מורה מצטוון:
ראיונות עם פרופ' מיכאל טרסין
זהבה

בכר ,2

אוניברסיטת תל אביב ,משרד התמ"ת

ש שת הראיונות המטוכמים כאן )באורך של

להפסקה ישבור איזשהו מתח  ,ולכ! רצוי שלא לעשות

כשעתיים כל אחר (  ,הם חלק ממחקר רחב

זאת.

היקף ,3שנוער לזהות ,בין היתר ,מהן תפיטות

הוראת מתמטיקה צריכה להיות מדויקת ,ויש לפעמים

המרצה לגבי מצוינותו בהוראה בכלל ובהירות ההוראה שלו

בה'ורת לד'וק .לפעמים אני ורצה לומר את

נ'גוד

ב'J

בפרט ,והקשר של הללו להבנת
זהבה בכר

הטטורנטים את החומר הנלמר
ולתקשורת

עימם .

הדברים

פרופ ' מ  Jכאל טרס  Jנחשב במשך
שנ  Jם רבות על  Jד  Jאנש  Jסגל

אם זה מסורבל לא אעשה את זה.

מציג שאלות ששאלתי את

הראיונות ואת תמצית תשובותיו

לשאלות אלו .

מודיקת כפי

ולרשום את ההוכחה עד הסוף  ,אך

המאמר

פרופ' טרטי באופן חוזר במהלך

בצורה

שהם

הוראה

וסטודנט  Jם כמרצה מצט  Jין באופן

היא

בהירה

שבה

הוראה

תלמיד מבי! את החומר שהמרצה

 Jוצא ודפן .מאמר זה מצ  Jג ס  Jכום

מציג ושבורר לו במה מדובר  ,ולפעמים

תמצ  Jת  Jשל ש  Jשה רא  Jונות שנערכו

זה בא על חשבו! הדיוק המוחלט.
בנוסף לכך  ,צריך להיות בהרצאה

ע  Jמו ובדקו את תפ  Jסות  Jו באשר

מהי היראה טיבה בעיניך?

אי! לי משנה סודרה בעניי!

לדרכ  Jם שבאמצעותן הוא מש  Jג את

הזה  .יש בהוראה מרכיבים

אי זשהו סדר

-

החומר צר י ך להיות

מובנה ונכו!  ,ללא קפיצות מנושא
לנושא  ,אם כי אני נגד רש י מה מאוד

מצו  Jנותו בהוראה.

מאוד מסודרת ומובנית  ,בנוסח של מה

של מופע  .הוראה טובה
צריכה להתבסס על תקשורת עם התלמיד י ם  ,ולתלמיד

שמצו י בספר לימוד  .יש מורים שהם פופולריים בזכות זה

צריך להיות מעניי! ומהסיבות הנכונות .כלומר החומר

שההרצאה שלהם מאוד מאוד מסודרת; אפשר להעתיק

מה

אותה מהלוח ואז לתלמידים יש ספר לימוד  ,ויש בזה גם

שמעורר עניי! צריך להיות באמת הנושא המדובר ולא

היבטים חיוביים  .צריך להתקיים איזו! בסדר ובהבניה של

צריך להיות מוצג באופ! שיעורר עניי! ולא כגימיק

-

אי זה נושא צדדי ש י כול לעורר עניי! אך שאי נו רלוונטי

ההרצאה

-

איזו! זוהי מילת המפתח.

לנושא  .המורה צריך להיות ער לתחושות התלמידים ,
להסתכל להם בעיניי ם ולראות מתי הם אי תו  ,מתי הם
הולכים לאיבוד  ,מתי מוטב שיעשה הפסקה ,ולפעמים
אפילו להחליט להיפך

-

שלצאת בנקודת זמ! מסו י מת

מה אתה עישה כדי להיית בהיר?
אי! לי כללי בזרל ברורים של " כך תעשה ויהיה טוב" אבל
בכל זאת אני משתדל לנהוג לפי כמה כלל י ם :
כשאני מזהה בעיה של חוסר הבנה  ,אני מנסה לחזור
או להציג את הדברים באופן אחר  ,או לעבור לנושא

