכרח החלק המרגש ביותר במסגרת ,זהו החלק שאיתו עלינו להתמודד
בהתחלה במטרה לתכנן שיעורי מתמטיקה אפקטיביים ועקביים.
כפי שהגדיר זאת  Tom Schimmerבספרו :Grading From The Inside Out
"תכננו בקפדנות כך שתוכלו להמשיך הלאה במירב הגמישות" – .Tom Schimmer
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ציטוט זה עמד לנגד עינינו כשפיתחנו את החלק של 'הפעלת מהלכי המורה' בחוברת הדרכה זו
בת שלושת החלקים .המטרה שלנו היא לסייע לתכנן שיעורים שייחרטו כרגעי מתמטיקה
משפיעים בזיכרונם של התלמידים שלנו.

 3הצעדים להפעלת מהלכי המורה
כאשר התחלנו לחשוב לעומק מה כולל תכנון שיעור מתמטיקה אפקטיבי ,התחלנו להבין שעל
אף שעיקר התכנון מתרחש לפני העברת השיעור ,עלינו להתכונן למהלכים שאנו עשויים
להשתמש בהם במהלך השיעור ,ולבסוף לבחון את המהלכים לאחר שהשיעור מסתיים ואנו
מתחילים בתכנון השיעור הבא.
לכן כאשר אנו מפרטים את ההחלטות החשובות שיש לקבל כדי להפעיל את מהלכי המורה
לפני ,במהלך ולאחר השיעור ,יש להניח שתבינו במהרה שבתוך כל מהלך תהיה סידרה של
"מהלכי משנה" שאליהם נדרש להתייחס.
הבה נצלול פנימה!

הפעלת מהלכים לפני השיעור
כאשר מורים למתמטיקה חושבים על שיעור מתמטיקה אפקטיבי התמונה העולה בראשם הינה
העבודה הקשה לפני שהשיעור מתחיל בכדי לוודא שיתנהל ללא תקלות.
לדוגמא ,נדרשת חשיבה מעמיקה כדי לוודא שכל ארבעת החלקים של שביל הסקרנות נמצאים,
מסוגלים למשוך את תשומת הלב של תלמידינו ולגרום להם להיות מעורבים.
כמו כן ,עלינו להקדיש זמן לא מבוטל לפני השיעור לוודא שאנו ממנפים כלים שיסייעו לתדלוק
החשיבה הלוגית אצל התלמידים.
למרות שנדרשת השקעת זמן משמעותית לתכנון הצתת הסקרנות ותדלוק החשיבה הלוגית,
עדיין נשארה עבודה חשובה שיש לבצע.
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בכדי שהמאמצים שלנו להצית סקרנות ולתדלק את החשיבה הלוגית אכן ייצרו רגעי מתמטיקה
בלתי נשכחים ,עלינו להיות מכוונים מאד לגבי המושגים והרעיונות המתמטיים אותם אנו
מתכננים לקדם בשיעור ,כדי שהתלמידים יוכלו לגשת לתכנים דרך השיעורים מבוססי פתרון
בעיות.
בכדי לפרט כיצד אנו מפעילים את המהלכים לפני השיעור ,נחלק אותם לשלושה חלקים.

