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 ?מהי, איך ו: למקשישיםחינוך ולמידה עבור 

 

 קציר ת

של כשינוי גם אפילו דברים וה אחרת של הניתן לתאר את הלמידה בצורותיה הגבוהות כהבנה, ראיי

חשיבות של ההצורך והרצון של אנשים בעת זקנה ללמוד הוא טבעי. לכן ו האישיות. הדבר נכון לכל גיל

ההתפתחותי  למידה בשלב הרואה ב דגם ההתפתחות של אריקסון אמצעותגם בקנה מודגשת למידה בגיל ז

פלקציה ר. העבור החברה בה הם חייםהכרחי גם עבור הקשישים עצמם וגם צורך  שלמות(חוכמה/)השמיני 

ם התרבותית. תחותהתפעוגן מרכזי במהווה והיא  מתאפשרת בעקבות הלמידה אודות הידע והניסיון שלהם

חינוך ולמידה מהווים גורמים חשובים מצביעים על כך, ש בריאות העולמירגון האממצאי  בנוסף לכך,

מחקרים מאשרים כי מעורבות בפעילות . חייםהת איכות אלעלהתורמים שמאפשרים מעורבות בחברה ו

היא מצמצמת . בנוסף, ימיםריכות משמעותית בגיל זקנה תורמת לבריאות טובה, לשביעות רצון מהחיים ולא

 .נפשיותת פיזיות ואת הפגיעות למחלו

 

תפקיד חשוב בהזדקנות חיובית. למידה בגיל זקנה יש למידה לש, מעיד משן חמחקרים מצביעים באופ

 תמתאפיינת בשינויים טכנולוגיים רבים. בתנאים אלה למידה מאפשרה חשובה במיוחד בחברה דינאמית

 . למידההםאת איכות חייפר לשו ,רבים טכנולוגיים ומדעייםתועלת מחידושים לאנשים מבוגרים להפיק 

מיומנויות פיתוח חיים, ביטחון עצמי, סיפוק עצמי, ההנאה מ תתחושגורמת ל ליתאפורמאלית ולא פורמ

ספר מממצאים של בנוסף, שיפור במצב הבריאות. ומעורבות חברתית הגברת , בתחומים שונים הסתגלות

זק את חבגיל זקנה עשויה לא רק ל "תאינטלקטואליות עמל"התש ,מחקרים נוירולוגיים מצביעים על כך

שעידוד ך כאת הירידה בזיכרון. קיימים גם ממצאים שמעידים על אלא אף להקטין  ,התפקוד המנטאלי

ורבאלי. הועלייה בידע בזיכרון ויכולת הבירידה משפיע בחלקו על שבעים ומעלה  מנטאלית בגילהפעילות ה

של שירידה בתפקוד  ךכ למצביע ע של הקשישים לוגייםפסיכו-ירווים נשעסק במבחנמחקר עדכני כמו כן, 

 הבעלי רמקשישים ארוך קטנה יותר בקרב הידע ורבאלי וזיכרון לטווח בהתייחס ל ,מערכות קוגניטיביות

 קודמים דעייםרווחות במחקרים מהמנוגדת לדעה ששערה העלתה הו , אף. לאחרונהיותר גבוהה תיתהשכל

מסלולים עצביים אף גיל זקנה ופעילות קוגניטיבית עשויה להציע יצירת תאי מוח נמשכת גם בוהיא ש

 חדשים במקום אלה שנהרסו.

 

בגיל זה קיימת גם האם נשאלת השאלה:  הלמידה בגיל זקנה, אךשל חשיבות לשלב זה עסק המאמר בעד 

בעיבוד  קוגניטיבי, האטההירידה בתפקוד דווקא על כך שבגיל זה יש  חקרים רבים מצביעיםמיכולת ללמוד? 

