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 יסודות בלמידה מבוגרים  –אנדרגוגיה . 1
 

 אנדרגוגיה מול פדגוגיה .א
למידה לאורך החיים היא עקרון יסוד בחינוך ובהכשרה. בבסיסה רעיון שלמידה אינה מסתיימת בילדות או בנעורים 

אלא שמדובר בתהליך הנמשך לכל אורך החיים. הדיון בלמידה לאורך החיים צמח בעשור הקודם כתגובה למשבר 

. ללמידת מבוגרים על צורותיה הרבות נועד כלכלי וכיסוד חיוני באסטרטגיה החברתית וכלכלית של האיחוד האירופי

בפיתוח   -תפקיד ראשון במעלה בהתמודדות עם אתגרים כלכליים חברתיים של החברה בעיקר בנושאי תעסוקה 

אך למידה לאורך החיים אינה ובשדרוג כשירויות ומיומנויות מבוגרים כחלק מחיי העבודה המתמשכים המזומנים להם. 

עוזרת ליחיד להכין את עצמו למעברים ולשינויים רבים הצפויים בחייו: מחיי עבודה קשורה רק בתעסוקה, היא 

לפרישה, התמודדות עם שינויים חברתיים, עם תמורות טכנולוגיות ומעברים לסביבה חדשה. בהקשר זה, למידה 

לצמצום פערים  לאורך החיים קשורה קשר הדוק עם קידום זקנה פעילה לצורך פיתוח כשירויות ומיומנויות מבוגרים

 טכנולוגים ולקידום שיתוף פעיל והכללה בחברה. 

התפיסה של למידה לאורך החיים טומנת בחובה את הצורך באימוץ אסטרטגיות למידה שונות  -למידת מבוגרים

לאנשים בתקופות שונות של חייהם על בסיס יכולותיהם ומיומנויותיהם המצטברות. לפני שנות החמישים רוב 

מתנהל באופן  מבוגר הלומדכך שהשעסקו בלמידה התמקדו בילד הלומד )פדגוגיה(, אך כבר אז הבחינו בהמחקרים 

 שלו ללמידה. מוטיבציה והתנסויות עבר וכן מידת ה יכולותשונה בתהליך הלמידה הנשען על 

 יא פותחהה. "האמנות והמדע של העזרה למבוגרים ללמוד"למידת מבוגרים, או במילים אחרות אנדרגוגיה היא 

בחינה של הבדלים מרכזיים בין . במידה מסויימת כגישה "לעומתית" לפדגוגיה באירופה ובצפון אמריקה כתיאוריה

לעומת אנדרגוגיה )למידת מבוגרים( יכולה להאיר על דרכי הלמידה של מבוגרים בחברה  )למידת ילדים( פדגוגיה

 ה והקניית ידע למבוגרים.ולאפשר לנו לבחון את ההתאמות שיש לעשות בתהליכי הדרכ

מבוגרים הם על פי רוב תלמידים שבאו ללמוד מרצונם החופשי והם ינשרו אם  – התנהגות לימודית -

הלימודים לא ישביעו את רצונם. לומדים מבוגרים מנחים את עצמם, הם לוקחים שליטה על חווית 

תכנון אלא גם בהערכה הלמידה שלהם והם גם אחראים על הלמידה של עצמם. הם מעורבים לא רק ב

הם תלויים במורים שלהם לאורך כל  –לעומתם, לומדים צעירים אינם מונחים עצמאית   .1של הלמידה

 תהליך הלמידה, לכן המורים אחראים לא רק על התוכן אלא גם על הדרך וכן על הערכת הלמידה. 

