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כתבהעתהנסקרכאןיוצאלאורבהונגריה,ומדרךהטבע,מרביתהמאמריםהכלוליםבוכתובים
נעיין ואנו לאנגלית, תורגמו מהמאמרים ארבעה אליה. גישה לי אין שלצערי ההונגרית, בלשון

בהם.
 Understanding the Frame of Reference Through Educational במאמרו: קולאוזידס,  ג'ורג' 
יצירתמשמעות Biography,מדווחעלמחקרשערךלזיהויפרספקטיבותשלמשמעותותהליךשל
בקרבלומדיםמבוגריםבהתייחסותםללימודיהם.הואחקראתהסיבותלנשירהמביתהספרבגיל
)להלן: שנייה' להזדמנות 'ביתהספר במסגרת מבוגר בגיל ללימודים לחזרה ואתהסיבות צעיר
בה"ש(.הבה"שמקנהתעודותשוות-ערךלהשכלהתיכוניתברמתכיתהי'בתוםתוכניתלימודים
חיים סיפורי ניתחהמחבר ראיונות, על הנמשכתשנתיים.בשיטתמחקראיכותנית,שהתבססה
מגוון: חברתי פרופיל בעלי אנשים כלל המדגם ביוון. אשר בלאריסה בה"ש מבוגרי שבעה של
גבריםונשים,מועסקיםומובטלים,גימלאיםועקרותבית,מבוגריםוצעירים.שנייםמהסיפורים

מובאיםביתרפירוט,אךהמסקנותמבוססותעלמידעשנתקבלמהקבוצהכולה.
אם צבא, לקצין נשואה בכפר, שגדלה ניקיון עובדת תיאודורה, של הוא הראשון הסיפור
בהתנהגות קשור קטנה, ילדה בהיותה הפורמלי, הספר מבית שלה הראשון הזיכרון לשניים.
'דורה', ששמה אמרה לשמה המורה לשאלת כשבתשובה כלפיה. המורה מצד מתמשכת אלימה
כפישכינוהכולםבכפר,חטפהמכות.בהיותהבתלמשפחהכפריתפשוטה,היאלאלמדהבגןולא
הכירהאתהא"בבהגיעהלביתהספר,וגםעלכךנענתהבאלימות.בתיכון,מאמציהלהתמודדעם
דרישותהלימודיםלאצלחווהיאנכשלה.ביתהספרלדידההיהמקוםקשורלאלימותולדחייה,
שלא לטיפשה הקרובה סביבתה בקרב נחשבה שהיא מאחר מזיכרונה. זו תקופה מחקה והיא
הצליחהבלימודים,היאהוכנסהלעולהאחריותשלנערהמבוגרת,שהעדיפותהבאהלמענההיו
הייתה החינוך ממערכת שהדרתה חשה תמיד פורמלי. חינוך מצריכים שאינם טובים, נישואים
לציפיותיה, מעבר בגלוי. כך על דיברה בעלה עם רק החברתית. מסביבתה להסתירו שיש כתם
ללמוד ללכת תוכל שהיא כדי בילדים, והטיפול הבית מטלות את עצמו על וקיבל בה תמך הוא
אחר בשעות נוספת עבודה קיבלה שאשתו )חמותה( לאמו לספר הציע גם הוא הצהריים. אחר
אובדן ועל הספר מבית שנשרה העובדה את להסתיר עלמאמציה בצער סיפרה דורה הצהריים.



207 )Andragogical Studies, 2012 רחל טוקטלי – חינוך מבוגרים ערני בארץ קטנה )על 

ילדותה.היאהייתהאסירתתודהלבעלהשעזרלהואפילויזם'קונספירציה'נגדאמוכדישהיא
עבודה להשיג כדי ללמוד להמשיך ומתכוונת בה"ש את סיימה היא בלימודים. להתמיד תוכל

טובהיותר.