.1

פרופ' מיכאל טרסי ,החוג למד  'Jי המחשב ,אוניברסיטת

אחר  .אני תוקף את הבעיה מכל מיני צדדים

תל אביב

.2

ד" ר

זהבה

בכר,

ראש

המחלקה

לפיתוח

כמעט על כל דבר כמה פעמים ובכל פעם בסדר אחר

פדגוגי-

טכנולוגי במשרד התמ"ת

.3

מחקר זה שהיווה חלק מדרישות לימודי לתואר שלישי
באוניברסיטת תל אביב ,בהדרכת פרופ' נירה חטיבה,
מבוסס  'Jל ניתוחי צילומים של כל שי  'Jורי ההרצאה
והתרגול של הקורס " מתמטיקה בדידה" שניתו  'Jל

ידי פרופ ' טרסי בסמסטר מסוים ו  'Jל ניתוחי ראיונות
ש  'Jרכתי  'Jם המרצה

ו  'Jם סטודנטים אחדים בקורס

לפני הקורס ,במהלכו ובסיומו .
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-

חהר

של הצגת הדברים ואולי מזווית אחרת.

-

אני מציג ודגמאות שוב ושוב  ,והדוגמאות ה! קרובות

ורלוונטיות לסטודנטים .לדוגמה  ,בשיעור

האחרו!

נתתי כמה ודגמאות מעולם הספורט  ,כי זה מדבר אל

הסטודנטים ורלוונטי להם.
-אני משתדל לדבר ברור  .יש גם עניי! של קצב דיבור

שאנ' לא מודע לו באופ! מלא כאשר אנ'

אנ'

מדבר .

משתמש בא'נטונצ'ה  ,משתמש בהפסקות בד'בור  ,בעל'ות

וב'ר'דות של הטו! ,באופ! שבא ממנ' א'נטוא'ט'ב'ת וא'ננ'

רחש .מתוך התגובות שלהס ,מתוך הרחש'ס בכ'תה ,הבה'רות

ל' .

בע'נ,ס" מתוך המבע ,השאלות ,ההערות ,וכנראה גס מתנוחת

'ודע אס זה עושה את העבודה ,אבל זה מה שמתא'ס

ההפסקות בד'בור מזמנות תגובה וחש'בה של תלמ'ד'ס וזה

ה'ש'בה ,קל ל' לראות ו'ש ל' תחושה שאנ' 'ודע מת' הס את'

החומר .

ומת' הס הולכ'ס לא'בוד  .נדמה ל' שאנ' 'ודע להבח'! נכו!.

השפה צר'כה לה'ות קצרה אך לא קצרה מד' ,פשוטה

כאמור  ,בקבוצות גדולות זה קשה 'ותר .אנ' חושב שאנ' קשוב,

ומובנת.

אנ' מרג'ש את התלמ'ד'ס ,משתדל לקבל מהס משוב בזמ! אמת

טוב .חשובה גס הבנ'ה נכונה של המשפט'ס ושל

-

ושואל

-

מצ'ג שאלה ומתבונ! בהצבעות  .אנ' לא מחכה הרבה

זמ! לתשובות .אנ' מחכה עד שא'זשהו אחוז מהקבוצה 'שמ'ע

אנ' משתדל לחלק נושא מורכב לחלק'ס קטנ'ס  .בדרך

תוך כד' הש'עור ,מנסה לדובב אותס.

כלל הקוש' הוא לא במרכ'ב'ס אלא בא'נטגרצ'ה שלהס .
לפעמ'ס אנ'

מצל'ח להתגבר

על

ההבנה הבס'ס'ת

של המרכ'ב'ס ,אך א'ננ' בטוח אס הצלחת' להעב'ר
לתלמ'ד'ס את ההרכבה מחדש של החומר

-

-

את החומר

מדוע לדעתך קשה לתלמידים להבין? לדוגמה נושא
הפונקציות

-

הרי כל התלמידים כבר למדו בצעירותם את

הנושא והם תלמידים בעלי יכולת ,למה זה קשה להם?

המשולב מהמרכ'ב'ס .במקרה כזה אנ' חזור על זה קצת

אכ! לגב' פונקצ'ות ונושא'ס אחד'ס אנ' מצ'ג משהו שמוכר

אחרת בש'עור שלאחר מכ!.

