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 I 23 2008מרץו 7ו Iגיל'



אביבתלבאוניברסיטתפיזיקאיםלשלושהפנתההעורכת
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" Angels on the Head of a Pin: A Modern Parable " 

by Alexander Callandra, appeared in the "Saturday 

 Review" of 2ו Iו 2ו/ 968

שתייםלהלןאחדות.גרסאותנמצאוהסופיתהמח')לפסקתגם

המתמטיהחינוךאנשיאתלנגחנועדההשנייההגרסהמהן.

בארצותשיישמוהחדשותהלימודיםתכניותעלוהמדעי

הרוסי:הספוטניקמשלוחלאורהברית

At this point, I asked the student if he really didn't 

know the answer to the problem. He admitted that he 

did, but that he was so fed up with college instructors 

trying to teach him how to think and to use critical 

thinking, instead of showing him the structure of the 

subject matter, that he decided to take off on what he 

regarded mostly as a sham. 

Or: 

At this point, I asked the student if he really did not 

know the conventional answer to this question. He 

admitted that he did, but said that he was fed up with 

high school and college instructors trying to teach him 

how to think, to use the "scientific method," and to 

explore the deep inner logic of the subject in a pedantic 

way, as is often done in the new mathematics, rather 

than teaching him the structure of the subject. With 

this in mind, he decided to revive scholasticism as 

an academic lark to challenge the Sputnik-panicked 

classrooms of America. 
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