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צומ־כברהבריתבארצות

חת

$TS1$צומחת$TS1$

$DN2$צומחת$DN2$ארציתכללתנועהבמהירות

החינוך.במערכתתכנותללימודי
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כת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$לשלבהוחלטהארציתהחינוך
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צמבר
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היש־האינטרנטאיגודאתרלפי

ראלי,
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הת־אתהחוקרקיימברידג׳,

חום,

$TS1$,התחום$TS1$

$DN2$,התחום$DN2$,במאמרשכתבכפיסבור

כיכחודשיים,לפניב״אובזרוור״

הואהזההמערךבכלשחסרמה

הספרבבית״החלפיו,עלחזון.
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בפת־תלויאחתלבעיהשפתרון

רונות

$TS1$בפתרונות$TS1$

$DN2$בפתרונות$DN2$שליותרקטניםלמומנטים

כלומרוהיוריסטיקה,בעיה;אותה

לפתרוןניסיוןמבוססתטכניקה

וגילוי.לימודבעיות,

לכםנראיםהללוהמושגים״אם

היא״הסיבהכותב,הואמסתוריים״,

עקבישבאופןבתרבותחייםשאנו

מדורותכאלהרעיונותמסתירה
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שפעםמפנילמשל,לרקורסיה,כבר

בבריטניהיסודייםספרבתיהרבה

לבסוףלוגו.בשפתתכנותלימדו

כךעלויתרוהללוהספרבתירוב

להשתמשכיצרללמדאחורהוחזרו
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לדב־הלוגו,לימודישלהמקרה

ריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$
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בת

$TS1$כתיבת$TS1$

$DN2$כתיבת$DN2$חלקלהיותחייבמחשבתוכנות

ספרבביתלימודיםתוכניתמכל

דרךשאיןהיאלכךהסיבהיסודי.

להביןלמישהולעזוריותרטובה

אלגו־אורקורסיהכמורעיונות

ריתמים

$TS1$אלגוריתמים$TS1$

$DN2$אלגוריתמים$DN2$לכתובלולתתמאשר

בעצמו.אותםשייצורהקוראת

שנשמעתהמנטרהלרעתו,לכן,

זה״קירורבבריטניה,לאחרונה

דעתקלהואהחדשה״,הלטינית

מני־הזאתהאמירהשכן,ומסוכן.

חה

$TS1$מניחה$TS1$

$DN2$מניחה$DN2$מיותרתפעילותהיאשתכנות

אחרות,במליםבלבד.ואופציונלית

היאאבלמסקרנת,הלטיניתהשפה

שקוריההיפר,אתגורסנוטוןמתה.

בר־החייםשל״הלינגוהםמחשוב

שת

$TS1$ברשת$TS1$

$DN2$ברשת$DN2$הזאת״.בעת

לר־השוק?לשאלתבנוגעומה

עתו,

$TS1$,לרעתו$TS1$

$DN2$,לרעתו$DN2$לימורשלהעיקריתהמטרה

יסודייםספרבבתיהמחשבמרעי

התעשיותאמנםכלכלית.אינה

חזקהלזרימהזקוקותהיצרניות

לכתובשיכוליםמגויסיםשליותר

זקוקותוהאוניברסיטאותקורים,

ילדיםשלעקביתלאספקההןאף

נכון״,״זהממחשבים.שנדלקים

הסיבהלאזו״אבלקובע,הוא

שינוייםלחוללשעלינוהעיקרית

שלנו״.החינוךבמערכתרדיקליים

לדבריו,לשינוי,העיקריהצידוק

״יל־מוסרי.אלאכלכלילאהוא

דים

$TS1$״ילדים$TS1$

$DN2$״ילדים$DN2$יריעלשמעוצבבעולםחיים

והיסטו־ביולוגיהכימיה,פיזיקה,

ריה,

$TS1$,והיסטוריה$TS1$

$DN2$,והיסטוריה$DN2$להביןכמובןצריכיםהםולכן

הקונס־זההללו.הידעגופיבכל

נזוס

$TS1$הקונסנזוס$TS1$

$DN2$הקונסנזוס$DN2$.גםשלהםהעולםאבלכרגע

ואםרשתי,מחשוביריעלמעוצב

יותרעמוקההבנהלהםתהיהלא

נכיםיגדלוהםהזאתהתשתיתשל

אינטלקטואלית״.