להס ,אבל אנ' מצ'ג אותו באופ! אחר ובמשמעות שונה,

עוד דרך להשגת הבה'רות :הבנה נבנ'ת בעזרת אסוצ'אצ'ה

בהשקפה חדשה וברא"ה אחרת של הדבר'ס .ההצגה ה'א

לתחומ'ס אחר'ס .למשל ,הבנת' משהו ורא'ת' משהו

שונה לחלוט'! מזאת שהס מכ'ר'ס .אנ' מגד'ר/מסב'ר את זה

דומה לו ,אז במ'דה מסו'מת הבנת' גס אותו ]הדבר דומה

באופ! שונה ,והדבר מתנגש עס התפ'סות הקדומות שלהס

לש'מוש באנלוג'ות[  .הבנת דבר חדש לא 'כולה לה'ות

לגב' הנושא .אף-על-פ' שהנושא של פונקצ'ות דומה לנושא

בלת' תלו'ה ,אנ' 'כול להב'! רק בתוך עולס המושג'ס

שהס מכ'ר'ס ,הס צר'כ'ס להב'! שזה גס משהו אחר ,והרבה

שכבר 'ש ל' .אז אנ' מנסה כל הזמ! להתבסס על דבר'ס

ודגמאות מ'וחודת ותרג'ל'ס 'עשו את העבודה.

שהס מכ'ר'ס כד' להראות להס את הה'בט הנוסף ,כד'
להג'ע לדבר'ס החדש'ס וכד' ש'ב'נו אותס .

לפעמים בשיעורים שלך הדהמת אותי ,ונראה לי שגם את

-

אנ' הולך מהקל אל הכבד  ,מהפשוט וה'דוע אל המורכב.

הסטודנטים ,למשל כשדקלמת באמצע השיעור שיר של

-

!'א ל' כשפ'ס  ,אבל 'ש ל' צבע'ס שמד' פעס אנ' משתמש

ביאליק או כשהצגת שלושה משחקים מתמטיים וקיימת

בהס .אנ' לא 'ודע אס דווקא הש'מוש בצבע ,או עצס

על כך דיון בכיתה עם כל כך הרבה סטודנטים .זה משהו

העובדה שאנ' אומר שכא! אנ' אשתמש בצבע ]כשפרופ'

שלא ראיתי מעודי .זו מתמטיקה?