מהלך מקדים מס : 1.דעו מהיכן מגיעים התלמידים שלכם
כאשר אנו מתכננים את השיעורים שנעביר בצורה מוקפדת ומדויקת ,עלינו לקחת בחשבון מהיכן
מגיעים התלמידים שלנו.
זוהי כותרת רחבה מאד כי כמו שניתן להבין אפשר לחשוב על כך מכיוונים רבים .האם הכוונה
להיסטוריה המשפחתית או מקום המגורים? המוצא האתני שלהם? תחביבים ותחומי עניין? אלו
תחומים משותפים הם חולקים? או שאנו מתכוונים לניסיון המתמטי וההבנה שהם מביאים
עימם?
למרות שזה נראה הרבה מאד ,לדעת מאיפה התלמידים שלכם מגיעים ,כוללת את כל השאלות
הללו ואף יותר מכך.
עלינו להכיר את התלמידים שלנו בכדי שיהיה לנו את הסיכוי הטוב ביותר לפגוש אותם
במקום שבו הם נמצאים במסע הלימודי שלהם.
כ שאנו לומדים יותר ויותר על כל אחד מהתלמידים בכיתה ,אנו יכולים לתכנן את השיעור תוך
שאנו לוקחים אותם בחשבון וזאת בניגוד לתכנון של 'ללמד את הממוצע'.
בנוסף לחשיבות שיש להבנה של מיהם התלמידים שלנו כבני אדם ,יש לקחת בחשבון מהיכן
הם מגיעים גם מבחינת רקע ויכולות מתמטיות.
לאחר שבילינו את כל זמננו בלימוד בבתי-ספר תיכוניים ,התחלנו להבין לאחרונה את החשיבות
שיש בהבנה של המסע המתמטי של התלמידים.
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לדוגמא :לאחר צבירת שנים רבות של לימוד מתמטיקה לכיתה ט' (השנה הראשונה בבית ספר
תיכון באונטריו ,קנדה) ,הנחנו הנחות והסקנו מסקנות רבות על מה התלמידים צריכים ועשויים
לדעת כאשר הם מגיעים לכיתה.
הכרנו ,כמובן ,את התכנים הלימודיים שהעברנו במהלך השנה ,אך היה לנו מעט היכרות עם
הידע והחוויות אליהם נחשפו התלמידים ,כמו גם לעומק הניסיון המתמטי שלהם החל מגיל הגן
ועד כיתה ח'.
הנחנו שהתלמידים ביצעו פעולות עם שברים ,הכירו מושגי חפיפה והשתמשו בייצוג האלגברי
של משפט פיתגורס במשך שנים לפני שהצטרפו לתיכון .לאחר שנים שבהם לא הצלחנו להבין
מדוע התלמידים אינם מצליחים לתפוש את השיטה כאשר לימדנו שלבים ,שיטות עבודה
ואלגוריתמים מבלי שהתפתחה הבנה ,הבנו שעלינו לבדוק מה הם למדו לפני כן ומתי.
כאשר עברנו על חומר הלימוד במתמטיקה של בית הספר היסודי ,התחלנו להבין שמושגים
רבים נלמדו מאוחר בהרבה ממה שהנחנו .גרוע מכך ,כאשר התחלנו לחשוב כיצד נוכל לסייע
בסגירת פערים בהבנה של התלמידים ,הבנו מהר מאד שלנו בעצמנו אין מספיק הבנה רעיונית
בכדי לסייע לתלמידים לבצע את ההקשרים.
בזמן זה התחלנו להבין שמספר התלמידים המתקשים במתמטיקה שפגשנו בכל השיעורים
שלנו ,גדול בהרבה ממספר התלמידים שאינם יודעים את המושגים במתמטיקה כפי שנהגנו
לטעון במשך שנים.
וכך ,לאט אבל בטוח התחלנו לחשוב על כל חומר הלימוד שלנו ולחזור למקורות הראשונים של
המושגים והרעיונות המתמטיים.
מושגים כגון כפל מספרים בינומיים בכיתה י' לקח אותנו למסע כל הדרך אחורה עד כיתה ה',
שבה התלמידים למדו כפל של מספרים דו-ספרתיים ,בשימוש במערכים עם קוביות (או עזרים
אחרים כמו בדידים) על בסיס  ,10מודלים ולבסוף אלגוריתמים.
כיצד יכול להיות שאנחנו ,שני מורים למתמטיקה בבית ספר תיכון עם תארים במתמטיקה ,לא
הבנו שכפל של בינומיים זהה מבחינה רעיונית לכפל של שני מספרים דו-ספרתיים.
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הבדיקה שערכנו אחורנית במטרה להבין מהיכן הגיעו התלמידים שלנו ,העלתה תועלת בלתי
צפויה והיא ההבנה שכל העבודה שאנו עושים בחינוך המתמטי מגן הילדים ועד כיתה י"ב
מסייעת לכל אחד מהתלמידים במסעו ואנו כולנו עושים את העבודה יחד.
למרות שזה בלתי אפשרי לבצע את כל העבודה הזאת במהלך סוף שבוע אחד ,זכרו דברים אלו
כאשר אתם מתקדמים .הם יסייעו לכם לזקק ולשפר את ההבנה הרעיונית שלכם לגבי
המתמטיקה ויסייעו לכם גם להגיע ליותר תלמידים בכיתה.

