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תקציר
מטרת הסקירה הנוכחית לרכז מידע בנושא החינוך הבלתי-פורמלי במדינות :גרמניה ,הולנד ומחוז
אונטריו בקנדה .מהסקירה עולה שגוברת ההכרה בפעילויות בלתי-פורמליות כתכניות מניעה וכתכניות
התערבות למיגור תופעות חברתיות שליליות ולהצמחת חברה סולידארית יותר .מהסקירה גם עולה
שהחינוך הבלתי-פורמלי פועל בשלוש המדינות במסגרת של שלושה צירי פעולה עיקריים :המקצועי,
החברתי והאישי .בעוד שבגרמניה החינוך הבלתי-פורמלי מופעל באופן בולט יותר בהקשר המקצועי בהולנד
ניתן לראות דגש רב יותר לתחום החברתי-קהילתי-תרבותי ובקנדה בולט ההיבט האישי (בעיקר במשמעות
של  .)Well Beingבשלוש המדינות ניתן לראות תהליכים מואצים של מתן אקרדיטציה לפעילות בלתי-
פורמלית המעוגנת בחוק והממסדת את הפעילות ויתכן שהופכת אותה לפחות בלתי-פורמלית בהגדרה.
הפעילות הרגולטיבית בולטת יותר בגרמניה מאשר בשתי המדינות האחרות .במחקרים ובסקרים במדינות
השונות ניתן לראות התייחסות מועטה יחסית להיבט הערכי של הפעילות הבלתי-פורמלית ,בשונה
מההדגשה של היבט זה בפעילות הבלתי-פורמלית בישראל .רב התוכניות הבלתי-פורמליות המוצעות
בשלוש המדינות הינן פעילויות בעלות אופי מניעתי ופחות פעילויות בעלות אופי התערבותי .כמו כן ,בשלוש
המדינות מתוארת צמיחתן של תכניות המשלבות בין החינוך הפורמלי לבין החינוך בלתי-פורמלי ,כגון בתי-
הספר הקהילתיים בהולנד או בתי-הספר 'לאורך כל היום' בגרמניה.
תחומי הפעילות של החינוך הבלתי-פורמלי נחלקים בשלוש המדינות בין מספר משרדים ממשלתיים.
בגרמניה :השר לענייני משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער אחראי על רווחתם של ילדים ושל נוער ,ושר
החינוך ,המדע והטכנולוגיה ,אחראי על מדיניות ,תיאום וחקיקה של הכשרה חוץ בית-ספרית ולמידה
המשכית .בהולנד :משרד הבריאות ,הרווחה והספורט אחראי על מדיניות הנוער וכן על תחום ההתנדבות
ומשרד החינוך ,התרבות והמדע אחראי על תוכניות ההכשרה.גם במחוז אונטריו שבקנדה התוכניות
הבלתי-פורמליות נחלקות בין מספר משרדים ממשלתיים :משרד החינוך ,משרד התיירות ,התרבות
והספורט ,המשרד לשירותי ילדים ונוער ומשרד הבריאות.
המונחים הרווחים בפרסומים הרשמיים של שלוש המדינות הם :למידה לא פורמלית ( Informal

 ,)learningלמידה בלתי-פורמלית ( ,)Non-formal learningלמידה לאורך החיים (,)Lifelong learning
תכניות חוץ-קוריקולריות ( )After school/ Extracurricularותוכניות להכשרה מקצועית ( Training

 .)Programsיש לציין ,כי בעוד המונח 'בלתי-פורמלי' המוזכר בסקירה מאופיין בפעילות חינוכית שהיא על
פי רוב חוץ-קוריקולארית ובעלת שיוך ארגוני ,המונח 'חינוך לא פורמלי' מתייחס לאורך הסקירה לחינוך
שאינו מובנה וללא שיוך ארגוני ,אלא נרכש בעיקר באמצעות המדיה ,בקריאה עצמית ,בניסיון היומיומי
ובאינטראקציה עם אנשים אחרים .מהסקירה של שלוש המדינות עולה כי מתקיימים יחסי גומלין בין
המציאות השוררת (כגון :פערים חברתיים ,מהגרים ,פשיעה ,עוני ,אבטלה ובעיות בריאותיות כמו השמנת
יתר או סרטן) לבין המדיניות החינוכית שהולכת וממסדת את החינוך הבלתי-פורמלי .כפי שיפורט בהמשך,
עולה שגוברת ההכרה בפעילויות בלתי-פורמליות כתכניות מניעה וכתכניות התערבות למיגור תופעות
חברתיות שליליות ולהצמחת חברה סולידארית יותר.
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בהולנד ,ההכרה בלמידה לא פורמלית ובלתי-פורמלית מתייחסת בעיקר להכשרה מקצועית ,ללמידת
מבוגרים ולמיגור אבטלה ( .)Nuffic, 2008; Statistic Netherland, 2014המונח הנפוץ בהקשר זה בהולנד
הוא למידה לאורך החיים ( .)LLL- Life Long Learningלטענת כץ ושות' ( ,)Kats et al., 2012להשכלת
מבוגרים שני תפקידים :פיתוח תרבותי-חברתי של אנשים והצבתם בתפקידם החברתי בעיקר הכלכלי.
בגרמניה ,מדיניות הנוער מכוונת להעלאת ההשתתפות ולהעלאת רמת החינוך בכל גרמניה .מדיניות זו
נועדה לאפשר לאנשים לשפר את חייהם וליזום השתתפות חברתית שמחזקת את הכלכלה ,משפרת שיוויון
הזדמנויות ומתייחסת לשינויים הדמוגרפיים (.)Stroppe, 2012לפיכך חוזר בסקירה בגרמניה המונח CET

( .)Continuing Education Trainingבמחוז אונטריו שבקנדה הפעילות הבלתי-פורמלית מוצעת בחסות
פרוייקטים שמטרתם לקדם בריאות ,אך גם בחסות תוכניות חוץ-קוריקולאריות להעצמת המשתתפים.
אחת הדוגמאות להרחבת התחום היא ההתנדבות העניפה בשוק העבודה שמאוד נפוצה בשלוש
המדינות .בגרמניה ( 31%מהאוכלוסיה בגילאי  11-11מתנדבים) .מסקר התנדבות רב שנתי ( The federal

)Ministry for family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, 2000, 2010; Schmiade et al., 2014
עולה שמקומות ההתנדבות השכיחים בגרמניה הם :מרכזי ספורט ונופש ,פעילויות בית-ספריות ,גני ילדים
וכנסיות .שני המניעים שסווגו גבוה ביותר הם הנאה ורצון לעזור לאנשים .בהולנד היקף ההתנדבות רחב
ועומד על  51%בקרב גילאי  15ומעלה ( .)Statistics Netherlands, 2015חשיבות ההתנדבות באה לידי ביטוי
גם בהכרה של החזר הוצאות ובהכללת סעיף של ניסיון התנדבותי בטופס ה Europass -שממלאים
המועמדים ללימודים גבוהים בהולנד .גם בקנדה נפוץ תחום זה .נמצא שעובדים מתנדבים תורמים באופן
משמעותי לכלכלה (מוסיפים  13ביליון דולר לשנה) ומייצגים  11%משוק העבודה ( Vezina & Crompton,

 .)2012כמו כן ,נמצא שהסיבות הנפוצות ביותר להתנדבות הן :מימוש הכישורים והניסיון ,מעורבות
בתחום שמשפיע על האישיות ,שמאפשר לחקור את החוזקות ולשפר את הזדמנויות העבודה ( Duguid,

 .)Sladed & Schugurensky, 2006בסקירה גם מפורטים ממצאי האיחוד האירופי המוכיחים כי ישנה
התאמה בין הכישורים הנדרשים על ידי מעסיקים לבין הכישורים המופקים בהשתתפות בפעילות
התנדבותית של ארגוני הנוער .הכישורים הללו הם :תקשורת בינאישית ,כושר תכנון וארגון ,יכולת קבלת
החלטות ,עבודת צוות ,תחושת ביטחון ,אוטונומיה ואוריינות חשבונית (.)Souto-Otero, 2013
ההכרה בתרומתן החברתית של התכניות הבלתי-פורמליות מגייסת שותפים חדשים לתחום .לדוגמה,
תמיכה כלכלית של מכוני מחקר כגוןIZA , DIW: German Institute for Economic Research, Berlin :
( ,)The Institute for the study of the labor, Bonnהמכון לעבודה ולטכנולוגיה בגרמניה ( Institute Arbeit

 )und Technikויחידת המחקר הקנדית לענייני בריאות ( .)Health information and research divisionאלו
מעידים על החשיבות של החינוך הבלתי-פורמלי להתפתחות החברתית והכלכלית לטווח הרחוק .לצד
תמיכה של מכוני מחקר גם נמצאה תמיכה של גופים עסקיים .לדוגמה ,התוכנית לאימון פיננסי לילדים
ולצעירים בגרמניה ( )My Finance Coachזוכה למימון של בנקים .תוכנית דומה לה העוסקת בחינוך פיננסי
פועלת גם בהולנד ( .)Aflatoun’s programmeכמו כן ,רבות מתכניות הפעולה המוצעות משלבות גורמים
רב תחומיים.
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בסקירה של שלוש המד ינות מתוארת צמיחתן של תכניות המשלבות בין החינוך הפורמלי לבין
החינוך בלתי-פורמלי הפועלות במבנה הפיזי של בית-הספר .כך לדוגמה ,כחלק מהתפיסה הכלכלית-
חברתית שמעודדת נשים להיות חלק ממעגל העבודה מוצעות תוכניות בלתי-פורמליות שמאריכות את יום
הלימודים בתכניות חוץ-קוריקולאריות כגון :בתי-הספר הקהילתיים בהולנד או בתי-הספר 'לאורך כל
היום' ( )All day schoolהפועלים בגרמניה .שתי תוכניות אלו משלבות בין החינוך הפורמלי לבין תוכניות
חוץ-קוריקולריות ומרחיבות את תרבות הפנאי .למשל ,בהולנד פועלים למעלה מ 1611-בתי-ספר קהילתיים
ושני שליש מהילדים בהולנד משתתפים אחה"צ בפעילות חוגית במועדונים השונים .גם 'בתי-הספר לאורך
כל היום' הפועלים בגרמניה מרחיבים את הפעילות הבית-ספרית ומציעים חוגים לימודיים כגון :הוראה
מתקנת וחוגים לא לימודיים ,כגון :ספורט ,תיאטרון ,אמנות ,מוסיקה ,גינון ותוכניות קהילתיות של ארגוני
נוער.
במחקר רב שנתי שכלל :מנהלים ,מורים ,הורים ותלמידים נמצא שהתכניות המוצעות בבתי-הספר
שפועלים לאורך כל היום משפיעות על שלושה תחומים :חיי משפחה ,אפקטיביות בית-ספרית ולמידת
התלמידים ( .)Fischer & Kleime, 2013גם בקנדה נמצא שההשפעות החיוביות של פעילות חוץ-
קוריקולארית מתייחסות להישגים לימודיים ,להתנהגות פרו-חברתית ולירידה בתופעות שליליות כגון:
נשירה מבית-ספר או בעיות התנהגות (לדוגמה .)Cooper et al., 1999; Zaff et al., 2003 :בנוסף לכך,
הארגון 'מחקר לחיים פעילים' ( )Active Living Researchחקר את המדיניות ואת התנאים המשפיעים על
היכולת של האנשים להיות פעילים באיזור מגוריהם ,לימודיהם ועבודתם ומצא שפעילות חוגים תורמת
ליצירת סביבות פעילות ( .)Sharpe et al., 2011מהסקירה בשלוש המדינות ניכרת גם הכרה בתרומתו של
החינוך הבלתי-פורמלי להתפתחות האישית .הכרה זו הולכת וגוברת לנוכח מחקרים שהראו כי ההשפעה
של השתתפות בחינוך בלתי-פורמלי הינה חד משמעית הן על הישגים קוגניטיביים והן על הישגים לא
קוגניטיביים ( )Hille & Schupp, 2013; Cabne et al., 2015;Guèvremont et al., 2010הן בגיל בית-הספר והן
עוד קודם לכן בתוכניות לגיל הרך .לדוגמה ,משתתפי התוכנית 'אוניברסיטה לגיל הרך' המוצעת בגרמניה
משפרים ב 1.16%-את כישוריהם הקוגניטיביים והלא קוגניטיביים (.)Makles & Schneide, 2014
בכל אחת מהארצות נסקרות פעילויות העשרה כגון :מוסיקה ,ספורט ואמנות המוצעות במעונות
היום וכן חוגים ופעילויות המשותפות להורים ולילדים הפועלים במרכזי-הפנאי לגיל הרך .בסקירה של
הולנד מפורטת גם תמיכתו של המכון ההולנדי בתוכניות המעשירות את ההורים כמחנכים ובעיקר
בתוכניות ביתיות ,העוסקות במוכנות לקריאה ( .)Kalthoff, 2010כמו כן ,נסקרות תוכניות שמאפשרות בו-
זמנית מרחב של מפגש בין הורים ומרחב של משחק לילדים ,לדוגמה Mama Café Delft ,ABCDE :וThe -

 Simpatiche Canaglie playgroupשמיועדות לילדים בגילאי  .1-1תוכניות אלו מעניקות לילדים המשתתפים
הזדמנויות למשחק עם ילדים אחרים ופיתוח כישורים שפתיים ,בזמן שלהוריהם יש הזדמנות לשוחח על
הורות וליהנות ממפגש חברתי .גם במחוז אונטריו נסקרות תוכניות דומות לגיל הרך ,כמו כן מפורטות
תוכניות המוצעות על ידי המרכזים לגיל הרך ( .)Ontario early years Centreהתכניות מיועדות לגילאי 6-1
ונועדו לקדם התפתחות אישית ,כישורים חברתיים ומוכנות לבית-הספר.
בשלוש המדינות הנסקרות פועלים גופים ייצוגיים לארגוני הנוער .מועצת הנוער הפדרלית הגרמנית
( )DBJR - The German Federal Youth Councilכוללת  16ארגוני נוער ו 16-מועצות וארגוני סטודנטים.
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לפי תפיסתם ,תפקידם של ארגוני הנוער להוות לא רק קבוצות חברתיות לפעילויות בזמן הפנוי ,אלא גם
מרכזי למידה ,בנפרד ובנוסף ללמידה שמתרחשת בבתי-הספר .בהולנד רווחת התפיסה שבני נוער וצעירים
בגילאי  15-13יכולים להיות מעורבים בחברה האזרחית ולחוות דעתם בסוגיות המעסיקות אותם .לשם כך
ישנם גופים מקומיים שמעודדים זאת כגון :מועצות תלמידים רשותיות ( local youth councils to young

 )ambassadorוראשי ערים לנוער ( .)Youth Mayorsכמו כן ,החל מ 1111-פועלת מועצת הצעירים הלאומית
( )The Dutch Youth Councilהכוללת נציגים מ 15-ארגוני נוער פוליטיים ,ארגוני סטודנטים וארגונים
חברתיים .בקנדה מציע משרד החינוך המחוזי שלוש תוכניות בתחום מנהיגות התלמידים :מועצת
התלמידים המייעצת לשר ( ,)Minister's Student Advisory Councilפורומים של תלמידים ( Student

 Forumsופרוייקט  SpeakUpשנועד לתמוך בקהילות למידה של תלמידים .לצד הפעילות השוטפת מציעים
ארגוני ותנועות הנוער תכניות קיץ שהבולטת בהיקפה ובפרסומיה היא התכנית של מחנות הקיץ .בסקירה
של קנדה מפורטים ממצאים לגבי תרומת ההשתתפות במחנה הקיץ על היבטים אישיים (כגון :מוגנות
ואינטיליגנציה רגשית) ,היבטים חברתיים (כגון :שייכות ,ערכים ,עבודת צוות ותמיכה בזכויות אדם).
והיבטים מקצועיים (כגון :מודלינג ,הכנה לעתיד והתנסות בלקיחת אחריות).
בכל אחת מהמדינות גם נסקרו תוכניות מניעה ותכניות ייעודיות כגון :תכניות למהגרים ולנוער
בסיכון .המאפיינים החוזרים בין התכניות בשלוש המדינות קשורים לשיפור ביעילות עבודת צוות רב
תחומי ולשיפור בתהליכי זרימת המידע בין כל הגורמים העוסקים בנוער .לדוגמה ,התוכנית 'כל אחד מגדל
ילד' הפועלת בהולנד מתמקדת בחיזוק הרשת החברתית של קשרי העבודה בין העוסקים בילדים
ובמשפחות .לצד צוותים רב דיסיפלינאריים עומדים לרשות הצוות החינוכי-טיפולי מאגרי מידע המתעדים
את הטיפול בנוער על ידי כלל הגורמים המקצועיים ומדווחים למערכת הממוחשבת במקרה של טיפול
חוזר.
מהסקירה של החינוך הבלתי-פורמלי בשלוש המדינות עולה שהאיחוד האירופי והאו"ם תורמים
לעשייה העניפה והמאורגנת של החינוך הבלתי-פורמלי .לדוגמה ,במסגרת ההיערכות ל 1111-פירסם ה-
 )Europrean Commission, 2013( Eurydiceדו"ח לפיו מטרותיה של מערכת החינוך וההכשרה באירופה הן:
מניעת נשירה מבית-הספר  ,שיפור האיכות והרלוונטיות של ההשכלה הגבוהה ,שיפור כישורים בקרב
מועסקים צעירים והעלאת מספר המבוגרים שמשתתפים ב .Lifelong learning -גם פעילות האיחוד
האירופי שמרכז ניירות עמדה לאומיים וחוקר את האפקטיביות הבינלאומית של תכניות בלתי-פורמליות
מהווה מנוף לצמיחת התחום .הודות לוועדות ולצוותי מחקר בינלאומיים נמצאיםיותר פירסומים על
האפקטיביות של ארגוני הנוער על עולם התעסוקה וכן מסמכים המפרטים תפיסות מדיניות על נושא כגון:
ההכרה בחינוך הבלתי-פורמלי (לדוגמה.)The Federal Ministry of Education and Research, 2008 :
התרומה של האיחוד האירופי היא גם במחקרים משווים ובהרחבת יריעת המחקר על תכניות שלא נמצא
להן מחקר ספציפי במדינתם.
יש לציין כי על פי הגדרת וועדת ההיגוי ,המונח חינוך בלתי-פורמלי שאמור היה להנחות סקירה זו
הוא' :כל תכנית או פעילות חינוכית המתקיימת לילדים ולנוער מחוץ לפעילות המחויבת על פי חוק' .אולם
מהסקירה מתברר כי ההכרה בחינוך הבלת-פורמלי מלווה בחקיקה שלמעשה הופכת חלק מהחינוך הבלתי-
פורמלי למחוייב על פי חוק .לדוגמה ,תכנית 'התנדבות בעבודה מקצועית' (,)community work experience
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מחייבת את התלמידים בהולנד להשלים  11שעות התנדבות שמהוות תנאי לקבלת תעודה .חקיקה דומה
נמצאה בתעודות ההסמכה ( )The Certificates Internationalשהפיקה היחידה הבינלאומית לשירותי נוער
לצעירים בגרמניה ,ובדומה לה נקטה הולנד כשבחרה להכיר בניסיון התנדבותי במסמך הכישורים והניסיון
התעסוקתי שממלא כל מועמד ללימודים גבוהים ( .)Europass Mobility for Volunteersצעדי חקיקה דומים
גם נעשו על מנת להקל בהוצאות הכספיות הכרוכות בהשתתפות בפעילות בלתי-פורמלית .לדוגמה,
משפחות בקנדה זכאיות להחזר כספי ולהכרה בהוצאות מס בגין תשלומים למחנה קיץ או לחוג .גם
מתנדבים בהולנד זכאים להחזר הוצאות חודשיות ולשכר שנתי עד  1511אירו פטור ממס .לפיכך,
מהסקירה עולה שעל אף אופיין הבלתי-פורמלי ,יותר ויותר תוכניות בלתי-פורמליות זוכות לעידוד מכורח
חוקים שנועדו לקדמן .ביטוי למיסוד זה ניכר גם בתוכניות המוצעות להכשרה ולהסמכת בעלי תפקידים
בחינוך הבלתי-פורמלי .לבסוף ,בסקירה של כל מדינה מפורטות הכשרות החל ממדריכים צעירים ,לימודי
תעודה לעובדי נוער ועד לימודים לתארים המתמקדים בחינוך הבלתי-פורמלי ובנוער בפרט או בתחומים
נושקים כגון :ניהול תיירות ,פנאי ונופש או ניהול מוסדות תרבות ומוזיאונים.
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סקירת החינוך הבלתי-פורמלי בגרמניה ,בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה
מבוא ופירוט מקורות מידע
מטרת הסקירה שלהלן הינה לרכז מידע בנושא החינוך הבלתי-פורמלי במדינות :גרמניה ,הולנד
ומחוז אונטריו שבקנדה .ראשית נציג הסבר כללי על מקורות המידע שעליהם התבססה הסקירה ,לאחר
מכן נציג סקירה של החינוך הבלתי-פורמלי בגרמניה ,בהולנד ובמחוז אונטריו שבקנדה .בראשיתה של כל
סקירה נציג רקע חברתי-דמוגרפי ונתאר בקצרה את מבנה מערכת החינוך ,נציין מושגים רווחים בכל
מדינה ומדיניות חינוכית ,ונציג את התוכניות האקסטרא-קוריקולאריות החל מגיל הרך ,נמשיך עם נוער
וצעירים ,אוכלוסיות בסיכון ותוכניות מניעה ונסיים בתיאור ההכשרה המוצעת לבעלי תפקידים בחינוך
הבלתי-פורמלי בכל מדינה ומדינה.
לצורך ביצוע הסקירה הסתמכנו על מאמרים בכתבי עת ,דוחות מחקר ופרסומים ממשלתיים
ואקדמאיים של שלוש המדינות הנסקרות .הסקירה במדינות הנבחרות מתבססת על חיפוש במנועי חיפוש
כגוןiSEEK - ,Q-Sensei Scholar ,Google& Google scholar ,ERIC , /http://www.beaucoup.com:

 .)/http://www.virtuallrc.com( ,Educationבנוסף ,הסקירה מתבססת על מאגרי מידע בינלאומיים כגון:
לשכות מרכזיות לסטטיסטיקה והאתרים הבינלאומיים :כגון  ,Statistaאתר נציבות האיחוד האירופי,
THEMP OECD - Source OECD,The Council of Ministry of Education, UNESCO ,AEGEE Europe
,Eurydice, European Union (EU), UNdata ,The European Union - Council of Europe youth partnership
Centre for -CRELL ,Association of Institutions of Non-formal Education of Children and Youth

 ,European Training Foundation - ETF ,Research on Lifelong Learningמשרדי החינוך ומשרדים
ממשלתיים נוספים שנמצאו רלוונטיים כמפורט בגוף הסקירה לגבי כל מדינה.
כמו כן ,המידע נאסף ממאגרימידע לאומיים המרכזים מחקרים לגבי אפקטיביות בחינוך כגון:
אתר המכון ההולנדי לנוער ( ,)The Netherland Youth Instituteבקנדה אתר NALL - The National
 Research Network on New Approaches to Lifelong LearningובגרמניהThe German Centre of :

Gerontology - DZAו ,THEMP -אתרים לאומיים של ארגוני נוער כגון:

IJAB – International

 YouthService of the Federal Republic of Germanyו )German Federal Youth Council( DBJR-ומרכזי
סטטיסטיקה לאומיים (גרמניהDESTATIS:הולנד CBS :קנדה .)Statistics Canada:כל זאת בעזרת מילות
המפתח:
נושא