טרס' שוכח להב'א את הג'ר'ס הצבעונ"ס
שלו הוא נוהג לומר תוך כת'בה על הלוח

~~~~==~;;~~:UIE::::

(

"כא! ה"ת' משתמש בצבע "[,עושה את
ההבחנה.

-

אנ' ער לפ'דבק שאנ' מקבל מהתלמ'ד'  .0אס אנ'
מזהה שהתלמ'ד'ס לא הב'נו ,אנ' משתדל להכנ'ס
אותס לנושא בהזדמנות אחרת ,קורבה בזמ!' .ש פה

א'זשהו '! trade-offב הרצו! לחזור ולהבה'ר לב'!

-

זאת ה"תה עוד המחשה של כ'צד
דבר אחד 'כול לשמש כמודל לדבר
אחר .אנחנו מכ'ר'ס את הע'קור! הזה

•,

מתחומ'ס אחר'ס ולאו דווקא מהמתמט'קה,
למשל

מתחוס האומנות .אז

ובאמצעותו

הצגת'

מתמט'ת ,כד'

לחדד

בחרת'

בש'ר

תזה שה'א בפרוש לא
את ההבנה המתמט'ת,

להאד'ר את שמה של המתמט'קה ,בהחלט להאד'ר

החשש לע"ף .אנ' לא תמ'ד מתעקש אבל אנ' בוודא'

את שמה .רצ'ת' להב'א משהו אחר ,שונה ,אז פנ'ת'

לא אתקדס בחומר ההרצאה אס ארג'ש שאף אחד

לש'רה  .רצ'ת' להראות שגס ברמה זו נ'ת! להג'ע

לאקלט.

לד'מו' מתמט' ש'ה'ה מדו'ק ,ש'ה'ה מלא ,ש'ה'ה

לס'כוס' ,ש פה ה'בט'ס של קצב ,של ודגמאות ושל

א'זומורפ' .אנ' כל הזמ! ,במשך כל הקורס ,מדבר על

חזרה מנקודות מבט שונות ומתחומ' ענ"! שונ'ס.

כיצד אתה יודע אם אתה בהיר? אם התלמידים
מבינים?

ראש'ת ,מהד'נמ'קה הכלל'ת

~888iii:

1

מתמט'קה ככל' ,כמודל למשהו אחר .מה שמתבצע
במתמט 'קה

הוא

אנלוג'

למה

שמתבצע

בח "ס .

הצגת' את שלושת המשחק'ס )אחד מהס
הוא א'קס ע'גול ,זה לא

בכ'תה .כאשר הסטודנט'ס לא

משהו

מב'נ'ס ,הס מאבד'ס במה'ורת

מאוד וכולס מכ'ר'ס אותו(

את הקשב  .שנ'ת ,אנ' שואל

שכולס דומ'  .0שנ"ס מהס

מסובך ,הוא פשוט
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מ"צג'ס אותו מוךל בך'וק והשל'ש' מ"צג מוךל קצת שונה,

פורמל'ת של הוכתות או על תשבו! ך'וק מתמט' ,תמ'ך

הצגת' את האךס בש'ך ,שזה משהו מתתוס אתך ,ו כך 'כולת'

'ש '! trade-offב בה'רות וך'וק כ' זמננו מוגבל  ,באמצעות

ללמך משהו מתוך הך'מו' בצורה מלאה ,מ' 77קת ובמסגרת

 77גמאות אפשר לתת לתלמ'ך'ס להב'! שמה שהס תשבו זה

פשוטה 'ותר להבנה ,

לא בך'וק מה שקורה ולהבה'ר ולתךך עוך ועוך את הךבר' ,0

רצ'ת' לשמור על הקשב ,על תשומת הלב ,להשת'ל כמה

ס'פור'ס שמתפתת' o

ומפתת'ס את התש'בה ,אנ' תושב שזה

אתה חוזר וחוזר על מושגים בהקשרים ובווריאציות
שונות ,אתה לא חושש שתלמידים ישתעממו בשיעור?

טוב ,כ' ככה לומך'ס גס בת"ס,

אס 'ש א'זשהו ס'כו' שהךבר'ס ייקלטו ,הר' זה בזכות התזרה

אתה משתמש בצבעים ,בחפצים שאתה מביא לכיתה,
בשירים ,במשחקים ,בתרשימים ובציורים

-

בהמחשות

יצירתיות ,אך אינך משתמש בשקפים או מצגות ,מדוע?

על הךבר'ס ,תזרה 'וצרת בה'ורת ,מנ'ס'ונ' צר'ך לתזור על
כל ךבר עוך פעס ועוך פעס ,לומר את זה שוב ושוב ,אפ'לו

כשנראה למורה שהתלמ'ך'ס כבר הב'נו והתלמ'ך'ס תושב'ס

אנ' מתנגך מאוך לש'מוש בשקפ'ס ובמצגות ,ל' א'ש'ת לא