מהלך מקדים מס  :2דעו לאן התלמידים שלכם הולכים
אנו יודעים שהמהלך המקדים הראשון היה גדול בהיקפו ובצדק.
יחד עם זאת רצינו שתדעו שלא מספיק לדעת מהיכן התלמידים שלכם מגיעים ,אנו חייבים לדעת
גם לאן הם הולכים.
כמובן שאין צורך שמורים בכיתה א' יבינו מה התלמידים יעשו בכיתה י' ,עם זאת נדרש מהמורים
לחשוב לפחות על השנתיים הבאות במסע המתמטיקה של תלמידיהם.
מדוע זה חשוב?
אם לא נדע לאן פני התלמידים מועדות ,כיצד נדע לאיזה עומק לצלול בחקירת מושגים במהלך
חקירת ופתרון בעיות?
במקרים אחרים ,חומר הלימוד הנוכחי שעלינו להעביר או מסמכים סטנדרטיים יספקו לנו פרטים
לגבי הנושאים שעלינו ללמד ,עם זאת חלק מהנושאים עשויים להוות בסיס בכיתות הבאות,
בעוד שחלקם לא יילמדו יותר.
הזמן שנקדיש לכך יסייע לנו לקבוע במידה רבה יותר של דיוק כמה חיוני מושג מסוים להצלחה
העתידית של התלמידים וכמה זמן עלינו להקדיש לו.
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הידיעה לאן פני התלמידים שלנו מועדות חשובה ביותר על מנת לדעת אילו מודלים ושיטות
פעולה מתמטיים נבחר להעלות במהלך השיעורים המתמקדים בחשיבה של התלמידים.
שוב ,הידיעה לאן פני התלמידים שלנו מועדות אינה משהו שנוכל ללמוד ביום אחד .עם זאת,
מבט מתמיד לאן התלמידים ממשיכים בשיעור הבא ,ביחידת הלימוד הבאה ובכיתה הבאה
ימשיכו לבנות את הידע של התוכן המתמטי והניסיון הפדגוגי שישרתו אתכם ואת התלמידים
שלכם בעקביות בכל יום ויום.

