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יצירתית  חדשנית,  פדגוגית  תפיסה  מציג  הקשובה  ההוראה  אומנות  הספר 
והבנה  ידע  לרכוש  אדם  כל  של  ביכולתו  ההכרה  על  המבוססת  ואופטימית 
לומדת  או  לומד  שכל  הנחה  מתוך  ומעשירה.  חיובית  לימודית  חוויה  ולחוות 
חווים תהליך למידה ייחודי, יש צורך בהוראה מותאמת אישית. לכאורה מדובר 
במשימה בלתי אפשרית, ודאי בכיתות עמוסות התלמידים במסגרות החינוכיות 
ידע, היא  המוכרות. אולם כפי שמראה הספר במגוון דוגמאות משלל תחומי 
המורה  עבור  ומרגשות  מפתיעות  תוצאות  ומניבה  להגשמה  ניתנת  בהחלט 

והלומדים גם יחד.

באמצעות שילוב הדוק בין התאוריה למעשה, הספר מוליך את הקוראים יד ביד 
בנתיב ההוראה הקשובה. הוא מתווה את דרך ההוראה המבוססת על הקשבה, 
על דיאלוג, על תשומת לב למקומם של כל לומד ולומדת ועל תיווך ממוקד ואישי 
בשילוב הוראה כיתתית. הוא מראה כיצד אפשר לחולל שינוי בהבנת הנלמד תוך 
התייחסות למכלול הגורמים המשפיעים על ההבנה: ההיבטים הקוגניטיביים, 
מרכיבי הידע והתהליכים הרגשיים המעורבים בלמידה. ההסברים התאורטיים 
ובמתן כלים  מלווים בהדגמת תהליכים של שינוי מושגי בתחומי דעת שונים 

מעשיים, כגון שימוש בייצוגים חזותיים ובכללם ציורי לומדים.

הלומדים  של  המרכזי  מקומם  ועל  הטכנולוגיה  על  דגש  מושם  שבו  בעידן 
בתהליך הלמידה, עולים סימני שאלה לגבי מקומם של המורים. הספר מבקש 
להכיר בחשיבות המורים בתהליך ההוראה והלמידה; הם המתווכים העיקריים 
בשיעור, הם האחראים ליצירת תקשורת רב-ערוצית בכיתה, באופן שמאפשר 
ללומדים לבטא את עולמם ואת יכולותיהם בתהליך הלמידה. השימוש בהוראה 
קשובה מאפשר למורים לצעוד יחד עם הלומדים בדרך אל שינוי בתפיסותיהם 
חדשים  מקומות  אל  להגיע  ללומדים  מאפשר  הקשוב  הליווי  לנלמד.  ביחס 
בהבנה ולהתמודד בהצלחה עם הקשיים והמכשולים בדרך. המורים והלומדים 

חווים יחד תהליכי שינוי רבי משמעות.
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 אומנות ההוראה 
הקשובה

מסע לימודי דיאלוגי המקדם הבנה
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ירון שור

חדשנית,  פדגוגית  תפיסה  מציג  הקשובה  ההוראה  אומנות  הספר 
יצירתית ואופטימית המבוססת על ההכרה ביכולתו של כל אדם לרכוש 
שכל  הנחה  מתוך  ומעשירה.  חיובית  לימודית  חוויה  ולחוות  והבנה  ידע 
יש צורך בהוראה מותאמת  ייחודי,  לומד או לומדת חווים תהליך למידה 
בכיתות עמוסות  ודאי  בלתי אפשרית,  מדובר במשימה  לכאורה  אישית. 
הספר  שמראה  כפי  אולם  המוכרות.  החינוכיות  במסגרות  התלמידים 
במגוון דוגמאות משלל תחומי ידע, היא בהחלט ניתנת להגשמה ומניבה 

תוצאות מפתיעות ומרגשות עבור המורה והלומדים גם יחד.
באמצעות שילוב הדוק בין התאוריה למעשה, הספר מוליך את הקוראים 
יד ביד בנתיב ההוראה הקשובה. הוא מתווה את דרך ההוראה המבוססת 
על הקשבה, על דיאלוג, על תשומת לב למקומם של כל לומד ולומדת 
ועל תיווך ממוקד ואישי בשילוב הוראה כיתתית. הוא מראה כיצד אפשר 
לחולל שינוי בהבנת הנלמד תוך התייחסות למכלול הגורמים המשפיעים 
על ההבנה: ההיבטים הקוגניטיביים, מרכיבי הידע והתהליכים הרגשיים 
תהליכים  בהדגמת  מלווים  התאורטיים  ההסברים  בלמידה.  המעורבים 
כגון שימוש  ובמתן כלים מעשיים,  של שינוי מושגי בתחומי דעת שונים 

בייצוגים חזותיים ובכללם ציורי לומדים.
בעידן שבו מושם דגש על הטכנולוגיה ועל מקומם המרכזי של הלומדים 
בתהליך הלמידה, עולים סימני שאלה לגבי מקומם של המורים. הספר 
הם  והלמידה;  ההוראה  בתהליך  המורים  בחשיבות  להכיר  מבקש 
המתווכים העיקריים בשיעור, הם האחראים ליצירת תקשורת רב-ערוצית 
יכולותיהם  ואת  עולמם  את  לבטא  ללומדים  שמאפשר  באופן  בכיתה, 
בתהליך הלמידה. השימוש בהוראה קשובה מאפשר למורים לצעוד יחד 
עם הלומדים בדרך אל שינוי בתפיסותיהם ביחס לנלמד. הליווי הקשוב 
מאפשר ללומדים להגיע אל מקומות חדשים בהבנה ולהתמודד בהצלחה 
עם הקשיים והמכשולים בדרך. המורים והלומדים חווים יחד תהליכי שינוי 

רבי משמעות.

בראש  עומד  שור  ירון  פרופ' 
בהוראה  שני  לתואר  התוכנית 
הוא  ילין.  דוד  במכללת  ולמידה 
בעל ניסיון עשיר ורב שנים בהוראה 
עם  ובעבודה  שונות  במסגרות 
ספר  בבית  שונים,  בגילים  לומדים 
במכללות  ובאוניברסיטה,  תיכון 
הוא  פוירשטיין.  ובמכון  להוראה 
המרכזיים  הכלים  לפיתוח  אחראי 
המסע   – הקשובה  ההוראה  של 
 – הדינמית  והלמידה  החשיבתי 
לסטודנטים  בהנחלתם  ועוסק 

להוראה ולאנשי חינוך.
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