שהס הב'נו ,הס לא באמת הב'נו  ,התזרות כמעט תמ'ך מוע'לות

טוב לעבוך עס שקפ'ס או עס תומר מוכ! מראש בכל צורה,

ומב'אות לכך שהתומר בסופו של ךבר נבנה אצל התלמ'ך,

הךבר כב'כול נות! למרצה 'תרו! ,אך אנ' מעך'ף לכתוב על

זה קורה לאט לאט

מתוך תזרה ,מתוך תרגול ,ומתוך הרבה

הל ות ובו בזמ! להקר'א את מה שאנ' כותב ,זהו תהל'ך שבו

 77גמאות שונות שמבה'רות ושמשל'מות ,אבל התזרה 'כולה

התומר נבנה ,כלומר זה לא בא מ! המוכ! ,אלא זה מתפתת תוך

גס ל'צור ש'עמוס ,או א'זשהו מ'אוס ,וצר'ך תמ'ך למצוא

-

כך' ,ואס התלמ'ך רואה את התומר מתפתת ,זה צומת א'תו ,

את הא'זו! ,לפעמ'ס צר'ך להסוות את העובךה שזו תזרה כ'

גס אנ' ,כשאנ' כותב אנ' צר'ך לתשוב ,אנ' לא בא עס ךפ'ס

זה משעמס ,ואז צר'ך להצ'ג את הנושא במ'ל'ס אתרות או

מוכנ'ס ,התהל'ך הזה של המתשבה ,של הנקוךות שבה! אנ'

לתקוף מזוו'ת אתרת ,אבל אף פעס לא להסתפק בלומר את

עוצר !ה ,לא מתוך כוונה מראש ,אלו ה! נקוךות שבאופ! טבע'

הךבר'ס רק פעס אתת אלא צר'ך "לטתו!" שוב ושוב,

אנ' וגס התלמ'ך צר'כ'ס לתשוב על'ה! בתהל'ך הך'נמ' של
התפתתות הנושא ,ותוך כך' התהל'ך לתלמ'ך 'ש זמ! לקלוט

כיצד אתה מתאים את רמת ההסברים שלך לסםודנםים

התפתתות זו ,

שבכיתתך?

אנ' ת"ב להכ'ר את הרמה הכלל'ת של התלמ'ך'ס בכ'תה ,

אתה שואל הרבה מאוד שאלות במהלך השיעור וזאת גם

ועל פ' זה אנ' בותר את הךבר'ס ש'וצגו או את ההךגש'ס

כשהכיתה גדולה .מדוע?

המסו'מ'ס בתומר ,לפעמ'ס 'ש נושא שהוא קשה 'ותר

תשוב מאוך להצ'ג שאלות ו'תך עס זה ל'צור מתת ,בךרך כלל

מאתר'ס ,ואז לתלמ'ך'ס ברמה הנמוכה 'ותר אנ' מךג'ש 'ותר

אנ' מצ'ג שאלות כאלו שהתשובה הנכונה ה'א לאו  77וקא

אנ' אומר לעצמ'

ותוזר 'ותר ,לפעמ'ס אנ' עושה את הה'פך

-

התשובה הראשונה שהתלמ'ך תושב על'ה ,זואת כך' ל'צור

שעס הצ'בור המסו'ס הזה כנראה שלא נג'ע להבנה עמוקה,

א'זשהו קונפל'קט ,ל'צור "!,נע לנסות לךובב את התלמ'ך'ס,

ולכ! אנ' מזכ'ר את הנושא ,כך' ש'ךעו ש'ש ךבר כזה ,ש'צוף

אבל הצגת השאלות והך'אלוג המתפתת שונ'ס מאוך !'ב

להס א'פה שהוא ברקע  ,ומתעמק 'ותר בךבר'ס שהס אול'

קבוצה בגוךל של  200א'ש לקבוצה של  15-10תלמ'ך'ס,

קצת קל'ס 'ותר ואפשר להג'ע א'תס להבנה טובה 'ותר ,אנ'

אנ' תושב שך'אלוג צר'ך להתק"ס בכל גוךל של קבוצה,

'כול לשנות הךגש'ס תוך כך' הש'עור ,אנ' מרג'ש מת' צר'ך

אבל הצגת השאלות משתנה בהתאס לגוךל הכ'תה ,בקבוצה

לעשות ש'נו' ' ,ש פה נ'סו' וטע"ה בזמ! אמת,

גךולה אנ' שואל שאלה ,אבל לא באמת מצפה לתשובה; אנ'
מקבל זנב של תשובה ורץ עס זה קך'מה ,בקבוצה קטנה 'ותר

מהי תקשורת םובה ביו מרצה לסםודנםים?

אנ' נות! לתשובות להתפתת מתוך הכ'תה ,ענ"! משמעות'

תקשורת משמעה העברת א'נפורמצ'ה ,אס הא'נפורמצ'ה

נוסף הש"ך לנושא השאלות הוא אופ' הפנ"ה לתלמ'ך'ס:

