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ני אור הוא מאת פ   (ס בהוראת השפה האנגליתקור) A course in English Language Teaching הספר

במהדורה . 6991-שיצא לאור לראשונה ב קורס בהוראת שפותמהדורה מחודשת ומעודכנת של הספר 

מעבר . החדשה בחרה פני להתמקד בהוראת השפה האנגלית במקום להתייחס להוראת שפות באופן כללי

, שינויים אלו. אך רבים בה השינויים, הקודמתדורה המהדורה זו אמנם מכילה חלקים נבחרים מהמ, לכך

ממחקרים עדכניים וממשוב , עמיתיםמדיונים עם , סיון שצברהינבעו מהנ, מציינת פני בהקדמה לספר

מקבלות  6991התמורות הטכנולוגיות שחלו בעולמנו מאז , בנוסף. שקיבלה מקוראי המהדורה הראשונה

קורפוסים ויישומים ממוחשבים , ל"דואי שימוש בן במהדורה החדשה המכילה עצות לגביאת ביטוי

 .נוספים

. קהל היעד של קורס להוראת אנגלית הוא סטודנטים להוראת אנגלית ומוריהם ,באופן טבעי

מורים להכשרת מורים יכולים להתבסס בהוראתם על הספר ולנצל את המשימות והשאלות הכלולות בו 

גם . עזר בספר ללימוד עצמייורים מתחילים יכולים לההוראה ומפרחי . כמטלות כיתה או כשיעורי בית

לרענן ולעדכן את ידיעותיהם בתחום ימצאו בספר משאב עצום , מורים מנוסים המעוניינים להעשיר

 .לרעיונות ואתגרים

הפרק . ארבעת הפרקים הראשונים מהווים הקדמה למורה המתחיל. הספר בנוי מעשרים פרקים

בעלי תוכן הם שלושת הפרקים הבאים . אנגלית כפי שהיא נתפסת כיוםהראשון פותח ברקע על הוראת ה

מהן  ,מהו טקסט וכיצד מלמדים אותו ובנוסף, כיצד לתכנן שיעורפני מלמדת בפרקים אלו . יישומי יותר

שבעת הפרקים הבאים מתמקדים כל אחד בנושא . מטלות טובות להוראת שפה וכיצד מיישמים אותן

והוראת ארבע המיומנויות , תיקון שגיאות, וראת דקדוק ואוצר מיליםה: מרכזי בהוראת האנגלית

פני מציינת כי החלק הראשון של הספר מהווה למעשה קורס (. קריאה וכתיבה, דיבור, שמיעה)העיקריות 

 . קצר ואינטנסיבי בהוראת אנגלית

גון החלק השני של הספר כולל תשעה פרקים המרחיבים את הדעת ודנים בנושאים מגוונים כ

כל אחד . הבדלים בין תלמידים והתפתחות מקצועית של מורים, ניהול כיתה, חומרי לימוד, הערכה

בתחילתו . כך שהקורא חופשי לבחור מביניהם את המעניין או הרלבנטי לגביו, מהפרקים עומד בפני עצמו

בסוף הפרק . כך שניתן להתרשם במהירות מתוכן הפרק ולבחור בהתאם, של כל פרק מופיעה סקירה קצרה

 .מופיעות מספר שאלות חזרה המאפשרות לקורא לבדוק את מידת הבנתו את החומר

נדמה כי , אכן. כבר מראשי הפרקים של הספר ניתן להתרשם מרוחב היריעה וממגוון הנושאים

בתוך הכיתה ואף בזמן בדיקת , הספר נוגע בכל הסוגיות בהן נתקל מורה לאנגלית בעת הכנת השיעור

מוכנים למורה " מרשמים"הדיון בכל אחד מהנושאים לא מתמצה במתן , עם זאת. אחר השיעורהמטלות ל

. תאוריות ומחקרים רלבנטיים ועדכניים, דילמות, פני בוחרת לפרוש בפני קוראיה שאלות. המתחיל

בסוף כל פרק מופיעה רשימת מקורות לקריאה , בנוסף. הטקסט מכיל מראי מקומות וביבליוגרפיה עשירה

סגנון הכתיבה אישי ונגיש  ,יחד עם זאת. כאשר לצד כל מקור משפט או שניים המתארים אותו, ספתנו

 .והטקסט אינו נקרא כטקסט אקדמי
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ומוצא את ביטויו באופן  ,השילוב בין פרקטיקה לתאוריה מאפיין את הגישה של פני אור בכלל

פני מזכירה את המחלוקת התאורטית לגבי ( 1פרק )בפרק על הוראת הדקדוק , לדוגמה. מובהק בספר

חר הדיון לא. ומסכמת בקצרה את הגישות השונות( explicit)או מפורשת ( implicit)למידה אקראית 

