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סימולציות חינוכיות אינטראקטיביות .כאשר אנו
מבקשים מסטודנטים להתנסות בסימולציות מחשב

מה לא ברור???

שעור לא התנסו בהן ,לעתים קדובות הם דואים את
הדברים המתרחשים על צג המחשב באופן שונה

,

~

מאשד דואים זאת המומחים .כתוצאה מכ,ן הסטודנט

עלול לפרש את מה שנדאה לו על הצג בצודה שונה

~.

מאוד מאיך שהמורה שלו התכוון שהוא יפרש אותו,

"

ולכן ללמוד רעיונות שגויים .לבסוף ,כדוגמה אחרונה,

41

מחקרים מראים שפרשנותו של המורה באשר
לדרך החשיבה של תלמידים וסטודנטים על סמך

-.

~

תשובותיהם בבחינות היא לעתים קרובות שגויה.
במקרים רבים בהוראת המדעים נראה כאילו המורה

והתלמיד מדברים בשתי שפות שונות  ,ואף אחד מהם
אינו מודע לכך.

חוסר ההתאמה בין תפיסותיהם של מרצים וסטודנטים

עלול להוביל לתוצאות מטרידות ברמה נוספת  .כוונתי
חוסר אמון כלפי הטענה שמישהו יכול להחזיק בתפיסה שגויה

לאמונות כלליות על טבעה של הפיזיקה  ,על הדרך שבה היא

מסוימת ,בעוד שבבדיקה שנערכה כמה חודשים

נלמדת ומיושמת וכן על האופן שבו הידע הפיזיקלי מתעצב .קבוצת

קודם לביצוע המחקר ביטאו רבים מהסטודנטים האלה את אותה

הוראת הפיזיקה של אוניברסיטת מרילנד ,ועכשיו גם הקבוצה שלי,

תפיסה שגויה! אני טוען שפיזיקאים בעלי כוונות טובות מאוד

חקרו אמונות כאלו אצל סטודנטים ובדקו כיצד הן מעוצבות על

משיגים הישגים חינוכיים דלים ,מכיוון ש"קללת הידע" מקשה

ידי קורסים בפיזיקה .ממדידות עקביות שערכנו מצאנו ,שהפער

עליהם מאוד להבין איך ראוי שהפיזיקה תילמד על ידי סטודנטים

בין אמונותיהם של סטודנטים לבין אמונותיהם של המרצים על

שאינם פיזיקאים ,ומגבילה את יכולתם להעריך למידה זאת.

טבעה של הפיזיקה גדל)!( לאחר שהסטודנטים למדו קורסי מבוא

) (Misconception

מראים

בפיזיקה  .אם אתבטא במונחים בוטים יותר ,קורסי הפיזיקה שלנו

שלפער בהבנה בין טירונים ) למשל סטודנטים בשנים הראשונות

בעצם מלמדים סטודנטים רבים שהידע הפיזיקלי שלנו מתמצה

ללימודיהם ( למומחים ) למשל מרצים( יש בסיס ביולוגי .מתברר

בטיעונים המבוססים על סמכות שרירותית; שהפיזיקה איננה

שבבואם לפתור בעיה  ,תבנית הפעילות במוחם של טירונים בתחום

ישימה לחיים מחו'( לכיתה; ושפתרון בעיות בפיזיקה פירושו רק

שונה מתבנית הפעילות במוחם של מומחים באותו התחום.

שינון של תשובות לשאלות בלתי רלוונטיות .הנושא הזה מטריד

מחקרים עדכניים בתחום דימות המוח

בתהליך רכישת שליטה בפתרון בעיות ,המוח ממש משתנה -

מאוד ,שכן אנו מוצאים שדווקא הסטודנטים אשר מכשירים עצמם

נוצרים בו קישורים חדשים ותבניות פעולה חדשות.

