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הלומד הבוגר
יעדים

אנדרגוגיהאת המושג ידעו להסביר בתום השיעור הלומדים :ידע•
אנדרגוגיהבין השוותיוכלו ל, ששת העקרונות של התיאוריהאת למנות ו

.כל אחת מהתאוריותלבקרופדגוגיה  ו

מטרות  יהיו מסוגלים לנסח בעקבות השיעור הלומדים :מיומנות•
.את החוזה הלימודי ככלי בהוראהלשלבו, למידה

את החשיבות של להעריך הלמידה בשיעור תסייע ללומדים :גישה•
הלומדים  . הכרת תיאוריית הלומד הבוגר כבסיס לעבודת ההדרכה

את עקרונות הלומד הבוגר כקווים מנחים לתכנון חוויות למידהפנימוי



הלומד הבוגר
מבנה השיעור

:  חלק ראשון

תאוריות למידה•

אנדרגוגיה–תאוריית הלומד הבוגר •

תרגול•

:חלק שני

ניסוח מטרות למידה•

החוזה הלימודי•

תרגול•



תיאוריית 
הלומד הבוגר

?למה לי 



תיאוריית הלומד הבוגר
?מדוע ואיך להשתמש בתיאוריה? מהי תיאוריה

תבנית חשיבה מופשטת שמנסה להסביר תופעה  , תיאוריה
.למצוא בו חוקיות והקשרים, או רעיון

"Why explore learning theory? This is a good question. 
Perhaps you shouldn’t. if you have no questions about 
the quality of learning in your organization, if you are 
sure it’s the best it can be, we suggest that you cancel 

your order for this book and get a refund…”

(Knowels 1998 p:7)



?למידה 



תיאוריית הלומד הבוגר
?  למה לימוד ולא חינוך בוגרים? מהילמידה 

, צמיחה, שבו מתרחש שינוי בהתנהגותתהליך, למידה
.  שינוילמידה מאפשרת הסתגלות וכרוכה ב. התפתחות

.האדם העובר את השינויהדגש הוא על 

פעילות שניזמת על ידי גורם  או מערכת של גורמים  , חינוך
, ומתוכננת להביא ללמידה אצל המושא אליו מיועדת 

.המחנךהדגש הוא על 

Adult Learning – Learner centered



תיאוריית הלומד הבוגר
? מהילמידה 

Domains of learning:

Cognitive, intellectual

ידע

Behavioral, motor

מיומנות

Affective

גישה



תיאוריית הלומד הבוגר
תאוריות למידה

,  פסיכולוגיה: תיאוריות למידה מגיעות מתחומי מדע שונים•
,  אנתרופולוגיה, פילוסופיה, לינגוויסטיקה, חינוך, סוציולוגיה

נוירופסיכולוגיה

,  פרשנים/הוגים: קלסיפיקציות שונות•

Behaviorist, cognitivist, humanist, social learning, 

constructivist 



הבוגרתיאוריית הלומד 
?מהו בוגר

ביולוגית

חוקית

חברתית

פסיכולוגית

הוא אדם שהגיע להכרה שהוא פסיכולוגיתבוגר מבחינה 
.ומסוגל לכוון עצמו בחיים, אחראי לעצמו

Self concept of Self Directedness

The Adult Learner is a Self directed Learner



אנדרגוגיה
Malcolm Knowles 



ANDRAGOGY IN PRACTICE
KNOWLES, HOLTON &SWANSON 1998

http://www.primarygoals.org/books/adult-learner/
http://www.primarygoals.org/books/adult-learner/


אנדרגוגיה
MALCOLM KNOWLES 

היא תיאוריה הכוללת מערך של הנחות לגבי אופיו של  אנדרגוגיה•
.הלומד הבוגר

“the art and science of helping adults

learn.”

 Learnerמדגישה את מרכזיותו של הלומד אנדרגוגיה•

Centered , החוויתי התהליך הלימודי אתexperiential 

Learning ,ואת תפקידו של המורה כ-Facilitator of 

Learning .



אנדרגוגיה
MALCOLM KNOWLES 

Andragogy: Greek andras = man, ago = to lead, “to 

lead the man”

י מורה לדקדוק גרמני "ע1833המושג נזכר לראשונה בשנת •
Alexander Kapp בפרשנותו לכתבים שלPlato