ומתוך הנחה שיש ערך להסברים מפורשים ולתרגול הדקדוק " בוחרת צד"היא , בחלק הפרקטי, האקדמי

 (. 08' עמ)היא מציעה מספר דרכים בהן ניתן ליישם זאת 

בפרק זה פני משתפת את קוראיה במחקר . הדן בתיקון טעויותהשביעי  פרקהדוגמה נוספת היא 

היא מציגה את השאלון עליו מבוסס המחקר . ידים לגבי תיקון טעויותהבודק העדפות תלממחקר , שביצעה

. רלבנטית הרבה מעבר לתחום הספציפי" עצה לחיים"את הפרק האקדמי היא מסכמת ב. ודנה בתוצאותיו

לא מחייבות אותנו לשנות את ההתנהגות שלנו כדי לספק את רצונות , כותבת פני, תוצאות המחקר

אם נחליט לפעול בניגוד להעדפותיהם . הקשיב לתלמידים ולכבד את דעתםחשוב ל, עם זאת. התלמידים

 (.99' עמ)חינוכית או פרקטית , חשוב שהמניע יהיה מעוגן במחקר או בגישה פדגוגית

ההיבט הפרקטי והחינוכי של הספר גם הוא משתרע הרבה מעבר לתחום הוראת האנגלית ואף 

סיונה העשיר ומתפיסת יהנובעים מנ( practical tips)רה לאורך הספר מפוזרים טיפים למו. הוראת השפות

היא ממליצה לסיים את השיעור , היא מלמדת כיצד לתכנן שיעורבו , השני בפרק, לדוגמה. עולמה של פני

אבל כדאי שהתלמידים , לא צריך בהכרח לספר בדיחה או לשחק משחק: היא מרחיבה. עם משהו חיובי

הדן , הרביעי בפרק. והקשב לתלמידים הוא מוטיב חוזר בספר הקשר. יצאו מהכיתה בתחושה טובה

ובעצם , לתלמידים. מושם דגש רב על בחירת פעילויות או מטלות מעניינות ומותאמות ללומדים ,במטלות

. כדאי להיות קצרים וברורים ,כאשר מסבירים מטלה כלשהי. יש משך תשומת לב קצר, מזכירה פני, לכולנו

 .לעתים אפשר אפילו להשתמש בשפת האם של התלמידים כאלטרנטיבה להסבר ארוך ומסובך באנגלית

היא , כמורה מנוסה. יהתזוכים ממנה לקשב ואמפ, תלמידיה של פני, גם המורים לאנגלית, ואכן

זמן נוסף בלמידה תוך כדי להשקיע  םמודעת לעומס הגדול המוטל עליהם והיא ריאלית בנוגע ליכולת

ולכן היא מציעה גם קיצורי , (61' עמ" )יתכן שלא יהיה לכם זמן"לצד המלצותיה היא כותבת , כך. ההוראה

כאשר היא מצביעה על היתרונות של עבודה בקבוצות היא מסייגת את המלצתה באמירה שקיימות . דרך

אתם לא צריכים להרגיש אשמים אם אתם "עבודה בקבוצות ולכן בהצלחה כיתות בהן מאוד קשה ליישם 

היא חולקת עמם את . את המורים המתחילים היא מעודדת(. 632' עמ!" )עושים זאת רק לעיתים רחוקות

אבל "השנה הראשונה היא קשה : תחושותיה הקשות לאחר שנתה הראשונה כמורה לאנגלית ומסכמת

 (. 609' עמ!" )המצב תמיד משתפר בהמשך

אותי בעת קריאת הספר והיא המעבר במהדורה החדשה מהוראת שפות סוגיה אחת הטרידה 

אך כך גם המצב במהדורה , כל הדוגמאות והמטלות עוסקות בהוראת האנגלית ,אמנם. להוראת האנגלית

אכן חלק מהתכנים בספר מתייחסים באופן ספציפי להוראת . הקודמת בשל היותה כתובה באנגלית

הרלבנטי רק לשפה , יל דיון קצר בתופעת האנגלית כשפה בינלאומיתמכ, למשל, הפרק הראשון. האנגלית

אני תוהה אם לא היה עדיף . מרבית התכנים בספר עדיין מתאימים למורים לשפות בכלל ,עם זאת. זו

ואולי לרכז את התכנים הספציפיים , להמשיך גם במהדורה המחודשת לפנות לכלל המורים לשפות

 . לאנגלית בפרק נפרד

לא . הן מתחילים והן מנוסים, מעשיר ומהנה למורים לשפות, הספר הוא משאב שימושי, לסיכום

 .הקריאה בספר יכולה לפצות במעט על כך. כולם זוכים להיות תלמידים של פני אור

 

 

 