להיות מורים בבתי ספר יסודיים מחזיקים בגרסאות הכי קיצוניות

הבדל בסיסי זה בין מוחו של הטירון לבין מוחו של המומחה

של האמונות ה"טירוניות" הללו .אם בוחנים את תנועת ה"אנטי

מסביר רבים מהממצאים המדווחים על ידי אנשים החוקרים איך

מדע"  ,6ניתן להיווכח כי אמונות מסוג זה שתיארתי משוקעות

תלמידים לומדים מדעים .תלמידים ,בכל שלבי החינו,ן עשויים

בתפיסות רבות שתנועה זו מייצגת .כמובן  ,אף אחד מהמרצים לא

לחשוב על אודות נושא מסוים בדרכים כאלו שהמורה אינו מעלה

ילמד את הסטודנטים שלו אמונות כאלו בצורה מכוונת ,אך ממצאי

כלל על דעתו .וכך שיעור מתוכנן להפליא ,הנתפס בעיני מומחים

המחקרים מראים שזה מה שבעצם מתרחש כמעט בכל קורסי

כבעל מבנה לוגי ברור ,עשוי להתפרש בצורה שונה לגמרי )ושגויה(

המבוא בפיזיקה.

על ידי תלמידים  .דוגמה נוספת -
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) (Brain Imaging

מתברר שלהדגמה הפרונטלית

הסטנדרטית בשיעור יש השפעה זניחה על הלמידה .מורים ומרצים

"קללת הידע" גורמת לעתים קרובות לחברי סגל אקדמיים להתבסס

רבים מתקשים להאמין בכך ,משום שהם בטוחים כי ההדגמה

על האינטואיציות שלהם בבואם להחליט מהי למידה "טובה",

מושכת את תשומת לב התלמידים וכי היא ממחישה רעיון חשוב

במקום להתבסס על ממצאי מחקרים על למידת סטודנטים.

באופן משכנע .מצד שני ,התופעה של אי-למידה אינה מפתיעה

בישיבות הסגל מתקיימים ויכוחים ערים בשאלה באיזה סדר ראוי

בהתחשב בממצאי המחקרים ,המעידים על כך שלעתים קרובות

להציג את נושאי הלימוד או בקשר לגישות שונות להצגת נושאים

תלמידי בתי הספר או הסטודנטים באוניברסיטה תופסים הן את

מסובכים כמו מכניקת הקוונטים .כל הדיונים האלה מבוססים על

מטרת ההדגמה הפרונטלית והן את מה שהיא מדגימה בצורה שונה

השקפותיהם של חברי הסגל בנושא הזה .הערכת ההוראה מבוססת

לחלוטין מאשר המורה .חבךי לקבוצת המחקר ואנוכי מבחינים

לעתים קרובות על הדרך שבה חבר סגל בכיר תופס את הארגון ,את

באופן שגרתי בהבדלים תפיסתיים מעין אלה ,גם כאשר אנו בוחנים

המורכבות ואת הקצב של ההרצאות של חבר סגל זוטר .

ע) הנiנה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

החלטה של המרצה על הדרך שבה בני אדם לומדים בהתבטט

הראשונית של האדם נכשלה ,כמו למשל בפיצוח מבנה האטום .