מהלך מקדים  :3ציפייה
הצעד המקדים השלישי הינו הציפייה שעלינו לפתח לקראת השיעור מבוסס הבעיות הבא שלנו.
בידיעה מהיכן מגיעים התלמידים שלנו הן כפרטים והן בתחום המתמטיקה אנו יכולים למקד את
השיעור הבא שלנו סביב מטלה שתספק רף נמוך מספיק ,כך שכל התלמידים יוכלו להשתתף
וסף גבוה מספיק על מנת להבטיח שכל התלמידים יישארו מחוברים במאבק יצירתי.
הצעדים המקדימים הללו כמו גם ארבעת המהלכים במהלך השיעור בנויים לפי עבודתן של
 Margaret (Peg) Smithו Five Practices For Orchestrating Productive Mary Stein
.Mathematical Discussions
אנו מתחילים מהלך זה בתכנון ההכוונה לשיעור על ידי בחירת המושג(ים) שברצוננו לקדם.
מכאן אנו ממשיכים ,מחפשים ,מזקקים או יוצרים מטלה מתמטית שתסייע לנו להציף את שיטות
העבודה והמודלים המתמטיים אותם בחרנו להביא ולהציג במהלך השיעור.
עם בחירת המטלה ,אנו יכולים להתחיל להעריך אלו מודלים ושיטות עבודה יהיו בשימוש על ידי
התלמידים לפתרון הבעיה ,על ידי פתרונה בעצמנו.
מצאנו כי אפקטיבי לגשת לבעיה מנקודות מבט שונות של תלמידים שונים בכיתה בעלי רמות
הבנה ויכולות שונות.
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לגשת למשימה על ידי נקיטת שיטות ונקודות מבט שונות עשוי להיות קשה מאד לביצוע לבד.
מצאו שותפים בבית הספר שבו אתם מלמדים או ברשת החברתית על מנת לבצע את העבודה
ביחד .אתם תופתעו מכמות השיטות ונקודות המבט בהן תיתקלו בביצוע העבודה עם אחרים.
כעת ,כאשר יש ברשותכם מגוון מודלים ושיטות שהעליתם ,התחילו לכתוב שאלות מכוונות
מטרה ,שאותן תוכלו להציג לתלמידים ושיוכלו לעזור להם למקד את חשיבתם ,במקום להצהיר
הצהרות שייקחו מהם את יכולת החשיבה העצמית.
על ידי הערכה של השיטות לפתרון והמודלים שתיתקלו בהם כאשר אתם מעלים את הבעיה
לפתרון בכיתה ,כמו גם על ידי תכנון נכון של שאלות מכוונות לכל אחת מהשיטות והמודלים,
תחזיקו בעמדה טובה בהרבה למענה מבוסס על שאלות התלמידים ולא תצטרכו להמציא
ולחפש תשובות "תוך כדי תנועה".

הפעלת מהלכים במהלך השיעור
בתהליך המעבר מלימוד בדרך 'העברת אחריות הדרגתית' לשיעור המבוסס על 'יצירת רגעי
מתמטיקה' בשלושה חלקים ( ,)Make Math Moments 3-Part Frameworkנגלה שאחד
השינויים הגדולים והבלתי צפויים ביותר מתרחש בתפקיד המורה בזמן שבו התלמידים
נאבקים באופן יצירתי בפתרון הבעיה שקיבלו.
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אנו מכירים טוב כל כך את השגרה בחלק האחרון בשיעור מתמטיקה שהתקיים בסגנון הרצאה
– אנו נותנים סדרת בעיות לעבודת בית ,ואז בדיוק של שעון  -יער של ידיים מתרוממות באוויר
בדרישה לעזרתנו ואנו עושים דרכינו בין השולחנות בניסיון לעזור להציל כמה שיותר תלמידים
במאבק הלא יצירתי שלהם בפתרון הבעיות.
זה לא מה שאנו רוצים לעשות במהלך שיעור מתמטיקה מבוסס בעיות של 'רגעי מתמטיקה'.
במקום זאת ,אנו רוצים ליישם ארבעה ( )4מהלכים במהלך השיעור ,שישמשו בשיעור המבוסס
על פתרון בעיות כדי לקדם ולעודד מאבק יצירתי ופיתוח חוסן.

