מה צריכים לדעת העוסקים בהוראות המתמטיקה

מה צריכים לדעת העוסקים
בהוראת המתמטיקה?
הוועדה שפעלה מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך בנושא דרך הוראת המתמטיקה ממליצה על טיפול
עומק בלימודי המתמטיקה בחינוך העל–יסודי ,ובעיקר בהכשרת המורים.
על הבעיה ועל דרכים אפשריות לפתרונה גם בריאיון עם יו"ר הוועדה פרופ' גוטפרוינד

מענה לפניית משרד החינוך הקימה היזמה
למחקר יישומי בחינוך ועדת מומחים
בראשותו של פרופ’ )אמריטוס( חנוך גוטפרוינד
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .מטרת הוועדה
הייתה ללמוד את הנושא "מה צריכים לדעת העוסקים
בהוראת המתמטיקה" .הוועדה החלה לפעול באפריל
 ,2010ובאפריל  2012התפרסם המסמך המסכם
את עבודתה .הוועדה פעלה כוועדת קונסנסוס ,וכל
חבריה אחראים למסמך המסכם ,על כל פרקיו.
בשתי שנות עבודתה למדה הוועדה את ממצאי
המחקר בנושאים רלוונטיים שונים ,הפיקה לקחים
מניסיונם של אנשי מקצוע רבים בתחום ושאבה
מן הידע של חוקרים בתחומי המתמטיקה והוראת
המתמטיקה מישראל ומחו”ל .צוות מורים פעל לצד
הוועדה בשלבים שונים של עבודתה .הוועדה קיימה
יום עיון ששולב בכינוס הארצי של מורי המתמטיקה
בחינוך העל–יסודי ושני מפגשים לימודיים עם
מומחים מחו”ל :פרופ’ מישל ארטיג מצרפת
) (Michèle Artigueופרופ’ דבורה בול מארצות
הברית )) (Deborah Ballמצגות מהרצאותיהן
מופיעות במדור "חומרי רקע" באתר היזמה(.
מהמסמך המסכם אפשר ללמוד בין השאר שהוועדה
השתכנעה שיש די ראיות מחקריות כדי לקבוע
ש”קיים ידע מתמטי ייחודי להוראה .ידע מתמטי זה
כולל יכולת מתמטית להעריך נכונוּת ונכונוּת חלקית
של טענות ולנתח הסברים ,השערות ודרכי פתרון
שונות של תלמידים ,יכולת לנתח את הרעיונות

ב

המתמטיים אשר באים
)או אינם באים( לידי
ביטוי במשימה מסוימת,
ידע של ייצוגים שונים
של מושגים במתמטיקה
ויכולת לשלבם במהלך
ההוראה ועוד”.
במבוא למסמך המסכם
מבהירה הוועדה” :הצטבר
פרופ' חנוך גוטפרוינד
מחקר רב על הנושאים
שבהם עסקה הוועדה .עם זאת ,לא בכל הנושאים יש
ממצאים המצביעים על העדפה ברורה של מדיניות זו
או אחרת .במקרים אלו הסתמכה הוועדה על התובנות,
הניסיון והאינטואיציה הקולקטיבית שגיבשו חבריה
במהלך הדיונים”.
יו”ר הוועדה פרופ’ חנוך גוטפרוינד” :יש תחושה
שמקצוע המתמטיקה בנסיגה חמורה ,המתבטאת
בהישגים של תלמידי ישראל במבחנים בין–לאומיים,
וכן במחסור במורים למתמטיקה .מורים רבים מדי
אינם עומדים בדרישות ההכשרה וההשכלה של
משרד החינוך ,ויש בתי ספר שאינם יכולים להציע
לתלמידיהם את מגוון רמות ההוראה במקצוע”.
הוועדה הורכבה מאנשי אקדמיה ואנשי חינוך
הבקיאים היטב בתחום הוראת המתמטיקה .היא
שמעה בדיוניה נציגים של משרד החינוך ,יזמי חינוך
ומומחים מישראל ומהעולם ,בחנה מחקרים ,הזמינה
סקרים ואף יזמה ימי עיון כדי לקבל מאנשי מקצוע
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באקדמיה