על זיכרונותיו של המרצה בהיותו תלמיד פיזיקה שנים רבות

הגישה היא לטמוך על מדידות ניטיוניות אובייקטיביות ,שנעשות

לפני כן ,היא מטוכנת למדי .תזכורת לכך קיבלתי לאחרונה ,בעת

בקפדנות ובתשומת לב ,ולהשתמש בנתוני המדידות לפיתוח הבנה

שהשתתפתי בטדנת אימון של מתרגלים/עוזרי הוראה .במהלך

ואינטואיציה חדשות ומשופרות .כדי לשפר את הוראת הפיזיקה ,יש

הטדנה שמתי לב להבדלים בין מה שהטטודנטים חשבו שהוא

לנקוט בדרך דומה .המשמעות היא שעלינו לבחון את הדרך שבה

חשוב ללמידה יעילה לבין מה שאני שומע לעתים קרובות

אנשים לומדים נושאים שונים בפיזיקה .אמנם מורים יוצאי דופן

מחברי הטגל הבכיר בהקשר זה .הטטודנטים התבקשו לערוך

אוטפים נתונים מטוג זה על ידי חקירה זהירה ושיטתית של דרך

רשימה של התנטויות הלמידה הטובות ביותר והגרועות ביותר

החשיבה של הטטודנטים שלהם ,אבל זוהי משימה קשה וביצועה

שלהם .ברשימת ההתנטויות הטובות לא הופיעו כלל נושאים

המיטבי דורש זמן .לעומת זאת ,לרשות מורי הפיזיקה עומדת

מטוימים או אופן הארגון וההצגה של נושאי הלימוד .אמנם

טפרות מחקרית חינוכית עשירה )יחטית למדעים רבים אחרים(

הטטודנטים הזכירו היבטים של התלהבות וגילוי עניין מצד

בנושאים של למידה והוראה של נושאים טפציפיים בפיזיקה .

המרצה כדוגמאות להוראה טובה ,אך הם התמקדו במיוחד

בהתבטט על טפרות זו ,יכול המורה לגשר על הפער התפיטתי בינו

במידת העניין שהמרצה גילה בלמידתם ,כפי שהיא באה

לבין הטטודנטים ,ולהבין איך הם חושבים ומהם הקשיים והתפיטות

לידי ביטוי במאמצים שהוא השקיע כדי להבין מה הם למדו,

השגויות הנפוצות אצלם .כך הוא יכול למצוא דרכים יעילות

ובמידה שבה הוא טיפק משוב אישי ועידוד לתמיכה בלמידתם.

שכבר נבחנו בקפידה ,כדי לשפר את הלמידה של טטודנטים ואת

הטטודנטים לא הזכירו כלל מאפיינים שהם לעתים כה קרובות

המוטיבציה שלהם.

חלק מדיוני הטגל על ההוראה ,כגון אישיות המרצה או מידת

הטפרות מתארת גם שיטות הערכה העשויות לעזור בצורה

הקושי של המטלות או המבחנים .למעשה ,הם לא הזכירו כלל

משמעותית למי שרוצה לאטוף נתונים על הטטודנטים שלו .גישה

את המרצים! לעומת זאת ,אחת ההתנטויות שצוינה על ידי

"דמוית פיזיקה" זו להוראה וללמידה של פיזיקה כבר הובילה

טטודנטים רבים כחיובית ומשמעותית ,הייתה עבודה עם קבוצה

לתובנות חדשות ולהתקדמות דרמטית ,כמו למשל זיהוי ופיתוח של

בעלת מוטיבציה או עם טטודנטים עמיתים  .לבטוף ,בדיוני טגל

שיטות הוראה שמשפרות ואף מכפילות )ויותר( את יכולת הלמידה

רבים על אודות הוראה טובה ,נשמעת לעתים קרובות הטענה,

של מושגים.

כי היכולת להיות מורה ומרצה טוב היא אמנות שעשויה לעבור

אמנם שיפורים מזעריים על ידי אימון וניטיון ,אבל באופן כללי

לטיכום ,כפי שהפיזיקאים היו צריכים לעבור את התהליך המפותל

היא יכולת פנימית/מולדת  .בניגוד לכ,ן כשהטטודנטים התבקשו

של החלפת האינטואיציה המבוטטת על הפיזיקה הקלאטית

לציין מאפייני התנטויות למידה בעלות ערך ,כל המאפיינים

באינטואיציה השימושית יותר אודות העולם הקוונטי ,כך עלינו

שהם ציינו היו דברים ישירים שכל מרצה יכול לעשות ,אך

לעשות צעד דומה בהקשר להוראת הפיזיקה  .עלינו לזנוח את ההנחה

מרצים רבים לעתים אינם עושים אותם )למשל ארגון הקורט,

הטמויה שכל המוחות הם אותו דבר ,וכתוצאה מכך את ההנחה שמה

הפגנת אכפתיות כלפי למידת הטטודנטים ועוד( .