מילות מפתח רלוונטיות

הגדרות
תיאורטיות

Social education

של התחום

Extracurricular activities, After School activities, Further education, Non-compulsory

Informal education, Non-formal education, Continuing/Complementary education,

studies, Skills Beyond School

פדגוגיה
ולמידה

Informal learning, Non-formal learning, Lifelong learning, Experiential learning, Social
pedagogy, Expeditionary learning
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מילות מפתח רלוונטיות
Informal education training, Master of Museum Education, Informal education
Graduate Diploma, Youth work/staff diploma,
Leisure Centers, Out of school services: School day care, Community centers, Kids
Club, Community programs, Museum education, Festival, Exhibition, Preschool
programs/Early childhood education, After-school activities, Youth movements, Youth

נושא
הכשרת
צוות
ארגונים
ומוקדי
פעילות

organizations, Youth Council, Outdoor education, Adventure education, Environmental
education, Camping Programs, Youth exchange program,
Minority groups, Imigration, Youth in distress, Drop-in centers, Detached Youth, Child
and Youth Care, Youth at risk, Youth exposure to television alcohol, Children and
Adolescents at risk, Child and Youth care workers, welfare residential care, Youth

קבוצות
מיעוט
ונוער
בסיכון

Distress and Crisis Lines.
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 .0גרמניה
 0.0רקע דמוגרפי-חברתי ומערכת החינוך
 0.0.0רקע דמוגרפי וחברתי
אוכלוסיית גרמניה מונה כ 81-מיליון תושבים 1.1% ,מובטלים וכ 9%-מהגרים .בעשורים הקרובים
צפויה ירידה באחוז הצעירים ( 16מיליון בהווה לעומת 11 ,מיליון עד  1111ו 11.5-מיליון ב ,)1151-אולם
המספר היחסי של מהגרים בקרב קבוצת גיל זו ( )1-11ילך ויגדל .שתי המטרות המרכזיות למדיניות
החברתית-חינוכית המתפתחת בגרמניה הן :העלאת רמת ההשכלה והכשרת עובדים מומחים ( German

 .)Federal Ministry of Education and Research, 2008; Lohmar & Eckhardt, 2013לפיכך וכפי שיוצג
בהמשך הסקירה ,החינוך הבלתי-פורמלי בגרמניה מוזכר פעמים רבות בשני הקשרים אלו.
 0.0.5מבנה ארגוני של מערכת החינוך
בממשלת גרמניהשמונה שרים ,שניים מהם רלוונטיים יותר לסקירה זו :השר לענייני משפחה,
אזרחים ותיקים ,נשים ונוער :אחראי על רווחתם של ילדים ושל נוער ( .)BMFSFJושר החינוך ,המדע
והטכנולוגיה ( :)BMBFאחראי על מדיניות ,תיאום וחקיקה של הכשרה חוץ בית-ספרית ולמידה המשכית,
על מימון עזרה לתלמידים ולסטודנטים וכן על המוסדות להשכלה גבוהה .למשרד זה אין אחריות על
הנעשה בבתי-הספר ,עליהם אחראים  16משרדי החינוך המחוזיים ( .)Lohmar & Eckhardt, 2013נספח 1
ממחיש את ההבחנה בין תחומי האחריות של הרשות הממשלתית למקומית1ונספח  1מציג את המבנה
הארגוני של השירותים לילד ולנוער .השותפים המרכזיים לשירותי החינוך הבלתי-פורמלי הם :המכון
הגרמני לנוער ( ,)German Youth Instituteהארגון לשירותים לילדים ולנוער ( Children and Youth Services
 ,)Associationמועצת הצעירים ( ,)German Federal Youth Councilארגוני הרשויות המקומיות ( Municipal

 )Umbrella Associationsוה.Federal Lander -
מערכת החינוך בגרמניה מורכבת מארבעה עמודי תווך :בתי-ספר כלליים ומקצועיים ,הכשרה
מקצועית ,אוניברסיטאות ו .)Continuing Education Training( CET-ה CET -מתבסס על חקיקות
משפטיות כגון,)BBiG( Vocational Training Act :קוד החוק החברתי השלישי ( SGB 3 – The Code on

 )Social Lawוהפעולה לקידום תעסוקה ( .)AFG – The Employment Promotion Actלנוכח השינויים
הדמוגרפיים ,האתגר של ה CET-הוא ביצירת מקומות תעסוקה חדשים לקבוצות שאין להן כישורים
נדרשים ולמבוגרים .נספח  3מציג את מבנה מערכת החינוך בגרמניה.
 0.5חינוך בלתי-פורמלי ולא פורמלי :מושגים רווחים ומדיניות חינוכית
 0.5.0מושגים רווחים
בגרמניה המונחים' :פורמלי'' ,בלתי-פורמלי' ו'לא פורמלי' מוזכרים רבות בהקשר של למידה לאורך
החיים ( )Life Long Learningומשמשים לתיאור ולסיסטמיזציה של תהליכי למידה בהקשרים מגוונים
ובדרכים שונות של התארגנות .לטענת פירסומי משרד החינוך והמחקר ,ההגדרה של האיחוד האירופי
ללמידה בלתי-פורמלית ולא ההגדרה של ה OECD -תואמת יותר את התפיסה בגרמניה( German Federal
 .)Ministry of Education and Research, 2008לדוגמה ,תוכנית ההכשרה המרכזית Continuing ( CET
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 )Education & Trainingמוגדרת כחינוך בלתי-פורמלי ,אולם מכיוון שהיא מזכה בתעודה היא כביכול
נתפסת לפי הגדרות ה OECD -כחינוך פורמלי ,לפיכך הם טוענים שההגדרות של האיחוד האירופי תואמות
יותר את התפיסה בגרמניה (.)German Federal Ministry of Education and Research, 2008
 0.5.5מדיניות חינוכית
 0.5.5.0מדיניות הנוער והשירותים לנוער ולילד
מדיניות הנוער ( )The German concept of a new national youth policyמכוונת להעלאת השתתפות
והעלאת רמת החינוך בכל גרמניה ( .)Wondratschek, 2014; YouthPolicy, 2014מדיניות זו נועדה לאפשר
לאנשים לשפר את חייהם וליזום השתתפות חברתית שמחזקת את הכלכלה ,משפרת שיוויון הזדמנויות
ומתייחסת לשינויים הדמוגרפיים ( .)Stroppe, 2012יש לציין ,כי בסקירת הפעילויות הבלתי-פורמליות
בגרמניה נכללות יחסית מעט תכניות לעומת התוכניות הנסקרות לגבי הולנד ומחוז אונטריו ,זאת בעיקר
מכיוון שתחום זה מצומצם יחסית בהיקף מחקרו בגרמניה .אך כדבריהם ,המחקר המועט מעיד על
ההזדמנויות והפוטנציאל של התחום שטרם יושם ( German Federal Ministry of Education and
.)Research, 2008
 0.5.5.5למידה לאורך החיים ()LLL
הלמידה לאורך החיים()Continuing Education&L.L.L: Lifelong Learningהיא האסטרטגיה
המרכזית בה נוקטת גרמניה לפיתוח המדיניות הכלכלית-חברתית .המונח מוזכר בעיקר בהקשר של
מבוגרים בשוק העבודה וכולל את שלושת סוגי הלמידה וההכשרה :פורמלית ,בלתי-פורמלית ולא פורמלית
( .)Behringe & Schönfeld, 2014הלמידה ההמשכית ( )Continuing Educationמורכבת משלוש יחידות:
מקצועית ( ,)vocationalכללית ( )generalופוליטית .הסקטור המרכזי שבהן הוא ההכשרה המקצועית ( VET
 )– Continuing Vocational Education and trainingשנועד לבנות ידע מקצועי וכישורים( & Buchter

 .) Gramlinger, 2005סקטור זה נחלק בין למידה פורמלית ללא פורמלית .הראשונה מזכה בתעודות הסמכה
וכוללת :סמינרים פורמליים ,קורסים ממכונים מסוימים והרצאות שמועדן ידוע מראש .לעומת זאת,
הלמידה הלא פורמלית ,היא כל הדרכים האחרות לרכישת ידע לא באופן ממוסד ,תוך כדי הקשרים של
העבודה היומיומית .למידה זו כוללת לדוגמה :קריאה עצמית של ספרות טכנית ,למידה מתצפיות או
מניסיון ,השתתפות בשיחות וכיוב'.
יש לציין כי גרמניה מאופיינת ברמה נמוכה יחסית של  LLLודורגה במקום נמוך יחסית בהשוואה
ליתר מדינות אירופה .דירוג זה מבוסס על מדד ה–  )European Lifelong Learning Index( ELLIשכולל
ארבעה מימ דים' :ללמוד לדעת' שמאפיין את הלמידה הפורמלית והדירוג של גרמניה למימד זה הוא 11
מתוך ' ,11ללמוד לעשות' מימד שמתייחס להכשרה מקצועית והדירוג של גרמניה היה  13מתוך ' ,11ללמוד
לגור יחד' מימד שמתייחס למעורבות פוליטית וקהילתית והדירוג של גרמניה היה  11מתוך  15והמימד
הרביעי 'ללמוד להיות' שעוסק בצמיחה האישית והדירוג של גרמניה היה  11מתוך  .11לאור דירוג נמוך זה,
השיקה גרמניה אסטרטגיה שנועדה לקדם  LLLבחמש קבוצות גיל :ילדים ,מתבגרים ,צעירים ,מבוגרים
וקשישים (.)THEMP, 2012
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להלן שישה עקרונות לאומיים להעלאת ה LLL-בגרמניה:
 .1נדרשת מדידה לצורך שיפור הזדמנויות הלמידה לילדים מתחת לגיל .6
 .2יש להרחיב את יריעת המדידה בכלל כדי לשפר את מצב ההכשרה.
 .3יש לעזור במעבר מבית-הספר ללימודים גבוהים.
 .4יש ליצור יותר מ 91-אלף מקומות לשנת הלימודים הראשונה של סטודנטים עד .1111
 .5יש להגביר את תשומת הלב לטכנולוגיה ולמדעי הטבע.
 .6יש לשפר את ההזדמנויות המוצעות לנשים.
0.3הגיל הרך
 0.3.0מסגרות ותכניות לגיל הרך
מסגרות הגיל הרך נחלקות בגרמניה לשלוש קבוצות גיל Kinderkrippe :לגילאי  8שבועות עד  3שנים,
 Kitaו Kindergarten-לגילאי  6-3שנים Hort or Schulhort ,צהרון לחטיבה הצעירה ( .)after-schoolבכל אחת
מהמסגרות מתקיימת גם פעילות העשרה כגון :מוסיקה ,ספורט ואמנות .בנוסף לפעילות החוגים
השיגרתית מוצעים במרכזי הפנאי חוגים להעשרת השפה .לדוגמה ,רשת  2KITAמציעה :אנגלית לגיל הרך
( ,)English Tiny Tots Playgroupהתוכנית מיועדת לגילאי  3-1שנים וכוללת שירים ,סיפורים ,ריקודים,
משחקי ריצפה ומפגש מעגלי בנוכחות הורים וחוג אנגלית לגילאי  .)Preschool English( 5-1במרכזים
השונים המציעים פעילות זו ישנה עלות קבועה של דמי חבר שנתיים ( 15אירו למשפחה או  35אירו לבודד)
בנוסף לכך ניתן לרכוש כרטיסיות ל 11-מפגשים בעלות  61אירו לילד או  11אירו לשני ילדים ולחלופין ניתן
לשלם  8אירו לילד או  9אירו לשני ילדים עבור פעילות בודדת.
כמו כן ,מוצעות לקהל הרחב תוכניות של האוניברסיטה לצעירים ()The Junior University - JU
שהוקמה ב  1118 -בעיר וופרטל ( )Wupertalשבגרמניה .זהו ארגון פרטי ללא מטרות רווח שמציע מגוון
חוגים המתמקדים במדעים ,במתמטיקה ובהנדסה .התוכנית מתבססת על פעילויות מעשיות ( hands on

 ,)experimentalמוצעת לקבוצות גיל שונות ( 11 ,11-11 ,1-11 ,1-6ומעלה) ,ונערכת בסידרה של  8-1מפגשים
למשך  91דקות או כקורס יומי .הממצאים המחקריים לפעילות זו נמצאו בהתייחס למוכנות לכיתה א' ועל
כן בחרנו לשייך את התוכנית בתת פרק זה.
להבדיל מהאוניברסיטאות לילדים ( )Children's Universitiesהמסונפות לאוניברסיטאות ,ארגון זה
אינו מסונף לאף אוניברסיטה ומציע את פעילותו לקהל הרחב ,ולא רק לילדים מחוננים כפי שמציעות
אוניברסיטאות הילדים בגרמניה .צוות ההוראה אינו כולל מורים ,אלא מומחים בתחומם כגון :סטודנטים
שסיימו או שלא סיימו את לימודיהם וכן אזרחים עם כישורים מיוחדים .עלות הקורס היא סמלית (11-5
אירו) ,ובמידה ועלות זו אינה אפשרית למשתתף הוא יזכה לתמיכה כספית מגורם פרטי .בין דצמבר 1118
לסתיו  1111הוצעו  1,191קורסים בהם השתתפו  13,618ילדים ונוער ,כאשר  )11.6%( 131קורסים הוצעו
לגיל הרך והשתתפו בהם  1,961ילדים שלפני בי"ס .בדומה למרכזים לגיל הרך הפועלים בישראל ,חלק
מהמשתתפים מגיעים לפעילות באופן מאורגן במסגרת פעילות העשרה של מעונות היום וגני הילדים.
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מקלס ושניידר ( )Makles & Schneider, 2014שתי חוקרות מהמכון לחקר כלכלת החינוך ( – WIB

 )Wuppertal Research Institiute for the Economic of Educationבדקו את השפעת התוכנית על כישורים
קוגניטיביים ושאינם קוגניטיביים בגיל הרך .אוכלוסיית המחקר כללה  5,699ילדים טרום בית-ספר (1,113
ילדים השתתפו בתוכנית ב JU-לעומת  1,396שלא השתתפו) .הנתונים לגבי מידת המוכנות של הילדים
לכיתה א' מסתמכים על  SEMמאגר נתונים הכולל הישגים במבחן המוכנות ( Schuleingangsuntersuchung

 .3)– School entrance medical examinationנמצא שמשתתפי התוכנית משפרים ב 1.16%-את כישוריהם
הקוגניטיביים והלא קוגניטיביים.
0.3.5תכניות לגיל הרך לילדי מהגרים
בהלימה לצרכים הדמוגרפיים וריבוי ילדי מהגרים מוצעים חוגי גרמנית ( (German in doingלגילאי
 .5-1חלק מחוגים אלו גם זוכה למימון .לדוגמה ,התוכנית 'השפה עושה אותך חזק' ( !Sprache macht stark

 )!lit. Language makes you strongנתמכת על ידי  .Ludwigshafen and the University of Mannheimבאתר
המכון להגירה ולמהגרים ( 4)The Goethe-Institut’s Migration and Integrationמתוארות גם שתי תכניות
נוספות לעידוד רכישת גרמנית בגיל הרך:


 :Rucksack KiTaתכנית שמשלבת פעילות עם הורים וכוללת משחק ,שיח וקריאה .התוכנית
מתבססת על ממצאים שהוכיחו את חשיבות הקראת סיפורים בקול רם על ידי ההורים .מחקר
משווה על ההשפעה של הקראת סיפורים בקול רם על ידי הורים לילדים בגילאי  5-3מצא שהורים
ממוצא גרמני מקריאים בשכיחות גבוהה יותר סיפורים בהשוואה להורים מהגרים ( Kleina et al,

 .) 2014בקרב שתי הקבוצות נמצא שהקראת סיפור בקול רם משפרת את הדירוג במדד .PSM
ההשפעה הגבוהה יותר על ילדי מהגרים נמצאה כאשר הוריהם השתמשו יותר בשפה הגרמנית.


 :(Learn language while playing( Spielend Sprache lernenהתכנית נעשית בשיתוף המרכז
החינוכי לתיאטרון בברלין ( )The theater education center KREATIVHAUSומאפשרת לילדים
לעבור בקלות בין סיטואציות שונות בעזרת מוסיקה ,מסיכות ,תלבושות ועיצוב במה שיוצרים
מרחב למשחק תיאטרלי ולהרחבת אוצר המילים.

0.1פעילות אקסטרא-קוריקולארית חוץ ותוך בית-ספרית
 0.1.0בית-הספר לאורך כל היום כמקרה מדגים להשפעת ההשתתפות בפעילות אקסרא-קוריקולארית
באופן מסורתי המונח " "schoolingמתייחס בגרמניה לתוכנית לימודים הנלמדת בין השעה שמונה
בבוקר ועד  11או  13בצהרים ,אולם התוכנית 'בית-הספר לאורך כל היום' (' 'Ganztagsschule - All day

 )schoolשינתה הגדרות מסורתיות אלו ( .)Fischer& Kleime, 2013הפעילות נתמכה כספית על
ידיהתכנית לעתיד החינוך והטיפול ( Future of Education and CareIZBB –Zukunft Building und
 )Betreuungומלווה במחקר רב דיסיפלינארי ורב שנתי The study of the development of all-day ( StEG

.)schools - StEG
פעילות בתי-הספר לאורך היום החלה ב 1113-במספר בתי-ספר בגרמניה והורחבה לאורך כל
המדינה ,באותו זמן החלו תוכניות מקבילות גם בארצות נוספות :בפינלנד "The integrated school day" -

ובאנגליה ' ."Extended Services" -בית-הספר לאורך כל היום' מציע חוגים לימודיים כגון :הוראה מתקנת
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וחוגים לא לימודיים ,כגון :ספורט ,תיאטרון ,אמנות ,מוסיקה וגינון .כמו כן ,מוצעות בבית-הספר תוכניות
קהילתיות של ארגוני נוער .בנספח  1ריכזנו מידע מדגים לגבי הפעילות המוצעת שאספנו מאתרים של 11
בתי"ס קהילתיים  .כמוצג בנספח ניתן לחלק את הפעילות לשמונה תחומים :ארגוני נוער ,מעורבות תוך
בית-ספרית ,מועדונים חברתיים ,מועדוני תרבות ,פעילות העשרה בתחום האמנות והספורט ,פעילות
העשרה אקדמית מתוך מקצועות הלימוד ופעילות העשרה כללית שלא מתוך מקצועות הלימוד .תחום
הפעילות בו המשתתפים הרבים ביותר הוא העשרה לא אקדמית .בתחום זה נשמרה עלייה קבועה בשלוש
שנות המחקר 61% :בשנת  68% ,1115בשנת  1111ו 69%-ב ,1119-זאת לעומת ממוצע של  16%משתתפים
בחוגים לימודיים ( .)Fischer & Kleime, 2013יש לציין כי בחלק מבתי-הספר הפעילות כלולה בתשלום
לבית-הספר הפרטי וישנם בתי-ספר בהם מפורטת עלות נוספת עבור פעילויות אלו שנעה בין  11דולר
לחוגים כמו כדור עף וכדורגל 115 ,דולר למחול היפ-הופ ועד  611דולר לשיעור פרטי בפסנתר.
בהתבסס על מחקר רב שנתי ( )1119 ,1111 ,1115שכלל :מנהלים ,מורים ,הורים ותלמידים ממדגם
של  311בתי-ספר מסיקות פישר וקליים ( )Fischer & Kleime, 2013שהתכנית משפיעה על שלושה
תחומים :חיי משפחה ,אפקטיביות בית-ספרית ולמידת התלמידים .בהקשר המשפחתי נמצא קשר בין
השתתפות התלמידים בתכנית לבין המצב התעסוקתי של אם המשפחה ( 66.5%מהמשתתפים דיווחו
שהאם עובדת בחצי מישרה ו 18.5%-דיווחו שהאם לא עובדת) .יותר מ 81%-תלמידי בתי-הספר היסודיים
שאימהותיהם עובדות במישרה מלאה משתתפים בפעילויות ההעשרה המוצעות .בהסתמך על ממצאי ה-
 StEGטוענות החוקרות כי התכנית מועילה לכל המשפחות ונמצא כי היא משפרת את היחסים במשפחה.
כמו כן נמצא כי משתתפי התוכנית אינם מאופיינים בתדירות נמוכה יותר של פעילות משפחתית כגון:
דיונים ,משחקים וטיולים בהשוואה לתלמידים שמשתתפים ביום לימודים קצר.
עוד נמצא כי התכנים שנבחרים לפעילות אחה"צ נועדו לפתח קשרים עם התכנים הנלמדים בבוקר,
אולם המחקר לא אישש טענה זו במלואה .בקרב בתי-ספר יסודיים נמצאה עלייה בהתייחס לקשר זה ,אך
ממצא זה לא נמצא בבתי-הספר העל-יסודיים .במחקרי המשך אוששו פישר ושות' ()Fischer et al., 2014
את הטענה שהתכנית תורמת להתפתחותם החברתית 5שלתלמידי כיתות ט'-י' המשתתפים בתוכנית במשך
שנתיים .נמצא כי יש קשר ישיר בין מספר שנות ההשתתפות לבין ההשפעות החיוביות על ההתפתחות
החברתית בעוד שסדירות ההשתתפות או היקפה של הפעילות לא נמצאו משפיעות.
גם המחקר של פישר ותיז' ( )Fischer & Theis, 2014הוכיח שהמינון של מידת ההשתתפות מהווה
גורם חיוני .במחקר משווה בין תלמידי חטיבת-ביניים ,שהשתתפו בתוכנית לפחות במשך שנתיים לעומת
תלמידים שלא השתתפו כלל או השתתפו מעט ,נמצא כי השתתפות בתוכנית חוץ-קוריקולארית מאפשרת
לממש את הצרכים הבסיסיים לאוטונומיה ולהתייחסות חברתית .כמו כן ,מחקר זה התייחס ליחסים שבין
התלמיד לצוות ההדרכה ומצא אותם כחשובים ביותר ומשפיעים בעיקר בכיתה ט' .במחקר זה גם נמצא כי
השתתפות בתוכנית חוץ-קוריקולארית משפיעה באופן ישיר על ההתיייחסות לבית-הספר ,אך לא נמצא
קשר ישיר בין השתתפות בתוכנית חוץ-קוריקולארית לבין שיפור בהישגים .קשר זה נמצא מתווך על ידי
המשתנה :התייחסות לבית-הספר .לבסוף ,בהסתמך על מחקר משווה ( )Fussangel & Dizinger, 2014נמצא
כי על אף שהתוכנית 'בית-הספר הפועל לאורך כל היום' מוסיפה משימות למורים אין לכך השלכות על
מידת העומס והמתח שחווים מורים.
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 0.1.5מוסיקה וספורט
בהתבסס על נתוני הסקר הכלכלי הגרמני ( )SOEPנחקרה ההשפעה של הבחירה במוסיקה ובספורט
כפעילות פנאי בקרב  3,835צעירים בגיל  11מ 13 -קבוצות דמוגרפיות שונות (61% .)Cabane et al., 2015
מהבנים ציינו את ענף הכדורגל כספורט מרכזי ,בעוד שאצל הבנות שלושת ענפי הספורט השכיחים ביותר
הם :מחול ,רכיבת סוסים וכדור-עף שהופיעו בשכיחות של  .11%ענפי הספורט הבולטים יותר כפעילות
יחידנית ולא תחרותית הם :חדר כושר ,רכיבת אופניים ,שחייה והליכה.
עוד נמצא (שם) שנגינה ,יותר מספורט ,מקדמת הישגים לימודיים ושאפתנות להישגים לימודיים,
בעיקר בקרב בנות וילדים ממשפחות משכילות מאוד .מוסיקאים לעומת ספורטאים מבלים יותר זמן
בקריאה ופחות זמן בצפייה בטלויזיה ובמשחקי מחשב .יחד עם זאת ,משתתפים שפעילים הן בספורט והן
במוסיקה נמצאו כמצליחים ביותר .החוקרים מצאו כי פעילות ספורטיבית משפרת היבטים בריאותיים ועל
כן יכולה לתרום לשיפור הביצועים בשוק העבודה העתידי ובמידת שביעות הרצון מהחיים .נמצא גם כי אלו
שמשתתפים במוסיקה ובספורט יחד ,מקדישים לכל אחד מהתחומים את אותו הזמן כמו אלו שמשתתפים
רק בתחום אחד .ההבדלים שנמצאו בין השפעת פעילות ספורטיבית לבין השפעת פעילות מוסיקלית
מתבטאים בתכונות כגון :פתיחות ונטייה להסתכן .מוסיקאים מאופיינים ביותר פתיחות ,פחות נוטים
לקחת סיכונים לעומת הספורטאים ומתבגרים שמשתתפים הן בספורט והן במוסיקה נמצאו מוחצנים יותר
( )extravertלעומת אלו העוסקים רק במוסיקה (.)Cabane et al., 2015
ממצאים נוספים עולים ממחקר האוניברסיטה הפתוחה בברלין והמכון הכלכלי למחקר ( & Hille

