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 כניות למידה בלתי פורמליתוה לקריירה והמשך הלימודים בתנהפוטנציאל של הכ

אפשרה להיקלט בהצלחה בשוק התעסוקה בארצות הברית,  ןתעודת סיום של בית ספר תיכו ,בעבר

-עלשל השכלה  סוג אחרכי כיום מרבית המשרות דורשות  ,אך מצב זה השתנה. מחקרים מראים

מיומנויות "למשרות הללו צעירים נדרשים להראות מגוון מיומנויות שזכו לכינוי  כדי להתקבל .תיכונית

ות, , שיתוף פעולה, תקשורת, יצירתיביקורתית. הכוונה למיומנויות של חשיבה "21-המאה ה

ו אלת אינן מתמקדות בהקניית מיומנויות ומלירתגלותיות, דמיון ויזמות. אולם, תכניות הלמידה הפוהס

דים בעיקר בקידום מיומנויות מקבתי הספר התיכוניים מת .מנויות מעטות בלבד לפיתוחןומעניקות הזד

אך אינן מאפשרות לתלמידיהן להתקדם לאחר בית הספר  ,חשובות כשלעצמןשהן בסיסיות,  אקדמיות

ר עוד יותר כשמדובר בתלמידים מאוכלוסייה מוחלשת. ונויות מוגבל. המצב חממהזדהיקף מעבר ל

משתמשים ברשתות חברתיות ובהון חברתי ותרבותי הנמצא  האקונומי גבו-סוציו תלמידים במצב

קונומי נמוך; א-מעמד סוציונגישים לצעירים מ םהזדמנויות שאינללזכות בגישה לשירותים ו כדיברשותם 

 מהאוכלוסייהפורמלית משעתקת את אי השוויון החברתי ואינה מאפשרת לתלמידים המערכת החינוך 

כניות ולאחר בית הספר ותש אלה, כמו ותכניות בלתי פורמליוג מוביליות חברתית. תהמוחלשת להשי

 בסיס להצלחה. תמהווה ,תיכונית-עלקיץ, עשויות לסייע בהכנת צעירים לרכישת קריירה והשכלה 

 :למכוונות להשגת היעד הנ"ה ,ות הבריתבארצ ות אחדותכניות חינוך בלתי פורמליויע על תבצניתן לה

- Upward Bound Math Science: שפותחה על ידי משרד  ,ג'כנית הכנה ללימודים בקולות

כנית מתמקדת בתלמידי וכוללת רכיבים של לימודים לאחר בית הספר ולימודי קיץ. התוהחינוך 

 מיוחקולג' בתהתיכון מאוכלוסיות מוחלשות ומעניקה להם חוויות ומיומנויות להצלחה בלימודי 

כוללת למידה ונית מופעלת בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים מדעים. התוכהמתמטיקה וה

נערכות על בסיס המשאבים של המוסדות האקדמיים ה ,פעילויות ההעשרהמשלימה ומגוון 

ות ולסדנאות, יציאות לשטח, חשיפה לחיים א)עריכת ניסויים מדעים, הזמנת מדענים להרצ

של דמיים קגים האישיפור ההכנית בשובקולג'(. מחקרי הערכה מצביעים על הצלחת הת

יש  .במדע ואראשון במתמטיקה תואר  ה ועל העלאת הסיכוי לסייםמשתתפים בהתלמידים ה

השייכים לקבוצות מוחלשות תלמידים  עבורבמיוחד  משמעותית כניתוהשפעת התכי  ,לציין

לבין עמיתיהם ממעמד הביניים  םמה שתורם לצמצום הפער בינ אקונומי נמוך,-ולמעמד סוציו

 .והגבוה

- Citizen schools: 21-ים של המאה הקהילתינת בחלקה על ידי מרכזי למידה מממוהכנית ות 

כוללת  תוכנית. ה'ח-'תלמידי כיתות ומתמקדת בובשיתוף פעולה עם בתי הספר הציבוריים 

ת קשר בין הכיתה שמה דגש על בנייה אקדמית, חונכות ועבודה עם מתנדבים מבוגרים ותמיכ

לקהילה. שיטות הלמידה העיקריות הן למידה מבוססת פרויקטים ולמידה התנסותית, כאשר 

העשרה לימודית, חשיפה  :. יעדי התוכנית כולליםלמידה מתבצעת בדרך כלל בהקשר הקהילתי

מיומנויות של  טיפוחותיכונית -על, הכנה לקבלת השכלה של בניית קריירה רויות שונותשלאפ

מיים דשגים אקיהעל והתלמידים במעורבות  גידול. מחקרי הערכה מצביעים על 21-ה ההמא

 עלייה במוטיבציה להמשך לימודים.של המשתתפים; נצפית גם 
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בני נוער  בקרבעוסקת בחינוך למדע ו בשיקגוהתוכנית פועלת  :Project explorationתכנית  -

ללימודי  הטיבציולעורר מ התוכניתת יות מוחלשות, בדגש על בנות ומיעוטים. מטרסמאוכלו

וף את הצעירים למגוון קריירות מדעיות ולהעניק להם את המיומנויות הדרושות שלח ,מדע

העשרה,  תמגוון פעילויו ,טווח-יכורכנית נשענת על בניית יחסי חונכות אולהצלחה בתחום. הת

 קדמתמ התוכנית. מועברות בשיתוף פעולה עם האקדמיהה ,חקר ולמידה התנסותית תלמיד

כנית ולומדים. מחקרי הערכה מצביעים על הצלחת התהמעותית בתוך קהילת שמעורבות מ

 מדע.ההצעירים לקריירה בתחומי  הכוונה שלויות מדעיות ונבהקניית מיומ

צעירים להמשך לימודים ולקריירה שעשויה להביא המכוונות להכנת ה ,כניות המצליחותוניתוח הת

 מצביע על מספר תובנות: ,םלצמצום פערים חברתיי

כניות חינוך והפנות את המשאבים לפיתוח תיש ל ,כניות הנ"לולאור ההצלחה המוכחת של הת -

יעדים בתחומי  קביעתסיות מוחלשות בני נוער מאוכלולבלילדים ו יסייעוש ,ותבלתי פורמלי

סוקה עולם התעלברכישת מיומנויות הדרושות ופר סיום בית הסריירה והלימודים לאחר קה

 .המודרני

 .מעסיקיםהאקדמיה והקהילה, הכניות יש לקדם שיתופי פעולה עם וגרת עיצוב התסבמ -

 .21-מאה הל הנדרשותכניות לפתח מיומנויות ועל הת -

תודות של מבאמצעות ניות לקדם מעורבות צעירים באמצעות למידה מתוך הקשר, כועל הת -

דגש על ב, למידה שיתופיתחקר ו תלמיד ,למידה התנסותית, קטיםלמידה מבוססת פרוי

 .תייהתמודדות עם האתגרים של העולם האמ

 .רכי הקהילהולהיות קשובות לצ הבלתי פורמלית למידההכניות ועל ת -

הכנת בכניות החינוך הבלתי פורמלי למלא תפקיד חברתי משמעותי ויישום ההדגשים הללו יאפשר לת

צעירים מקבוצות אוכלוסייה מוחלשות למעבר לעולם התעסוקה ו/או להמשך לימודים לאחר סיום בית 

 צמצום פערים חברתיים ולהתמודדות עם אתגרי העתיד.ל וכןהספר, 
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