שברור לנו אמור להיות ברור גם לתלמיד הטירון  .עלינו לזנוח את

כל קורא שהגיע עד לכאן אמור להיות די מדוכא .הנתונים מצביעים

התפיטה שכישלון התלמיד מעיד על כך שהוא אינו כשיר ללימודים.

על כך שהכוונות הטובות שלנו ללמד היטב נכשלות כולן ,וכי רבים

במקום זאת ,עלינו להיות מודעים לכך שהקניית מומחיות בנושא

מהרעיונות המוצעים לשיפור ההוראה מוטלים בטפק משום

מטוים פירושה תהליך של עיצוב מחדש של המוח ולא תהליך של

שהמוחות שלנו שונים ממוחותיהם של הטטודנטים שלנו ,ולכן

העברת ידע ,ושעצם השליטה בידע מטוים שונה באופן מהותי

האינטואיציה שבבטיט הרעיונות הללו היא פגומה.

מידיעת הדרך הטובה ללמידתו ולהוראתו .אם נ'):תח מודעות לכל

אף על פי כן ,המצב אינו כה גרוע כמו שהוא נראה  .קהילת

הנושאים הללו ,התוצאה תהיה למידה משופרת של הפיזיקה  .הידע

הפיזיקאים כבר הצליחה להתקדם בתחומים שבהם האינטואיציה

הופך להיות קללה רק אם האדם אינו מודע למגבלותיו.

.4

מאמר

זה

ב ' lJקר

מת"חס

להוראת

הפ'ז'קה ,אך נראה ל' שהוא רלוונט'
ללמ'דה

ולהוראה של כל

.5

מושג זה נטב  lJ lJל 'ד' שנ' האח'ס למשפחת

נ  lJלמ'ס וא'נס נשאר'ס? הס טו  lJנ'ס שאחד

צ"פ )שהוא פרופסור להתנהגות

המאפ"נ'ס של הר ' lJונות ה"דב'ק'ס" הוא

:Heath

המקצו  lJות.

ארגונ'ת באונ'ברס'טת סטנפורד( ודן )שהוא

שהס א'נס נגו ' lJס ב"קללת ה'ד .'.(. " lJת)

נושא'ס אחד'ס המופ' ' lJס במאמר נדונו

מו"ל של ספר' ח'נוך( .המושג מופ'  lJבספר

בג'ל'ונות קודמ'ס של "  lJל הגובה" .ראו

 edgeו Curse of Know

תנו  lJה המחז'קה ב  lJמדה ב'קורת'ת כלפ'

וכן בספר נוסף שלהס הנושא את השס

והש'טה המד . lJת' אנש'ס המחז'ק'ס

למשל

הגובה , 1

את

המאמר

:19-16

משנת

, 2002

על

למה קשה ללמוד כ'מ'ה

שנושא את השס

,Made to stick

ובו

.6

תנו  lJת ה"אנט' מד "lJ

המד lJ

)(Anti Science

ה'א

הס דנ'ס בשאלה:

ב  lJמדה זו טו  lJנ'ס בדרך כלל כ' המד  lJהוא

)ומקצו  lJות אחר'ס(? הבדל'ס ב'ן תפ'סות

מוד  lJר ' lJונות מסו'מ'ס "נדבק'ס" לתוד  lJה

ש'טה שא'נה אוב"קט'ב'ת ,המ"צרת

'ד lJ

מרצ'ס וסטודנט'ס .'.(.ת)

הפרט'ת והצ'בור'ת ,וא'לו ר ' lJונות אחר'ס

שא'נו אונ'ברסל' .'.(.ת)

ג'ל'ון
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