מהלך מס 1 .בתוך השיעור :פיקוח
כאשר התלמידים מתחילים לעסוק במטלה של רגעים מתמטיים ,אנו מסתובבים בכיתה ובודקים
מה התלמידים עושים.
כאשר התלמידים רק מתחילים להתמודד עם המטלה אנו ממליצים לפעמים להעמיד פנים
שאינכם מתבוננים או מקשיבים למה שהתלמידים עושים ,זאת בכדי למנוע מהם לשאול שאלות
הכוונה כגון "האם אני בכיוון הנכון" או "אני לא בטוח איך להתחיל".
סיבה נוספת ,שבגינה נימנע מלהיראות כאילו אנחנו משגיחים ובודקים מקרוב כאשר התלמידים
רק החלו בהתמודדות עם המטלה ,היא להעלות את הסיכוי שהתלמידים יבצעו סיעור מוחות
פומבי לרעיונות שלהם .פעמים רבות התלמידים מהססים לשתף את מהלכי החשיבה
הראשוניים והרעיונות שלהם בפתיחות כאשר המורה אורב קרוב מדי אליהם .שמרו על מרחק.
עם זאת ,כאשר אתם רואים שנוצרת דינמיקה בקבוצות ,התקרבו כדי להקשיב ושאלו שאלות
מכוונות בכדי לתת לכם מושג טוב יותר על האסטרטגיה המתגבשת לפתרון ,כמו גם לסייע
לתלמידים לחדד ,להבהיר ולהציג בצורה טובה יותר את אופן חשיבתם לקבוצה.
כאשר אנו ניגשים לביצוע מהלך זה של פיקוח בזמן השיעור אנו מתחילים למעשה לבצע את
המהלך הבא.
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מהלך מס 2 .בתוך השיעור :בחירה
בעוד אנו ממשיכים לפקח על התלמידים הניגשים לפתרון הבעיה ,אנו מתחילים לראות חלק
מהמודלים ושיטות הפעולה לפתרון שצפינו מראש ,כמו גם כאלו שאולי לא שקלנו קודם.
בעוד אנו ממשיכים להציג שאלות מכוונות על מנת לסייע לכל קבוצה בשיטת הפתרון שלה,
נשים לב במיוחד לקבוצות שעושות שימוש בכלים ,שיטות עבודה ומודלים מתמטיים שאותם
נרצה אולי לבחור במהלך סיכום המטלה.
לפני השיעור הקדשנו פרק זמן לא מבוטל להעריך ולצפות מה יעלה בשיעור ,אך עם זאת נצטרך
לקבל החלטות בזמן אמת על דוגמאות של תלמידים שאותן נרצה לכלול בסיכום .ללא קשר
למידת הזמן שהשקענו בהכנה ,עלינו להיות מחוברים למה שקורה בכיתה ולהגיב בהתאם
לעבודת התלמידים באותו הרגע .וכך ,למרות שאנו חושבים שיש לנו תוכנית "חסינת כדורים"
לצורה בה נסכם את המטלה ,היא לא תסייע בידינו אם החיבורים שנרצה לעשות יהיו מבוססים
על אופן החשיבה של המורה ,יותר מאשר על החשיבה של התלמידים בכיתה.

מהלך מס 3 .בתוך השיעור :קביעת סדר ביצוע
כאשר אנו נמצאים בתהליך הבחירה של עבודות התלמידים ,עלינו לחשוב גם על הסדר שבו
נדגיש זאת במהלך הסיכום.
שוב ,צריך להיות לנו כבר רעיון ראשוני לגבי הסדר שבו נציג את העבודות בהתבסס על המהלך
שעשינו לפני השיעור ,כולל התכנון והצפי למה שיתרחש בו ,אך הכנה זאת מיועדת לתת לנו
גמישות לנווט ברגע הנתון בהתבסס על אופן החשיבה של התלמידים שאנו רואים ושומעים
בכיתה.
קיימות דרכים רבות שבהן ניתן לקבוע את סדר הצגת עבודות התלמידים לסיכום .הנה כמה
מהן:
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•
•

להתחיל משיטת הביצוע הנגישה ביותר (במקרים רבים – הכי מוחשית) להכי פחות נגישה
(בדרך כלל הכי מופשטת).
להתחיל מכלים ,אסטרטגיות ומודלים מתמטיים נפוצים לעבר אלה שנפוצים פחות.