 משוב על ההמלצות המתגבשות .הוועדה התמקדה
בעבודתו של המורה בחינוך העל–יסודי” .המורה
הוא הגורם הבית–ספרי המשפיע ביותר ,והמנדט
של הוועדה היה להשיב על השאלה ’מה צריכים
המורים למתמטיקה לדעת  -מה צריך להיות עולמם
האינטלקטואלי והפרופסיונלי'" ,אומר גוטפרוינד.
”אחרי שהגדרנו את תחומי הידע ,עסקנו בשאלות
כיצד מכשירים מורים ומקנים להם את הידע הזה
וכיצד מקיימים ומעצימים את הידע במשך כל חייו
המקצועיים של המורה”.
לדברי פרופ’ גוטפרוינד ,הדבר החשוב ביותר היה
להגדיר את עולם הידע הדרוש למורה” .יש מורים
שבאים למקצוע בלי הכשרה מתאימה .אם הם
מלמדים רק כיצד לפתור תרגילים ,מוחמץ כל הטעם
של המקצוע .לכן חשוב לנו שעולם הידע שלהם יכלול
עוד שלושה תחומים :היסטוריה של המתמטיקה;
תפקיד המתמטיקה בתיאור עולם הטבע ומקומה
במדעים האחרים; הכשרה באוריינות מתמטית -
הכוללת הבנה כי לבעיות רבות מחיי היום–יום שלנו יש
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ניסוח מתמטי ,כמו שאלות כלכליות או סטטיסטיות”.
כדי להביא ליישום ההמלצות ,מציעה הוועדה לייסד
במוסדות להשכלה גבוהה מסלול להכשרת מורים
למתמטיקה ,שבתום ארבע שנים יקנה למסיימיו
תואר בוגר במתמטיקה ,תעודת הוראה ותואר
מוסמך בהוראת המתמטיקה .תלמידי המסלול יזכו
למלגות נדיבות ,ובוגריו יתחייבו ללמד כמה שנים
במערכת החינוך” .כמה מוסדות כבר אימצו את
ההמלצה הזו” ,אומר גוטפרוינד” .באחדים היא בשלבי
יישום ,ואחרים עדיין בונים את תכנית הלימודים”.
נוסף על הכשרת המורים ,עסקה הוועדה רבות
בהתפתחות המקצועית של המורים למתמטיקה
במשך שנות עבודתם .היא ממליצה לפתח ולמסד -
בתוך בית הספר ומחוצה לו  -מערכות יעילות של
פיתוח מקצועי ,והשתלמויות למורים ,וכותבת בדוח
שיש לראות בהתפתחות המקצועית חלק אינטגרלי
וחיוני של משרת המורה למתמטיקה” .משרד החינוך
יכול ליישם כבר היום את ההמלצות האלה עם מורים
למתמטיקה שאין להם הכשרה מתאימה” ,אומר
גוטפרוינד” .כמובן ,גם כשכל המורים יהיו בוגרי
התכנית שלנו ,יהיה צורך להמשיך ולתחזק את הידע
שלהם על פי המתווה שהצענו” .היבט נוסף שהוועדה
עוסקת בו הוא הצורך לפתח מסגרת מתאימה להכשרת
מורי–מורים למתמטיקה ,ולמסד את תפקידם.
חברי הוועדה :פרופ’ חנוך גוטפרוינד )יו”ר(,
האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ’ רוחמה אבן,
מכון ויצמן למדע; ד”ר מאיר בוזגלו ,האוניברסיטה
העברית בירושלים; ד”ר הגר גל ,המכללה האקדמית
לחינוך ע”ש דוד ילין; פרופ’ אברהם הרכבי ,מכון ויצמן
למדע; פרופ’ ורדה ליברמן ,המרכז הבינתחומי הרצליה;
פרופ’ רוזה לייקין ,אוניברסיטת חיפה; פרופ’ פאדיה
נאסר–אבו אלהיג’א ,אוניברסיטת תל–אביב; גב’ יפעת
נחשון ,תיכון תורני טכנולוגי ,נחלים ומכון דוידסון
לחינוך מדעי; פרופ’ אנה ספרד ,אוניברסיטת חיפה;
פרופ’ רז קופרמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים;
ד”ר בלה קסלר ,בית הספר התיכון שליד האוניברסיטה,
ירושלים .מרַכֵּז הוועדה :יהושע רוזנברג.
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מאז הגישו את ההמלצות ,באפריל  ,2012פועלים
חברי הוועדה במסגרות שונות להביא ליישומן,
ומציגים אותן בכינוסים מקצועיים ובמפגשים
עם מקבלי החלטות באקדמיה ובמערכת החינוך.
””אם לא יישמו דבר מהמלצות הדוח ,נעמוד לפני