ילדיםאםשדווקאגורסנוטון

הללוהידעגופיאתילמדולא

צרכ־להיותיגדלוהםצעיר,בגיל
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$TS1$צרכנים$TS1$

$DN2$צרכנים$DN2$טכנולוגיותאותןשלפאסיביים

שההיגיוןושירותים,מכשיריםשל

בפניהם.סגורהיווצרותםשל

יותר״ישועברואומר,הואחייהם,

שנוצרומחשבלטכנולוגיותויותר

בשבילשעוברותאליטותידיעל

פייםבוקגוגל,כמוגדולותחברות

דו־ליצורנמשיךואנוורומותיהן,

רות

$TS1$דורות$TS1$

$DN2$דורות$DN2$תכ־ללאשרציםאוגריםשל

לית

$TS1$תכלית$TS1$

$DN2$תכלית$DN2$יריעלשנבנהבכלובגלגלעל

צוקרברג״.מרק

תשיבהפיתוח

תלמאוניברסיטתגינתר״ר

שנו־״המושגיםכיאומראביב

טון

$TS1$שנוטון$TS1$

$DN2$שנוטון$DN2$אבלרלוונטיים,בהםמשתמש

מסכיםאנילטעמי.נסחףמעטהוא

computational)CT-tPאתו

thinkingמיחשובית(חשיבה

ושיהיהמאורחשובירעגוףהוא

מגילכולם,אתאותוללמדטוב

הס־זאת,עםצעיר.שיותרכמה

תייגותי

$TS1$הסתייגותי$TS1$

$DN2$הסתייגותי$DN2$ספרשבביתבכךטמונה

מוגב־בצורהללמודאפשריסודי

לת,

$TS1$,מוגבלת$TS1$

$DN2$,מוגבלת$DN2$בדיוקמההיטבלחשובוצריך

בי־הצעירים.הילדיםאתמלמדים

סוד

$TS1$ביסוד$TS1$

$DN2$ביסוד$DN2$CT-nהשיבהעקרונות:שני

סדרהשלתכנוןאוועיצובלוגית

האלההדבריםשניהוראות.של

להשליךיכוליםוהםמאודחשובים

בדיס־הילדשלהתפתחותעלגם

ציפלינות

$TS1$בדיסציפלינות$TS1$

$DN2$בדיסציפלינות$DN2$.אחרות״

אחתהיאישראלכימוסיףגינת

מבחינתבעולםהמובילותהמדינות

מרעישלומדיםהתלמידיםמספר

ביחסהתיכון,הספרבביתהמחשב

לעו־״בוודאיהאוכלוסייה.לגורל

מת

$TS1$לעומת$TS1$

$DN2$לעומת$DN2$הואובריטניה״,הבריתארצות

היבטיםהללובלימודים״ישאומר.

בשבי־צריךזאתשבכלפורמליים,

לם

$TS1$בשבילם$TS1$

$DN2$בשבילם$DN2$ללמדאפשרבגרות.שלמידה

רעיונות,כמהא׳בכיתהתלמיד

ומסודר,מבוססירעגוףלאאבל

גינת:ר״ר

ללמד״אפשר

בכיתהתלמיד

רעיונות,כמהא'

ידעגוףלאאבל

ומסודר"מבוסס

קונצפ־בשלותצריךזהבשבילכי

טואלית.

$TS1$.קונצפטואלית$TS1$

$DN2$.קונצפטואלית$DN2$מסוימתמידהגםנדרשת

יותרקלהשנעשיתהפשטה,של

אלגורית־ללמרשמתבגרים.ככל

מים

$TS1$אלגוריתמים$TS1$

$DN2$אלגוריתמים$DN2$,מרעישלהיסודותורקורםים

ותש־ערךלהשישבצורההמחשב,

מש

$TS1$ותשמש$TS1$

$DN2$ותשמש$DN2$גםאלאהמחשבלמרעירקלא

מעטזהאחריםבמרעיםגםתעזור

אנייסודי.ספרבביתלרעתייומרני

מרעיבלימורערךרואיםוקולגות

כריבעיקרצעירבגילהמחשב

ישכימסוימת,חשיבהצורתלפתח

שמש־אלגוריתמיתבחשיבהמשהו

לב

$TS1$שמשלב$TS1$

$DN2$שמשלב$DN2$מי־בכלהדרושהלוגית,חשיבה

ני

$TS1$מיני$TS1$

$DN2$מיני$DN2$.להשפיעיכולבאמתזהשטחים

במדינההיי־טקשלהתפתחותעל

לא־בנוגעבספקאניאבלמסוימת,

למנט

$TS1$לאלמנט$TS1$

$DN2$לאלמנט$DN2$ומהתע־מהשוקהשחרורשל

שייה

$TS1$ומהתעשייה$TS1$

$DN2$ומהתעשייה$DN2$עליו״.מדברשנוטון

ללמררצויגילמאיזההשאלה

למ־המניעיםומההמחשב,מרעי

גמה

$TS1$למגמה$TS1$

$DN2$למגמה$DN2$כמעטזאתלעשותהמבקשת

פתוחהאיפואנותרתהרך,מהגיל

הרו־אתלהלהיטתוסיףובוודאי

חות.

$TS1$.הרוחות$TS1$

$DN2$.הרוחות$DN2$הזהשהוויכוחלשעראפשר

כנהוג,במאוחר,אובמוקדםיגיע

לישראל.גם
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