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 שילוב מחודש של בני נוער כאמצעי ללית פורמבלתי למידה 

 של השכלה ותעסוקה תומחוץ למסגרנמצאים ה

 

 

מכינות ה ,ליחינוך בלתי פורמ מצליחות שלכניות בריטיות ות ם שלמאפייני סוקרמחקר ה

 ספר, עבודה או הכשרההנמצאים מחוץ למסגרת של בית  ,18-16נוער בגילאים בני 

 תילשל למידה בלתי פורמאחדים יעדים עיקריים  ן להצביע עליתנ .התעסוקהלעולם 

 :כניות הללוובת

 .הכשרהבעבודה או בהצלחה בחינוך, הנחוצים להתנהגויות דפוסי יתוח פ -

 .21-של עולם התעסוקה במאה ה מיומנויותיתוח פ -

 .גרות של חינוך, תעסוקה והכשרהסבמידום שילובם בני הנוער ק -

  .להתקדם בחיים ובקריירה יםמודרר נוע בני ם שליכולתידום ק -

 :כוללותזה סוג מם לפרויקט צעירילמשוך  מיטביותדה הוברכי העד

נוער עם בני  יםדים אחרים העובסוכנארגונים קהילתיים ויתוף פעולה עם ש -

 .מקומיותרות ודגש על פיתוח מסב, מחוץ למסגרתשנמצאים 

 .בני הנוערליווק התוכנית ש -

 תוכניות, כגון:תן תמריצים למשתתפים במ -

o מריצים פיננסייםת. 

o אטרקטיבי מיקוםם התוכנית ביקומ. 

 .של התוכנית ח הזמניםקושר ללוהכל מישות בג -

 .תומכת וחמהבטוחה, צירת סביבה י -

להבטיח את השגת היעדים של התוכנית ושילוב בני הנוער בעולם התעסוקה יש  דיכ

 צורך בפיתוח המאפיינים הבאים:

שפה, דרישות לביגוד וכו'. ההתנהגות, ה דה: קודובעמציאות במקום ההכרת ה -

 כמו:  ,את באמצעות מתודותהשיג זניתן ל

o ימון בראיונות העבודהא. 

o שפה במקום העבודההמו לדרישות יגדרת כללי השפה שיתאה. 

 .שוק התעסוקה המודרנישל תיות יאמהיום קשר תמידי בין התוכנית לדרישות ק -

ה מתאימה ביותר בתוצאה שתהי צעירים לבחורלידוד ומתן תמיכה ע -

למשל,  ,יש צורך בבניית מסגרת מיוחדת ם כך. לשצרכים שלהםללאינטרסים ו

שתאפשר לבני הנוער להחליט סופית  ,עבודההחונכות בת כמה ימים במקום 

 האם המסלול הזה מתאים להם.

 .קריירהיעוץ מקצועי בתחום בחירת י -

פגישות,  )כגון, סיוע בקביעת יום-עבודה ברמת היוםמיכה במהלך של מציאת ת -

 .ו'(רות חיים וככתיבה והפצת קו
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הכרה מושגת גם באמצעות ה :כרה ברכישת מיומנויות על ידי המשתתףה -

ליים, מתן תעודות הערכה וציוני שבח לא פורמ באמצעות תעודת הסמכה וגם

 עצמי של בני הנוער.הביטחון הם להעלאת מיתורה

 

 ניעת נשירה מהתוכניתמ

מתמודדות  ,גרתמחוץ למסהנמצא המיועדות לנוער מודר  ,ליות רבותמלתי פורכניות בת

 , על התוכניות להיות רלוונטיותנשירה למנועכדי במהלך הלימודים.  נשירהעם בעיית 

של בני  ייחודייםיעדים לוצרכים לתת מענה ל . עליהןולא להתמקד במתן מומחיות צרה

ת של פרטניוכניות ולפתח תו הילותיהםבק יום-חוויותיהם היוםהתחשבות ב תוך הנוער,

 . דה והתקדמותלמי

וגם לא  ייחודיות י הנוער לעבוד לקראת מטרותנוכנית התפתחות אישית מסייעת לבת

יתוח פבתחום שילוב בעולם התעסוקה ו אישיותת ותוכנילפתח ציפיות בלתי מציאותיות. 