עוברת ,התקשורת ה'א טובה ,בנוסף לתקשורת 'ש ענ"! של

שאלות פ'נג פונג קצרות או שאלות תש'בה,

מעורבות התלמ'ך'ס כל הזמ! ,תקשורת משמעה שהתלמ'ך'ס
נוטל'ס תלק במהלך הש'עור ,מפגש פ'ורשו תקשורת ,שנ'

אתה משתמש בהרבה מאוד דוגמאות מהחיים

!,כ הקורס המסו'ס הזה הוא קורס של 'סוךות המתמט'קה

מאוך בע'נ' ,תקשורת צר'כה קוךס כול לה'ות  -77סטר'ת,

הנתוצ'ס למךע' המתשב ,לכ! תשוב לבנות אותו מהת"ס,

אפ'לו בכ'תה שבה בע'קר המורה מךבר ,צר'ך להתק"ס

להראות למה זה נתוץ ,למעשה כל המושג'ס שאנו מטפל'ס

א'זשהו ה'זו! תוזר ,אפשר גס לא מ'לול' ,אס אמרת' משהו,

במתמט'קה כתוצאה מצורך

אנ' רואה את התנועה של ההבנה או של א' ההבנה ,זה תלק

לטפל בךבר'ס שק"מ'ס במצ'אות ,ואנ' משתךל להךג'ש

מהתקשורת זוה מאוך תשוב ,כ' בל' זה אפשר לק"ס את

ולהבה'ר את המושג'ס האלה ,לפעמ'ס על תשבו! כת'בה

הש'עור בטלוו'ז'ה במעגל סגור או להעב'ר הרצאות בכתב,

בהס הס מושג'ס שהתפתתו

6

צךך'ס שמעב'ר'ס ב'נ'הס א'נפורמצ'ה ותוו'ות

-

זה תשוב

) U Iהנ  Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

תקשורת כזאת של פנ'ס אל פנ'ס ה'א מרכ'ב ח'ונ' .המורה

כאמצעי לביסוס ההבנה של הלומד  .המרצה מנסח את

צר'ך כל הזמן להתא'ס את עצמו למשוב'ס שהוא מקבל תוך

אותו מסר בכמה אופנים בדרך שכל אמירה תהיה משלימה,

כד' הש'עור .תקשורת טובה מתקיימת כאשר המסר עובר

מרחיבה או מבארת את קודמתה ,כך שיותר תלמידים יבינו

נכון ,כאשר מה שנקלט אצל השומע הוא באמת מה שהדובר

ואחרים לא ישתעממו.

רצה לומר ,ב'ן אס זה מ'לול' או בלת'

מ'לול' .

•

שימוש בדוגמאות מחיי היומיום של הסטודנטים והבאת
דוגמאות משלימות ומנוגדות לשם חידוד

ההבנה.

•

הצגת המיוחד ,המאפיין והמייחד של כל דבר ודבר.

אנ' מדבר אל'הס ,אנ' כותב עבורס על הלוח ,אנ' מצ'ג

•

יצירת קשר וזיקה בין החומרים החדשים לידע קודם ולדברים

חשוב

•

אז איך ייצרים תקשירת טיבה?

להס שאלות ומצפה לתשובות .אנ' עושה הפסקות ד'בור
ארוכות 'ותר

ואז

'ותר

תלמ'ד'ס

לתכנן את סדר' העד'פו'ות

מג'ב'ס  .אבל

המוכרים לתלמידים.
יצירתיות בהגשת חומר חדש  :יציאה מתוך היבטים אנלוגיים,

ב'ן לתת להס זמן מספ'ק

ושימוש באלמנטים מיוחדים כמו טקסט מעורר מחשבה,

כד' לחשוב על השאלה לב'ן בכל זאת להש'ג התקדמות

באמצעי

בחומר .

-

שירה

זו הפשרה שאנ' מג'ע אל'ה בס 'טואצ'ה הזאת

וא'ננ' 'ודע אס ה'א א'ד'אל'ת .מחוץ לש'עור אנ' משתדל

לה'ות נג'ש לתלמ'ד'ס -

ומשחקים

מתמטיים

מאתגרים,

שימוש

המחשה ויזואליים וכיוצא באלה.

•

מג'ע'ס אל' תלמ'ד'ס ,שואל'ס

מעורבות של המרצה המקרין על החומר מהתלהבותו ,מתוך
מניע עמוק להדביק את תלמיד י ו באהבה שלו לחומר הנלמד.

שאלות ,מע'ר'ס ,אנ' משתדל לעודד אותס ולדובב אותס.

•

אדס,זה כבר מאוחר מד',הס מבוגר'ס.כמרצה,חוץ מהעובדה