או שתבחרו כל דרך אחרת לביצוע הבחירה וסדרו את סדר הצגת העבודות.
האסטרטגיה הנפוצה ביותר לסידור הצגת עבודות התלמידים הינה 'משיטת הפתרון הנגישה
ביותר ועד להכי פחות נגישה' ,אך יחד עם זאת הגישה שבה תבחרו בכל שיעור צריכה להיות
תלויה במטרת הלימוד שאתם מצפים להשיג בהתבסס על מה שאתם רואים בכיתה.

מהלך מס 4 .בתוך השיעור :חיבור
המהלך האחרון בצעדי המורה במהלך השיעור הינו גם האחרון בחמש שיטות הפעולה ,והוא
מהווה ,למעשה ,את הסיבה שבעטיה אנו צריכים לפקח ,לבחור ולתעדף בשלב הראשון .כל זאת
לצורך חיבור של שיטות ואסטרטגיות לפתרון ומודלים מתמטיים בדרך לבניית הבנה רעיונית
עמוקה.
בשלב זה ,אנו ,כיוזמי הלמידה המתמטית בכיתה ,לוקחים את כל המידע שאספנו ממהלכים
לפני השיעור ובמהלכו בכדי לחבר את כל החלקים יחד בצורה שתסייע לתלמידים לקחת את
הלוגיקה שהם ראו במתמטיקה עד כה ולבצע חיבורים שיחזקו את הבנתם.
אנו רואים בחלק זה של השיעור גירסא מוקטנת של 'לדעת מהיכן הגיעו התלמידים' .כמו-כן חלק
זה מסייע לתלמידים לתפוס שללא קשר לשיטות העבודה ולמודלים שהם השתמשו בבעיה
מתמטית מסויימת ,קיימות שיטות נוספות בהן ניתן היה להשתמש .הם יכולים גם לראות את
אופן החשיבה שלהם בשיטות פעולה ובמודלים של תלמידים אחרים.
כאשר אתם מאתגרים את התלמידים לפתור בעיות בשימוש בכלים ,מודלים ואסטרטגיות
שנמצאים בארגז הכלים שלהם ,תוך קידום של החשיבה שלהם באמצעות שאלות מכוונות
והזמנה שלהם לתור אחר אופן החשיבה שלהם גם "בתוך" חשיבה של אחרים  -אתם מכינים
את הקרקע לתלמידים הרואים את המתמטיקה דרך מספר רב של נקודות מבט ,מבצעים
הנמקה תוך כדי פתרון הבעיה ובונים גמישות מתמטית.
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בנוסף ,חשוב לציין ,כי מהלכי פיקוח ,בחירה ותעדוף מיועדים כולם לייצר הקשרים וקשרים
לנושא הלימוד של השיעור.
כלומר ,אנו לא משתפים את כל הפרטים בעבודות התלמידים ,וגם לא נותנים להם את הבמה
על מנת להציג את הגישה ואסטרטגיית הפתרון שלהם.
אנו כיוזמים ,חייבים לחשוב על הסיבה הספציפית בגינה בחרנו בחלק מסוים מעבודתו של
תלמיד ואנו יכולים לבקש מאותם תלמידים לשתף את החלקים הרלוונטיים מעבודתם או אף
טוב מכך  -לבקש מתלמידים אחרים בכיתה לנסות להסביר מה ניסתה אותה קבוצה להעביר.

ללא קשר לצורה שבה תבחרו להעביר חלק זה של השיעור ,שימו לב כי בעוד הזמן הינו משאב
מוגבל ,מה שעשוי להיות מוגבל עוד יותר היא תשומת הלב של התלמידים .ככל שהסיכום לוקח
זמן רב יותר כך קטן הסיכוי שהתלמידים יבצעו את ההקשרים שאליהם קיוויתם להגיע.