בכפר. ילדים חמישה בת במשפחה גדל סמפסון 48. בן רווק סמפסון, של הוא השני הסיפור
חייוהיוקשים:הואהתנסה ובחקלאות.בביתהספר בניקיון ואימועבדה נהגמונית אביוהיה
דיקטטורה ימי היו הימים הגדולים. הילדים מצד בהתעללות המורים, מצד באפליה במכות,
צבאיתוהחייםבביתהספרשיקפו,לדעתו,אתהמצבהפוליטי.הואתפסאתהלימודיםכאמצעי
וכפייהמצדהמוריםהיומקובלות.הוא כפייהולאכמכשירלקידוםאישי.גםבתיכון,אלימות
יותר מאוחר נשר. – לבסוף הוריו. אותו שלחו שאליהם הטכנולוגיים, הלימודים את אהב לא
אבל אותו. שעודדו טובים מורים גם לו ושהיו הדרכה בלא ספרות לקרוא שנהג נזכר גם הוא
בוגרי מצד קדומות מדעות סבל הוא יותר... חזק כנראה היה אכזר ממורה לו שהיה הזיכרון
גידלו אבל אותו, אהבו הוריו כלכליים. קשיים חווה במשפחתו כבער. נתפס שבעיניהם תיכון,
אותובדעהשהלימודיםהםלוקסוסלמעמדםהכלכליושצריךלרכושמקצוע.הואאהבמוסיקה,
כלי בוזוקי, לו לקנות רק יכלו ובאהבה, בחום אליו שהתייחסו הוריו, אבל בפסנתר, לנגן רצה
נגינהשמתאיםלמעמדהעובדים.אהבתולמוסיקהעזרהלולהתפרנסמנגינה,אךזהלאהספיק.
בעיתון מודעה לו הראתה חברה ממוסיקה. רק להתקיים יוכל שלא כשהבין לבה"ש נרשם הוא
לא הוא אך חייו, כל אותו ליוותה קוגניטיווי בלאריסה.תחושתחסר בה"ש ייסוד על שבישרה
המצב לבין השכלה העדר בין הקשר היה אותו שדרבן מה האישיים. לחייו מכשול בכך ראה
תחושת אצלו יצרה שבערותו לדעת נוכח איך תיאר יותר מאוחר המשפחה. של הקשה הכלכלי

ריק.בה"שהיהבשבילופיצוילהעדרהזדמנותנאותהבילדותו.

בסיפוריהםשלכלהמרואייניםנמצאומוטיוויםמקבילים:חסרבהוןתרבותי-לימודיבמשפחות;
לתפקידים ייעוד ערכיה: את שמנציחה חצי-עירונית, או כפרית וסגורה, קטנה חברתית סביבה
מגדריים)אמהותואחזקת-ביתלאישה,עצמאותכלכליתלגבר(,ותפיסהשהחינוךנועדלילדים.
הםגדלובצלהלחציםהכלכלייםשבהםהייתהנתונההמשפחהוהתבגרומוקדם.בביתהספרהם
המרואיינים כל להשכלה. שקשור במה נמוך עצמי דימוי במוחם ונוצר שליליות התנסויות חוו

פרטלאחדדיברובכאבעלאובדןהילדות.בחזרהללימודיםהםקיוולמצואאותהמחדש.
לכול, מעל הילדות. לאובדן קשורה הייתה נשירה לכולם. חיובית הייתה בבה"ש ההתנסות
נוסףלכךהיההתמריץלהשיגתעודהאו בילדותם. נקשרועםתיקוןאי-הצדקשחוו הלימודים
הם חיובי. עצמי דימוי מחדש לבנות חברתית, הכרה להשיג אמצעי משופרת, לקריירה הכשרה
התייחסובחיובללימודיהםבבה"ש,שמילאותפקידחשובבסוציאליזציההפונקציונליתשלהם.
יותרדמוקרטימבעבר,שפיתחאחריות חינוכי היוהתנסותבמבנה לאחדים,הלימודיםבבה"ש
אישית.כלהנחקריםראובבה"שהתנסותחיוביתובונה,בעיקרבשלהתשובהשנתןלאי-הצדק

החברתי,אךגםבשלההישגיםהפורמלייםשהושגו.
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הערה:הצערעלאובדןהילדותשנגרםבגללנשירהמביתהספר,ותיקוןהעוולבמוסדותהמעניקים
התופעה את לציין ראוי זאת, עם בישראל. גם מוכרים תיכונית, להשכלה שנייה הזדמנות
בשבילן שהוקמה המרכזים שמערכת תהיל"ה, לנשות הילדות' 'החזרת של בישראל הייחודית
שילבהאלפאביתיזציהואוריינותעםחוויהקהילתיתהספוגהחייםחברתייםותרבותיים.עלכך
העידוהלומדותעצמןבפנימחנכימבוגריםשהגיעולסיורבארץבשנותה-80.בתשובהלתהייתם

עלהמראההמאושרשלהן,אמרו:'החזירולנואתהילדותשלאהייתהלנו'.