                                            

דוגלת בהערכה משותפת של תהליך הלמידה שבה המורה עוזר למבוגר להיווכח כי הוא מתקדם לקראת המטרות  אנדרגוגיה1 
החינוכיות שהציב לעצמו )זאת מכיוון שמבוגרים יודעים כבר איזה מידע הם רוצים לרכוש(. הערכת הלמידה היא למעשה אבחון 

 מחדש של יכולותיו.  
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לומדים מבוגרים יש יותר ניסיון מהצעירים. מבוגר שונה מילד באופן שבו הוא תופס את ניסיון ל– חווית הלמידה  -

החיים. בעוד שילדים מתייחסים אל ניסיון כאל אירוע חיצוני שאירע להם, מבוגרים תופסים את החוויות שלהם 

של מבוגרים או למקור מרכזי של זהותם האישית הלימודית. משום כך, כאשר מתעלמים מנסיונם האישי 

ממעיטים מערכו, הם מרגישים דחויים. למבוגרים גם הרגלים ודפוסי מחשבה קבועים ולכן נוטים להיות פתוחים 

פחות. ולכן ככל שחווית הלמידה שלהם עשירה ומגוונת ושמה דגש על טכניקות השתתפות המסתכמות על 

טכניקות כגון: דיון בקבוצה, משחק תפקידים, מקורות הניסיון העשירים של המבוגרים כך ייטב תהליך הלמידה )

סימולציות , הדרכה מייעצת הדגמות וכיוב'(. חווית הלמידה מתייחסת גם לאקלים הלמידה  יש לנהוג בלומד 

המבוגר בכבוד ולראותו כעצמאי. קרוב לודאי שהגורם המשפיע ביותר על אקלים הלמידה הוא התנהגות המורה. 

 ב  אישית הכרחיים.התעניינות , כבוד, תשומת ל

באיזה סוג של למידה מתעניינים הלומדים המבוגרים? לומדים מבוגרים מתעניינים  – אוריינטציה ללמידה -

בנושאים שימושיים עבור חייהם האישיים והמקצועיים; הלמידה חייבת להיות רלוונטית לחייהם, לבעיות שהם 

הם רוצים  –לות לימודית בגישה של פתרון בעיות חווים ולמטלות שעליהם לבצע. מבוגרים נכנסים אפוא לפעי

ליישם לאלתר את אשר הם לומדים ורואים בלימודים אמצעי לשפר את יכולתם להתמודד עם בעיות החיים )זאת 

בניגוד לפרספקטיבה העתידים של ילדים של יישום דחוי "מה שאני לומד עכשיו יעזור לי בעתיד(. לכן  תהליך 

רת צרכים של הלומד , וחייב גם להניב תוצאות חיוביות לרמת הביצוע שלהם ולעזור להם הלמידה חייב לכלול הגד

 לחיות את חייהם באופן מיטבי. 

מוכנות ללמידה יכולה להתעורר בכל מצב בין אם מדובר בשינוי בנסיבות החיים, בצורך  -מוכנות ללמידה -

המבוגרים צריכים להבין ולדעת וכד'. בהתמודדות עם מטלה או בעיה שהתעוררה, הרצון להשתפר ולהתפתח 

 ככל שהם יטיבו לענות לעצמם על השאלה הזו כך יהיו יותר מוכנים להתחיל. –למה הם צריכים ללמוד משהו 

)זאת לעומת ילדים שאינם מחליטים מה הם לומדים, הלמידה מוכתבת מגבוה , ולעיתים מטרת הלמידה היא 

 אחר של למידה(. לפתח מיומנות שתאפשר להשיג שליטה בשלב 

מה מעורר מוטיבציה באדם מבוגר ללמוד על אף לוח הזמנים העסוק שלו? בעיקר  –מוטיבציה ללמידה  -

מוטיבציות פנימיות: דימוי עצמי, ביטחון עצמי, רצון לשפר את איכות החיים, סקרנות, התפתחות אישית והכרה. 