הקונספט הוצג לראשונה בתרבות האמריקאית על  1967בשנת •
ידי מחנכת יוגוסלבית  

הפך פופולרי בספרות החינוך האמריקאית בזכותו של •
Malcolm Knowles





ANDRAGOGY IN PRACTICE
6 ASSUMPTIONS

KNOWLES, HOLTON &SWANSON 1998

1. Learner’s need to know
איזו  , הלומד הבוגר צריך להבין מדוע הוא לומד את מה שהוא לומד

.מה יהיה אם לא ילמד, תועלת תביא לו הלמידה

2. Self concept of the learner
,  הלומד הבוגר תופס עצמו כאחראי להחלטותיו ולקביעת דרכו בחיים

ומביע התנגדות (self directed)הבוגר שואף להנחות את עצמו 
.לכפייה

3. Prior experience of the learner
הנסיון יכול להוות משאב , הלומד הבוגר הספיק לצבור נסיון בחייו

ומאידך לשונות רבה בין לומדים בקבוצה ולעיתים דעות  , מחד
קדומות  



SELF DIRECTED LEARNING

ללמידה  נוטל יוזמה שבו הלומד למידה אקטיבית תהליך של •
,  מטרותמנסח, את צרכי הלימוד שלומאבחן ומגדיר : עצמית
. את התוצאותפועל ומעריך , משאבים ללמידהמזהה

Key Elements of Self Directed Learning:

The Learner takes initiative for: 1)diagnosing learning  
needs 2)Formulating goals 3)Identifying resources 
4)implementing appropriate activities 5)Evaluating 

outcomes

היא למידה    active learningלמידה אקטיבית: היתרונות•
מניבה הבנה ומשמעות מעבר לשינון  -Deep learningעמוקה

(surface learning)



ANDRAGOGY IN PRACTICE
6 ASSUMPTIONS

KNOWLES, HOLTON &SWANSON 1998

4. Readiness to learn
,  בוגרים נעשים מוכנים ללמידה כאשר הם מגלים צורך בלמידה

.כאשר הם נתקלים בסיטואציה שדורשת כישורים מתאימים

5. Orientation to learning
Task centered, life centered, problem centered

מכוונת פתרון  , מכוונת משימה, לבוגר אוריינטציה פרקטית ללמידה
experiential; Kolb’s Model, קונטקסטואלית, בעיות

6. Motivation to learn
שביעות רצון   , שיפור איכות חיים, לבוגר דחף פנימי ללמידה

'לצד מניעים חיצוניים של קידום עליה בשכר וכיוב, והגשמה עצמית



ANDRAGOGY IN PRACTICE
PUTTING PEDAGOGICAL AND ADRAGOGICAL 

MODELS IN PERSPECTIVE

Pedagogy: Greek paid = child, ago = to lead, 
“the art and science of teaching children”

לא חייבים להבין מה  , ילדים יודעים שהם צריכים ללמוד את מה שהמורה קובע. 1
תהיה ההשלכה לחיים

הילד התלמיד תלוי במורה המלמד. 2

נסיון החיים של הילד הלומד אינו מהווה משאב. 3

הוא יודע שעליו לדעת את מה שהמורה בוחר , לילד אין צורך פנימי ללמידה. 4
ללמד

.אוריינטציה של תוכן, למידה מכוונת נושא. 5

השבעת רצון המורה וההורה, ציונים: מוטיבציה חיצונית. 6

Reactive / Proactive learning



PUTTING PEDAGOGICAL AND 
ADRAGOGICAL MODELS IN PERSPECTIVE

והוא , כתבו עליו בעיתון הרבה דברים"...
..."בכלל לא ידע שהוא כזה



GROW’S STAGES IN LEARNING 
AUTONOMY

Student Teacher Examples Possible Teacher Pitfalls

Stage 1 Dependent ‘The Expert’ Coaching with immediate 

feedback. Drill. Informational 

lecture. Directive and pedagogical 

in nature.

Can be too controlling that 

stifles learner initiative and 

enhances dependency.

Stage 2 Interested Motivator Inspiring lecture plus guided 

discussion. Goal-setting and 

learning strategies.

May end up entertaining well 

but leaving learners with little 

learning skills and/or 

motivation.

Stage 3 Involved Facilitator Discussion facilitated by teacher 

who participates as equal. 

Collaborative small group work.  

Non directive and truly 

andragogical.

May end up accepting and 

valuing anything from 

anybody; students then show 

little respect.

Stage 4 Self-directed Delegator Internship, dissertation, individual 

work or self-directed study-group.  

Creativity.  Mentorship.

May withdraw too much and 

thus lose touch and fail to 

monitor progress.