 )Schupp, 2013שבחנו את ההשפעה של לימודי ומוסיקה וספורט על כישורים קוגנטיביים ושאינם
קוגניטיביים .נמצא שלמוסיקאים הישגים לימודיים גבוהים יותר מקבוצת ההשוואה ,כישורים
קוגניטיביים טובים יותר ,פתיחות ושאפתנות ללא תלות במצב חברתי-כלכלי .פעילות מוסיקלית משפרת
יותר מפי שתיים כישורים קוגניטיביים ושאינם קוגניטיביים בהשוואה לתוכניות אחרות כגון ספורט ,מחול
או תיאטרון.
לבסוף ,יש לציין כי מחקרים בינלאומיים הוכיחו את תרומתה של פעילות חוץ-קוריקולארית
שעוסקת גם בתכנים אקדמיים .במחקר משווה של ה )1111( OECD -נבדקה ההשפעה של פעילות חוץ-
קוריקולארית במדעים על הישגים לימודיים ,תחושת מסוגלות עצמית ומידת הנאה מלימוד מדעים .נמצא
כי  11מדינות מתוך  31המדינות החברות בארגון מפעילות תכניות חוץ-קוריקולאריות במדעים (כגון:
מועדוני מדע  ,science clubs-תחרויות וטיולים) .נספח  5מציג נתונים משווים של אחוז התלמידים
שמשתתפים בפעילויות מדעים אקסטראקורקולאריות במדינות הארגון .נספח  6מציג נתונים משווים בין
המדינות לגבי הקשרים שבין השתתפות בפעילות אקסטרא-קוריקולארית לבין :הישגים לימודיים ,תחושת
מסוגלות והנאה .ההשפעה הגבוהה ביותר ( )15%בין השתתפות בפעילות זו להישגים לימודיים נמצאה
בגרמניה (.)OECD, 2012
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 0.1.3חינוך פיננסי
התכנית 'המאמן הכלכלי שלי' ( )My Finance Coachפועלת בשלושה מישורים .1 :פעילויות
לתלמידים בבתי-הספר הנעשות על ידי מומחים ואנשי עסקים מתנדבים  .1הכשרות לצוות ההוראה .3
פעילות אקסטראקורקולרית כגון תחרויות פיננסיות .מאז השקת התוכנית ב 1111-היא הופעלה בעזרתם
של  1311מתנדבים ב 1111-כיתות מ 111-בתי"ס .התכנית נמנית בין התכניות של הרשת הבינלאומית
לחינוך פיננסי לילדים ( .)Child & Youth Finnance Internationalבגרמניה התוכנית זוכה למימון מחברות
עסקיות כגון,Allianz,Deutsche Kredit Bank, Grey, Haniel, KPMG, McKinsey and Volkswagen Bank :
 .The European Central Bankהתכנית מלווה במחקר מאוניברסיטת מינכן ממנו עולה כי התכנית מגבירה
את העניין שמגלים הצעירים בעניינים כספיים ומרחיבה את הידע שלהם ואת היכולת שלהם להעריך
סיכונים .כמו כן משתתפי התוכנית דיווחו על צמצום קניות אימפולסיביות (.)Luhrmann et al., 2103
0.2נוער וצעירים
 0.2.0פנאי ומעורבות נוער ()6Youth Participation
מועצת הנוער הפדרלית הגרמנית ( 7)DBJR - The German Federal Youth Councilהוקמה ב1919-
כקבוצת עבודה של מועצות וארגוני נוער עובד .נכון להיום היא כוללת  16ארגוני נוער ו 16-מועצות וארגוני
סטודנטים .לפי תפיסתם ,תפקידם של ארגוני הנוער להוות לא רק קבוצות חברתיות לפעילויות בזמן הפנוי,
אלא גם מרכזי למידה ,בנפרד ובנוסף ללמידה שמתרחשת בבתי-הספר.
 91%-95%מהצעירים בגרמניה (גילאי  )11-11דיווחו שהם נוהגים 'לעשות משהו עם חברים'11%- ,
 86%מעסיקים עצמם במכשירים אלקטרוניים 11%-81% ,עוסקים בפעילות ספורטיבית 69%-61% ,צופים
בטלויזיה או מאזינים לרדיו 11%-53% ,קוראים או עוסקים בפעילות תרבותית ו 31%-31% -מתנדבים
( .)German federal Ministry for family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, 2010יש לציין ,כי
תנועות הנוער נחקרות יחד עם ארגוני הנוער בכלל ונכללות בקטגוריות כלליות יותר כגון :התנדבות
(לדוגמה.)AEGEE Europe, 2007.;Europe Youth Forum, 2012; Souto-Otero et al., 2013 :
תחום ההתנדבות מנוהל על ידי המשרד הממשלתי לענייני משפחה ,לאזרחים לוותיקים ,לנשים
ולצעירים ( )BMFSFJומאוד נפוץ בגרמניה;  31%מהאוכלוסיה בגילאי  11-11מתנדבים וממוצע זה תואם
לממוצע בקרב כלל האוכלוסיה ( 31%מתנדבים בקרב גילאי  11ומעלה) .כדי לאמוד תופעה זו נערך סקר
התנדבות רב שנתי (  )FWS - The German Survey on Volunteeringבשנים 1119 ,1111 ,1999 :ו1111-
( ;Gernan federal Ministry for family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, 2000, 2010

 .) Schmiade et al., 2014מהסקר עולה שתחומי ההתנדבות השכיחים הם :מרכזי ספורט ונופש ,פעילויות
בית-ספריות ,גני ילדים וכנסיות .שני המניעים שסווגו גבוה ביותר הם הנאה ורצון לעזור לאנשים.
ההתנדבות מלווה בתכניות הכשרה 11% ,מהמתנדבים דיווחו על השתתפות בסמינרים או בקורסים.
 0.2.5תכניות בינלאומיות לצעירים
אחד הכלים לעידוד ההשתתפות ולהכרה בתכניות בינלאומיות מתבטא בתעודת ההסמכה ( IJAB

 )Nachweise Internationale - Certificatesשפותחה בגרמניה בין השנים  1116-1111בשיתוף כל הגופים
שעוסקים בפעילות בינלאומית .למעשה ,ההסמכה מאפשרת לתעד את הניסיון הנרכש של צעירים בפעילות
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בינלאומית .להלן דוגמאות של פעילויות בינלאומיות שזוכות להכרה זו :עבודה במחנה קיץ בינלאומי,
השתתפות במשלחת חילופי נוער ,חברות בקבוצות בינלאומיות וארגון פעילויות בינלאומיות .תהליך
ההסמכה בנוי משלושה שלבים :השתתפות ,מעורבות והערכת יכולות .השלב השלישי מלווה במאמן אישי
שמלווה את המשתתף בתצפיות ,בדיאלוג ובפגישה במהלכה הם ממלאים טופס הערכת יכולות .תכנית
תלת שלבית זו מבוססת על תוכנית ההסמכה לתרבות ( KNK – The four-step certification procedure of

 .)the Cultural Competence Certificateנכון ל 1111-תעודה זו הופקה לכ 5111 -צעירים .במחקר הערכה
שערך מכון  8IKOב 1119-נמצא כי התעודה מגבירה את המודעות לפעילותם של ארגוני הנוער ,הצעירים
משתמשים בתעודה ומציגים אותה בפני מעסיקים ,כמו כן נתקבלו חוות דעת טובות ממעסיקים על
התעודה.
 0.8תוכניות מניעה ותוכניות לנוער בסיכון
על פי החוק בגרמניה ,תחום מניעת הפשיעה הוא בתחום אחריותה של המשטרה ,אך מספר גורמים
ברמה המקומית ,האזורית והלאומית שותפים לכך ומקדמים תכניות מניעה על פי התפיסה הקהילתית
( .)Wolfgang, 2014המעורבים ביותר הם הסוכנויות להגנה על הנוער (,Fan Project Coordination centre
 )German Congress on Crime Preventionונציגים מהמרכז למניעת פשיעת נוער ( Centre for the prevention

 .)of Youth Crimeהשותפים ברמה המקומית הם המועצות למניעת אלימות,)crime prevention councils( :
הפורום למניעת אלימות ( )DFK - German Forum for Crime Preventionוהאיחוד הגרמני לעזרה במשפט
פלילי ( .)the German Union for Juvenile Courts and Juvenule Court Helpבפרסומים של משרד הפשיעה
במשטרת גרמניה ( )German Federal Criminal Office 2004, 2006צויינו התכניותJIT – Intervention :
 ,concept for young repeat offendersתוכנית למניעת אלימות :תוכנית המיועדת להכשרת מורים ( Get
 ,)moving! – violence de-escalation training for teachers as disseminatorsתוכניות לתלמידיםSchool ( :

 )quality as a prevention stategy – pupil disserminators against violence and crimeותוכניות קהילתיות
(.)community based crime prevention
 0.8.0תכנית קהילתית למניעת פשיעה
התוכנית הקהילתית 'we will participate – courage against violence' :זכתה למימון בסך  131אלף
אירו מהאיחוד האירופי ופעלה בין השנים  1116-1111בעיר  Bremmerhavenשהיתה מדורגת בראש רשימת
פשיעת הרחוב ( .)street crimeתכנית זו נעשתה בשיתוף התושבים החל משלב התכנון ועד לביצוע .בשלב
התכנון נשלחו לכלל התושבים דפי מידע ואלו נתבקשו לחוות דעתם על אפשרויות פעולה שונות .כמו כן,
הושקה תחרות לבחירת לוגו על ידי התושבים והופעלו קבוצות לפיתוח מיזמים .בסופו של דבר הושקו
מספר פרוייקטים שיזמו התושבים ,אלו זכו למימון כולל בסך  18אלף אירו .בין המיזמים שזכו :תכנית
הכשרה למיומנויות חברתיות בבית-הספר היסודי ,פתרון קונפליקטים ,תמיכה במופע מוסיקלי ,הקמת
תיאטרון בובות משטרתי ( ,)A Police Puppet Theatreקורסים להורים צעירים והפצת חומר פירסומי כגון
סטיקרים שנוסחו על ידי התושבים .כל זאת נעשה תוך הגברת מודעות קהילתית בעזרת חלוקת פלייארים,
מופעי תיאטרון רחוב ,תערוכה ,דיונים וסרט ששודר בערוץ הפתוח .נמצא כי התכנית תרמה לירידה של 5%
באחוז הפשיעה (.)German Federal Criminal Office, 2006, p. 41
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 0.8.5אירועי ספורט ליליים כתכנית מניעה ((Night Events

פעילות הספורט בגרמניה מאוד עניפה ומתקיימת באמצעות  91אלף מועדוני ספורט בהם פעילים 11
מיליון חברים .היצע הענפים הוא רחב וכולל לדוגמה :כדורגל ,כדורסל ,כדור בסיס ,כדור יד ,הוקי קרח,
שיחה ,אתלטיקה ,ביליארד ,קונג פו ,טאקוונדו ושחמט (מתוך ,Welcome to Germany :פורטל ממשלת
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גרמניה ) .בעיר  Paderbornהופעלה תכנית מניעה של ערבי ספורט ליליים לנוער (Sportjugend Nordrhein-

 .)Westfalenיעדי התכנית :לצמצם את השוטטות של הצעירים ברחוב ,ליצור הזדמנויות למפגש רב-
תרבותי ,להציע לצעירים פעילות משמעותית ואטרקטיבית ללא עלות .הפעילות התקיימה אחת לחודש
בערבי שבת בין  19:31ועד חצות .התוכנית שזכתה למימון מאירגוני ספורט ()State Sports Organization
נתמכה על ידי מכון המחקר  ,Sports Science Institute of the Unuversity of Paderbornהופעלה כתכנית
מניעה לשימוש בסמים והציעה פעילות פנאי לילית אלטרנטיבית .כדי להגיע לקהל יעד שבדרך כלל אינו
משתתף בפעילות ספורטיבית מאורגנת התכנית פורסמה על שלטי חוצות ובבתי-הספר .בין הפעילויות
שהוצעו :כדורסל ,כדורגל וכדור נוצה (בדמינטון) .בתכנית הערכה נמצא שהמשתתפים היו בני  .11-11לא
דווחו מקרי אלימות בפעילות ובשכונה ,קונפליקטים שעלו תוך כדי המשחקים נפתרו בשיחה .כתוצאה מכך
הלכה וצומצמה הנוכחות המשטרתית באירועים והיתה בסופו של דבר רק נוכחות של קצין בודד במהלך
האירוע .המשובים שנתקבלו מהמשתתפים היו חיוביים ,גם העובדים הסוציאליים גילו שביעות רצון
(.)German Federal Criminal Office, 2006, p. 8
 0.8.3פעילות לעידוד השתתפותם של מהגרים
JIVE
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ארגון שמקדם שיתופי פעולה בין שירותים הניתנים לילדים ולצעירים כדי לאפשר לכל צעיר

להשתתף בתכניות חינוך בלתי-פורמליות המוצעות על ידי ארגונים בינלאומיים לנוער העובד .מתוכניות
הערכה שמפורסמות באתר הארגון עולה שהשתתפותם של צעירים בתכניות לחילופי נוער או בתכניות
התנדבות משפיעה לחיוב על התפתחותם האישית .כמו כן נמצא שעבודה בינלאומית מסייעת לצעירים
לרכוש מיומנויות חברתיות ותרבותיות שהופכות להיות יותר ויותר רלוונטיות בחיי היומיום המקצועיים
והחברתיים .הארגון תומך במספר תכניות בינלאומיות ,בין התכניות החדשות Sports Youth ( SPORTIVE

 .)Work Internationalלטענתם ,מועדוני ספורט ואגודות ספורט מצליחים לחבר בין אנשים מרקע וממוצא
אתני שונה ,והם מצליחים לשמור על קשר גם מחוץ למגרש .על אף זאת ,ילדים מרקע עם קשיים שונים לא
השתתפו בפעילויות ספורטיביות בינלאומיות שאירגנו אגודות הספורט .תוכנית זו נועדה להגביר את
המודעות לפער זה ולתמוך בגורמים לקידום מעורבותם של כלל הילדים.
 0.8.1תוכנית מניעה לעישון
שכיחות המעשנים בגילאי  11-11הלכה והצטצמצה בגרמניה בעשור האחרון 18% :מבני הנוער בטווח
גילאים זה עישנו ב 1111-וב 1111-הצטמצם מספרם ל 11% -מעשנים.הצלחה זו מיוחסת לתוכניות מניעה,
שחלקן מומנו גם על ידי תעשיות הסיגריות ,ופועלות בבתי-הספר החל מכיתה א' .מאז  1981תוכניות
המניעה לעישון בגרמניה הפכו להיות חלק מתוכנית הלימודים בביולוגיה ,כשלמורה יש אפשרות להחליט
איך לעסוק בנושא.בין התוכניות המוצעות "Klasse 2000" :ו ."Be Smart Don't Start"-שתי תוכניות אלו
אינן ממשלתיות וההשתתפות בהן נתונה לשיקול דעתם של המורים וצוות בתי-הספר( German Cancer
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 .)Research, 2014לוח  1שלהלן מציג תיאור תמציתי ונתונים משווים בין שתי התוכניות בשנים 1111-
:1111
לוח מספר  :0תיאור תמציתי ונתונים משווים בין שתי תכניות מניעה לעישון
()German Cancer Research, 2014
קריטריון מבחין

""Klasse 2000

אוכלוסיית יעד

לגילאי ( 6-11כיתות א-ד)

לגילאי ( 11-11כיתות ה-ח)

תיאור תמציתי של
נושאים

תוכנית כללית לקידום חינוך
לבריאות (לאו דווקא עישון)
 15יחידות הוראה לאורך השנה
מתמקדת בכושר ,תזונה ,הרפיה,
פתרון קונפליקטים ושימוש בסמים

תחרות כיתתית בהקשר של עישון,
התחייבות כיתתית לצמצום עישון
למכסימום  11%מעשנים בין
נובמבר לאפריל ,מכוונות לדה-
נורמליזציה של העישון.

היקף משתתפים

 15%מכלל התלמידים בגילאים אלו  9%מכלל התלמידים בגילאים אלו

השפעה

Be Smart – Don't Start

 3.6%מניעה בבדיקה שערכה לאחר
שנה מסיום התוכנית

 1.3%מניעה בבדיקה שנערכה
שנתיים מסיום התוכנית

צעדי מניעה נוספים שהוכחו כמצמצמים את העישון ועוזרים ביצירת הדימוי שעישון אינו אטרקטיבי
ולא מקובל חברתית :העלאת מס על סיגריות והגבלת העישון בשטחי ציבור; נמצא כי ילדים וצעירים
מעוטי יכולת כספית מגיבים לעליית המחירים באופן היעיל ביותר ותגובתם חזקה יותר בהשוואה
למבוגרים .מהמחקר גם עלה שזמינות הסיגריות בגרמניה היא הגבוהה ביותר ביחס למוצרים אחרים.
בעיקר מוסיפות לכך זמינותן של  351אלף מכונות אוטומאטיות הפועלות  ,11/1לפיכך נבחנת מדיניות
לצמצום זמינות זו .כמו כן נבחנת הלגיטמציה לפירסומי חוצות ,ולחסויות שנותנות חברות הטבק
לאירועים .לבסוף ,מציינים כותבי הדוח ( )German Cancer Research, 2014את ההשלכה השלילית של
מממתקים ומסטיקים בצורת סיגריות .מוצרים כגון אלו חושפים את הילדים לסיגריות ומציגים את
הסיגריות כמוצר נורמטיבי .כמו כן ,נמצא כי ממתקי סיגריות מעלים את הסיכון לעישון בגיל מבוגר
(.)Klein et al., 2007
 0.3הכשרה לתפקידים בחינוך הבלתי-פורמלי
תוכניות ההכשרה שנמצאו רלוונטיות לסקירה זו מוצעות במסגרת לימודי תואר ולימודי תעודה:
 .1חינוך :לימודי התמחות בהתפתחות הנוער במסגרת לימודי ילד נוער ומשפחה ( & Child, Youth

 )Family Studies: Specialization in Youth Developmentמוצעים בתכניות החל מלימודי תעודה
ועד תואר שני .התוכנית גם מוצעת בלמידה מקוונת ב .University of Nebraska–Lincoln-כמו כן
מוצעת התוכנית ללימודי תעודה לניהול והערכה תכניות נוערYouth Program Management and :

.Evaluation Certificate
 .2למידה לאורך החיים:

PGCE Lifelong Learning Sector page on the University Campus

 ,Suffolkחינוך מבוגריםAdult Learning and Global Change (MED) the University of British :

.Columbia
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 .3לימודי פנאי ,תיירות וMBA - Leisure & Tourism Management page on the EU :Outdoor-
MSc, PGCert, PGDip Outdoor Education page on the ,Munich Campus - Business School

.University of Edinburgh
יש לציין כי באתרים לאומיים לחיפוש מישרות פנויות ( NYA – National Youth Agency,

 )Nationalcareersserviceמפורטים תנאי הסף להעסקה ודרגות של עובדי הנוער .דרגתם של מדריכים
צעירים בגילאי  16היא  ,1מדריכים צעירים מעל גיל  18ידורגו ברמה  .3בעלי תעודת עובדי נוער שהינם
בעלי ותק ניסיון של שנתיים וללא תואר ראשון ידורגו ברמה  ,6כמו כן בעלי תואר ראשון .בוגרי הסטאז'
וכן בעלי תואר שני ידורגו ברמה  .1במידה ולמועמדים לתפקיד עובד נוער יש תואר בתחום אחר הם ידרשו
ללימודי השלמה של קורסים כגון :נוער וקהילה ,חינוך לא פורמלי וקהילה .לצד השלמת הקורסים הם
ידרשו לניסיון תעסוקתי בהתנדבות או בשכר כעוזרים של עובדי נוער .בנוסף לכך ,מערך ההכשרה בחינוך
הבלתי-פורמלי בגרמניה כולל אנשי מקצוע רב דיסיפלינאריים כגון :מטפלים ,עובדים סוציאליים,
פסיכולוגים ,קרימינלוגיים ועוד שהכשרתם לא נדגמה לעיל.
לסיכום ,מהסקירה ניתן לראות הלימה בין המדיניות הממשלתית לחיזוק הכלכלה בגרמניה
( )Stroppe, 2012לבין התמיכה הממשלתית בתכניות בלתי-פורמליות המתמקדות בהכשרת עובדים.
הבחירה בלמידה לאורך החיים ( )Continuing Education&L.L.L: Lifelong Learningנתפסת כאסטרטגיה
מרכזית לפיתוח המדיניות הכלכלית-חברתית ( )THEMP, 2012וכחלק מהתפיסה החברתית לשיוויון
הזדמנויות ולהשתלבות בשוק העבודה .כמו כן ,כבר מהגיל הרך ניתן גם למצוא תוכניות ייעודיות לילדי
מהגרים על מנת לשלבם כמה שיותר מהר כאזרחים התורמים לשגשוגה של הכלכלה והחברה הגרמנית.
כחלק מהמדיניות להגדלת שוק העבודה ,מעודדת גרמניה תוכניות חוץ-קוריקולאריות ,המרכזית
שבהן "בית-הספר לאורך היום"  -תכנית שמרחיבה את יום הלימודים בפעילויות ובחוגים ומאפשרת
להורים להשתלב באופן מלא בשוק התעסוקה .התכנית מלווה במערך מחקרי בינלאומי  StEGהמתייחס
לשלושה תחומי השפעה עיקריים :חיי משפחה ,אפקטיביות בית-ספרית ולמידת התלמידים ( &Fischer
 .)Kleime, 2013כמו כן ,נמצא כי השתתפות בתוכנית חוץ-קוריקולארית מאפשרת לממש את הצרכים
הבסיסיים לאוטונומיה ולהתפתחות חברתית (.)Fischer & Theis, 2014עוד נמצא כי פעילות ספורטיבית
משפרת היבטים בריאותיים ועל כן יכולה לתרום לשיפור הביצועים בשוק העבודה העתידי .הסקירה גם
מפרטת לגבי מחקרים שהשוו בין תרומתם של חוגי הספורט לעומת חוגי האמנות ( ;Hille & Schupp,

 .)2013Cabane et al., 2015כמו כן ,מפורטת תרומתה של פעילות חוץ-קוריקולרית במדעים על הישגים
לימודיים ,על תחושת מסוגלות עצמית ועל מידת הנאה מלימוד מדעים (.)OECD, 2012אחד הכלים
הנוספים להכרה בתכניות בינלאומיות מתבטא גם בתעודת ההסמכה ( IJAB Nachweise Internationale -

 )Certificatesשפותחה בגרמניה ומוצגת על ידי משתתפי תוכניות אלו המחפשים קריירה תעסוקתית
בינלאומית .בין הפעילויות הבלתי-פורמליות נסקרו גם תוכניות מניעה .תחום מניעת הפשיעה בגרמניה הוא
בתחום אחריותה של המשטרה ,אך מספר גורמים ברמה המקומית ,האזורית והלאומית שותפים לכך
ומקדמים תכניות מניעה על פי התפיסה הקהילתית ( .)Wolfgang, 2014אירועי ספורט ליליים ,מועדוני
ספורט ואגודות ספורט מצליחים לחבר בין אנשים מרקע וממוצא אתני שונה ,והם מצליחים לשמור על
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קשר גם מחוץ למגרש .בסקירה גם מפורטות תוכניות מניעה לעישון שפועלות בבתי-הספר החל מכיתה א'
וצעדי מניעה נוספים שהוכחו כמצמצמים את העישון.לבסוף ,מסקירת תוכניות ההכשרה לבעלי תפקידים
בחינוך הבלתי-פורמלי וכן מפירוט תנאי הסף להעסקה עולה כי החינוך הבלתי-פורמלי עובר תהליך מואץ
של מיסוד.

