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 -  קורס באותו המלמדים מורים שני של סיפורם
  ?מתמטיקה אותה מלמדים הם האם

 היא כיצד? למה, לא אם? מתמטיקה אותה מלמדים קורס באותו שונים מורים האם
 הועברו אשר, באוניברסיטה שונים מתרגלים של שיעורים שני אתאר זו בהצגה? נקבעת
 לצפות טובות סיבות יש, לכאורה. שיעור מערך אותו על והתבססו קורס באותו במקביל

 לפני המתרגלים שקיבלו החלטות, זאת עם יחד. מקבילים בקווים יתפתחו שהשיעורים
 מה אתאר אני. בתכלית שונים לכיוונים השיעורים את דבר של בסופו הובילו השיעור
 ההחלטות של ההשפעה ואת, השיעור מערך של שונה כה  ליישום המתרגלים את הוביל

 של ההחלטות ניתוח. שלהם בשיעורים והסמויה המפורשת המתמטיקה על שקיבלו
 החלטות קבלת תהליכי על) Schoenfeld( שונפלד של התיאוריה על מבוסס המתרגלים
 פניו שעל למרות. מהמתרגלים אחד כל הנחו אשר והמטרות האמונות, בידע ומתמקד

 עיניו לנגד ראה מהם אחד כל שלמעשה הראה הניתוח, דומים בתנאים עבדו המתרגלים
 הספציפי לשיעור הן, שונות על-ומטרות, שונה מתמטי תוכן, התלמידים של שונה פרופיל

 ומטרות אמונות, בידע השתקפו אלו הבדלים. בכלל באוניברסיטה התרגול לשיעורי והן
. שפיתחו השונות השיעור לתמונות והובילו לשיעורים בהכנה המתרגלים את הנחו אשר

 נדות'ואג מקצועית זהות, ניסיון כיצד מדגים המתרגלים של ההחלטות קבלת תהליך
 לפני המתרגלים החלטות כי עולה מהמחקר. באוניברסיטה ההוראה את מעצבים הוראה
 שנלמדת המתמטיקה את והן השיעור בזמן ההחלטות קבלת את הן מעצבות השיעור
 זה מחקר. מפורש לא באופן בשיעור שמוצג המתמטי הידע של אופיו את ובמיוחד בשיעור
 פרקטיקות, מורים של אמונות בין הקשרים את הבוחן רחב מחקרי מפרויקט חלק הוא

 מורים הכשרת על המחקר של מעשיות השלכות אתאר בהצגה. ולמידה הוראה
 .באוניברסיטה

  

  ביוגרפיה

 ובעל למדע ויצמן במכון המדעים להוראת במחלקה דוקטורנט-פוסט הוא פינטו אלון
 של ולמידה בהוראה מתעניין אלון. העברית מהאוניברסיטה למתמטיקה דוקטור תואר

 ההוראה כיצד להבין ושואף, מהתיכון המעבר בתקופת במיוחד, באוניברסיטה מתמטיקה
  .מתמטיים ועשייה חשיבה דרכי מעצבת באוניברסיטה


