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 החיים וחברה לומדת ךלמידה לאור

 תקציר

ות והיא מדיניות מודרנישל בשיח ה כמונח קבוע התבסס Life Long Learning)" )למידה לאורך החיים"

נחשבת כבסיס  למידה לאורך החייםהחברה. כפרט ועבור עבור הלומד  התויונישיבותה וחמדגישה את ח

להשגת לכידות חברתית וצדק חברתי. המונח אמצעי כולהתקדמות בעולם העבודה ולפיתוח אזרחות פעילה, 

 של למידה לאורך החיים מושתת על שלוש עקרונות בסיסיים:

גם אלא  ,מצטברת מניסיון חיי היום יוםאשר הכוונה לא רק ללמידה  - נמשכת כל החייםהלמידה א. 

שים את החשיבות פורמאליים. חוקרים מדגי מתרחשת בהקשרים פורמאליים ולאומאורגנת אשר ללמידה 

יות ומוטיבציה להמשך למידה ונמפיתוח מיווזאת לשם  ,גיל הצעירהחל מההקריטית של החינוך למבוגרים 

 לאורך החיים.

למידה לאורך החיים חייבת להתרחש לא רק בבתי הווה אומר ש - למידה כוללת מגוון רחב של צורותהב. 

מגוון רחב של צורות גם באמצעות אלא  ,הכשרסמכה ולהספר, אוניברסיטאות, מכללות ומוסדות לה

מחוץ למערכת החינוך הפורמאלית.  פיתוח הלמידה לאורך החיים דורש  בין היתרו, ותשונות למידה סביבו

את זהגישה הי הערכה והכרה בידע שנרכש מחוץ למערכת החינוך הפורמאלית. יש לזכור כפיתוח צורות ה

, כפי ת החינוך ועל הסיווג המסורתי של צורות ידע שונותנתפשת כמאיימת על ההיררכיה הקיימת במערכ

הלמידה סמכות אשר אינן שייכות ליש לפתח מנגנון הערכה של מיומנויות וידע ולכן . קיים בחברהמתשהוא 

 פורמאלית. ה

 

 מסיטות את הזרקור  יקוד בשירותי חינוך ומוסדות החינוךלגבי מ ינוי בפרספקטיבההתובנות לגבי הצורך בש

, כמפורט להלן: מוצע לבנות תכניות למידה גמישות אשר מבוססות על הבחירה של הלומד מד וצרכיולול

חשוב להעצים את הלומד על מנת שיוכל לקבל החלטות ; להימנע מתוכניות חובה וקוריקולום קבועו

 מוטיבציה; ופיתוח של משמעותיות ולפעול בהתאם לאורך החיים )מעבר ליכולת הבחירה הפורמאלית(

 בחירה.אשר מאפשר כאמצעי חיוני  ,ויכולת למידה

 

 ;(ור כי מדובר בדגמים תיאורטייםכ)יש לז ניתן להצביע על מספר דגמים בסיסיים של למידה לאורך החיים

והיא למידה לאורך החיים נתפסת כבעלת כוח משחרר על פי דגם זה ה – דגם המשחרר/הצדק החברתיא. ה

 . בחברה דמוקרטית ,רך החייםלשוויון ההזדמנויות לאו מובילה

בין מתקיים ה ,במסגרת הקשר ההדדיו יישום עצמישם הלמידה לאורך החיים מכוונת ל - תרבותיהדגם ב. ה

 .האני לסביבה התרבותית

תרבותית -הלמידה לאורך החיים נתפשת כמקור חוזק של חברה מפותחת, רב -ג. הדגם של החברה הפתוחה 

 ודמוקרטית.

למידה לאורך החיים מתמקדת בפיתוח מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה  -דגם של ההון האנושי ד. ה

 והכשרת כוח העבודה, ובהתאם לצרכי הכלכלה והמעסיקים.

___________________________________________________________________________ 
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 גישהה 70-בשנות הבעוד ש) ההון האנושיגם המוביל של למידה לאורך החיים הוא הדגם של כיום, הד

 . השגת צדק החברתי( לשהייתה שרווחה הדומיננטית 

 

באמצעות חלוקה וזאת מוצע להבחין בין תפישות שונות של למידה לאורך החיים  ,על בסיס מחקרים

 , כמפורט להלן: חברות ידעל

. דגם זה של ידע מתאפיין ארצות הברית, אוסטרליה, אירלנד ובריטניהבהרווח  – ליליברא-דגם הניאוהא. 

בתפישה של הלמידה לאורך החיים כהון האנושי. מערכת הלמידה לאורך החיים מקבלת מימון מהמדינה, 

 אך מכוונת לשוק החופשי.

 . גרמניה וצרפתב כשוק חופשי והוא רווח (social market economy) הדגם של  הכלכלה החברתיתב. 

שוויון חינוכי  על  דגשיחד עם משלב תחרותיות כלכלית ולכידות חברתית, ה - דגם של הארצות הנורדיותהג. 

ללמידה לאורך החיים קרובה יותר לדגם של הצדק זו חיים. גישה בוחלוקה שווה יותר של הזדמנויות 

 רתי.בחה

 

מה הם הדרישות הארגוניות עבור פיתוח לה: העיסוק בסוגיה של למידה לאורך החיים מעלה את השא

הדרישה המרכזית למערכת כזאת היא גמישות ויכולת העברת הידע בין  ?מערכת של למידה לאורך החיים

נרכש מחוץ למערכת שהסמכה והכרת ידע  לש שונים יםנופותחו מנגנ ךלשם כו שונים קונטקסטים

מערכת הלמידה לאור החיים חייבת להיות ש ,רניתן לומ לאכה עוד רבה.המ ,יחד עם זאת. הפורמאלית

המערכת צריכה בשל כך, מקיפה ולדעת להתייחס להקשרים לא פורמאליים רבים בהם מתרחשת הלמידה. 

 בחירה מושכלת. ולכוון אותו לרכה וייעוץ ללומד על מנת לאפשר לו לקבל מידע רלוונטי דלתת ה

 

 

 

 

 