 .5הולנד
 5.0רקע חברתי ומבנה מערכת החינוך
האוכלוסיה בהולנד מונה כ 11-מיליון תושבים ,נכון ל 1111 -חמישה מיליון מהם צעירים (בגילאי 1-
 )15ו 11%-מהאוכלוסיה הם מהגרים ( .)Statistic Netherlandחוק חינוך חובה חל בהולנד מגיל  5ועד גיל ,16
נספח  1מציג תרשים של מבנה מערכת החינוך .בממשלת הולנד  11שרים ,שניים מהם רלוונטיים יותר
לסקירה זו :משרד הבריאות ,הרווחה והספורט ( )Ministry of Health, Welfare and Sportשאחראי על
מדיניות הנוער וכן על תחום ההתנדבות ומשרד החינוך ,התרבות והמדע ( Ministry of Education, Culture

 )and Scienceשאחראי על תוכניות ההכשרה המוצעות בלמידה בלתי-פורמלית ( .)non-formal learningלפי
תוכנית הפעולה החדשה לנוער ( )The new Youth Actתחום הנוער יבוזר עד  .1116כלומר ,האדמינסטרציה
וההתנהלות הכספית תעבור מהרמה הממשלתית הלאומית לתחום אחריותן של  15פרובינציות ו113-
רשויות מקומיות .המרכזים למשפחה ולנוער ( )The municipal Youth and Family Centersישמשו
כמשרדים רב תחומיים שירכזו בכל אזור את כל השירותים למשפחות ולנוער ,כולל שירותים רפואיים,
מניעתיים וטיפוליים ( .)Bosscher, 2014; Netherlands Youth Institute, 2010שתי המטרות המרכזיות
המנחות תהליך ביזור זה הן )1 :העלאת סביבת החיים של ילדים  )1בניית מערכת קוהרנטית לטיפול בנוער
(.)European Commission, 2012
 5.5חינוך בלתי-פורמלי ולא פורמלי :מושגים רווחים ומדיניות חינוכית
המכון ההולנדי לנוער ( )Netherlands Youth Instituteמהווה מרכז ידע לתכניות הנוער בהולנד ,כולל
מחקרים בנושא (נספח  8מפרט לגבי מכוני מחקר נוספים) .בפרסומים הרשמיים (כגוןEuropean :

 )Commision, 2012; Netherlands Youth Institute, 2007; Youth Partnership, 2012רווח השימוש
במונחים :למידה לא פורמלית ( ,)informal learningבתי-ספר קהילתיים ,פנאי ( )leisure timeועבודה
בהתנדבות .בדומה לפירסומי האיחוד האירופי ,ההכרה בלמידה לא פורמלית ובלתי-פורמלית מתייחסת
בהולנד בעיקר להכשרה מקצועית ,ללמידת מבוגרים ולמיגור אבטלה ( ;Europrean Commission, 2012

 .)Nuffic, 2008; Statistic Netherland, 2014לפי פרסומים משווים (3.1% )European Commission, 2012
מקרב האוכלוסייה בהולנד בגילאי  15-11משתתפים בלמידה לא פורמלית ,בעוד הממוצע האירופאי עומד
על  . 9%עם זאת ,כפי שיפורט בהמשך ,הגידול בהיקף פעילותם של בתי-הספר הקהילתיים מהווה דוגמה
להרחבת החינוך הבלתי-פורמלי ( .)Bakker, 2010; Bois-Reymond, 2009המונח החוזר ונשנה בדוחות
השונים הוא השתתפות בחברה ( )participation in a societyהמתייחס בדרך כלל למעורבות חברתית,
חברות בתנועות נוער והשתתפות בחוגים ובפעילות פנאי מאורגנת .לדוגמה ,בפירוט הנושא 'השתתפות
צעירים' מפורטים באתר המכון ההולנדי לנוער היקף השתתפות של צעירים בגילאי  19% :18-15מהם
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חברים במועדון ספורט או מועדון פנאי אחר 15% ,מהם חברים בארגון המשוייך לכנסייה 11% ,חברים
בארגוני סטודנטים ו 6%-מהם חברים בוועדי שכונות (.)Neighborhood Association
 5.5.0התנדבות
היקף ההתנדבות בהולנד רחב ועומד על  51%בקרב גילאי  15ומעלה (.)Statistics Netherlands, 2015
ההכרה בחשיבות ההתנדבות באה לידי ביטוי גם בהכרה של החזר הוצאות בסך  151אירו לחודש (ועד 1511
אירו שנתי) ללא ניכוי מס .נספח  9מתאר את התפלגות תחומי ההתנדבות .ההתנדבות נפוצה גם בקרב
צעירים ( )GHK, 2010; YouthPartnership, 2011והחל מ 1111-מופעלת ה'תוכנית להתנסות בעבודה
קהילתית' ( ,)community work experienceתוכנית מקבילה למחויבות אישית הפועלת בישראל .בהולנד
תלמידי תיכון מחוייבים להשלים  11שעות התנדבות כתנאי לקבלת תעודה .מהבחירה בשם התכנית
'התנסות בעבודה קהילתית' ניתן להסיק על הרציונאל העומד ביסודה כתכנית שנועדה לעודד את
השתלבות הצעירים בשוק התעסוקה .באתר של רשת The British School in the Netherland - BS
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מפורטת תרומתה של ההתנדבות על פתיחות ומודעות חברתית; הרגשה טובה מטיפוח חוזקות אישיות
ועזרה לזולת; הזדמנות לפגוש מגוון של אנשים וליצור חברויות חדשות; התנסות מעשית שמשפרת
תקשורת בינאישית ,עבודת צוות ,כושר ארגון וזיהוי תחומי עניין; ומילוי הזמן הפנוי בעיסוק ( Getting

.)busy
לבסוף ,ההכרה בחשיבות ההתנדבות באה לידי ביטוי בהכללת סעיף של ניסיון התנדבותי בטופס ה-
 Europassשממלאים המועמדים ללימודים גבוהים בהולנד ( .12)Europass Mobility for Volunteersסעיף
זה כולל תיעוד של כישורים ,יכולת וידע שנרכש במהלך ההתנדבות.
 5.5.5למידה לא פורמלית
הלמידה הלא פורמלית מוזכרת בהולנד בעיקר בהקשר של למידה לאורך החיים ( LLL- Life Long
 ,)Learningהכשרה מקצועית ( ,)VET – Vocational Education and Trainingולמידת מבוגרים ( Adult

 .)Educationלטענת כץ ושות' ( ,)Kats et. all, 2012חוקרים ממכון  PLATO13שבאוניברסיטת ליידן
שמתמחה ב ,LLL -להשכלת מבוגרים שני תפקידים :פיתוח תרבותי-חברתי של אנשים והצבתם בתפקידם
החברתי בעיקר הכלכלי .החוקרים מבחינים בשלוש פרקטיקות של חינוך מבוגרים :חינוך מבוגרים מקצועי
( ,)Vocational Adult Educationחינוך מבוגרים כללי ( )General Adult Educationוחינוך מבוגרים חברתי-
תרבותי ( .)Socio-Cultural Adult Educationלטענתם ,האחרון מאפיין יותר את העבר ,כאשר השכלת
מבוגרים שימשה כפיצוי חברתי-תרבותי לאנשים שהורחקו מהעבודה .ביחס למדינות אירופאיות מערביות
אחרות ,הולנד נחשבת כמאחרת בנושא זה משום שלמידה זו לא הופיעה עד  1891ובעיקר נפוצה החל מ-
 1961עם המעבר מחברה חקלאית לחברת של ידע ושירותים .ב 1111-הושקה בהולנד תוכנית פעולה
לאומית ל LLL -שנועדה לקדם  11יעדים כדלהלן )1 :שיפור הנגישות לתוכניות לימודים והכשרה והגדלת
מספר המשתתפים בהן )1 .הכרה בלמידה קודמת )3 .הגדלת מספר בעלי ההשכלה הגבוהה )1 .הגדלת
השתתפות המעסיקים בלמידה )5 .העלאת אפקטיביות שוק העבודה )6 .הגברת שיתופי פעולה בין מרכזי
חינוך לחברות .)1 .פיתוח מודלים המשלבים בין עבודה ללימודים )8 .שיפור זרימת המידע בין מרכזי הידע
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לעסקים )9 .יצירת מנגנוני תמיכה לקבוצות בסיכון ומניעת נשירה )11 .צמצום אבטלה בקרב צעירים)11 .
קידום הלכידות החברתית.
תפיסה זו באה לידי ביטוי בהתפתחות המקצועית של עובדים שכוללת בהתאמה תכניות הכשרה
ללימוד עצמי ( ,)self-directed learningמעבר מהכשרה לאימון ומתן הזדמנויות ללמידה בקבוצות
ולהתפתחות ארגונית .כמו כן ,מוצעות תוכניות ברוח זו בהשכלה הגבוהה ,לדוגמה:
 .1אוניברסיטת ליידן הקימה בהאג פקולטה שעוסקת בהמשך הלימודים של המגזר הציבורי
(.)Continuing education of professionals in the public sector
 .2האוניברסיטה הטכנולוגית ( )The Technical University of Eindhovenפיתחה מסלול לכימיה
טכנולוגית ומיועדת לכימאים בוגרי תיכון המועסקים ורוצים להתקדם שלב נוסף לאוניברסיטה.
 – ECBO .3מרכז ההכשרה הלאומי לחינוך מקצועי מהווה גשר בין האקדמיה לבין הפרקטיקה של
החינוך המקצועי .מטרתו המרכזית היא זרימת מידע בין השניים ועל כן הארגון מציע הרצאות,
כנסים ,פרסומים ושירותי ייעוץ.
 – SIOO .4מרכז תוך אוניברסיטאי ללימודי ארגון וניהול שינויים .המרכז מקושר עם שבע
אוניברסיטאות ומציע תוכניות לפיתוח מיומנויות למומחי התחום ,כולל סדנאות ,כנסים
ופרסומים.
 :The Dutch Police Academy .5מרכז ממיין ומכשיר למשטרת הולנד מציע לימודי המשך המוכרים
לתעודת מקצוע ותוכניות ללימודים אקדמיים המלווות בפרקטיקה.
עיקר המימון לתכניות שלעיל נעשה על ידי החברות והארגונים בכפוף להסכמים שנעשו עם גורמי
הממשל .המימון הישיר של הממשלה הוא מועט ונעשה בעיקר באמצעותשירות התעסוקה והרווחה
( )UWVשמשתתף במימון קורסים רק לבודדים .גם הקרן החברתית האירופית ( ESF – European Social

 )Fundתומכת בתוכניות חינוך והכשרה למובטלים כדי לשפר את סיכויי ההעסקה שלהם .יחד עם זאת
התמיכה הממשלתית מתבטאת בהכרה של הוצאות ההכשרה בהוצאות מס של המעסיקים ( WVA Wet

.(Kats et. all, 2012( )Vermindering Afdracht Onderwijs
 5.3תכניות לגל הרך
מחקרים מוכיחים כי שנות החיים הראשונות קריטיות להתפתחות הילדים .יכולת הלמידה של
ילדים מתעצבת עוד קודם הגעתם לבית-הספר .לפיכך המכון ההולנדי לנוער שם לו למטרה לפתח ולתמוך
בתוכניות התומכות בהורים כמחנכים ובעיקר בתוכניות העוסקות במוכנות לקריאה (.)Kalthoff, 2010
המדיניות החינוכית לתוכניות ביתיות ()HIPPY- Home Instruction Program for Preschool Youngsters
מיושמת בהולנד החל מ 1981-במטרה להגדיל את ההזדמנויות של ילדים מרקע בסיכון ,כולל ילדי מהגרים.
מטרתן של התוכניות הביתיות למוכנות לא' להפוך את הסביבה הביתית לסביבה לימודית (Siraj-

' .)Baltchford, 2009התוכניות המוצעות להורים משלבות פעילות ביתית וחוץ ביתית כגון :קריאה ,ביקור
בספריה ,משחקים עם אותיות ,צורות ומספרים ,ציור וצביעה ,לימוד הא-ב באמצעות משחק ,לימוד
חרוזים ושירה .כמו כן ,התוכניות פועלות בבית ובקבוצות המתקיימות במרכזים הקהילתיים .שילוב שכזה
בין תוכנית ביתית לקהילה הוכח כאפקטיבי ( ;Blok, et al, 2003 Netherlands Youth Institute, 2010

.)Tuijl, 2001
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שלוש מתוכניות אלו שתתוארנה להלן הן חלק מתוכנית העל  .Step-Programmesשם התוכנית
מושאל מהמונח האנגלי 'צעד' ומבטא את הרציפות של התוכניות לגילאים השונים (:)Kalthoff, 2010
 :Instapje .1לגילאי שנה-שנתיים .התוכניות מלווה בהנחייה ביתית שנעשית על ידי ביקור בית שבועי
ומחולקת לארבעה שלבים ,כשכל שלב נמשך מספר שבועות .עיקר הפעילות של תוכנית זו כולל:
משחק וספרי שירה .נמצא שהורים שהשתתפו בתוכנית העניקו מרחב גדול יותר לאוטונומיה של
הילד ,העניקו מסגרת ותמיכה רגשית ודורגו גבוה יותר בסקלת ההתפתחות ( Bayler Development

 ) scalesלעומת קבוצת הביקורת .ההתפתחות נמצאה גבוהה יותר בתחומים :שפה ,קוגניציה,
מיומנויות מוטוריות ויכולת למידה(.)Risken-Walraven, 1994
 :Opstapje .1לגילאי שנתיים-ארבע .תוכנית זו נמשכת שנתיים ( 31שבועות בכל שנה) ,מחולקת לשני
חלקים ומכוונות לאמהות ולילדים .בשנה הראשונה התוכנית מתמקדת במשחק ובהתפתחות הילד
ובשנה השניה התוכנית מתמקדת באינטראקציה שבין האם לילד .התוכנית כוללת ביקורי-בית
ומפגשים קבוצתיים להורים .האפקטיביות שהוכחה לתוכנית זו מתייחסת להיבטים חברתיים:
ילדים שהשתתפו בתוכנית מעורבים יותר במשחקים שונים ובעלי הסתגלות חברתית גבוהה יותר.
האמהות שהשתתפו בתוכניות גילו תשומת לב רבה יותר לילדיהן ,הרבו לבחור להביא הביתה
צעצועים וספרים ,היו בעלות תחושת מסוגלות גבוהה יותר לגבי יכולתן לגדל את ילדיהן ,היו להן
יותר קשרים חברתיים ונזקקו לפחות עזרה מקצועית (.)Sann & Thrum, 2005
 :Opstap .3לגילאי ארבע-שש .תוכנית ביתית חוץ-קוריקולארית להורים ולילדים .התוכנית כוללת
ביקורי-בית הנעשים כל  11יום ובין ביקור לביקור נקבעת תוכנית פעולה ,כמו כן מתקיימים
מפגשים קבוצתיים .נמצא שהתוכנית העשירה את האינטאקציה שבין האם לילד וכן ניכר שיפור
במיומנויות החברתיות והקוגניטיביות .האמהות שהשתתפו בתוכנית זו היו יותר מעורבות
בקהילה ובבית-הספר (.)Tuijl et al, 2001
ניתן גם למצוא תוכניות נוספות להתפתחות ביתית  ,VVE Thuisשמשלבות בית ומרכזים בקהילה
כגון Kleidoscoop :ו .Piramide-כמו כן ,לגיל הרך מוצעת התוכנית :קבוצות משחק ()Play Groups
שמיועדת לגילאי שנתיים וחצי עד ארבע ( .)Kalthoff, 2010התוכנית מופעלת על ידי ארגונים שפועלים ללא
מטרת רווח ומטרתה לאפשר לילדים מרחב הזדמנויות למשחק ולמפגש עם בני גילם ( Shewbridge et al,
 .)2010החל מ 1111-התוכניות פועלת בכפוף למדיניות האיכות החינוכית ( OKE – Development

 )Opportunities through Quality and Educationולפיכך מפוקחת וצריכה לעמוד בקריטריונים כמו כל
מסגרת אחרת לילדים .הרשויות המקומיות ,באמצעות שירותי הבריאות ,אחראיות על ההנחיה ועל הענקת
הרישיון למפעילים בתנאי שיעמדו בקריטריונים (פרקטיקה פדגוגית ,גודל קבוצה ,הכשרה) .התוכנית
פועלת ב 1511-מוקדים ( 11%ממסגרות אלו פעלו במעונות היום ,נכון ל )1111-ומשתתפים בה כ11,111-
פעוטות .תוכניות דומות לכך הן Mama Café Delft ,ABCDE :וThe Simpatiche Canaglie playgroup-

שמיועדות לילדים בגילאי  .1-1מטרתן להעניק לילדים הזדמנויות למשחק עם ילדים אחרים ולפתח
כישורים שפתיים ,בזמן שלהוריהם יש הזדמנות לשוחח על הורות וליהנות ממפגש חברתי .על פי רוב
המשתתפים בתוכניות אלו מתבקשים לשלם סכום סימלי של שלושה אירו שמוגדר כתרומה לפעילות ונועד
לאפשר למארגנים לרכוש כיבוד למפגשים.
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 5.1פעילויות אקסטרא-קוריקולריות :תכניות חוץ ותוך בית-ספריות
 5.1.0בתי-ספר קהילתיים
בתי-הספר הקהילתיים נועדו להרחיב את ההזדמנויות להתפתחותם של ילדים וצעירים בגילאי .18-1
למעשה ,בתי-הספר הקהילתיים פועלים כרשת של מספר שירותי נוער ,שלצד הפעלת החינוך הפורמלי
בבתי-הספר הם גם מציעים מסגרות בוקר לגיל הרך ( ,)child careמסגרות אחה"צ כגון צהרונים ( after

 ,) school careפעילות קהילתית ומועדוני ספורט .הפעילות נעשית בתמיכת הממשלה וכוללת מעורבות
הורית .החינוך הבלתי-פורמלי בבתי-הספר הקהילתיים נתפס כמשלים ( adding to formal education, not

 .)altering itלפי ( )Bakker, 2010כל קהילת בית-ספר יכולה לבחור את אופי הפעילות .לדוגמה :פעילויות
המיועדות לילדים ולנוער לאחר שעות הלימודים ,שילוב פעילויות חינוכיות במהלך יום הלימודים והצעת
מגוון פעילויות לקהילה ולהורים .צוות ההוראה לתוכניות הבלתי-פורמליות יכול להגיע דרך העירייה או
מהשוק החופשי ולהיות מועסק על ידי בית-הספר או על ידי חבר המנהלים שלו .המימון להעסקת כוח אדם
מגיע מהרשויות ,מהממשלה ומהכנסות כגון :השכרת חדרים למועדוני ספורט וגיוס חסויות.
בויס רימונד ( )Bois-Reymond, 2009מדגימה בעזרת " ,"Brede schoolאת צמיחתה של התוכנית
שהחלה ב 1991-כבתי-ספר שמציעים פעוטונים וצהרונים ,במטרה להגדיל את ההון התרבותי המערבי ואת
השתתפותן של נשים בשוק העבודה .לטענתה ,וככותרת מאמרה ,כל בתי-הספר הקהילתיים של רשת זו
משלבים חינוך פורמלי ובלתי-פורמלי (' .)'The Integration of Formal and Non-formal Educationכדבריה,
עדיין מוקדם מידי מכדי להעריך את השפעתה של התוכנית ,אם כי מחקרים שנעשו מעידים על השלכות
חיוביות ,אך גם מצביעים על בעיות הנובעות ממבנים ביורוקרטיים והיעדר מקורות מימון.
בבתי-הספר התיכוניים השילוב נעשה בעיקר בהקשר של פעילויות פנאי אטרקטיביות ושל תגבור
לימודי לילדים עם הישגים נמוכים שברובם מרקע של משפחות מהגרים .בשני סוגי בתי-הספר (היסודיים
והתיכוניים) קובע הצוות המקצועי של החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי את אופיו של השילוב .מקרב
החינוך הבלתי-פורמלי שותפים להחלטה גורמים קהילתיים כגון :עובדים סוציאליים ועובדי נוער,
מתנדבים (כולל הורים) ,ספקי פנאי מסחריים ונותני שירות שאינם מתחום החינוך כגון :משטרה ושירותי
עזרה פסיכו-רפואית .נספח  11מציג את מידת מעורבותם של השותפים השונים.
נכון ל 1119-פעלו בהולנד  1611בתי-ספר קהילתיים .תוכנית זו צמחה על רקע מציאות חברתית
שמציבה שישה אתגרים בפני התכנית לבתי"ס קהילתיים (:)Bois-Reymond, 2009
 .1משפחות מהגרים מעטות משתמשות בתוכניות המוצעות לגילאי  1-1כמו כן ,התוכניות הפועלות
לוקות בחסר :הצוות לא מספיק מקצועי והקבוצות גדולות מידי כדי לתת מענה לילדי מהגרים.
 .2ברמה ההצהרתית מערכת החינוך בהולנד פועלת למתן הזדמנויות לניעות חברתית ,אך בפועל זו
מערכת מסלילה בין שלושה מסלולים :מקצועי ושני מסלולים עיוניים (.)A and O pre-university
 .3מערכת החינוך המקצועי מציעה ארבעה זרמים כשהנמוך ביותר מיועד לבעלי הישגים נמוכים ,אך
מאופיין באחוזי נשירה גבוהים של כ 31%-ולכן בוגריו אינם ראויים להעסקה.
 .4רוב התלמידים שבאים ממשפחות מהגרים מאכלסים בעיקר את בתי-הספר המקצועיים,
מאופיינים בהיעדרויות ובהיעדר עמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים לשוק העבודה.
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 .5תלמידים רבים מתייחסים לבית-הספר כהכרחי ,אך חווים אותו כמשעמם ולא מנצל את
פוטנציא ל הלמידה שלהם .פרט לזאת הם מתרעמים על כמות מוגזמת של בחינות ומערכת יחסים
מנוכרת בין המורה לתלמיד.
בתי-הספר הקהילתיים שונים זה מזה ,אם כי ישנם מספר עקרונות משותפים :השותפות היא בין
בית-ספר קיים לבין אחד או יותר מהמוסדות שמציעים שירות לקהילה כגון :כנסייה ומועדון ספורט.
ההגדרה הבסיסית היא שמדובר על רשת של ארגונים ,שבמרכזם עומדים ופועלים בתי-הספר .הצמיחה של
בי"ס קהילתי צריכה לבוא מתוך בית-הספר או על ידי גורמים מקומיים ,ובשום אופן לא מוכתבת על ידי
גורמים מהחוץ .עיקרון זה תואם את המסורת ההולנדית של בתי-ספר פרטיים הפועלים לצידם של בתי-
הספר הממלכתיים .עם זאת ,בשנים האחרונות הולכת וגוברת גם מעורבות הממשלה שמתבטאת בתמיכה
כספית ובדוחות הערכה של התוכנית .אחת הדוגמאות לכך היא בחירתה של הממשלה להפעיל את התוכנית
ב 11-שכונות שמאופיינות כבעייתיות כדי להפכן למצליחות (".)"success neighborhoods
 5.1.5תרבות הפנאי ותכניות חוץ בית-ספריות
שני שליש מהילדים בהולנד משתתפים אחה"צ בפעילות חוגית במועדונים השונים .נספח  11מפרט
אודות ארגונים ומועדונים לילד ולמשפחה .התחום המועדף הוא ענף ספורט 85% :מהילדים בגילאי 11-1
משתתפים שעה בשבוע בחוג ספורט .גם צפייה בטלויזיה נחשבת לפעילות פנאי מועדפת 61% :מהילדים
בגילאי  11-1צופים בטלויזיה עשר שעות או יותר בשבוע (.)Statistics Netherlands, 2003
 5.1.3חינוך פיננסי ()Aflatoun’s programme
ניתן גם למצוא בהולנד תכניות לניהול תקציב ומודעות כספית  Aflatoun’s programme -העוסקת
בחינוך כלכלי וחברתי .תכנית אפלטון מתבססת על אמנת האו"ם לשמירת זכויות הילד ופועלת בעולם עם
שני מיליון ילדים בגילאי  18-3בלמעלה מ 111 -מדינות ,בין היתר ,בחסות קרן החירום הבינלאומית של
האומות המאוחדות לילדים ( .)unicefהתכנית גם מוצעת על ידי הארגון העולמי לחינוך פיננסי ( CYFI -

