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ועל חשיבות הגישה החדשה ללימודי מתמטיקה שמה דגש מיוחד על תהליכי הקומוניקציה 

תלמידים נדרשים להביא את תחושותיהם . הקשר בכיתה עבור הפנמת תכנים מתמטיים

בעבר נעשו מחקרים על יישום . אודות השלבים השונים של הלימוד גם בכתב וגם בעל פה

פחות נכתב על . תרבותית שבה שפת האם של תלמידים שונה-של שיטות אלה בכיתה רב

במיוחד במקרים כאשר השפה , שר בין הורים לילדיםעל הקשל שפת ההוראה ההשפעה 

יש לציין כי לפני כמה שנים במדינתנו התקבל חוק . המדוברת בבית שונה משפת ההוראה

יש ללמד את כל , בדרך כלל; לשוני-שמגביל באופן מהותי את האפשרויות של חינוך דו

 נוספות  עזרשעותכאשר ילדים שאנגלית אינה שפת האם שלהם מקבלים , הילדים באנגלית

  . של לימוד השפה

  

ימוד ללילדים בתחומי )  אמהות–בדרך כלל (המחקר שלנו מתמקד באינטראקציה בין הורים 

מחקר שלנו נעשה יש להדגיש כי . מתמטיקה בקרב מהגרים דוברי ספרדית  ממקסיקו

במסגרת הפרויקטים להגברת מעורבות ההורים בנעשה בבית הספר ובמיוחד בלימודי 

ל פגישות משותפות ש,  להוריםשמיועדת ה במתמטיקה נ סד,בין היתר, שכללו, מטיקההמת

  .הורים וילדים, מורים

  

בכיתות בלימודי מתמטיקה לסייע לילדיהם הבעיה הטיפוסית שמפריעה  למעורבות ההורים 

הדגש על הצורך בלימודי השפה בשפה .  מכשול השפהנמוכות אינה חוסר ידע מתמטי אלא

 בבית הספר וכאלה  אף בעלי ידע רב בתחומים הנלמדים–ביא למצב בו הורים האנגלית מ

אפילו .  מתקשים להעביר את הידע שלהם לתלמידים,עסקו בהוראה בארץ מוצאםשבעצמם 

דרושה התמצאות טובה , על של סימבולים מתמטיים-  שפתבתחום המתמטיקה בו פותחה

,  מנת לעזור לילדים באופן אפקטיביבדקויות של הגדרות ומונחים על, מאוד בשפת ההוראה

 האחר של מדיניות שפת ההוראה היחידה פןה .מה שפוגע בהישגים הלימודים של הילדים

.  ן ההורים לבין הילדים טיב היחסים בי המטען התרבותי של הילד ועלהוא בהשפעתה על

-ואיספר ה-ביתב המתמטיקה סביב לימודיבין ההורים לילדים החינוכית אינטראקציה כשל ב

כאשר , של הילדלדילול של מטענו התרבותי  ים מביאיכולת לקיים קשר זה בספרדית 

דחיקת התרבות ם גורמים לה.  זהותומרכז של בותעומדדווקא תרבות השפה הספרדית 



תחום נוסף של ההשפעה הוא עצם היחסים בין . שפת האם שלו מחיי היום יוםהמסורתית ו

מה , שחיקת דמות ההורה כבעל סמכות ודגם לחיקוי בעיני התלמידמדובר ב: הורים לילדים

 של מתווכים בהילדים שמוצאים את עצמם במצ . לירידה בקומוניקציה ביניהםשמביא גם

 לבין העולם הלשוני והתרבותי של המשפחה בין העולם הלשוני והתרבותי של בית הספר

תבטא מה שעלול לה,  שבלית ברירה מוטל עליהםבעקבות התפקיד הזהרב חשים מתח 

  .החלשת קשרים משפחתיים וירידה בהישגים לימודיים, איבוד ידע תרבותיב

  

 מתמטיקה ובר ביתרונות או חסרונות של הוראתחשוב להדגיש כי במקרה שלנו לא מד

שטמונים במדיניות החינוכית של תרבותיים ופוליטיים מדובר במסרים ;  אחרתבשפה זו או

יחד .  העדפה של צורות ידע ותרבות מסוימות על פני האחרותמסרים אלה כוללים .השפה

 ראינו כי הורים אחדים מצאו דרך להתגבר על מכשול השפה באמצעות הרשתות ,עם זאת

כמו סדנאות , גם הפרויקטים שלנו. )וכדומה, םכגון עזרת חברים או שכני(החברתיות שלהם 

ופגישות בין ההורים ועצם הראיונות שהתבצעו במהלך המחקר תרמו להגברת המודעות 

שקודם כל מגבירה את שיתוף וליצירת רשת שנוצר מצב של הבקרב ההורים לבעייתיות 

  .. ומסייע להם להשמיע את קולםמה שמביא להעצמתם, הפעולה ביניהם

  