קטסטרופה חינוכית” ,מתריע פרופ’ גוטפרוינד” .עם
זה ,אני יודע שיש דיונים באוניברסיטאות על יישום
ההמלצות הרלוונטיות ,וגם משרד החינוך הביע
נכונות רבה ליישם את המלצות הדוח .יש לי הרגשה
■
שזה לא דוח שיישאר על המדף”.

מתוך ההמלצות העיקריות של הוועדה:
■

מרכיבי הידע :הוועדה ממליצה שתכניות לימודים בכל מסלולי ההכשרה להוראת מתמטיקה בחינוך
העל-יסודי )כיתות ז‘-י”ב( וכל התכניות לפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה יתבססו על מרכיבי הידע
הבאים :ידע מתמטי כללי בהיקף של תואר בוגר במתמטיקה; ידע פדגוגי כללי וידע פדגוגי ייחודי להוראת
המתמטיקה; ידע פרקטי המתייחס לעבודה היומיומית של המורה בכיתה.

■

מסלול ההכשרה :הוועדה ממליצה למוסדות להשכלה גבוהה לפתח מסלול ייחודי ,בן ארבע שנות
לימוד ,למוסמך בהוראת מתמטיקה .המשתתפים במסלול הזה יקבלו תואר בוגר במתמטיקה בסוף השנה
השלישית ,ובסופו יקבלו גם תעודת הוראה.

■

מבחן רישוי :הוועדה רואה חשיבות עליונה בקיומו של בסיס ידע משותף אצל בוגרי כל התכניות .לשם כך
למס ד מבחן רישוי שיוודא את קיומו של ידע זה.
ֵ
ממליצה הוועדה

■

פיתוח מקצועי :הוועדה ממליצה לראות בהתפתחות המקצועית של מורים למתמטיקה חלק אינטגרלי
וחיוני של ִמ שׂרת המורה .יש לפתח בתוך בית הספר ומחוץ לו מערכות אפקטיביות של פיתוח מקצועי
ולהציב להן סטנדרטים מקצועיים .

■

מורי מורים :הוועדה ממליצה על פתיחת מסלולי הכשרה של מורי מורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי,
בהיקף של לימודי תעודה או תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה.

■

הערכת מורים :הוועדה ממליצה לקיים מסגרות הערכה מעצבת ומסכמת למורי מתמטיקה בשלבים שונים
של עבודתם .הערכה זו תיעשה בידי המורים ,בידי מורי מורים ובידי מומחים במתמטיקה ובחינוך מתמטי.

■

סביבת הוראה :הוועדה ממליצה להשקיע בטיפוח סביבת ההוראה וממליצה להקצות משאבים מתאימים
לתמיכה בעבודת מורי המתמטיקה ,משאבים שיקלו עליהם להביא לידי ביטוי את ידיעותיהם ויכולותיהם.

היזמה עומדת לקיים בשבועות הקרובים שני ימי עיון:
■ האחד בנושא כישורי כתיבה בשכבות גיל שונות
ביום חמישי ,ז' בטבת תשע"ג ,20.12.12 ,במוזאון ארצות המקרא
■ והשני בנושא בין מחקר לקבלת החלטות בחינוך
ביום חמישי ,כ"ט בכסלו תשע"ג ,13.12.12 ,באוניברסיטת בן–גוריון בנגב
לפרטים נוספים ראו אתר היזמה ,מדור חדשות ואירועיםhttp://education.academy.ac.il ,
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