 .14)Child & Youth Finance Internationalבתכנית הערכה בינלאומית ( )Aflatten, 2014נמצא כי משתתפי
התוכנית שינו את עמדותיהם ביחס לכסף והיו יותר מעורבים בחברויות .התכנית אינטגרטיבית וכוללת
שלושה רכיבים :חינוך פיננסי אזרחי ( ,)Citizenship Education – Financial Educationחינוך לכישורי חיים
( )Social and Lifeskills Educationוחינוך לחיים ( .)Livelihoods Educationבפירסומיהם מופיע המונח
חינוך בלתי-פורמלי בהקשרים של פדגוגיה בלתי-פורמלית ששמה את הילד במרכז .מתודולוגיה פדגוגית זו
כוללת ספרים ,משחקים ,משחקים ברשת ולמידה מקוונת.
 5.2נוער וצעירים
 5.2.0מנהיגות צעירה
נוער וצעירים בגילאי  15-13יכולים להיות מעורבים בחברה האזרחית ולחוות דעתם בסוגיות
המעסיקות אותם .ישנם גופים מקומיים שמציעים זאת כגון :מועצות תלמידים רשותיות ( local youth

 )councils to young ambassadorוראשי ערים לנוער ( .)Youth Mayorsכמו כן ,החל מ 1111-פועלת מועצת
הצעירים הלאומית ( )The Dutch Youth Councilהכוללת נציגים מ 15-ארגוני נוער פוליטיים ,ארגוני
סטודנטים וארגונים חברתיים .המונח הרווח בפירסומי המכון לנוער ( 15)Youth instituteהוא השתתפות
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נוער ( .)Youth participatingברמה הלאומית פועלים  11ארגוני נוער ,חלקם עצמאיים וחלקם פועלים
כמחלקות נוער של ארגונים פוליטיים .הארגון הגדול שבהם הוא  Youth Reformed Partyבו משתתפים
 11,331חברים אחריו עם  3,139חברים  ,The Young Socialistsוכל האחרים מונים בין  181ל 1511-חברים
וכולם חברים במועצת הנוער הלאומית.
 5.2.5תנועות וארגוני נוער
בסקירת הספרות נמצאו מעט מחקרים על תנועות נוער ,ברובם סקירות היסטוריות (לדוגמה:
 .) Setlen, 1993על פי רוב תנועות הנוער נחקרות יחד עם ארגוני הנוער ונפוצים יותר מחקרים בינלאומיים
על תרומת ההשתתפות בארגוני נוער בכלל (כגון .)European Youth Forum, 2012 :כמו כן נפוצים פרסומים
על תרומת ההשתתפות בתנועות בינלאומיות הפעילות גם בהולנד ,לדוגמה" :צופי בנות" ( GSLE - Girl

 .)Scout Leadership Experienceבמחקר שנערך על ידי מכון המחקר של התנועה נמצא כי השתתפות
בתנועה נמצאה קשורה למודעות עצמית ,מעורבות אזרחית וכישורי מנהיגות .כמו כן כישורים נרכשים
בתנועה כגון פתרון בעיות והתמדה תרמו לשיפור בהישגים לימודיים ( .)Girl Scout, 2014פעילות זו כמו
דומות לה זוכה למימון והמשתתפים מתבקשים לשלם דמי חבר סמליים בסך  15אירו לשנה.
צעירים בפעולה ( )Youth in Action - RAYהיא תכנית של האיחוד האירופי שתומכת בפרוייקטים
לנוער ומעודדת לאזרחות פעילה באמצעות חינוך ולמידה בלתי-פורמליים .דוח מחקר לגבי הפעילות
בהולנד ( )Lekkerkerk & Knippenbergh, 2011מתבסס על נתונים שנאספו מ 916-משתתפים ו 391-אנשי
צוות 51% .מהמשתתפים דיווחו על שיפור ביכולת ההתמודדות עם מצבים חדשים ,שיפור בביטחון העצמי
ובהזדמנויות התעסוקה .כמו כן ,הם דיווחו שההשתתפות בתכנית תרמה לסולידאריות שלהם לחברה
האזרחית באירופה .הממצאים מתייחסים לצעירים שהשתתפו בתכניות כגון חילופי משלחות ,פרוייקטים
דמוקרטיים ,התנדבות בעבודה ,יוזמות נוער ורשתות חברתיות .ממצאים אלו תואמים מחקרים של
האיחוד האירופי ( )Souto-Otero et al., 2013בהם נמצא מתאם ישיר בין השתתפות בפעילויות של ארגון
נוער לבין דיווח על רמות גבוהות יותר של הכישורים :תקשורת בינאישית ,כושר תכנון וארגון ,יכולת קבלת
החלטות ,עבודת צוות ,תחושת ביטחון ,אוטונומיה ואוריינות חשבונית .כמו כן נמצא כי כישורים אלו הם
הכישורים הנדרשים על ידי המעסיקים.
 5.8תכניות מניעה ותכניות לנוער בסיכון
 5.8.0תכניות רב-דיסיפלינאריות להתפתחות ולמניעה
אינס ועמיתיו ( )Ince et al, 2014זיהו עשרה מאפיינים שיכולים להוות מקדמי הגנה ( protective

 )factorsולסייע בהתפתחותם המוצלחת של ילדים ונוער .החוקרים מסבירים כי על אף שהרכיבים
מפורטים בנפרד ,הם משולבים ותומכים זה בזה ועל כן יש לראותם כמכלול .הם מציעים להתייחס
לרכיבים אלו הן בהקשרים של בית ומשפחה והן בהקשרים רחבים יותר של תוכניות קהילתיות .להלן
עשרת הרכיבים :קשרים חברתיים ( ,)Social Bondingהזדמנויות למעורבות ( Opportunities for

 ,)Engagementאמות מידה פרו-חברתיות ( ,)Prosocial Standardsהכרה והערכה של התנהגות חיובית,
תמיכה ממבוגרים משמעותיים בסביבה ,זמן מובנה ( ,)Constructive pastimeמיומנויות חברתיות ורגשיות,
מיומנויות קוגניטיביות ,מחויבות ללמידה וזהות עצמית חיובית ( .)Positive identityבמחקרם מדגימים
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אינס ועמיתיו ( )Ince et al, 2014שתי תוכניות נוער הפועלות בו זמנית על הילד ועל הקהילה בהולנד:
"קהילות שאכפת להן" ( )CTC - Communities that Careו"כל אחד מגדל ילד"(.)Everybody a child-raiser
התוכנית הראשונה ( ,)CTCמציעה לקבוע מדיניות נוער בשיתוף כל הגורמים העוסקים בנוער.
ראשיתה של  CTCבארה"ב ,ומאז  1999היא גם פועלת בהולנד .התוכנית מבוססת על האסטרטגיה של
ההתפתחות החברתית ( )Social Development Strategyועל  19גורמי סיכון .גורמי סיכון אלו נחלקים בין
ארבעה סוכני חיברות :משפחות (לדוגמה :בעיות בניהול המשפחה) ,בתי-ספר (לדוגמה :היעדר קשר
לבי"הס) ,קבוצת השווים (לדוגמה :קשרים עם חברים המשתמשים באלכוהול ובסמים) והשכונה (לדוגמה:
סטנדרטים חברתיים שמעוררים התנהגות בעייתית) .בהתבסס על התפיסה האיזורית ( area-based

 ) approchארגונים ואנשים רלוונטיים בשכונה פעילים בתהליכי השינוי .הממצאים חלוקים לגבי
האפקטיביות של תוכנית זו .בעוד שמחקרים שנעשו בארה"ב הוכיחו תוצאות חיוביות ,הממצאים היו
מאכזבים לגבי הולנד .אולם ישנן תוצאות מוכחות לתרומת התוכנית לשיתוף הפעולה בין כל הגורמים
ברשות כמפורט להלן :א CTC .תורמת לאפקטיביות וליעילות עבודת צוות רב תחומי שעוסק במניעה ,ב.
 CTCמציעה עזרים לניתוח בעיות מפורטות ,ג CTC .מקדמת שיתופי פעולה ומציעה כיוון מוחשי לגישה
מניעתית (.)Ince et al., 2014
התוכנית 'כל אחד מגדל ילד' מתמקדת בחיזוק הרשת החברתית של קשרי העבודה בין העוסקים
בילדים ובמשפחות .משתתפי התוכנית לומדים ומשוחחים על סוגיות הוריות והם מתנדבים ברחובות
כמאמנים ( .)street mentorsאינס ועמיתיו ( )Ince et al, 2014טוענים כי תוכנית זו מחזקת שלושה רכיבים
מבין עשרת הרכיבים שתוארו לעיל כנחוצים להתפתחות חיובית של בני הנוער :א .קשרי הורים-צעירים
בתיווך מבוגר משמעותי נוסף ,ב .סטנדרטים פרו-חברתיים על ידי יצירת אקלים חינוכי חיובי ,ג .תמיכה
של מבוגרים משמעותיים בסביבה (התוכנית מעודדת התנדבות פעילה של מבוגרים ברחובות).
 5.8.5תכניות לאוכלוסיות בסיכון
גם התכניות לנוער בסיכון מאופיינות ביצירת ממשקי עבודה בין כל הגורמים הרלוונטיים .שתי
תוכניות יכולות להדגים זאת" :אינדקס" ו"בית בטוח" ( .)Ince et al, 2014אינדקס לנוער בסיכון (- )VIR
הוא מערך ממוחשב המשותף לכל גורמי הטיפול העוסקים בהולנד בנוער .מערך זה מאפשר לכל גורם
מקצועי לראות את התמונה המלאה כוללדיווחים של יתר המטפלים המעורבים בנער .במקרה שיש דיווח
חוזר במערכת (שני דיווחים ומעלה) המערכת תזהה את פרטי הנער ותעביר נתונים אודותיו לממונים
הרלוונטיים .בית בטוח " "Safety Houseהוא ארגון רשתי שמתמקד בצעירים בסיכון בגילאי  11-18ובקרב
צעירים שכבר רשומים נגדם תיקים פליליים .לפי תכנית זו ,כל הגורמים הרשותיים כגון קצין ביקור סדיר
בבית-הספר ,המשטרה המקומית ושירותי ההגנה לילד פועלים יחד למנוע את הפשיעה .התכנית מוצעת
במרכזים המקומיים (.)Youth and family centers
לפי פרסומי אתר המכון לנוער ( ,)Youth Instituteאחוזי האבטלה בקרב צעירים בהולנד עדיין גדולים
פי שניים לעומת כלל האוכלוסייה ( 13.5%בשנת  1111לעומת  1.8%בשנת  )1119וחמור יותר המצב לגבי
צעירים מקבוצות מיעוט ( 11.1%בשנת  1115לעומת  15.1%ב .)1118-עם זאת יש לציין כי אחוזי האבטלה
בהולנד בקרב צעירים נמוכים מהממוצע האירופאי שעומד על  .9.8%תכנית הפעולה לצמצום האבטלה
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בקרב צעירים היא חלק מהמדיניות של האיחוד האירופי ( )European Commission, 2013וכוללת בהולנד
תשומת לב רבה יותר במעבר לחינוך מקצועי ,טיפוח אוריינטציה לקריירה טובה יותר ,טיפול טוב יותר
בבתי-הספר וחינוך אטרקטיבי שכולל תוכניות חוץ-קוריקולריות עם ספורט ותרבות כדי לשמור על
תלמידים בבית-הספר .גם הנשירה מבית-הספר ( )ESL – early school leaving/drop-outהצטמצה והיקפה
הגיע ל( 8.8% -הממוצע האירופי עומד על  .)13%מסיכום שולחן עגול שעסק בנשירה נטען כי לצעירים
שנשרו מבית-הספר אין מקצוע רשמי וגדלים הסיכויים למעורבותם בפשיעה (.)Walraven et al,. 2014
לטענתם ,ייתכן שמבנה מערכת החינוך בהולנד תורם לכך משום שכבר בגיל  11ילדים נדרשים להכריע לגבי
התיכון בו ילמדו .בגיל  16נעשה תהליך מיון נוסף ותלמידים עם הישגים נמוכים עוברים לבתי-ספר
מקצועיים שם הם לומדים בכיתות גדולות יחסית וכשנתקלים בקשיי למידה גוברים הסיכויים להיעדרות.
כמפורט להלן נסקרו בדיון (שם) שלוש ערים שדיווחו על פעילותן לצמצום נשירה:
 :Den Bosch .1שינוי בגישה כלפי תלמידים יוצאי רומא ( )Roma backgroundהביא לירידה
בהיעדרות בבית-הספר .בעוד שבעבר תלמידים אלו זכו להקלות כשחרגו מהכלל ,הגישה החדשה
לא איפשרה זאת והתמקדה בתגובה ישירה במקרה של היעדרות ומתן תמיכה מעובד הנוער.
 : Gouda .2ירידה בהיעדרות ילדים וצעירים יוצאי מרוקו חלה בעקבות רישום קפדני של היעדרויות
תוך שקיפות מלאה וקבלת מענה מכל הנוגעים בדבר .בנוסף לכך ,פעלו חונכים שהגיעו מרקע דומה
ושמרו על קשר עם התלמידים ועם הוריהם .קשר זה נתברר כאפקטיבי ביותר כאשר לחונך ולהורה
היתה שפת אם דומה (מרוקאית).
 :Schiedam .3בעיר זו פעל מערך משולב שהיה מכוון לצמצם היעדרות בקרב אמהות צעירות .הוקם
מערך מקצועי של מומחים בנושאים לימודיים ואחרים ,הופעלו כיתות לימוד ייחודיות להורים
צעירים ובבתי-ספר אלו פעלו מעונות יום לילדי התלמידים וכן מערך תמיכה פסיכולוגי.
 5.3הכשרה לתפקידים בחינוך הבלתי-פורמלי
מדיניות הנוער 16בהולנד מפרטת לגבי דרישות הסף הנדרשות מבעלי תפקידים בתחום הנוער וכן
מתארת את התפתחותם המקצועית של עובדי הנוער .לדוגמה ,כדי להיות עובדים סוציאליים על עובדי
הנוער להשלים הכשרה מקצועית ( .)a middle or higher vocational trainingבנוסף ,מפרטת מדיניות הנוער
לגבי התפתחותם המקצועית של בעלי תפקידים בכירים שנדרשים להכשרה ספציפית הנעשית תוך כדי
תפקידם ( .)in-service trainingעובדי הנוער מאוגדים בארגון The Professional Association of (BV Jong

 )Youth workersשדואג להתפתחותם המקצועית ומתווך בין פעילותם למדיניות הממשלתית.תוכניות
ההכשרה לתחומי החינוך הבלתי-פורמלי מוצעות בהולנד במסגרת לימודי תואר ולימודי תעודה .17תחומי
הלימוד שנמצאו רלוונטיים לקטגוריה זו הם לדוגמה:
 .4תואר ראשון בלימודי פנאי ( )Academic Bachelor Leisure Studiesמוצע באוניברסיטת NHTV

 .Bredaכמו כן ,במסגרת לימודי תואר ראשון אוניברסיטת  Stendenמציעה להתמחות באחד
מהתחומים :ספורט ,אירועים ,תרבות ואמנות או ניהול תיירות .תואר דומה לו ( Leisure,

 )Tourism and Environmentמוצע ב.Wageningen University -
 .5לימודי ילדים ונוער ( Children and Youth Studiesאו Education and Child Studies: Child and

 :) Family Studies - Leiden Universityמוצעות תוכניות לתואר אקדמי כמו כן לימודי תעודה
כגון.Holland College - Child and Youth Care Worker :
11

 .6שירותים חינוכיים  -חברתיים :תוכנית לתואר שני שנקראת חינוך ופדגוגיה ( Pedagogy and

 )Educationמוצעת באוניברסיטה ברוטרדם ).)Erasmus University Rotterdam
 .7מוסדות תרבות ואמנות :מוצעות תוכניות לימודים רבות לאומנות ,בהקשר של סקירה זו
רלוונטית תוכנית לתואר שני בהקשר של מוסדות תרבות כגון מוזיאוניםArts and Culture: :

 Museums and Collectionsשמוצעת באוניברסיטת ליידן (.)Leiden University
למותר לציין ,כי על פי מדיניות הנוער בהולנד מערך ההכשרה כולל גם אנשי מקצוע רב
דיסיפלינאריים ,כולל מטפלים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,קרימינלוגיים ועוד שהכשרתם לא נדגמה
לעיל.
לסיכום ,הסקירה של החינוך הבלתי-פורמלי בהולנד משקפת את המדיניות החינוכית שנועדה ,בין
היתר ,להרחיב את היצע האפשרויות שמציעה סביבת החיים של הילדים והנוער .תפיסה זו ניכרת
במדיניות ביזורית שמרחיבה את האחריות של השירותים איזוריים ,אך יחד עם זאת ניכרים בה עקרונות
מנחים כלל ארציים ,כגון :עבודה אינטרדיסיפלינארית והגברת שיתופי פעולה .כך לדוגמה פועלות
התוכניות לנוער בסיכון שמפעילות יחד את כל הגורמים הרשותיים :קצין ביקור סדיר בבית-הספר,
המשטרה המקומית ושירותי ההגנה לילד כדי למנוע את הפשיעה .עקרונות פעולה דומים מנחים גם את
בתי-הספר הקהילתייםשנועדו להרחיב את ההזדמנויות להתפתחותם של ילדים וצעירים בגילאי .18-1
למעשה ,בתי-הספר הקהילתיים פועלים כרשת של מספר שירותי נוער ,שלצד הפעלת החינוך הפורמלי
בבתי-הספר הם גם מציעים מסגרות בוקר לגיל הרך ( ,)child careמסגרות אחה"צ כגון צהרונים ( after

 ,)school careפעילות קהילתית ומועדוני ספורט .פעילות רב מערכתית זו מרחיבה את תרבות הפנאי .גם
בתוכניות לגיל הרך ניתן לראות עיקרון פעולה שמעודד תוכניות ביתיות ומשלב בין פעילות ההורים לבין
פעילות הצוות החינוכי .מטרתן של התוכניות הביתיות למוכנות לא' להפוך את הסביבה הביתית לסביבה
לימודית (' .)Siraj-Baltchford, 2009שילוב שכזה בין מדיניות ביזורית לבין עקרונות פעולה מנחים מהווה
קרקע לצמיחתם של מרכזי מידע ומחקר מרכזיים כגון :המכון ההולנדי לנוער ומכון PLATO

שבאוניברסיטת ליידן שמתמחה בלמידה לאורך החיים (.)LLL- Life Long Learning
מסקירת התוכניות בהולנד עולה שהלמידה הלא פורמלית והבלתי-פורמלית מתייחסת בעיקר
להכשרה מקצועית ,ללמידת מבוגרים ולמיגור אבטלה ( ;Europrean Commission, 2012; Nuffic, 2008
 .)Statistic Netherland, 2014, 2015למידה זו מוזכרת בעיקר בהקשר של למידה לאורך החיים ( LLL- Life
 ,)Long Learningהכשרה מקצועית ( ,)VET – Vocational Education and Trainingולמידת מבוגרים ( Adult

 .)Educationלהשכלת מבוגרים שני תפקידים :פיתוח תרבותי-חברתי של אנשים והצבתם בתפקידם
החברתי בעיקר הכלכלי .)Kats et. all, 2012תפקידים חברתיים אלו גם מיוחסים לפעילות ההתנדבותית
שנמצאה תורמת לכישורים כגון :פתיחות ומודעות חברתית ,תקשורת בינאישית ,עבודת צוות ,כושר ארגון
וזיהוי תחומי עניין .היקף ההתנדבות בהולנד רחב ועומד על  51%בקרב גילאי  15ומעלה ( Statistics

.)Netherlands, 2015אחד המונחים החוזר ונשנהבפירסומים ובדוחות המחקר הוא השתתפות בחברה
( )participation in a societyשבהקשר של צעירים מתייחס בדרך כלל למעורבות חברתית ,לחברות בתנועות
נוער ולהשתתפות בחוגים ובפעילות פנאי מאורגנת .ההכרה הלאומית בחשיבות ההתנדבות באה לידי ביטוי
בתכנית המחייבת את תלמידי התיכון בהתנדבות קהילתית ,בחקיקה המכירה בהחזר הוצאות בגין
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התנדבות (בסך  151אירו לחודשועד  1511אירו שנתי ללא ניכוי מס) ובהכללת סעיף של ניסיון התנדבותי
בטופס ה Europass -שממלאים המועמדים ללימודים גבוהים בהולנד (.)Europass Mobility for Volunteers
לבסוף ,מסקירת תוכניות ההכשרה לבעלי תפקידים בחינוך הבלתי-פורמלי ניתן לראות כי לצד
ההכרה בהתנסות המעשית ישנן יותר ויותר תוכניות לימודים רלבנטיות לתחום המעידות כי החינוך
הבלתי-פורמלי עובר תהליכי אקדמיזציה ,פרופסונליזציה ומיסוד גם בהולנד.