אך אינם מונעים אותו.  זיכרון לטווח קצר. מכשולים אלה מקשים על תהליך הלמידההירידה ביכולת ו מידע

בתנאי שיהיה  וזאת ,לומדים צעירים יותר כמותוצאות לימודיות אותן אנשים בגיל זקנה יכולים להשיג את 

 יכולת ללמוד בגיל זקנה מושפעת מהרגלי היש לקחת בחשבון כי לפיכך, ומוטיבציה חזקה.  פנוי להם זמן
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יותר לאט באופן כללי, ניתן לומר כי למרות שאנשים בגיל זקנה לומדים  .קודמיםהלמידה בגילאים ה

ולרכוש וזקוקים ליותר פרקטיקה, במרבית המקרים המוטיבציה שלהם תהיה חזקה דייה על מנת ללמוד 

 מיומנויות חדשות.

 

צלחת בכל גיל, אך הם חשובים במיוחד בגיל ללמידה מו יונייםמוטיבציה וביטחון עצמי הינם תנאים ח

 הנוכחיר מחקתוצאות המגוונת.  ללמוד מאוד בני הגיל השלישירי רצון והעומדת מאחהמוטיבציה  זקנה.ה

בין  רצון לפעילות מנטאלית מאתגרת לאורך החיים.ללמידה מוצלחת הוא ההגורם הנפוץ מצביעות על כך, ש

מעורבות פעילה בחיים, יצירת קשרים חברתיים חדשים, את הרצון לצוא ניתן למללמידה נוספים המניעים ה

הנוכחי היו  קשישים במחקרה. בין הנושאים המועדפים ללמידה שנבחרו על ידי עודומשמעות כינון 

קיימת רתיעה מלימודי  קשישים, טכנולוגיה )אם כי אצל רבים מהיםחדשלימוד עות ומיומנויות ומקצ

 גם כן הלמידה היואופני אופן ופות של הקשישים באשר לדהעה אקטואליה.ו תטכנולוגיה(, שפות, אומנויו

קשישים מצביע על כך, שבבריטניה  המחקר שנעשפורמאליות. ו ותחינוך לא פורמאליצורות  וכללו ים מגוונ

 פורמאלית. מידה לאלדרכי דווקא בדרך כלל מעדיפים 

 

קיימים בתוך המערכת הפורמאלית או נתמכים על  חלקםה. דאפשרויות ללמישל מגוון בפני הקשישים עומד 

ות תחת החסות של באוסטרליה פועל שייגיל השלהקבוצות וניברסיטאות של הגיל השלישי. , למשל, אידה

תוך ורגנו בואלה א םבבריטניה פועלות תכניות לימודיות לקשישיבעוד, ש. ידועות אוניברסיטאות

על ידי קשישים והן נבנו תכניות לא פורמאליות נפוצות יותר  בארצות הבריתלעומת זאת,  אוניברסיטאות.ה

קשישים השל מעורבות את הקדם יכולת לב קהילהההתפקיד של חשיבות למען קשישים. יש לציין את 

 במספר דרכים:  בלמידה

 .סביבה ומוסדות שבהם אנשים יכולים להשתתףשל יצירה א. באמצעות 

 .פתח מתוך רשתות חברתיותנורמות ואמון שמתה של יצירב. באמצעות 

 קדם לכידות חברתית ופעילות קולקטיבית.אשר ממאמץ שיטתי ג. באמצעות 

 

מופעלות תכניות למידה לקשישים ונוצרות קבוצות למידה  בקהילות מקומיות רבות בארצות שונותלסיכום, 

ות בשימוש בטכנולוגיה לגיל השלישי. בין היתר, ניתן להצביע על תוכניות קהילתיות רבות להקניית מיומנוי

, נוער הם אלה שמדריכים את הקשישיםהבני ו דורי-לימוד ביןמתבצע אלה הבתוכניות  ,לעתים. מקוונת

 ישים מדריכים קשישים.שאחרות קובתכניות 