 :רכיבים הבאיםה לכלול את ותעבודה אמורמיומנויות 

 .כזהיש  , אםיסיון התעסוקתיות לנתייחסה -

 .ויות הקיימותקיבל בעבר והמיומנ צעירכשרה שהה -

 .שילוב בעולם העבודהמקשות על הכשולים ותכונות מ -

 .אישיותעדים ושאיפות י -

 .טווח-ארוכותטווח ו-מטרות קצרותה של יניב -

 .נגנון של הערכת מטרות ועדכונןמ -

 וח מיומנויות עבודה מסוימות לביןלפיתמכוונות הות חתפתה ש להבחין בין תוכניותי

 .השגת מקום עבודה בפועל תןטרשמתוכניות 

יש לשים דגש מיוחד על יצירת מסגרת אטרקטיבית לבני בניית התוכנית מהלך באמור, כ

גיבוש ו אההנמאפשרות היות בפעילו . לשם כך יש צורךלהימנע מנשירה כדיהנוער, 

למפות את התכונות החברתיות של  . על צוות התוכניתהמשתתפים קבוצתי של

הכשרה השפיע על אחרים. היות מובילים ולאת אלה שעשויים לולזהות  םמשתתפיה

ולמניעת של התוכנית המוצלח  ההכרחי לקיומתנאי  אהי צוותהמקצועית מתאימה של 

 נשירה.

 ת שלהדרגתיעסוק בבנייה תיא האם  גדליבתוכנית משתתפים יישארו הסיכוי שה

  -הדרגתית ה להבטיח את בני הנוער. חשוב בקרבמון האבטיפוח ת ועצמיהערכה 

 :כניתועל מעצבי התיחסית בהתחלה למטרות מאתגרות בהמשך.  ותקלממטרות 

ורמה בסיסית, רמת ביניים, רמה ת: וויות בסיסימנומישונות של ת והגדיר רמל -

 יש לשלב בין מיומנויות משתתפי התוכנית;התמצאות מלאה מצד גובהה של 

ות דגדרות אלה לבין תעוחשוב שתהיה התאמה בין ה רחבות למיומנויות צרות.

 .הוק התעסוקשב דרישות לעובדיםהההסמכה או 

נחות קודמות תגור ושינוי סטריאוטיפים קיימים והתהליך הדרגתי של אבנות ל -

גה רמה מסוימת של שבקרב בני הנוער. יש להתחיל בתהליך רק כשהו

 נית.מעורבות בני הנוער בתוכ
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התייחסות ישירה  ,ביטחון עצמי שים דגש על בנייה הדרגתית שלל -

 אוטיפים חברתיים שליליים. ילסטר

  אפשרות לכל אחד להתמודד עם פחדים ונקודות חלשות להתמקד במתן    -

 לית בסביבה בטוחה, למידה יות של למידה בלתי פורמבאמצעות חוו    

 שימוש במשחק ככלי למידה. ו מחברים   

 המשתתפים  מעורבות שלהמשאב בבניית  אהטרוגניות הקבוצה הי  -

 כנית לבנות קבוצות למידה הטרוגניות.ולכן על מעצבי הת .למידהב   

 בין דרישות לת לתווך יכוכנית ולהתמקד בויש להבטיח את גמישות הת  -

 ם של בני הנוער.הצרכיתעסוקה לעולם ה   

 

 כניות מצליחות:ומשותפים לתסיכום, המחקר אפשר לזהות מאפיינים ל

 .המעסיקים וגם עם הארגונים הקהילתייםעם  ליתוף פעולה יעיש -

 .מוטיבציה שלהםה ופיתוח כשרת צוות העובדיםה -

 .ל בני הנוערכנית כמענה לצרכים ולאינטרסים שויצוב פעילויות התע -

 .גש על חדשנות במה שקשור לתוכן הלימודים ולגישות פדגוגיותד -

 .יצוע ההערכהגש קפדני על בד -

ליות של הכרה בהישגים פורמהבלתי ה ליות לדרכיםילוב בין הדרכים הפורמש -

 .של המשתתפים

במציאת מקום עבודה, יוע במעבר המשתתפים לעולם התעסוקה, מעקב וסיוע ס -

ל יישום המיומנויות שנרכשו ש עגדבהתחלת עבודה, בקליטה וב תהליכים

 .כניתותהבמהלך 
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