 .3מחוז אונטריו ,קנדה
 3.0רקע חברתי ומבנה מערכת החינוך
במחוז אונטריו  13.6מיליון תושבים 33% ,מהם מהגרים ( 1.9%מכלל האוכלוסיה נמנים על קהילת
המתיישבים הראשונים  11% (Aboriginal-אחוז מקרב הילדים והנוער עניים 1% ,מקרב גילאי  15ומעלה
מובטלים ( .)Statistic Canada, 2015ממשלת קנדה היא הגוף המושל במישור הפדרלי כאשר בכל אחת
מהפרובינציות פועלת ממשלה פרובינציאלית .מערכת החינוךבקנדה מחולקת לעשר פרובינציות ולשלוש
טריטוריות .מערכת החינוך בקנדה מתחילה בגיל )Junior Kindergarten( 1ונמשכת עד גיל  18והרישום
מתבצע על פי אזורי רישום מוגדרים ונחלק בין בתי-ספר ממשלתיים שללא תשלום לבתי-ספר פרטיים.
התוכניות הבלתי-פורמליות פועלות באונטריו באמצעות ארבעה משרדים ממשלתיים פרובינציאליים:
משרד החינוך ( ,)Ministry of Eeducationמשרד התיירות ,התרבות והספורט ( Ministry of Tourism,

 ,)Culture and Sportהמשרד לשירותי ילדים ונוער ( )(Ministry of Children and Youth Servicesומשרד
הבריאות ( )Ministry of Health and long term careשמציע שירותים רלוונטיים לנוער ולילדים במסגרת
התוכנית לקידום קהילה בריאה .נספח 11מציגאתהמבנההארגונישלהמשרדלשירותיילדיםונוער.
 3.5חינוך בלתי-פורמלי ולא פורמלי :מדיניות חינוכיתומושגים רווחים
 3.5.0מדיניות חינוכית
לפי הפירסום באתר משרד התיירות ,התרבות והספורט  ,התוכניות החוץ בית-ספריות בקנדה נועדו
לעודד ילדים ובני נוער להיות פעילים ,לפתח הרגלי אכילה בריאים ,לרכוש אמון ,לשפר הישגים בבית-
הספר ,לסייע בהפחתת השמנה בילדות ולסייע בהפחתת אלימות בקרב בני נוער .משרד התיירות ,התרבות
והספורט הקנדי מתקצב תוכניות בשלושה תחומים:
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 .1פעילות פיזית ( - )Physical activityכוללת פעילויות מובנות כגון :כדורסל ,ריקודי היפ הופ או
כדורגל ,או פשוט זמן משחק לא מובנה.
 .1תזונה בריאה ( - )Healthy eatingהתוכניות מלמדות את המשתתפים על תזונה ובישול בריא,
בדגש על פירות וירקות .המשתתפים מכינים לעצמם את קינוח אחה"צ כגון שייק פירות.
 .3בריאות ואיכות חיים ( :)Health and wellnessתוכניות אלו נועדו לבנות הערכה עצמית ,גמישות,
ביטחון עצמי ,להעלות את המודעות נגד בריונות ולשפר את היחסים הבינאישיים.
ההכרה בפעילות פנאי ניכרת במדיניות הממשלתית שבעזרת תמריצי מס מעודדת את השתתפותם
של ילדים ובני נוער בחוגים ובמחנות קיץ .יש לציין ,כי אתר משרד האוצר אינו משתמש במונח פעילות
בלתי-פורמלית אלא מגדיר זאת כפעילות מאורגנת לילדים ( Children's Activity Tax Credit - organized
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 .19)activitiesבאתר מתפרסמים תחומי החוגים של ילדים ונוער שההשתתפות בהם מזכה את המשפחה
בהחזר דרך תשלומי המס .לפי מדיניות זו ,אזרח זכאי להכרה בהוצאות אלו בחישוב המס השנתי בסך של
עד  $ 551ובהחזר הוצאות של  55.11 $לכל ילד מתחת לגיל  .16במקרה של ילד עם צרכים מיוחדים (מתחת
לגיל  )18ניתן לקבל עד  111.11 $בחזרה .לצד מקור מימון ממשלתי זהקרנות ומקורות מימון נוספים
לפעילות העשרה לילדים .נספח  13מפרט את רשימת הקרנות הללו.
 3.5.5מושגים רווחים בחינוך הבלתי-פורמלי
במשרדים הממשלתיים לא רווח השימוש במונחים חינוך בלתי-פורמלי וחינוך לא פורמלי ,אלא
המונחים הרווחים הם :למידה לא פורמלית ( ,)informal learningלמידה בלתי-פורמלית ( non-formal

 ,)learningלמידה לאורך החיים ( ,)lifelong learningתוכניות הכשרה ( )training programsוחינוך המשכי
( .)continuing educationבתוכנית ל'חינוך מחוץ לכתלי-הכיתה' חוזרים ביטויים הקשורים לפדגוגיה כגון:
 outdoor learning methodologyאו  .outdoor learning settingבתכנית לחינוך סביבתי מבטאים שלוש דרכי
החינוך הבדלים בתפיסה ובמערך הארגוני יחד .לפי פרסומיהם של העוסקים ב'חינוך שמחוץ לכתלי
הכיתה' ( ,)Canadian Environmental, 2006חינוך סביבתי פורמלי מתקיים על פי רוב בבתי-הספר ,חינוך
סביבתי בלתי-פורמלי הוא פעילות חינוכית מאורגנת המתקיימת מחוץ לחינוך הפורמלי וכולל תוכניות עם
גופים כגון :ארגונים קהילתיים ,קבוצות נוער ,מוזיאונים וגני חיות .וחינוך סביבתי לא פורמלי מתייחס
לחינוך סביבתי שאינו מובנה וללא שיוך ארגוני ,אלא נרכש בעיקר באמצעות המדיה ,בקריאה עצמית,
בניסיון היומיומי ובאינטראקציה עם אנשים אחרים .גם דוח סיכום הפעילות השנתית של גן החיות
בטורנטו ( )Toronto Zoo, 2015מפרט את הפעילות החינוכית לפי חלוקה דומה :חינוך פורמלי ( formal

 )educationמתייחס לפעילות הנעשית עם תלמידי בתי-הספר ,חינוך לא פורמלי מתרחש במצבי למידה
שאינם מובנים ( )unstructured learning situationsכגון אינטראקציה עם מתנדבים או מפגש עם המיצגים
האינטראקטיביים שבגן החיות .חינוך בלתי-פורמלי ( )non-formal educationהוא חינוך שנעשה בתוכניות
שאינן בית-ספריות ( )non-school programsומתרחש לדוגמה במחנה קיץ ובתוכניות הפועלות בסופי שבוע.
המונח למידה לא פורמלית מוזכר בקנדה בעיקר בהקשר של עולם העבודה ,אך גם כתפיסה פדגוגית
בהקשרים בית-ספריים .שישה חוקרים מאוניברסיטת ווסטרן באונטריו ( Wright, Beynon, Meredith,
 )Hutchison & Linton, 2012חקרו את תרומתה של פדגוגיה לא פורמלית בלימוד מוסיקה ( – IMP
 )Informal Music Pedagogyבכתלי בית-הספר והגדירו זאת כשילוב בין למידה לא פורמלית להוראה
בלתי-פורמלית .הסקר הקנדי הראשון ללמידה לא פורמלית ( )Livingstone,1999נערך ב ,1998-כלל 1511
בוגרים קנדים ,נערך על ידי הרשת הלאומית למחקר של למידה לאורך החייםNALL - The National ( 20

 )Research Network on New Approaches to Lifelong Learningומומן על ידי מועצת המחקר הקנדית
למדעי החברה ולמדעי הרוח (.)The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
מהסקר עלה כי הלמידה הלא פורמלית בקנדה עצומה ,בממוצע המשתתפים דיווחו על  15שעות
שבועיות של למידה לא פורמלית .החוקרים מצאו כי השכלה והכנסה נמוכה לא הפחיתו את הלמידה הלא
פורמלית .21בהתייחס לידע הקשור לעבודה ציינו הקנדיים כי  11%מהידע הכי חשוב להם הם רוכשים
באמצעות עובדים אחרים או בעצמם ופחות באמצעות קורסים שמציע המעסיק 91% .מהמשתתפים
מקדישים שש שעות שבועיות ללמידה לא פורמלית הקשורה לתחומי העניין שלהם.
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לסיכום ,יש לציין כי בתוכניות השונות לא היה אזכור ביבליוגרפי לספרות הקלאסית של חינוך בלתי-
פורמלי כגון הרכיבים הבלתי פורמליים ( )Kahane, 1975, 1997או הגדרות סוגי החינוך לפי קומבס ואחמד
( .)Coombs & Ahmed, 1974למעט בדוח המחקר של לוינגסטון ( )Livingstone, 1999שעסק בלמידת
מבוגרים והתייחס להגדרתיו של קומבס ( .)Coombs, 1985על פי רוב ,השימוש הרווח לתכניות החינוך
בלתי-פורמלי היה בעזרת מונחים כגוןNon-School Programs, Recreation, After School, Extracurricular :

.activities
 3.3תוכניות לגיל הרך
המרכזים לגיל הרך ( )Ontario early years Centreמציעים תכניות לגילאי  .6-1התכניות נועדו לקדם
התפתחות אישית ,כישורים חברתיים ומוכנות לבית-הספר .בהסתמך על מחקרים קודמים שהוכיחו את
התפקיד המשמעותי של ההורים בגיל זה (כגון ,)Cleveland et al., 2006 :התוכניות המוצעות כוללות
פעילות משולבת להורים ולילדים .בלוח  3שלהלן ריכזנו מיקבץ דוגמאות של תוכניות .22בנוסף לכך ריכזנו
בנספח  11רשימה של תוכניות ומרכזים לגיל הרך ,כולל תוכניות לאוכלוסיות ייעודיות כגון :מהגרים
(.)Ontario Ministry of Children and Youth Services, 2007
לוח  :3דוגמאות של תוכניות לגיל הרך
שם התכנית

מידע נוסף

אוכלוסיית יעד

 Play and Learnמבוגרים וילדים בגילאי .6-1
בסוגיות
מתמקדת
 Peek-A-Boo Babyמבוגרים ותינוקות מגיל לידה ועד  11התכנית
בריאותיות וכוללת נגישות למידע
חודשים.
בנושא בריאות בעזרת אחיות.
 Babies-On-The-Moveמבוגרים
חודשים.

ופעוטות

בגילאי

 9-18התוכנית מתמקדת במוטוריקה
גסה ,שפה וכישורים חברתיים.

 Toddler Timeמבוגרים
חודשים.

ופעוטות

בגילאי

 11-16התכנית מתמקדת בהתפתחות
חברתית ,שפתית ורגשית.

 Gym Programמבוגרים ופעוטות בגילאי שנה וחצי עד התכנית מתמקדת בהתפתחות
פיזית.
חמש שנים.
פעילות לא מובנית המציעה
למשתתפים להשתמש בחדרי
המשחקים.

 Drop-In and Playללא ציון גיל ספציפי (.)6-0

 Let's Get Readyלהורים ולילדים מגילאי  3שנים ומעלה .התכנית מתמקדת בספרות,
אוריינות חשבונית ,עזרה עצמית
ומיומנויות הכנה לבית-הספר.
ספריה

בנוסף לספרי הילדים מציעות הספריות
ערכות הפעלה לפעילות גופנית משותפת
להורים ולילדים .כמו כן במרכזי הילד
פועלות ספריות להשאלת משחקים
16

ערכות הדרכה לעידוד פעילות
הגופנית מוצעות במסגרת קהילה
מהמדיניות
וכחלק
בריאה
הקנדית לשילוב ספורט בחיים

(.)Canadian Sport For Life

(.)Toy lending library

העלויות משתנות בין התוכניות השונות ומוצעות דרכי התקשרויות שונות המחושבות על בסיס מספר
כניסות או על בסיס תדירות ההשתתפות במפגשים שבועיים .לדוגמה ,באתר של רשת Fire Power Kids
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מפורט כי עלות כרטיסיה המאפשרת  11כניסות לחוג מסויים בשבת היא  111דולר ,בעוד שעלות כרטיסיה
דומה המאפשרת כניסה לחוגים שונים בשבת היא  151דולר .כמו כן מפורט כי עלותו של חוג שמתקיים
במפגש חד שבועי הוא  61דולר לחודש ,לעומת זאת חוג שמתקיים פעמיים בשבוע עלותו  85דולר לחודש
וכניסה לחוגים שונים שלוש פעמים בשבוע עלותה  99דולר לחודש .כמפורט באתר ,ישנה גם אפשרות
לרישום חופשי ללא הגבלה של תדירות מפגשים או מספר החוגים בעלות  115דולר לחודש.
 3.1פעילות אקסטרא-קוריקולארית חוץ ותוך בית-ספרית
 3.1.0תרבות הפנאי ומדיניות המחוז
מחוז אונטריו מעמיד בסדר העדיפות את בריאות אזרחיו ,על כן חלק ניכר מהפעילות הבלתי-
פורמלית מוצע בקהילה בחסות פרוייקטים שמטרתם לקדם בריאות (.24)Public Health Agency of Canada
לדוגמהOur Kids Count ,הוא פרוייקט קהילתי שמטרתו טיפוח הבריאות וההתפתחות של ילדים מתחת
לגיל שש במשפחות הזקוקות לתמיכה .מקורות המימוןלפרוייקט הם :תוכנית פעולה קהילתית לילדים
) )CAPC - Community Action Program for Childrenוהתכנית הקנדית לתזונה טרום לידתית ( CPNP-

 .)Canada’s Prenatal Nutrition Programלהלן דוגמאות לתוכניות קהילתיות המוצעות בהקשר של קידום
בריאות :מטבח קהילתי ( ,)Community Kitchensקבוצות משחק ויצירה להורים ולילדים ( ,)Drop Inצוותי
תכנון קהילתיים ( ,25)Planning Teamקבוצות תמיכה להורים ( )Parenting Support Groupsותוכנית
להורים צעירים.
מחוז אונטריו גם מאופיין בפעילויות פנאי עניפה כגון :תרבות ,טיולים וספורט .המחוז עשיר באגמים
ויערות .משאבי טבע אלו מהווים אבן שואבת לפעילות חינוכית;  126,620מתוך  316,254המטיילים
הקנדיים (באלפים) הם ממחוז אונטריו ( .26)Statistic Canadaבעיר טורונטו נמצאים המוזיאון המלכותי,
מרכז המדע והגלריה לאמנות של אונטריו וגן החיות .כמו כן ,קבוצות מהעיר מיוצגות בענפי הספורט
העיקריים.לוח  1מתאר את ממוצעי חלוקת הזמן בשבוע בקרב מדגם של  1111תושבים מעל גיל :15
לוח  : 1הקצאת שעות שבועיות בקרב מדגם של  5111תושבים מעל גיל )Statistic Canada( 02
פעילות

שעות

פעילות

שעות

עבודה בשכר

8.1

זמן חופשי ()free time

5.5

עבודה ללא שכר ()unpaid work

1.1

ספורט ,סרטים ואירועי בידור אחרים

1.9

עבודות משק הבית ופעילויות נלוות

3.1

מפגש חברתי בבית

1.5

פעילות אזרחית והתנדבות

1.1

ארוחות במסעדה

1.5

חינוך

5.8

צפייה בטלויזיה

1.8

שינת לילה

8.3

קריאת ספרים ,מגזינים ועיתונים

1.5

ארוחות

1.1

פעילות ספורט

1

קניית מוצרים ושירותים

1

פעילות פנאי אקטיבית

1.1

11

טיפול אישי אחר

1.1

מפגש חברתי אחר

1.1

נסיעות

1.9

פנאי פסיבי אחר

1.1

 3.1.5התנדבות
מגזר ההתנדבות הפורמלית בקנדה מונה למעלה מ 161,111-ארגונים .עובדים מתנדבים תורמים
באופן משמעותי לכלכלה הקנדית ומוסיפים  13ביליון דולר לשנה ומייצגים  11%מתרומת שוק העבודה
( .)Vezina & Crompton, 2012הסיבות הנפוצות ביותר להתנדבות הן :מימוש הכישורים והניסיון ,מעורבות
בתחום שמשפיע על אישיותם ,ובתחום שמאפשר לחקור את החוזקות שלהם ולשפר את הזדמנויות
העבודה שלהם ( .)Duguid, Sladed & Schugurensky, 2006במחקר איכותני שכלל  11משתתפים ( 13נשים,
 11גברים) נמצא שהלמידה המשמעותית בהתנדבות נרכשת בלמידה לא פורמלית .מהגרים מתנדבים דיווחו
שההתנדבות במקום העבודה היא הזדמנות ללימוד מיומנויות תקשורת בינאישית ,לתרגל אנגלית ,לפתח
קשרי עבודה ,תרבות קנדית ויכולת לעבוד עם אנשים שבאים מרקע שונה משלהם .נמצא שהלמידה הלא
פורמלית התאפשרה דרך קשרים לא פורמליים עם האחר ,כולל שיחות עם מתנדבים אחרים ועם הצוות,
בתצפיות ובחונכות .כמו כן ,רבים דיווחו כי ההתנדבות תרמה להם להעלאת הדימוי העצמי וליצירת
קשרים חברתיים.
התלמידים בקנדה נדרשים למלא  11שעות התנדבות כחלק מחובות סיום  11שנות לימוד (תקנה a111

במשרד החינוך ,)27חובה זו היא גם חלק מדרישות הסף להשכלה הגבוהה .שעות אלו יכולות להיות
בכלאחד מתחומי העשייה הללו :גיוס כספים ,ספורט /פנאי ,אירועים בקהילה ,פרויקטים סביבתיים ,בתי
אבות ,פרויקטים קהילתיים ,פעילויות דתיות ,מועדונים וארגוני נוער/ילדים ,עבודות משרדיות,
אמנויות/תרבות ,פעילויות בבית-הספר ופעילויות לאנשים שזקוקים לסיוע.
 3.1.3השפעות הפעילות האקסטרא-קוריקולארית
מדוח שהוגש לשר החינוך של מחוז אונטריו ( )Ontario, 2001עולה שפעילויות משותפות (co-

 )instructional activitiesכגון :ספורט ,אומנות וועדת עיתון תורמים לפיתוח חשיבה ביקורתית ולכישורים
חברתיים .בפעילויות אלו לומדים המשתתפים ממקור ראשון את החשיבות של עבודת צוות ,אחריות
ומחוייבות .במחקר שערכה לשכת הסטטיסיטקה הלאומית בקנדה ( )Guèvremont et al, 2010במימון
המועצה הקנדית ללמידה ( )Canadian council on learningנמצא שלהשתתפות בפעילות אקסטרא-
קוריקולרית (חוץ ותוך בית-ספרית) השפעות קצרות טווח וארוכות טווח .לוח  5שלהלן מציג את היקף
ההשתתפות בפעילויות אקסטרא-קוריקולרית בגילאים השונים ( .)17-6המחקר נעשה מטעם יחידת
המחקר לענייני בריאות ( )Health information and research divisionבלשכת הסטטיסיטיקה הקנדית.
לוח  :2היקף השתתפות בפעילות אקסטרא-קוריקולרית חוץ ותוך בית-ספרית בקנדה()Ontario, 2001
8-4

טווח גילאים (בשנים)

01-03

01-03

 %הילדים שמשתתפים בפעילות אקסטרא-קוריקולארית

81%

91%

86%

 %הילדים שמשתתפים בפעילות ספורט

11%

83%

16%
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 %הילדים שמשתתפים במרכזי חוגים ()clubs

19%

38%

38%

 %הילדים שמשתתפים ב מחול ,אתלטיקה ואומנות לחימה

15%

11%

38%

ההשפעות החיוביות מתייחסות להישגים לימודיים ,התנהגות פרו-חברתית וירידה בתופעות שליליות
כגון :נשירה מבית-ספר או בעיות התנהגות .אוכלוסיית המחקר כללה  5111ילדים בגילאי  ,6-9ו6916-
ילדים בגילאי  .11-11בקרב ילדים בגילאי  9-6פעילויות חוץ-קוריקולאריות נתפסו כבעלות השפעות
חיוביות על התנהגות פרו-חברתית ועל הצלחה בבית-הספר ,וממצא זה נמצא בקשר ישיר עם היקף
השתתפותם בפעילויות חוץ-קוריקולאריות .בקרב גילאי  13-11נמצא קשר ישיר בין הישגים במתמטיקה
לבין היקף השתתפות חוץ-קוריקולארית ,אך עד לטווח מסויים .כלומר ,הציונים עלו במקרה של השתתפות
בפעילות בודדת החוזרת ארבע פעמים בשבוע לעומת פעילות בודדת החוזרת פעם עד שלוש פעמים בשבוע,
אך עלייה זו נפסקה כאשר הילדים השתתפו ארבע פעמים בשבוע בשתי פעילויות ,או בשלוש פעילויות
בתדירות של פעם עד שלוש פעמים בשבוע .בקרב גילאי 13-11נמצא כי ככל ששכיחות ההשתתפות עולה,
עולה גם ההתנהגות הפרו-חברתית .בקרב גילאי  11-11נמצא כי לפעילות חוץ-קוריקולארית חוץ בית-
ספרית השפעה גבוהה יותר על הישגים גבוהים בלימודים ועל התנהגות פרו-חברתית לעומת השפעת
ההשתתפות של תוכניות תוך בית-ספריות .החוקרים טוענים כי על אף שניטרלו גורמים כגון מצב סוציו
אקונומי ,ייתכן שישנם משתנים נוספים שהשפיעו .לדוגמה ,לא פעם פעילות חוץ בית-ספרית כרוכה בנסיעה
וייתכן שבכך זוכים המשתתפים לזמן איכות ותמיכה עם בני המשפחה שמסיעים (.)Ontario, 2001
 3.1.1חינוך מוסיקלי ואמנות
שנות בית-הספר היסודי הן קריטיות לפיתוח כישורים חברתיים ,רגשיים ,אינטלקטואלים ורגשיים
( .)Upitis, 2011הלמידה הלא פורמלית במוסיקה פותחה בראשיתה על ידי פרופ' לוסי גרין ()Lucy Green
מהמכון לחינוך באוניברסיטת לונדון .לפי הגדרתו ,חמישה מאפיינים ללמידה זו ( .1 )Green, 2008הלומדים
בוחרים את המוסיקה הנלמדת .1 .הלומדים חוזרים על המוסיקה בעזרת שמיעה .3 .הלמידה יכולה
להתרחש לבד או לצד חברים .1 .הידע והכישורים נטמעים באקראי ,באופן הוליסטי וייחודי  .5הלמידה
מתרחשת תוך אינטגרציה מלאה בין פעילות מוסיקלית (האזנה ,הופעה ,אילתור) לבין הלחנה המדגישים
את היצירתיות האישית.
ניסיון באמנות מחוץ לבית-הספר משפיע על התפתחות הילד .תוכנית הלימודים באמנות ( Ontario
 )Arts Curriculum, 2009מתייחסת באופן מפורש לשיעורים חוץ בית-ספריים ככלי להשלמת החינוך התוך
בית-ספרי .לטענתם ,כדי שהאמנות תשגשג בבתי-הספר היסודיים ומעבר לכך ,האמנות צריכה לשגשג
בקהילה ובפרקטיקות המקיפות ותומכות בבית-הספר .התנסות בהזדמנויות חוץ בית-ספריות (כגון:
תוכניות אמנות בקהילה ,למידה לא פורמלית באמנותושיעורים פרטיים) נמצאה יעילה בקרב ילדים ,עם
רמות שונות של יכולות וממעמד חברתי שונה.
 3.1.2חינוך סביבתי וחינוך מחוץ לכיתה ()Outdoor Education
חינוך בלתי-פורמלי ולא פורמלי מוזכר גם בפרסומים של תוכניות סביבתיות ( Enviromental