•

אנ' לא חושב שאנ' 'כול לחנך אותס או לשנות אותס כבנ'

שימוש בשפה פשוטה ,בהירה ובלתי מסורבלת המובנת לכל
נפש .

יצירת תקשורת עם התלמידים על ידי שאלות מנחות ומכוונות

שאנ' מעב'ר להס את החומר ,כלומר עושה את חובת'

או על ידי קשר עין מתמיד עם הלומדים כדי לזהות בע י ות

הפורמל'ת ,אנ' רוצה לגרוס להס ל'הנות ולהוק'ר את הדבר'ס

בהבנה וכדי לקלוע בדבריו ולכוון אותם לכלל המאזינים.

שאנ' נהנה מהס ומוק'ר אותס במתמט'קה  .זהו ערך מוסף

להוראת'  .אחר'ות' ה'א לעשות כמ'טב 'כולת'  .אנ' מנסה

לדעת פרופ' טרסי ,השגת יכולות של מצוינות בהוראה

להעב'ר בהס א'זשהו רטט של הנאה .זה לא תמ'ד מצל'ח ',ל

בשמים ה יא  .ההכרה של המרצה בחשיבות המכרעת שיש לאופן

אבל אנ' מנסה.

העברת החומר על היכולת של הלומד לרכוש ידע חדש באופן

-

לא

שיוכל ליישמו ,היא בעלת ערך רב  .הכרה זו מובילה את המרצה

האם כל מירה יכיל להשתפר?

אל הרצון להפיק מעצמו את המיטב בהשגת יעד זה.

אנ' מאמ'ן ,וזה רק על בס'ס של אמונה ,שכל מורה 'כול

הקסם הטמון במגע האנושי של העברת ידע ברמות הבנה גבוהות

להשתפר עס השנ'ס ועס הנ'ס'ון' .כול לה'ות שא'זושה'

הוא רב-משמעות ,הן למרצה והן למונחה .זוהי ברית קצרת זמן

סדנה שתלווה מור'ס במשך שנ'ס באופן א'נטנס'ב' 'כולה

במסע אינטלקטואלי משותף בין המורה לב י ן תלמיד י ו.

לתרוס משהו .בפועל

-

אנ' חושב שמור'ס טוב'ס הס מור'ס

שא'כפת להס ,והס משתפר'ס עס הנ'ס'ון שהס צובר'ס
במשך השנ'ס.

לסיכום ,מה ניתו ללמוד מפרופ' טרסי על בסיס
הראיונות וניתוח השיעורים המצולמים?

•
•

רצון עמוק ואמיתי להעביר לתלמידיו ידע בצורה נהירה

ליתן לתלכוידי חככוים זכון לכרר את ליכוודם ,שאם ירצו

וברורה ביותר.

זיהוי רמת ההבנה של התלמידים תוך ערנות לרמות הקושי או

הדרשה וכופלפל ,כושראו שכאים לידי כלכול התקינו

הלומד.

עקביות ביצירת מבנה הדעת במסגרת החומר המועבר

והקפדה על הצגת דברים היררכית :מן הקל אל הכב,ד מן

הפשוט אל המורכב ,מן העולם המוכר אל החדש .

•

לכך כמה ידרוש ,כדי

יפלפלו עכוו ,כראשונה כל כוי שרוצה לפלפל נופל לתוך

לקשיים העלולים להיווצר בהבנת החומר אצל

•

ומון~~

כמה ימים קודם

הצגה של החומר שעובדת בעת ובעונה אחת על כמה
חושים ) בערוצי תקשורת שונים ( כמו כתיבה על הלוח תוך
שימוש בצבעים  ,הקראת הכתוב  ,בניית נוסחאות ושרטוט

שלא ישאלו אלא לאחר הדרשה ,עכשיו שתש כח
החכמה והדרשנים אינם יודעים יותר מכוה שכוכינים,

שואלים את הרכ ככיתו ,אם יש לו כוה להשיכ,
כושיכ ,ואם לאו ,הוא כושתכוט ואוכור
עייף אני,

)עגנון ,שני תלמי,י חגגןיס(

הדיאגראמות וכתיבת המובן המילולי שלהן על הלוח.

•

חזרות על ההסברים מנקודות מבט שונות ובהדגשים שונים

גילייו  7ו מרץ 2008
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