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דרךשלושיטתיתזהירהחקירהידיעלזהמטוגנתוניםאוטפים

וביצועהקשהמשימהזוהיאבלשלהם,הטטודנטיםשלהחשיבה

עומדתהפיזיקהמורילרשותזאת,לעומתזמן.דורשהמיטבי

אחרים)רביםלמדעים(יחטיתעשירהחינוכיתמחקריתטפרות

 .בפיזיקהטפציפייםנושאיםשלוהוראהלמידהשלבנושאים

בינוהתפיטתיהפערעללגשרהמורהיכולזו,טפרותעלבהתבטט

והתפיטותהקשייםומהםחושביםהםאיךולהביןהטטודנטים,לבין

יעילותדרכיםלמצואיכולהואכךאצלם.הנפוצותהשגויות

ואתטטודנטיםשלהלמידהאתלשפרכדיבקפידה,נבחנושכבר

שלהם.המוטיבציה

בצורהלעזורהעשויותהערכהשיטותגםמתארתהטפרות

גישהשלו.הטטודנטיםעלנתוניםלאטוףשרוצהלמימשמעותית

הובילהכברפיזיקהשלוללמידהלהוראהזופיזיקה""דמוית

שלופיתוחזיהוילמשלכמודרמטית,ולהתקדמותחדשותלתובנות

הלמידהיכולתאת(ויותר)מכפילותואףשמשפרותהוראהשיטות

מושגים.של

המפותלהתהליךאתלעבורצריכיםהיושהפיזיקאיםכפילטיכום,

הקלאטיתהפיזיקהעלהמבוטטתהאינטואיציההחלפתשל

עלינוכךהקוונטי,העולםאודותיותרהשימושיתבאינטואיציה

ההנחהאתלזנוחעלינו .הפיזיקהלהוראתבהקשרדומהצעדלעשות

שמהההנחהאתמכךוכתוצאהדבר,אותוהםהמוחותשכלהטמויה

אתלזנוחעלינו .הטירוןלתלמידגםברורלהיותאמורלנושברור

ללימודים.כשיראינושהואכךעלמעידהתלמידשכישלוןהתפיטה

בנושאמומחיותשהקנייתלכךמודעיםלהיותעלינוזאת,במקום

שלתהליךולאהמוחשלמחדשעיצובשלתהליךפירושהמטוים

מהותיבאופןשונהמטויםבידעהשליטהושעצםידע,העברת

לכלמודעותנ':(תחאםולהוראתו.ללמידתוהטובההדרךמידיעת

הידע .הפיזיקהשלמשופרתלמידהתהיההתוצאההללו,הנושאים

למגבלותיו.מודעאינוהאדםאםרקקללהלהיותהופך

למשפחתהאח'סשנ' 'ד'ל lJ lJנטבזהמושג . 5

Heath : להתנהגותפרופסור(שהואצ"פ

(שהואודןסטנפורד)באונ'ברס'טתארגונ'ת

בספר lJמופ'המושגח'נוך).ספר'שלמו"ל

 Curse of Knowו edgeהשסאתשנושא

השסאתהנושאשלהסנוסףבספרוכן

Made to stick , בשאלה:דנ'סהסובו

ה lJלתוד"נדבק'ס"מסו'מ'ס'ונות lJר lJמוד

אחר'ס'ונות lJרוא'לווהצ'בור'ת,הפרט'ת

הואה"דב'ק'ס"'ונות lJהרשלהמאפ"נ'ס

 .).'.ת( " lJה'דב"קללת'ס lJנגוא'נסשהס

ה'א ) Anti Science) "lJמדה"אנט'ת lJתנו . 6

כלפ'ב'קורת'תמדה lJבהמחז'קהה lJתנו

המחז'ק'סאנש'ס .ת' lJהמדוהש'טה lJהמד

הוא lJהמדכ'כללבדרךנ'ס lJטוזומדה lJב

 lJ'דהמ"צרתאוב"קט'ב'ת,שא'נהש'טה

 .).'.ת(אונ'ברסל'שא'נו

שאחדנ'ס lJטוהסנשאר'ס?וא'נסלמ'ס lJנ

 7 2009מרץ I 8ג'ל'ון