הצעד הבא :להמשיך קדימה או להסתובב סביב?
כל המורים ,ללא קשר לתחום ולנושא ,הינם טובים בתכנון לטווח ארוך.
מאז שלמדנו להיות מורים ,נאמר לנו שעלינו לעמוד בקצב מסוים או להכין תוכנית לטווח ארוך
שתמפה בדיוק מה אנו הולכים ללמד ,מהו הסדר שבו נלמד ומתי בדיוק נלמד כל דבר .זה לא
שאנחנו מציעים לכם לא להכין תוכנית ארוכת טווח; מה שאנו טוענים הוא ,שעלינו לאפשר
לעצמנו להמשיך קדימה או להסתובב סביב אותה תוכנית ,בהתבסס על התלמידים שבכיתתנו.
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במשך שנים ,דאגנו להכין תוכנית ארוכת טווח ולהיצמד אליה .נעשינו מומחים ב"כיסוי חומר
לימוד" אך הייתה בעיה אחת בלבד :רק חלק מהתלמידים הבינו את החומר שאנו מעבירים.
אנו מתכננים את כל הקורס למתמטיקה לפני שבכלל פגשנו את התלמידים שלנו .אין לנו שום
ידע מהיכן הם הגיעו וגם לא מה הם מביאים עימם .גישת תכנון זאת לוקחת בחשבון רק את
ה"תלמיד הממוצע" ,למרות העובדה שאנו יודעים כי נלמד קבוצה מגוונת של כ 30 -תלמידים.
גישת "הלימוד לכיוון הממוצע" כפתה עלינו לנסות לגרור תלמידים שלא היו מוכנים עדיין לגשת
למושגים המתמטיים ,זאת יחד עם קידום שיטת השינון של צעדים ,כללים ותהליכי ביצוע ללא
כל הבנה .תוך כדי כך גם עיכבנו תלמידים שהיו בקיאים מעל ומעבר בחומר המועבר .לא רק
שהדבר גרם לנו מתחים ולחצים במהלך רוב הקריירה ,אלא שתלמידים מחוץ ל"ממוצע" לא
קיבלו שום תועלת מהלימוד.
באמצעות שימוש במודל של 'יצירת רגעי מתמטיקה משמעותיים' בשלושה חלקים ,אנו יכולים
לקבל משוב לאחר כל שיעור מתמטיקה בכדי לוודא שתלמידינו יהיו במצב הרצוי ,וזאת בכדי
לקבל החלטה האם להמשיך כמתוכנן או שעלינו לחזור מעט אחורה בתוכנית.
אם תשתמשו בתוכנית ארוכת הטווח כמדריך ולא ככללי ברזל ,תוכלו להעניק לעצמכם את
החופש לפגוש את התלמידים במקום בו הם נמצאים ולסייע להניע אותם קדימה במסע
המתמטיקה שלהם.
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האם אתם מוכנים לצלול לעומק?
וואו!
עברתם את כל המסע האינטנסיבי לאורך 'יצירת רגעי מתמטיקה' בשלושה חלקים ,כל הכבוד!
ברור שכעת אתם להוטים להפוך את שיעורי המתמטיקה שלכם מגישת "אני אבצע ,אנחנו נבצע,
אתם תבצעו" לגישה מבוססת פתרון בעיות ,כזו שהתלמידים לא רק יאהבו אלא גם ילמדו ממנה.
חלק גדול מהכלים הנחוצים לכם כדי להתחיל את המהפך בצורת השיעורים שלכם נמצאים
בחוברת הדרכה זו ,אולם נדרש זמן רב ,כמו גם ניסיון ומאמצים רבים לבניית מסגרת של
'יצירת רגעי מתמטיקה משמעותיים' לתלמידים שלכם בכל יום.
אם ברצונכם להעמיק יותר ,הירשמו לסדנה המקוונת שלנו בת  12השבועות שמתבצעת
בקצב המתאים לכם ,ובה נדריך אתכם מתחילת התהליך ועד סופו כדי שתוכלו ליישמו.
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