 Roles,Competences and Training עוסקתבהכשרתמחנכימבוגרים.במאמרה: אווהפרקש
למידת של התחום לגיבוש קווים מתווה היא System of Adult Education in Hungary,
מבוגריםכפרופסיה.בימינו,כשידעמתיישןבמהירותוידעחדשמציףאתחיינובלאהרף,למידה
משמעותיתרבהבתחומיםמגווניםמתרחשתגםבגילמבוגר.עלכן,חשיבותרבהנודעתלהכשרת
מחנכימבוגריםכאנשיפרופסיה.בהונגריהפועליםשניסוגיםשלמחנכימבוגרים:מוריםבבתי
בתחום הרצאות שוניםשמעבירים ואנשימקצועות הפנוי; בזמנם מבוגרים עם שעובדים הספר
מחנכי-מבוגרים אינומאפשרהעסקת אלה לשירותים יציב והבלתי הגמיש הביקוש התמחותם.
המאפשר והכשרתם, מבוגרים חינוך חוק בהונגריה התקבל באחרונה אמנם מלאה. במשרה
הענקתתואראקדמיבחינוךמבוגרים,אךחוקזהאינומגדירכישוריםהנדרשיםממישעוסקים

בפועלבתחום.
בפרופסיה הקשור בכל תמורות חלו וטכנולוגיים, כלכליים חברתיים, משינויים כתוצאה
רקע בעלי למבוגרים מותאמת ללמידה כללי מחינוך המעבר הודגש בעיקר מבוגרים. חינוך של
וניסיוןחייםמגוון.העוסקיםבחינוךמבוגריםשובאינםסתםמעביריידע;יותר מקצועישונה
הלמידה. בתהליך ללקוחותיהם ומסייעים ממריצים המעודדים, ותומכים, מנחים הם ויותר
תפקידםמורכב,משלבמטלותמגוונות,המשתנותבהתאםלצורך.עליהםלהיותלארקמומחים
במסגרת ואישיותיים. פרופסיונליים עקרונות בעבודתם לשזר נדרשים הם במקצועותיהם;
הכישוריםהפרופסיונלייםהנדרשים,עליהםלהיותמסוגליםלהעבירתרבותואתיקהמקצועיים.
במסגרתהכישוריםהאנדרגוגיים,עליהםלהציבאתהשליטהבטכניקותובמתודולוגיותלפיתוח
מיומנויות נדרשות לאלה, נוסף הלומדים. של העצמי הביטחון ולחיזוק לימודיות יכולות
הסמכותיים, היחסים שאת גורסים זה בתחום העוסקים ואינטראקטיוויות. תקשורתיות
על המבוססים דו-צדדית, שותפות ביחסי להחליף יש ילדים, לתלמידים בהוראה המקובלים

עבודהמשותפתומתחשביםבניסיונםהקודםשלהלומדים.
כישורים  כלהלן: מעולים, מבוגרים מחנכי המאפיינים הכישורים של אינוונטר בנתה היא
וכישורים  מתודולוגיים  כישורים  חברתיים,  כישורים  אנדרגוגיים,  כישורים  פרופסיונליים, 
אישיים.רשימהזאת,המחברתקובעת,עשויהלהוותבסיסלתוכניותלהכשרתמחנכימבוגרים
ומוריאנדרגוגיהבעליתעודהותוארומוכריםעלידיהחוק.בשנת2009הונהגובהונגריהלימודים
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אקדמייםלתוארשנילהכשרתםשלמוריאנדרגוגיה.יישוםהתוכניותבצורהמפורטתומותאמת
שמגדירה בחוק והסדרה המורים של מתאימה הכשרה מחייב והמשתנים המגוונים לתפקודים

אתהמינימוםהאקדמיוהפרופסיוניליהנדרשכתנאילהעסקהכמחנכימבוגרים.