?המורה הבוגר 



TEACHING CONCEPTS DERIVED 
FROM ADULT LEARNING THEORIES

“Teaching in my estimation is a vastly over-rated function. 
Having made such a statement, I scurry to the dictionary to 

see if I really mean what I say. Teaching means “to 
instruct”. Personally I am not much interested in instructing 

another in what he should know or think. “to impart 
knowledge or skill”. My reaction is why not be more 

efficient using a book or a programmed learning” to make 
to know”. Here my hackles rise. I have no wish to make 

anyone know something. “to show, guide, direct.” as I see 
it too many people have been shown, guided, directed. So 

I come to the conclusion that I do mean what I said. 
Teaching is for me , a relatively unimportant and vastly 

overvalued activity”
(Carl Rogers)



TEACHING CONCEPTS DERIVED FROM 
ADULT LEARNING THEORIES

יש הגיון בהעברת ידע כאשר הסביבה היא קבועה•

,  אחד המאפינים של החברה המודרנית היא שינוי תמידי•
בקצב מהיר

עזרה וכיוון של  המחנך היא/ ולכן המטרה של המורה •
הלומד בהתאם לצרכיו ולא העברת מידע

Knowledge transfer / Facilitation of Learning



ANDRAGOGY- PROCESS MODEL FOR 

LEARNING
MALCOLM KNOWLES

1. Establish an effective learning climate, safe, comfortable.

2. Involve learners in mutual planning of content and methods.

3. Involve learners in diagnosing their learning needs, to trigger 
internal motivation

4. Encourage learners to formulate their own learning objectives

5. Encourage learners to identify resources and devise strategies for 
using them.

6. Support learners in carrying out their learning plans.

7. Involve learners in evaluating their own learning – develop critical 
reflection.



“There is nothing more practical 
than a good theory”

Kurt Zadek Lewin



?מה למדנו



"One-minute" paper worksheet

Adult learning theory

Name:__________________________________

Date:___________________________________

Directions: Take a moment to think about the lecture you have just attended,

and then answer the following questions.

• What was the most important thing you learned in today's lecture?

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________

• What question remains uppermost in your mind at the end of today's lecture?

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________

• What was the "muddiest point" in today's lecture?

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________



החוזה הלימודי
קביעת מטרות לימודיות



החוזה הלימודי
PERSONAL LEARNING PLANS

...תכנית פיתוח עצמי, הסכם למידה, חוזה למידה•

יכול לזהות ( או התלמיד והמדריך)דרך בעזרתה התלמיד •
.ולתכנן את הלמידה שלו

הולם את עקרונות הלומד הבוגר•

נותן  , מכבד שונות בקבוצה, נותן מקום למטרות אישיות•
כלי למעקב, ללומד שליטה ובחירה



החוזה הלימודי
PERSONAL LEARNING PLANS

?מה כולל

?מה אני רוצה ללמוד? מה הצורך. מה הנושא•

?איך יראה השג בתחום הלמידה הזה•

?מה אני צריך לעשות כדי להגיע להשג הזה•

?איך אדע שהגעתי להשג•

?איך אני מחליט מה אני צריך ללמוד

critical incidents, ,הצלחות וכשלונות, נסיון•

אינטראקציה בצוות•

בקרת איכות•



CONTRACT LEARNING – A WAY TO PUT IT ALL 
TOGETHER 

החוזה הלימודי

name:____________ course:_______________instructor:______________

Goal:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________Objectives

(what am I 

going to 

learn?)

Resources/str

ategies

(How am I 

going to 

learn it)

Evidence

(How will I 

know I 

have 

learned 

it?)

verification

(How am I 

going to 

prove I have 

learned it)

Target 

date

 Knowledge

 Skill

 attitude

Reading

Discussions

Courses

Other 

activities

I will be 

able to…

Exam

Presentation

paper

Portfolio



ניסוח מטרות לימודיות
LEARNING OBJECTIVES

משפטים שמתארים את עיקרי הלמידה שאמורה להיות מושגת 
.במסגרת הלימודית

:המטרות הלימודיות צריכות

מיומנות וגישה, ידע: לתאר למידה בשלושת הרבדים•

להתרכז בתוצאות של הלמידה•

להיות מרוכזות לומד•

להיות ברורות ופשוטות•

להתרכז בעיקר•

להיות קשורות באופן ישיר להערכת הלומד בסוף חוויית הלמידה•



ניסוח מטרות לימודיות
LEARNING OBJECTIVES

SMART

S – Specific

M – Measurable

A – Achievable

R – Relevant

T – Timely

ABCD

A - Audience

B - Behavior

C - Condition

D - Degree



ניסוח מטרות לימודיות  
BLOOM’S TAXONOMY

מטרות הלמידה מוגדרות בשלושה תחומים•

קוגניטיבי-- knowledgeידע 

אפקטיבי- attitudeגישה

פסיכומוטורי– skillמיומנות

על ידי 1956-מערכת סיווג של מטרות למידה גובשה ב•
.Benjamin Bloomוועדת חינוך שבראשה עמד 



לימודיותמטרות ניסוח 
BLOOM’S TAXONOMY

knowledge skill attitude

knowledge perception receiving

comprehension set responding

application Guided response valuing

analysis mechanism organizing

synthesis Complex overt 

response

characterizing

Evaluation adaptation

origination
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