)Educationבית-ספריות וחוץ-בית ספריות הפועלות במחוז אונטריו .אחד התחומים שמדגים זאת
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הוא'( Outdoor Educationלמידה מחוץ לכיתה') .28למידה זו מבוססת על פעילות קבוצתית בחיק הטבע
וכוללת בין היתר :טיולים/טיפוסי הרים ,מחנאות ,ניווט ,סקי ,צפרות ,אמנות ,צילום ,טאי-צ'י וחוויות
אישיות .יש לציין ,כי העלויות של הפעילויות החוץ בית-ספריות משתנות בין התוכניות השונות .לדוגמה,
באתר  29PINEמוצעת התוכנית  .Teen after schoolזוהי תוכנית אחה"צ ,המתקיימת על בסיס מפגש שבועי,
מיועדת לבני נוער ועלותה השנתית  111דולר ,כמו כן מוצעת תכנית המיועדת לגילאי  11-1בקבוצות שונות,
מתקיימת מידי שבת ,משך פעילותה ארוך יותר בין השעות  16-11ועלותה השנתית  515דולר.
באתר של מחנכי  EducationOutdoorמפורסמים ממצאים לגבי תרומתה של למידת החוץ הן בפני
עצמה והן בהשוואה ללמידה המסורתית הנעשית בכיתה בבית-הספר .במחקר משווה ()Randee, 2007
נמצא שלמידת חוץ תורמת לארבעת המדדים כדלהלן .1 :מעורבות והתלהבות התלמידים בלמידה.1 .
הישגים לימודיים ,כולל שיפור במיומנויות שפתיות .3 .תחושת גאווה ובעלות אישית בעקבות משימה
שהושלמה .1 .מגוון מיומנויות של חשיבה ביקורתית .בהסתמך על מחקרים קודמים ()Kuo & Faber, 2004
מוסיפים החוקרים כי הקשר עם הטבע מקדם את הרווחה הפיזית ,הרגשית והרוחנית כמוסבר להלן.1 :
תורם לתזונת הילדים ולשינה טובה יותר .1 .מעלה פעילות פיזית וגופנית בקרב ילדים .3 .מצמצם פשיעה
ומעלה את כושר המיקוד .1 .בקרב ילדים צעירים מתחת לגיל חמש נמצאה ירידה בסימפטומים הקשורים
לקשב וריכוז.
3.2נוער וצעירים
 3.2.0מעורבות קהילתית ומנהיגות נוער
בתחום מנהיגות התלמידים מציע משרד החינוך במחוז אונטריוי שלוש תוכניות:
30

 .1מועצת התלמידים המייעצת לשר ( :)Minister's Student Advisory Councilמורכבת מנציגים של
תלמידי כיתות ז-יב שנפגשים עם שר החינוך וחולקים את רעיונותיהם ותפיסותיהם.
 .2פורומים של תלמידים ( :)Student Forumsהפורומים מתקיימים בנושאים הרלוונטיים לתלמידים.
לדוגמה ,הקבוצות ביררו שאלות כגון" :מה מניסיונם תורם ללמידת מתמטיקה" או "מהם
התנאים שיכולים לעזור לתלמידים ללמוד או לייצר הון עצמי?".
 .3פרוייקט  :SpeakUpתוכנית זו נועדה לתמוך בקהילות למידה של תלמידים.
 3.2.5ארגונים ותכניות בחינוך החוץ בית-ספרי
במחוז אונטריו פועלים כ 111-תנועות וארגוני נוער (נספח  15מציג מידע מדגים על  11תנועות וארגוני
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נוער המציעים קבוצות חברתיות) .לדוגמה ,רשת OUR KIDS

מציעה פעילות חוגים מעשירה ( After

 )Schoolלצד הפעלת בתי-ספר פרטיים ומחנות הקיץ .הרשת מציעה חוגים בתחומים :אמנות (מחול,
מוסיקה) ,ספורט (שחייה ,כדורגל ,כדורעף ,גולף ,טניס ,רכיבת סוסים ,כדורסל והוקי) ,העשרה (מורים
פרטיים ,מדעים ,מחשבים) ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות (תוכניות שילוב ותוכניות ייעודיות מותאמת
לצרכי הילדים) .גם מחנות הקיץ כוללים מחנות לקהל הרחב (כגון :ספורט ,דייג ,שייט ,שחייה ,טניס,
התעמלות קרקע ,כדור בסיס ,מיחזור ועוד) ומחנות קיץ לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,כגון :מחנה קיץ
הכולל תוכנית הרזייה לילדים עם משקל עודף ( ,)Kids' Weight Loss Campsמחנה קיץ לדוברי שפות זרות,
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מחנה קיץ למשפחות לילדים עם אוטיזם (גילאי  ,)8-11תוכנית למבוגרים עם שונות התפתחותית (גילאי
 )11-65ומחנה קיץ לנוער בסיכון (.)Venture Academy Summer Program for Troubled Teens
הארגון 'מחקר לחיים פעילים' ( )Active Living Researchחקר את המדיניות ואת התנאים
המשפיעים על היכולת של האנשים להיות פעילים באיזור מגוריהם ,לימודיהם ועבודתם ומצא שפעילות
חוגים תורמת ליצירת סביבות פעילות ( .)Sharpe et al, 2011מחקר זה ,שמומן על ידי ארגוני
בריאותומתבסס על נתונים שנאספו מתוכניות שמעודדות תזונה נכונה ופעילות גופנית ( (CATCH Kids

 ,Clubמצא שארגונים המציעים פעילויות שלאחר יום הלימודים (כגון YMCA :ומועדוני ילדים ונוער
 )Boys & Girls Clubsמגוונים במשאביםובהזדמנויותהמזמינים ילדים להיותפעילים.
נקודותהחוזקהעיקריותשלהתכניות הללו שבשונהמבית-הספר הן מאפשרות בחירה ובכך מפחיתות את
התנגדותהמשתתף.
להלן נפרט אודות ארבע תוכניות שנמצאו לגביהן מדדי אפקטיביות או הערכה ,YMCA :בנות
ההדרכה של קנדה ( ,)GGC - Girl Guides of Canadaמחנות הקיץ ו – .)Youth Empowering Parents( YEP
YMCA 3.5.2.1

ארגון  YMCAהעולמי מציע פעילויות לקידום הנושאים :תעסוקה ,בריאות ומעורבות אזרחות
וסביבתית .הפעילות העולמית מתקיימת ב 119-מדינות ונחלקות בין שש קבוצות גיל :תינוקות ופעוטות,
בית-ספר יסודי ,חטיבת ביניים ,תיכון ,מבוגרים וקשישים .הארגון פועל גם בקנדה ובמחוז אונטריו.
פעילות  YMCAבאונטריו עוסקת בחמישה תחומים (:)YMCA, 2014a
 .1התפתחות הנוער :מסגרות יומיות ואחה"צ הפועלות בין השעות  6:31בבוקר ועד Before & ( 18:31

 ,)After School Child Careמציעות מערך חוגים לאחר בית-הספר (אמנות ,יצירתיות באוכל,
ספורט ,ומחנאות ,עזרה בשיעורי-בית ,כושר גופני ,משחקים ומחנות).
 .2תוכניות לחיים בריאים (.)Health, Fitness and Recreation
 .3תוכניות לאחריות חברתית ))Social Responsibilityהמתמקדות בהתנדבות ומנהיגות.
 .4הכשרה לתעסוקה (.)Employment training
 .5שירותי קהילה ומהגרים.
בפעילות שמציע ארגון  YMCAבקנדה משתתפים  1.3מיליון אנשים 1.5 ,מיליון מהם ילדים ,נוער
וצעירים הפועלים בלמעלה מ 1111-מרכזים ( .)YMCA, 2014bלצד תרבות הפנאי ,קידום למידה וביטחון
עצמי חוזרת ונשנית תרומת הפעילות לחינוך לבריאות .כך לדוגמה ,חוג מעודדות ( Pom-Pom

 )Cheerleadingמשוייך לקטגוריה' :כושר ובריאות נעורים' ( .)Youth Health & Fitnessלוח 6מציג את
ההשפעות של התוכנית בקרב חברים שהשתתפו בתוכניות הבריאות והכושר במשך חמש שנים.
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לוח  8השפעת פעילויות  YMCAבקרב משתתפי תוכניות הבריאות והכושר ()YMCA, 2014b

כמוצג בתרשים נמצאה? עלייה ביחסי השכנות וביחסי האמון בשכונה ,שיפור במצב הבריאותי
וביכולת ליצור חברויות חדשות וירידה בתחושת הבדידות בעקבות ההשתתפות בתכנית של .YMCA
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 3.5.2.2תנועת בנות ההדרכה של קנדה ()GGC - Girl Guides of Canada
התנועה מיועדת לבנות בגילאי  18-5ומחולקת לשבע תוכניות לפי קבוצות הגיל השונות .תוכנית
ההערכה של הארגון 33מתבססת על קבוצות מיקוד שנערכו עם  111ילדות ו 111-מבוגרים .בניתוח
הממצאים לא נמצאו הבדלים בין תפיסות הילדות לבין תפיסות המבוגרים ,אך נמצאו הבדלים בין קבוצות
הגיל השונות .כולן דיווחו שהם נלהבות להיות ב .GGC -הן שמחות לפתח חברויות חדשות ושמחות
מההזדמנות להיות מעורבות בפעילויות ואירועים שלטענתן לא היו נחשפות אליהם בדרךאחרת .על פי רוב,
הצעירות יותר דיווחו שהן נהנות מאיסוף סיכות דש ומהזדמנות ליצור אמנות ,בעוד הבוגרות יותר דיווחו
שהן יותר מתעניינות בפיתוח מנהיגות וכישורים חברתיים .כשנשאלו מבוגרים וילדות בוגרים לגבי הצעות
לשיפור הם הציעו שעל התוכניות להיות יותר מותאמות לשלב בחיים של המשתתפות וצייינו באופן ספציפי
שתוכניות הבוגרות צריכות להיות יותר מכוונות להכנה לאוניברסיטה או לקולג' ולפיתוח קריירה .כמו כן,
מבוגרים ונערות סברו שעל התוכניות לכלול פעילויות שמבוססות יותר על טכנולוגיה ועל תכנים ברשת .לפי
הפירסומים באתר התנועה ,34עלות דמי חבר שנתית היא  135דולר ,עלות זו אינה כוללת עלויות נוספות
כגון :טיולים.
 3.5.2.3מחנות קיץ
מפעלי הקיץ מוצעים על ידי כמעט כל אחד מהארגונים הפועלים בחינוך הבלתי-פורמלי .מחנות הקיץ
של תשעת המחוזות בקנדה מאוגדים בארגון  35)Canadian Camping Association( CCAשאינו למטרות
רווח .סקירה היסטורית של מחנות הקיץ בין  1951-1991וראיונות עם  13משתתפים משנים אלו (מנהלים,
מדריכים ,חניכים ,הורים) העלתה כי קביעת הייחודיות של כל מחנה היא שילוב שבין מועד הקמת המחנה,
מיקומו הפיזי והגישה שמנחה את צוות ההקמה (.)Campbell, 2010
המחקרים מתייחסים לאוכלוסייה הנורמטיבית בכלל ,וכן מוצגים ממצאים בהתייחס לאוכלוסיות
עם צרכים מיוחדים ,כולל מהגרים .בניתוח קטיגוריאלי שערכנו ל 19 -מחקרים זיהינו מדדים אישיים,
חברתיים ומקצועיים כשלושה צירים מרכזיים המופיעים בתיאור האפקטיביות של מחנה הקיץ הנחקר.
הציר האישי כולל מדדים כגון :תחושת מוגנות ( ,)Goldlust, 2009; Bustman, 2008ביטחון עצמי ,התפתחות
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אישית ,אינטליגנציה רגשית ( ,)Glover, 2011סטרס ( ,)Fine, 2009; Fichman et al, 1996ויסות עצמי,
תפיסה עצמית/דימוי עצמי/הערכה עצמית ( )Case, 2012; Fine, 2005ובירור גבולות היכולות האישיות
( .)Goodwi et al., 2011הציר החברתי כולל מדדים כגון :שייכות (,)Bustmante, 2008; Godwi et al. 2011
גזענות ,קבלה חברתית ,ערכים ( ,)Crombi, 2003למידת עמיתים ,עבודת צוות ,הכרה בשונות חברתית
ותרבותית ( ,)Fine, 2005תמיכה בשלום ,בדמוקרטיה ,בזכויות אדם ואחריות סביבתית ( Fine & Tuvshin,

 ,)2009אינטגרציה חברתית ואזרחית ( .)Glover et al,2011, 2013והציר השלישי המקצועי כולל מדדים
כגון :מודלינג ,הכוונה והכנה לעתיד ( ,)Crombi et al., 2003התנסות בלקיחת אחריות ,התנסות מקצועית
( )Gaucher, 2012ונטייה לפעילות גופנית (.)Glover et al, 2011
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3.5.2.4נוער מעצים הורים ()YEP
המרכז להתפתחות וללמידה קהילתית ()The Centre for Community Learning & Development
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מציע תוכניות אוריינות למבוגרים ,פיתוח מנהיגות ,שילוב עולים ,מעורבות אזרחית ,כמו גם פיתוח
מיומנויות והתנדבות לנוער .התוכנית 'נוער מעצים הורים' ( )YEP -Youth Empowering Parentsמעשירה
את הנוער (החל מגיל  )11בידע באנגלית ,במתמטיקה ובמחשב כדי שילמדו את הוריהם ומבוגרים אחרים.
התוכנית ,שפועלת בעיקר בקרב אוכלוסיות בסיכון ,זכתה באות היוקרתי לחדשנות מהאומות המאוחדות
( .)Innovation Awardתוכנית זו נועדה לקדם למידת מבוגרים ,להגדיל את שוק התעסוקה ולתת מענה
לאוכלוסיית המהגרים .תוכנית שכזו שמציעה הנחיה פרטנית בין בני נוער למבוגרים עתידה להגדיל את
למידת המבוגרים ולשפר את הזדמנויות התעסוקה שלהם .כמפורט באתר התוכנית ,37שישה מימדים
מעידים על אפקטיביות התוכנית:
 .1התחלה חדשה 91% :מקרב המבוגרים שהשתתפו בתוכנית היו עקרות בית ,ול 81%-מהן זו
ההתנסות הראשונית בהצטרפות לתוכנית .לטענתן ,התוכנית שינתה את מסלול חייהן.
 .2שיפור הזדמנויות תעסוקה :התוכנית מקנה למשתתפיה את מיומנויות המאה ה 11-ומאפשרת
להם להיות מוכנים טוב יותר לשוק העבודה.
 .3עצמאות :משתתפי התוכנית מצמצמים את תלותם בילדיהם או בבני זוגם.
 .4מנהיגות צעירה והתנדבות :לצעירים שהשתתפו בתוכנית היו תפיסות חיוביות יותר כלפי
התנדבות ,לעומת צעירים המתנדבים בפרוייקטים אחרים 91% .מבני הנוער ממשיכים להתנדב
בתוכנית גם מעבר לשנה אחת.
 .5אמפתיה  :הצעירים העידו כי לימדו את המבוגרים מיומנויות שצעירים יכולים לרכשו בקלות וראו
בכך אתגר גדול להקנות זאת למבוגרים .הניסיון בתוכנית תרם לאמפתיה וליחסים העמוקים שהם
החלו לטפח עם הוריהם ועם מבוגרים אחרים בקהילה.
 .6שיפור בהישגים :בני הנוער דיווחו שההשתתפות בתוכנית פיתחה את היכולת שלהם לתקשר
ביעילות ,לבטא את רעיונותיהם בבהירות ושיפרה את הישגיהם הלימודיים.
 3.6תוכניות לאוכלוסיות בסיכון
3.6.1אפקטיביות התוכניות
בדוח המרכז למניעת פשיעה בקרב ילדים ,צעירים ומשפחות ( )Savignac, 2009נסקרת השפעתן של
תוכניות התערבות ונמצא ששלוש שיטות ההתערבות שהוכחו כאפקטיביות הן :הכשרת הורים ,תרפיה
משפחתית והגישה המשלבת .לצד הפעילויות המוצעות לקהל הרחב (כגון מחנות קיץ בהם משתלבים ילדי
מהגרים) ,מוצעות תוכניות ספציפיות לאוכלוסיית מהגרים .לדוגמה ,ארגון Newcomer Women’s ( NEW

 )Services Torontoמזמין את המהגרות מגיל  16ומעלה להשתתף ללא עלות בשיעור זומבה .הפעילות
נעשית בשיתוף ארגון בריאות לנשים ()Women’s Health in Women’s Hands Community Health Centre
ומוצעת בהקשר של הפחתת לחץ .כמו כן ,הארגון מציע מפגשי מועדון שכוללים פעילויות כגון אמנות,
בישול בריא וכתיבת סיפורת .הפעילות נתמכת על ידי כ 31 -מוסדות ממשלתיים וארגונים חברתיים (נספח
 16מציג הארגונים התומכים בפעילות למהגרים).
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בספרות נמצא כי השתתפות בפעילות נוער מאורגנת מצמצמת את התנהגויות בסיכון כולל צמצום
התאבדות ( .)Ramey et al, 2010מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיטיקה בקנדה עולה ש 11% -ממסיימי
התיכון ב 1111-הצטרפו למעגל העבודה ,לעומת  11%מבין אלו שלא סיימו תיכון (.)Bougie et al, 2013
לטווח הרחוק גם נמצא ששכרם של מסיימי תיכון גבוה יותר לעומת אלו שלא סיימו תיכון ( Frenette,

 .)2014מחקרים נוכחיים ( )Ramey et al., 2012בוחנים גם היבטים נוספים של הפעילות כגון :קיומן של
מערכות יחסים תומכות ,שנמצאו אף הן קשורות להתפתחות חיובית של הנוער ( PYD - positive youth

 .)developmentמחקרים נוספים שמוכיחים את ההשפעה שיש לפעילויות אלו על התפתחות הנוער זמינים
באתר של המרכז למצויינות ובריאות הנפש של ילדים ונוער ,באוניברסיטת ווטרלו ( Ontario Centre of
 .38)Excellence for Child and Youth Mental Healthבאתר של פרופ' לינדה רוז-קרנסנור 39מפורטת
תרומתה של מעורבות בני נוער למיומנויות חברתיות (.)Busseri et al, 2009; Rose-Kransor et al, 2006
 3.6.2הקהילה האבוריגינית
הקהילה האבוריגינית ( )First Nations peopleמהווה אוכלוסיית יעד לתוכינות מניעה .נכון ל,1111-
בעוד שבאוכלוסיה הכללית רק ל 11%-מהאוכלוסיה בגילאי  15-61לא היתה תעודת סיום תיכון או תעודה
של לימודי המשך ,בקהילת האבוריגינלים דווח על  .19%מחקר שבדק את הקשר שבין השתתפות בפעילות
חוץ-קוריקולארית לבין אחוזי נשירה בתיכון מצא ירידה משמעותית בנשירה בקרב תלמידי הקהילה
האבוריגינית שהשתתפו בפעילות חוץ-קורקולארית במהלך לימודי התיכון ( .)Arriagada,1115מחקר זה כלל
פעילויות בית-ספריות ופעילויות חוץ בית-ספריות תוך הבחנה בין שלושה תחומים.1 :ספורט  .1אמנות
דרמה או מוסיקה  .3מועדונים וקבוצות נוער.
 3.3הכשרה לתפקידים בחינוך הבלתי-פורמלי
תוכניות ההכשרה לתחומי החינוך הבלתי-פורמלי מוצעות בקנדה במסגרת לימודי תואר ולימודי
תעודה .על פי רוב ,התארים המתקדמים מתקיימים בבתי-הספר לחינוך שבאוניברסיטאות ,בעוד שלימודי
התעודה נפרסים בין כמה פקולטות כגון בית-הספר לעסקים ולאירוח ( Business and Hospitality,
 )Conestoga College’sאו בית-הספר לניהול שירותי רווחה וקהילה ( Community and Social Service
 )Management, Conestoga College’sשמציע תואר ראשון בקהילה ומשפט פלילי ( Community and

 )Criminal Justiceהמיועד בין היתר לפיתוח קריירה בתחום קהילה ומניעת פשע.
בהקשר של החינוך הבלתי-פורמלי תחומי הלימוד שנמצאו רלוונטיים הם:
 .1לימודי תעודה :עובד הנוער ( )front-line youth workerו . Child and Youth Care -
 .2שירותי נופש ופנאי (.)Recreation and Leisure Services
 .3שירותים חינוכיים – חברתיים :ניהול ומנהיגות בכירה בארגונים שלא למטרות רווח ( Senior
 )Leadership and Management in the Not-For-Profit Sectorוהתכנית לניהול מתנדבים ( The

.)Volunteer Management Program
 .4למדריכים צעירים ולבעלי תפקידים במחנות הקיץ מוצעות תוכניות הכשרה שברובן מיועדות
ללמידה מקוונת .חברת מומחים ()Expert Online Training
לבחור הכשרה בהתאם למחנה בו הוא עתיד להדריך.
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מאפשרת לכל מדריך פוטנציאלי

למותר לציין ,כי מערך ההכשרה בקנדה ,כמו בארצות אחרות ,כולל גם הכשרה לאנשי מקצוע רב
דיסיפלינאריים כגון :מטפלים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,קרימינלוגיים ועוד שהכשרתם לא נדגמה
לעיל .על מנת לבחון את דרישת שוק העבודה להכשרות המתמחות בחינוך הבלתי-פורמלי ,בדקנו את
דרישות הסף הנדרשות מבעלי תפקידים בתחום הנוער .לדוגמה ,באתר הקנדי 41indeedבדקנו את הדרישות
המפורטת במישרת Child Youth Worker jobs in Ontario :ואכן מצאנו כי על פי רוב נדרשת תעודת תואר
או תעודת מקצוע ( .)Child & Youth Worker degree or diplomaגם במישרה שפירסם המשרד הממשלתי
של שירותי נוער מפורט הצורך בניסיון תעסוקתי קודם לצד סיום לימודים בקולג' או באוניברסיטה
בתחומים שמדגישים נושאים כגון :התפתחותם של מתבגרים ודינאמיקה קבוצתית .כמו כן ,מצאנו
שמועמדים למישרה זו צריכים להיות בעלי תעודת מגיש עזרה ראשונה .עם זאת ,במישרות אחרות כגון:
 after school Kidz Klub programאו Child and Youth Worker for a part-time position in our Kidz Klub

 programבעיקר הודגש הצורך בניסיון תעסוקתי קודם ולא צויין מפורשות הצורך בתעודות הסמכה.
פעמים רבות צויין כי ניתן תעסוקתי של שנתיים לפחות הינו אפשרות חליפית לדרישות סף כגון תעודת
מקצוע.
לסיכום ,מחוז אונטריו שבקנדה מעמיד בסדר העדיפות את בריאות אזרחיו ,על כן חלק ניכר
מהפעילויות הבלתי-פורמליות נועד לעודד ילדיםובנינוערלהיותפעילים ,לפתחהרגליאכילהבריאים,
לרכושאמון ,לשפרהישגיםבבית-הספר ,לסייעבהפחתתהשמנהבילדותולסייעבהפחתתאלימותבקרבבנינוער.
ההכרהבחינוך הבלתי-פורמלי ניכרת בהיקף רחב של גופים שמציעים תכניות חוץ-קוריקולאריות
ובמדיניות ממשלתית שמכירה בעלויות הכרוכות בפעילות הבלתי-פורמלית כהוצאות מס .למעשה ,תקנת
מס זו מעודדת את השתתפותם של ילדים ובני נוער בחוגים ובמחנות קיץ .הכרה נוספת בחשיבות התחום
מתבטאת בתנאי הסף של ההשכלה הגבוההשדורשים מהמועמדים לסיים את כל חובות התיכון ,כולל מילוי
מיכסת  11שעות ההתנדבות שנדרשים להשלים התלמידים עוד בתיכון .כמו כן ,מעיון בתנאי הסף להעסקה
בעלי תפקידים בחינוך הבלתי-פורמלי ומסקירת תוכניות ההכשרה בחינוך הבלתי-פורמלי ,החל מלמידה
מקוונת המוצעת למדריכים הצעירים במחנות הקיץ השונים ועד ללימודים לתארים מתקדמים ,ניתן
לראות כי החינוך הבלתי-פורמלי הולך ומתמסד בקנדה.
מהסקירה גם עולה כי הלמידההלאפורמליתבמחוז אונטריו שבקנדהרבה מאוד
שכןבממוצעהמשתתפיםדיווחועל  15שעותשבועיותשללמידהלאפורמלית .פעילות עניפה גם מתקיימת
במגזר ההתנדבות שמהווה  11%מתרומת שוק העבודה ( .)Vezina & Crompton, 2012על אף התרומה
החברתית-הקהילתית ,נמצא כי הגורמים האישיים (כגון :מימוש הכישורים והניסיון ,מעורבות בתחום
שמשפיע על אישיותם ושמאפשר לחקור את החוזקות שלהם) הינם אבני הדרך המרכזיות המניעות
להתנדבות ( .)Duguid, Sladed & Schugurensky, 2006התרומה להתפתחות האישית גם נמצאה במחקרים
שבדקו את תרומתה של פעילות חוץ-קוריקולארית ומצאו את השפעתה החיובית על הישגים לימודיים,
התנהגות פרו-חברתית וירידה בתופעות שליליות כגון :נשירה מבי"ס או בעיות התנהגות (לדוגמהCooper :

 .)et al., 1999; Zaff et al., 2003השפעות חיוביות שקשורות להתפתחות אישית (רווחה פיזית,
רגשיתורוחנית,הישגים לימודיים ,שיפור במיומנויות שפתיות ,מגוון מיומנויות של חשיבה ביקורתית
וירידה בסימפטומים הקשורים לקשב וריכוז) גם חזרו בממצאים לגבי תרומתה של הלמידה החוץ-כיתתית
(.)Randee, 2007( )Education Outdoor
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למעשה ,לצד ההבלטה של התרומה להתפתחות האישית ,ניכר שההעצמה האישית והתרומה
החברתית שלובים זה בזה בתוכניות הבלתי-פורמליות בקנדה .לדוגמה ,הממצאים הראו ירידה משמעותית
בנשירה בקרב תלמידי הקהילה האבוריגינית שהשתתפו בפעילות חוץ-קורקולרית במהלך לימודי התיכון
( .)Arriagada,1115כמו כן ,יכולה להדגים זאת התוכנית 'נוער מעצים הורים' (-Youth Empowering Parents
 )YEPשמעשירה את הנוער (החל מגיל  )11בידע באנגלית ,במתמטיקה ובמחשב .יחד עם זאת ,התוכנית
שמציעה הנחיה פרטנית בין נוער למבוגר עתידה להגדיל את למידת המבוגרים ולשפר את הזדמנויות
התעסוקה שלהם.