כדרישות עקרונית מוכרים מציעה, שהכותבת באינוונטר המפורטים הכישורים, הערה:
אידאליותבחוגיהעוסקיםבהכשרתמחנכימבוגריםבמסגרותהשונות.עםזאת,התביעהלהציב
השגתתואראקדמיבחינוךמבוגריםובאנדרגוגיהכדרישהמוקדמתלכלמישעוסקבתחוםאינה
כזאת אפשרות הזה. העבודה בשוק המתמדת וההשתנות הגיוון הנזילות, בשל דווקא ראלית,
ספר בתי מקצועית, להכשרה קבועים בתי-ספר כגון ומתמידים, מסודרים במוסדות רק תיתכן

להזדמנותשנייה,ובישראל:אולפניםלהנחלתהלשון.

 Methods of Faculty Training in the במאמרן קורדיומובה, נ'  ומרינה  קונדרטנקו  אלנה 
System of Extended Education,סוקרותשיטותלהכשרתסגלבחינוךהמורחב,המקיףתחומי
עריכת מצריך וחברתי כלכלי פיתוח האקדמיות. הפורמליות למסגרות מעבר נרחבים, לימוד
את שמעביר מי בפועל, אולם, ולהתעדכנות. הידע לרענון המורחב, בחינוך לסגל השתלמויות
שיטות משחזרים הם כך, משום בחינוך. לא במקצועותיהם, מומחים הם הללו ההשתלמויות

הוראהמיושנותהמוכרותלהם.דברזהבולטבעיקרבתחומיהלימודהטכנולוגיים.
ניסיון חסרי צעירים ומורים אקדמאים להכשרת תוכנית של מודל מציעות המחברות
2(דיסציפלינות 1(פרופסיונליכללי; בהוראה.התוכניתמורכבתמשניצבריםשלדיסציפלינות,

מיוחדותהקשורותלהוראהולהדרכה.
חסמיםוקשייםפסיכולוגייםוחברתייםהםאופיינייםללומדיםמבוגרים.כדילהתמודדעם

סוגיהזו,סומנועקרונותכלליים,המהוויםיסודלתאוריהשללמידהאנדרגוגית.
המחברותמפרטותטכנולוגיותמתאימותלהכשרתהלומדיםעלפיהעקרונותהללו,כלהלן:

חקראירוע,עבודהעלפרויקט,עבודהקבוצתית,משחקתפקידים.

פסיכודרמה ושיטות של למידה פעילה  )Haworth) ולידיה וסילביץממליציםעל פטר האוורת' 
המנחים מבחינת גם חינוכיים אירועים של ערכם את להעלות ניתן טוענים, הם בכך, בחינוך.
פעולה של טכניקות הפעילה, אביהשלשיטתהלמידה ֹוֵרנֹו, ּמּּ כפישטען הלומדים. וגםמבחינת
מעודדותספונטניות,יצירתיות,ביטחוןעצמיותקשורתבין-אישית,ומונעותבידודוחרדות.דבר

זהנכוןבעיקרלמבוגריםשחווטראומותשונותבילדותםבביתהספר.
השיטות בהן. הטמונה התועלת ואת מהלכן את ומסבירים שונות שיטות מונים המחברים
מבנה עצמם סביב משרטטים המשתתפים שבו חברתי, אטום תרגיל  חימום; תרגיל שהוצגו:
המתארת פעולה, של סוציוגרמה אליהם; ִקרבה חשים שהם בקבוצה מאחרים המורכב חברתי
אתהתפקידיםבקבוצהכולהואתהיחסיםביניהם;ספקטוגרמה,המתארתאתמיקומםהעצמי
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ועוד; הנלמד, בנושא ניסיון כגון: ממדים לפי יורד או עולה בסולם רצפים על המשתתפים של
סוציודרמה,המכוונתלפיתרוןבעיותביחסיאנושמנקודתמבטקבוצתית;פסיכודרמה,המסייעת
פרויקציה תפקידים, היפוך תפקיד, משחק פעילה, למידה בין-אישי; ללימוד פתיחות ביצירת

לעתיד,חימוםקבוצתי,וגישהאינטגרטיוויתהמשלבתסגנונותלמידהשונים.

הערה:ראוילצייןכיבקרבלומדיםמבוגרים,למידהפעילהכפישתוארהלעילעשויהלהתאים
להכשרה כהכנה או פורמליים, לא ללימודים בעיקר למידה, של מסוימים לסוגים בעיקר
מקצועית,אוכהכנתקבוצותללימודיםפורמליים.ספקאםהיאיעילהבהתכנסויותשלמבוגרים

שעיקרןשמיעתהרצאותבמסגרותרבותמשתתפים.




