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 ההישגים בבתי הספרהלמידה ועל על איכותיות של חינוך בלתי פורמלי  כניותותהשפעת 

כי תהליך הלמידה מתבצע באופן שוטף  ,מראים ומדעי המוח קוגניציההמחקרים מודרניים בתחום 

רק  אלמידה פורמלית הישל למידה פורמלית.  ייחודייםואינו מוגבל להקשרים החיים  ךלאורוהדרגתי 

של הפרט עם יומיות -ל רקע אינטראקציות יוםתקיימים עהלמידה הממסלולי אפיק אחד בתוך מכלול 

ס ללמידה חדשה. , כאשר הידע והמיומנויות הנרכשים מהווים בסיסביבתו. הלמידה הדרגתית ומצטברת

מידה לל הקשרטואלית ומוטיבציה פנימית באינטלקסקרנות של  החיוניתפקיד ה מחקרים מצביעים על

שטיפוחו  ,"המוח הרעב"יצירת וסקרנות הם בסיס ל פנימי התפתחות קוגניטיבית. אינטרסללעומק ו

רס טנובעת מהאינהככל שתלמיד מגלה סקרנות יתר  מהווה מפתח להישגים בתחום האקדמי.

 המביאים למידה נראות לו משמעותיות יותר, כך גדלים המיקוד והמאמץ,ההאותנטי, ככל שמשימות 

 .בתחום האקדמי םגישיבסופו של דבר לה

החשיבות של גורמים רגשיים  ידועהחברתי לפן הקוגניטיבי של ההתפתחות ו-קשר בין הפן הרגשיקיים 

משמעות בעלי שיים יא-יחסים ביןכי  ,הצלחה אקדמית. מחקרים אמפיריים מאשרים והשפעתם על

הצלחת לומוצלח בסיס לתהליך למידה מהווים  ,ותמיכההמבוססים על אכפתיות  ,קשרים חברתייםו

 במוסדות החינוך.  תלמידיםה

נוצרת במערכות החינוך המצביעים על החשיבות של פיתוח למידה אחרת, שונה מזו  אלהממצאים 

בלתי פורמלי קשורה לתחושת הנאה ומעודדת החינוך הבתי הספר. הלמידה במסגרת בהפורמלי, כמו 

מאפיינת את סביבת הלמידה הבניגוד לחוויה של שעמום וניכור  ,זאת .אינטרס וסקרנות אינטלקטואלית

שעות לאחר ב מתקיימותש ,בלתי פורמליהחינוך בכניות איכותיות ול תעמחקרי הערכה בבתי הספר. 

בתוכניות  המשתתפיםילדים, מצביעים על קשר בין מעורבות ומוטיבציה ש ,קיץהבית הספר ובחופשת 

 משותפיםמאפיינים אפשרת לזהות . סקירת ספרות מחקרית מאקדמייםלמגוון הישגים מגלים  ,הללו

מביאות למעורבות ומעלות את ה ,כניות מוצלחות של חינוך בלתי פורמליותתהליכי למידה בל

 : ןהמוטיבציה של משתתפיה

 .דגש על בניית ידע ולמידת חקר -

 .יומית של התלמיד ועל תרבות הקהילה-מבוססת על הסביבה היוםהלמידה  -

  .גנון הערכה המעצבתמנ -

 .מגוון הזדמנויות לרפלקציה ולהעמקת הידע -

 .ידע הקודם של התלמידיםבאינטרסים ובהכרה  -

  .למידה בקבוצות ולמידת עמיתים -

 אווירה של טיפוח ואכפתיות מצד המדריכים. -

כי  ,מראה ותת הבלתי פורמליוכניותהשבחנו את השפעות  ,חקרים הקיימיםמניתוח של ה-מטה

אים רמ אקונומיות נמוכות,-, כולל ילדים משכבות סוציוהללובתכניות המתאפיינות בתכונות משתתפים ה

שיפור  בעייתיות,וירידה בהתנהגויות  חיוביות התנהגויות חברתיותבבהערכה עצמית,  שיפור ניכר

הממצאים הללו מצביעים על  פר.סית הבתחושת שייכות לקידום ושגים אקדמיים ימגוון רחב של הב

לאחר בית הספר ובחופשות קיץ, במיוחד שבשעות  ותכניות בלתי פורמליוהחשיבות של בניית ת

 בקהילות מוחלשות.
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רכי דעל  דבריםשמ ,מוחהעי דלמרות המחקרים החדשים בתחומי קוגניציה ומכי  ,לסיום, ניתן לומר

ואסטרטגיות  נויות למידה, מערכת החינוך הפורמלי אינה ממהרת לאמץ מתודותמהקניית ידע ומיו

משימה זאת מבוצעת בארצות גורמת להנעה ולמעורבות התלמידים. החדשות וליצור סביבת למידה 

מופעלות במסגרת מרכזי ה ,כניות כאלהוכניות החינוך הבלתי פורמלי. תובעיקר במסגרת ת ,הברית

יבים המודרני והמאמצים הללו מנ תובנות המחקרמיישמות את  ,21-ל המאה השלמידה קהילתיים 

 מדדיםמעוצבות על פי הה ,כניות חינוך בלתי פורמליוכי ת ,כך פירות. מחקרי הערכה מצביעים על

גם  ולהיות מועתקות של המשתתפים מעורבותהמוטיבציה ואת העשויות להעלות  ,שפורטו לעיל

להפחית את תופעת הנשירה משאב שעשוי  ואלסביבת הלמידה הפורמלית. החינוך הבלתי פורמלי ה

אקונומי נמוך יסיימו את בית הספר -סוציו מעמדשהתלמידים השייכים ל ,ולהעלות את הסיכוי לכך

 על התכניות לשלב בין הפן הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי:בהצלחה. 

 .להתמקד בבניית ידע משמעותי עבור התלמידים -

 תלמידים.מדריכים להלפתח רשת קשרים תומכת בקרב התלמידים ובין  -

רתיים שונים ובמיוחד במיומנויות נרחבות שניתנות להעתקה בהקשרים ח חיזוקלפעול ל -

 יצירתיות, התמדה, אסרטיביות וחוסן.מיומנויות של 
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