לומדים מבוגרים , יותר מרוצים, ממוקדים, עיקשים מוטיבציות פנימיות חזקות יותר ממוטיבציות חיצוניות, לכן 

ולהוטים ליישם את הנלמד לעיתים קרובות יותר מלומדים צעירים. )ילדים ובני נוער יותר מובלים על ידי 

 שלונות(ימנע מכימוטיבציות חיצוניות של להשיג ציון טוב או לה
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 אנדרגוגיה פדגוגיה 

 התלות
הלומד תלוי במורה שמחליט עבורו 

 מה ומתי עליו ללמוד
הלומד עצמאי מעוניין באוטונומיה 

 ובהדרכה

 מקורות ללמידה
המורה מתכנן  –מקורות מועטים 

את הטכניקות והמקורות לאגירת 
 המידע 

מבוגרים המשתמשים בחוויות 
 שלהם ושל אחרים

 סיבות ללמידה
למידה לפי צורך או רצון להתקדם  למידה כדי להתקדם לשלב הבא 

 ורה אפקטיביות יותר ולפעול בצ

 מוקד הלמידה
לימוד ממוקד נושא, מיקוד 

 בקוריקולום מובנה 
 למידה מבוססת בעיה או משימה 

 מוטיבציה

מוטיבציה ממקורות חיצוניים 
 )הורים, מורים( 

מוטיבציה צומחת ממקורות 
פנימיים )הערכה עצמית, ביטחון, 

והכרה המתקבלת מחווית 
 ההצלחה בלמידה(

 תפקיד המורה
מעצב תהליך הלמידה, אוטוריטה 

של ידע המכתיב את התוכן 
 והתהליך 

אוירה של  –מאפשר או מנחה 
 שיתוף פעולה כבוד ופתיחות 

 

  עקרונות של  לימוד מבוגרים 

 תוצרי למידה שימושיים, מוגדרים מראש הנקבעים על פי מטרותשימושיות : .1

הלמידה נועדה לתת מיומנויות שנועדו לקדם  עצמאות: מיומנויות ומשאבים להגברת העצמאות האישית .2

לכן יש להגדיר תוצאות מעשיות ופרטיות בטרם הקורס מתחיל, כמו כן המטלות הניתנות צריכות  -עצמאות

 להיות משמעותיות עבור האדם. 

 דרך למידה מאפיינת בהנאה סקרנות חיפוש מידע ותקשורת רצויה הם ערוצים טיפוסיים ללמידה  גילוי:  .3

 שען על שיטות הוראה מגוונות,  במקום הצגה מילולית מתמשכת.יחיוני ביותר לה -בשיטות ההוראה גיוון  .4

ירת למידה חיובית רוויה בתחושת בעידוד ובמקום משמעת ולמידה קפדנית, אומשוב חיובי וחיזוקים:  .5

 ובאשרור הפעולות 

חשובות בקרקוע ההבנה שלהם.  חוויות העבר של הלומדים יכולות להיות  רלוונטיות וביטוי לידע קודם: .6

המורים צריכים להבחין במיומנות ספציפית שמאפשרת ללומד להיות יצירתי בדרכו שלו, ולאפשר ללומד 

כדאי גם לדעת על רקע בלמידה בכלל )השכלה( והתחום  -עזר בחוויות העבר שלו בתהליך הלמידהילה

 יכול להשפיע על תהליך הלמידה  יש –הנלמד בכלל 
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 )גרוגוגיה(נים למידת זק .ב
 

ולשיטות היא למידת זקנים )גרוגוגיה(.  תיאוריה חינוכית המתייחסת  פיתוח מתקדם יותר של למידת מבוגרים

אלא יותר מודעות גרוגוגיות יש לציין כי אין תפיסה רחבה של תיאוריות חינוך הוראה ייחודיות לבני הגיל השלישי . 

האנדרגוגיה גם הגרוגוגיה מדגישה את ההזדמנות של המבוגרים לבנות את כמו גישות לסוגיות גרונטולוגיות. רו

הגרוגוגיה הקוריקולום בעצמם, להבנות את מטרות הלימודים על בסיס הרלוונטיות של הלימוד לחייהם היומיומיים. 

  .משלבת בתחומה תהליכי לימוד מבוגרים באשר הם עם התמקדות בשינויים בתפקוד האדם

בון תהליכים קוגניטיביים, פיזיים, וצרכים חברתיים של בני הגיל השלישי שיכולים להשפיע על הגישה מביאה בחש

הלמידה. תהליכים כמו האטה בתהליכים קוגניטיביים, בעיקר בעיות זיכרון, ירידה במהירות תגובה, רמת אנרגיה נמוכה 

מאפיינים פיזיים כמו האטה או מוגבלות   אילו יכולים למצוא את פתרונם בלימוד איטי יותר השם דגש על חזרתיות. –

בתנועה לירידה בחדות של חוש הראייה וחוש השמיעה אצל מבוגרים מעלים את הצורך לשים דגש על הסביבה 

 הפיזית התאמת הריהוט והציוד , התאמת האקוסטיקה והאור. 

 שמה דגש גם על שיטות לימוד שיטיבו עם אוכלוסיית הגיל השלישי, למשל :  הגרוגוגיה

 מתן הוראות ברורות:  שימוש בשפה פשוטה ומובנת והמנעות בז'רגון השימוש 

הגבלת מספר הנושאים והרעיונות הניתנים  -צימצום מספר הרעיונות והפחתת מסיחי דעת –צורך במיקוד בנושא 

 או תפיסות מורכבות מדי ולא רלוונטיות  בשיעור, בלי סטיות מהנושא

שימת דגש לקצב אישי: חזרתיות במשימות : ללומדים ייקח זמן רב יותר להשלים משימות מאנשים צעירים, יתכן 

שגם ירצו לחזור על פעולות מספר פעמים עד שירגישו בטוחים. לכן יש להשתמש בדוגמאות רבות , והעברת 

 ת לאפשר ללומד כמה שיותר הזדמנויות להבין את הרעיוןאותו רעיון בדרכים שונות על מנ

 

 חשוב מאוד! 

המאפיינת  תפיסהאנדרגוגיה כישנה ביקורת רבה בספרות על לפני ש"מתאהבים" בלמידת מבוגרים 

 למידת מבוגרים

רצף יוצרות בתוך התפיסה המארגנת של למידה לאורך החיים קל להבחין כי שתי שיטות הלימוד פדגוגיה ואנדרגוגיה 

 ? אך האמנם מדובר בשתי תפיסות שונות להחליף זו את זו במהלך החיים.אמורות של למידה נמשכת ו
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אינה כלל תיאוריה ללמידת מבוגרים אלא אידיאולוגיה חינוכית ששורשיה בלמידה  אחת הביקורות גורסת כי אנדרגוגיה

)בין אם הוא ילד או מבוגר( ששמות את הלומד  20חקרנית או בתפיסות רעיוניות שהתפתחו כבר בתחילת המאה ה

 (. learning by doing)במרכז כתפיסה חינוכית של פיאז'ה וג'ון דיואי שתמך בגישה של "למידה על ידי עשייה" 

מציגה תמונה אידילית של מבוגרים מתייחסת למבוגרים כמקשה אחת וביקורת נוספת מציינת כי האנדרגוגיה 

מלחצים מתעלמת גם . הגישה בעלי מכוונות עצמית ,ו רוצים שינהגו כלומדים אוטונומייםינהמתנהגים כפי שהי

וכן מצבים בהם  ם שמחוייבים או נדרשים ללמוד נושא.מבוגרי -הפוליטיים והארגוניים שמופעלים על לומדים מבוגרים

ת סמכות הידע במרכז ואלמידה ישירה ממורה מרצה ולקבל את מקומו ליכולים בהחלט להתמסר מרצון מבוגרים 

 אם הם מאמינים שיש לו דבר מה להציע.  , בעיקרשלו

מתי נכון למקם את המורה במרכז  לבחון כל נושא או מיומנות ללמידה לגופה ולבחוןלכן ישנה חשיבות אמיתית 

 ומתי את התלמיד ולא להתמסר לגישה זו או אחרת. 

 כתבה: ליאת סיקרון, מרכז ידע אשל