סיכום הסקירה
לסיכום ,מהסקירה של החינוך הבלתי-פורמלי בגרמניה ,הולנד ומחוז אונטריו שבקנדה עולה
שהחינוך הבלתי-פורמלי פועל במסגרת של שלושה צירי פעולה עיקריים :המקצועי ,החברתי והאישי .בעוד
שבגרמניה החינוך הבלתי-פורמלי מופעל באופן בולט יותר בהקשר המקצועי בהולנד ניתן לראות דגש רב
יותר לתחום החברתי-קהילתי-תרבותי ובקנדה בולט ההיבט של הפיתוח האישי (בעיקר במשמעות של
 .) Well Beingבכל המדינות ניתן לראות תהליכים מואצים של מתן אקרדיטציה לפעילות בלתי-פורמלית
המעוגנת בחוק והממסדת את הפעילות ויתכן שהופכת אותה לפחות בלתי-פורמלית על פי ההגדרות
הרווחות בספרות .לדוגמה ,המדיניות שנסקרה שמעידה על מיסוד התחום מעידה על צמצום וכמעט
היעדרם של רכיבים בלתי פורמליים ( )Kahane, 1997כגון :וולנטריות ,סימטריה וסימבוליות פרגמטית.
הבחירה (וולנטריות) בהגדרה .הפעילות הרגולטיבית בולטת יותר בגרמניה מאשר בשתי המדינות האחרות.
במחקרים ובסקרים במדינות השונות ניתן לראות התייחסות רבה להיבטים כגון חוסן כלכלי (צמצום
אבטלה) ורווחתם של האזרחים ( ,well beingתזונה נכונה ,בריאות ,שוטטות ועבריינות נוער) והתייחסות
מועטה יחסית להיבט הערכי של הפעילות הבלתי-פורמלית ,בשונה מההדגשה של היבט זה בפעילות
הבלתי-פורמלית בישראל שעוסקת יותר בדינמיקה שבין פרט ,קבוצה וקולקטיב .רב התוכניות הבלתי-
פורמליות המוצעות במדינות הנסקרות הינן פעילויות בעלות אופי מניעתי ופחות פעילויות בעלות אופי
התערבותי.
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מועדוני
תרבות

ארגוני נוער ומעורבות חברתית

אחר

Drum Line & Flag Corp

מועצת
תלמידים
French Club
תלמידים
German Club
חונכים
 Italian Clubספר מחזור
 Latin Clubטיולים בית-
Latinas

מועדונים
"אקדמאיים"/
במקצועות

ספורט

אמנות

העשרה

מועדונים חברתיים

שפות
רובוטיקה
מחשבים
כתיבה יוצרת
עיתונאי צעירים
שחמט

דרמה
לשמירת מועדונים אלו טניס ,גולף
מועדון
מקיימים הוקי ,הוקי צילום ועריכת
גם
הסביבה
קרח ,שחיה וידאו
נואמים תחרות
מועדון
אומנות
היאבקות
בנושאים:
()debate
אנימציה
ספרות ,אמנות אתלטיקה
קבינט לצעירים
מוסיקה :מקהלה,
כדורסל
דקדוק,
Outdoors Club
נגינה (כינור,

הלימוד
Asian Club

Fellowship of Christian Athletes
Fund for Life ,Flag Corps
Future Educators of America
Gradience (GSA) ,Glamour Gals
)Industrial Tech Club (aka Robotics Club
Interact Service Club
)Junior State of America (JSA
Library Club ,Liberty United
National Honor Society
Ukulele Club ,Teen Advocates

ספריים
– Unidas
לארצות אחרות
Indo
Pak
(כגון :צרפת,
Club
איטליה
Irish Club
וספרד).
גמילה מעישון

Wounded Warrior Project
Amnesty International ,Wrestling Stats
Black Student Union Organization
,Gay-Straight Alliance

Family Career and

Community Leaders of America
,PEARL Girls

Young Democrats, Young

Republicans, Youth in Government

51

קומיקס
משחקי קופסה
איות
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Game
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עניין
קבוצות
לחקר התרבות של

ההיסטוריה
האמריקנית
גאוגרפיה
כלכלה ,מדע
מתמטיקה
ביולוגיה
ההיסטוריה

כדורעף
באולינג
פריסבי
פינג-פונג
סופטבול
כדורגל,
יוגה ,כדור

היהדות
והאסלאם:
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Friends of Islam

העולמית
פתרון בעיות
תנ"ך
מועדון קריאה

נוצה,
מעודדות
רכיבת-
אופניים
דיג ,קליעה
למטרה/חץ

פסנתר ,גיטרה,
תזמורת,
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אולפן הקלטות
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וקשת

Interact is Rotary International’s service club

:מחול

Students and Teachers Aiding Humanity

, בלט,הופ-היפ

(STAH)
Co-Op Club
German Club – Deutschklub
מגשימי משאלותDream Commission Society: להלן הקישורים,ספר על יסודיים- אתרים של בתי21-*הטבלה מסתמכת על ריכוז נתונים מ
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https://penn.phmschools.org/extracurricular-activities-available-9th-graders

,Portage ,Mount HorebOregon ,Monroe ,Monona Grove ,,EdgewoodMilton ,Fort Atkinson ,DeForest ,Beaver Dam MS ,Baraboo

: בתי ספר15  התוכניות של,בנוסף

http://www.badgerconference.org/g5-bin/client.cgi?G5genie=77 : מרוכזות בלינקWaunakee , Stoughton ,Sauk Prairie ,Reedsburg

. עוזר מאמן או מתנדב, מאמן, מאמן ראשי:בלינק זה ישנו פירוט לגבי ההסמכה של כל מדריך ומצויין תוארו

53

נספח  :1נתונים משווים של אחוז המשתתפים בפעילות אקסטרא-קוריקולרית במדעים ()OECD, 2012

51

נספח  :2נתונים משווים בין המדינות לגבי הקשרים שבין השתתפות בפעילות אקסטרא-קוריקולרית
במדעים לבין :הישגים לימודיים ,תחושת מסוגלות והנאה ()OECD, 2012

.

55

נספחים הולנד
נספח  – 8מבנה מערכת החינוך בהולנד ()Bois-Reymond, 2009
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נספח  :3מכוני מחקר ומאגרי מידע על החינוך הבלתי-פורמלי בהולנד
שם הגוף

אודות

תחומי פעולה

CBS

ארגון הסטטיסיטיקה ההולנדי

קישור:

Statistics Netherlands

http://www.cbs.nl/enGB/menu/home/default.htm

NJI

מה עובד?

National

מנועי חיפוש לאומי ,הכפוף לשר האתר מציע נתונים כמותיים כולל השוואתיים
הבריאות ,הרווחה והספורט .באתר ( )1111-1111ופרסומים המחולקים לחמישה
מידע שימושי לנבחרי ציבור ,למקבלי נושאים:

http://www.nji.nl/nl/Databanken/DatabankWat-werkt

Youth
Monitor

החלטות,
בהתייחס

לחוקרים ולבעלי עניין אנשים צעירים ומשפחות ( young people and
לאוכלוסייה
שבטווח  ,)familiesבריאות ורווחה (,)health and welfare

הגילאים .1-11

חינוך ,עבודה ( )labourוצדק וביטחון ( safety and
 .)justiceיש לציין כי בהתייחס להשתתפות חינוך
הבלתי-פורמלי ,בקטגוריה של חינוך מופיעה תת
קטגוריה ( )Member of a clubהמתייחסת לילדים
בגילאי  6-11שנים .כמו כן ,נתונים כגון  3.1%אחוז
הנושרים מבתי-הספר בקרב צעירים עד גיל  ,13ו-
 95%השתתפות בתוכניות מניעה בריאותיות
מפורסמות בקטגוריה של בריאות ורווחה .קישור:
http://jeugdmonitor.cbs.nl/en-GB

RIVM

המכון
והסביבה

הלאומי

הציבור המכון מארח את מרכז הידע של בריאות הנוער
ובב 1116-הושק המרכז לילדים ולנוער.

לבריאות

The National Institute for Public
Health and the Environment
ZonMw

הארגון ההולנדי לבריאות ,מחקר חוקר תוכניות התערבות ,מניעה ושיפור של מבנה
שירותי הבריאות .בעזרת מילגות מחפש שילוב של
והתפתחות
 (The Netherlands Organisation forחדשנות ואיכות.
and

Health,

Research

Development).
NOW

הארגון ההולנדי למחקר מדעי
for

Organization

מממן תוכניות מחקר של חוקרים בכירים במכונים

 (Netherlandsובאוניברסיטאות

)Scientific Research
NJI
ISED

המכון ההולנדי לנוער

ממומן בחלקו על ידי הממשלה ותומך בפיתוח ידע

Netherlands Youth Institute

מבוסס עשייה בתחום הנוער.

המכון ללימודי חינוך והתפתחות מאחד את המחקר על ילדים
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ומתבגרים

ולפסיכולוגיה

לחינוך

מהמחלקות
אנושית
: באוניברסיטאותThe Institute for the Study of

Groningen, Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, Education
Leiden.
,)כולל מידע על מחקרים (תקצירים באנגלית

and

Human
Development

: מאגר המחקר ההולנדי

. חוקרים ומכוני מחקרThe

Netherlands

NOD

Research
Database

:גופי מחקר ותיעוד הפועלים בכל משרד המידע בהולנדית זמין באתר
משרד ממשלתי
www.wodc.nl
Scientific

Research

WODC

and

Documentation Centre
:) שכל מידע בהולנדית בלבד זמין באתרNGO(  מאגר מידע לא ממשלתיKinderen in
www.kinderenintel.nl  שלוש שנים אוסף נתונים ומדרג אתTel (Kids
הפרובינציות והרשויות המקומיות
Count)
: כגון,בהתייחס לעשרה קריטריונים
,מספר המקרים של התעללות בילדים
גודל השטח של המרחב הציבורי
.למשחק ועוד
.מרכז מידע מאוניבסיטאות בלבד

National Research Database

NOD/Narcis

זמין בהולנדית

מאגר נתוני מחקר של המכון לנוער

NOJO

www.nji.nl The Netherlands Youth Institute
 האתר מסתמך על דיווחים של אפקטיביות שלon Research and Studies in the
:תוכניות התערבות
field of Youth and Upbringing.
http://www.youthpolicy.nl/yp/YouthPolicy/Youth-Policy-subjects/NetherlandsYouth-Institute-Effective-youthinterventions
רשת מידע בינלאומית

PEYR

after school  בהקשר של פעילות ספורטThe Netherlands Institute for

(NISB)

http://www.nisb.nl/doen/goedevoorbeelden/jeugd-en-onderwijs/naschoolsesportactiviteiten_vier-scenario-s.html
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Sport and Physical Activity

נספח  :3התפלגות תחומי התנדבות בקרב מבוגרים
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נספח  :4מידת השותפות של הגורמים השונים בבתי ספר קהילתיים בהולנד ()Bois-Reymond, 2009
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המשך נספח  :4השותפים בבתי-הספר הקהילתיים בהולנד ()Bois-Reymond, 2009
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נספחים קנדה
נספח מספר  :01מבנה ארגוני של המשרד לשירותי ילדים ונוער
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 בלשונית עלויות מחנות הקיץOURKIDS  מקורות מימון במגזר השלישי נידלה מהאתר:00נספח
http://www.ourkids.net/tips-paying-for-summer-camp.php


Tim Horton Children's Foundation operates residential and day camps in Canada.



The Toronto Star Fresh Air Fund helps send children to a variety of residential and day
camps across Ontario.



AMICI Camping Charity offers subsidies for children attending various camps under the
Ontario Camping Association umbrella.



Reach For The Rainbow offers support to children and young adults with physical and
developmental disabilities to attend integrated residential and day camp programs.



The Canadian Diabetes Association



The Easter Seal Society



The Ontario March of Dimes and the YMCA provide financial help to families or
camps.



Religious organizations such as the Salvation Army offers support for low-income
families to send their kids to camp.



The City of Toronto waives fees for its day camps and other recreation programs for
families in need.



Kids in Camp helps pay for children to attend accredited camps of the Ontario Camps
Association.

/https://www.canadahelps.org/en :גיוס תרומות
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נספח  :05מידע מדגים לגבי  05תנועות וארגוני נוער
שם הארגון

אודות התוכניות המוצעות בארגונים

גיל יעד

British

16-21

ללא שיוך פוליטי ,פעילות לשיפור הרווחה הפיזית ,המנטלית והרוחנית.

Columbia Youth

14-18

פרלמנט הצעירים – התנסות במנהיגות קהילתית דמוקרטית ופיתוח כושר הנאום.

14-18

The Islands – Vancouver Island and the Gulf Islands.

Parliament

צעירים שותפים בפעילות לשמירת החופים ,כולל ניקיונם.
CanYouth

התארגנות וירטואלית בה בני נוער חולקים דעתם ברשת.

Christian

הפעילות מוצעת לבנים בהקשר דתי .אנשי כנסייה בהדרכה שבועית לילדים הכוללת גם פעילות הפגתית
כגון :הרפתקאות ,משחקים ,מחנות ,עבודת צוות ,תחרויות שמצמיחים מנהיגות
בשירות הדת הפעילויות מוצעות בנושאים שונים לפי טווח גילאים.

Service Brigade
בנים 12-18

 BATTALIONמשמעת ומנהיגות כנסייתית

בנים 8-11

 :STOCKADE BOYSמשמעת ומנהיגות כנסייתית לצעירים

בנים 6-7

 :TREE CLIMBERSפעילות הכוללת משחקים ,אומנויות ,סיפורים וכו' לפיתוח הזדמנויות לפנאי
משותף ואיכותי בין בנים לאבות (מותר לצרף אחיות).

בנים 4-5

 :TADPOLES BOYSפעילות אבות ובנים הכוללת משחקים וסיפורי תורה.

בנים 8-11

 :TREK BOYSסידרה של  11מפגשים ,בחלק מהכנסיות מופעלת במסגרת תכנית הלימודים בימי א'.

בנות 1-8

Girls Clubs

61

שם הארגון

אודות התוכניות המוצעות בארגונים

גיל יעד

מטרת הארגון :לעזור לדור הבא של בנות קנדה להיות מנהיגות בטוחות ,אמיצות ובעלות תושייה.

Girl Guides of
Canada

5-6

 :Sparksתדירות מפגש שבועית לשעה ,פיתוח כישורים אישייים באמצעות פעילויות כגון :חקירת
הסביבה הקהילתית (תחנת כיבוי אש ,שוק איכרים ,ציוני דרך שכונתיים) ,פעילות אמנותית כגון :יצירת
קולאז או ריקוד ,למידת כיבה בטוחה ,הכנת קינוחים בריאים ,טיול בטבע כולל מחנה לילה.

7-8

 :Browniesתדירות מפגש שבועית ,לשעה וחצי :עידוד בנות לפתח זהות עצמית וקשרים חיוביים עם
אחרים .הפעילות כוללת את הנושאים :חברות בריאה ,פרוייקטים לשירות הקהילה ,חגיגות בתרבויות
שונות ,מיומנויות בסיסיות לשימוש במברגים ובפטישים ,תכנון תפריט בריא ,ביקור בסטודיו לאמנות,
נטיעת גינה ,לימוד בניית והדלקת מדורה.

9-11

 : Guidesתדירות מפגש שבועית לשעתיים ,מטרת התכנית לחזק את כישורי המנהיגות על ידי התנסות
בהובלת פעילות .התכנית כוללת פעילויות העוסקות בארגון אירועים ,בטיחות סייבר ,הערכה עצמית,
כושר ובריאות וקיימות סביבתי .בין האירועים הכלולים בתכנית זו :הכנת סלסלות מתנה למקלטי
נשי ם ,הקמת מועדון ספר ,תכנון פרויקט נטיעת עצים ,למידה על בטיחות באינטרנט ,פיתוח קוד נגד
בריונות ,תכנון ספא לילי ,קמפינג תחת הכוכבים ויצירת גלריית תמונות דיגיטלית.

12-14

 : Pathfindersתכנית זו מאפשרת למשתתפות להנהיג ולהיות פעילות בנושאים בהן הן מתעניינות .בין
הפעילויות הכלולות בתכנית זו :לימודיחסים בריאים ובניית הערכה עצמית ,יצירת רעיונות לקישוט
ידידותי לסביבה ,דיונים על דימוי גוף והתקשורת ,יציאה לטיול רפטינג ,השתתפות בטיול בינלאומי
ארגון תצוגת אופנה רב-תרבותית וארגון פעילויות מובילות לנערות צעירות בהדרכה.

15-17

 : Rangerהתוכנית מעודדות את הנשים הצעירות להיות מעורבות במנהיגות קהילתית .התכנית כוללת
את הנושאים :קריירה וכתיבת קורות חיים ,ניהול תקציב ,דימוי גוף והתקשורת ,תכנון טיול לילה
בקאנו ,התנדבות ,חיבור עם העולם הרחב באמצעות נסיעות בינלאומיות ופרויקטי פיתוח גלובאליים.

12-14+

 :Trex/Extra Opשתי תוכניות שעוסקות בפעילות פיזית-גופנית Trex :מציעה למידה תוך התנסות
במרחבים ( )Outdoorוהשנייה פעילות ספורט החושפת אותן גם לענפי ספורט בהן לא התנסו קודם.
65

אודות ותוכניות מוצעות בארגונים

גיל יעד

 התוכנית מנגישה את הפעילויות השונות באופן וירטואלי ומיועדת לבנות שמנסיבות כגון מרחק: Lones

all ages

.או בעיות בריאות לא מצליחות להגיע למסגרות שלעיל
Forestry – Ecology – Outdoor Skills – Leadership

6 – 18

outdoor - אלא על פעילות ה,אין מחקר ספציפי על ארגון

Junior

Forest

Wardens

 יזמות,ארגון צדקה קנדי המתמחה בשיפור חייהם של אנשים צעירים על ידי טיפוח מעורבות אזרחית

9-25

. משתמשים בטכניקות מספורט כדי לפתח את הקהילות.חברתית ומנהיגות בקרב בני נוער

Motivate
Canada

OYP is built on three main pillars: friendship, debate and spirituality

Ontario

 אך אינה בהכרח דתית וגם כאלו שאינן,מזה מסורת של עשרות שנים הפעילות מתקיימת בכנסיות
.נוצרים יכולים להשתתף

Parliament

Western Canada Youth Parliament (WCYP) is a bi-annual event that brings together delegations from

Western Canada

the British Columbia Youth Parliament, the TUXIS Parliament of Alberta, the Saskatchewan Youth

Youth

Parliament and the Youth Parliament of Manitoba for a four-day parliamentary session.

Vancouver Foundation's mission is to build healthy, vibrant, and livable

Youth

Parliament
:תומכים בפעילות

communities across British Columbia.
Sea Cadets learn seamanship skills and how to sail. Army Cadets focus on adventure

12-18

training activities such as outdoor activities and international expeditions. Air Cadets learn

Air/ Armyq Sea

the principles of aviation, learn to become glider pilots, pilots of engine-propelled aircraft.

Cadets/

Provides classes in Ballet, Jazz, Hip Hop, Tap, Lyrical, Modern, Musical Theater, Adult and Kids

Etc's

Company

Pre-School dance programs - Toronto, ON
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Royal Canadian

Youth

Movement

 ארגונים תומכים בפעילות למהגרים המפורסמים באתר הממשלתי לענייני הגירה: 03 נספח
http://www.citizenship.gov.on.ca/english/newcomers/agencies.shtml




Elspeth Heyworth Centre for Women
(North York)



Access Alliance Multicultural Health and
Community Services

FCJ Refugee Centre Jamaican Canadian



Afghan Women’s Counselling &

AssociationJane/Finch Community and

Integration Community Support

Family CentreJIAS Toronto

Organization



JobStart



Arab Community Centre of Toronto



Kababayan Community Service Centre,



AWIC Community and Social Services

Inc.



Black Coalition for AIDS Prevention



KCWA Family and Social Services



La Passerelle Intégration et



Bloor Information and Life Skills Centre

Développement Économique



Canadian Centre for Victims of Torture



Malvern Family Resource Centre



Canadian Ukrainian Immigrant Aid



Mennonite New Life Centre of Toronto



Newcomer Women’s Services Toronto



Catholic Cross-Cultural Services



North York Community House



Centre for Information and Community



Northwood Neighbourhood Centre



Parkdale Intercultural Association



Centre for Spanish Speaking Peoples



Polycultural Immigrant & Community



Centre francophone de Toronto

Services



Christie Refugee Welcome Centre



Rexdale Women’s Centre



Community Action Resource Centre in



Scadding Court Community Centre



Settlement Assistance and Family

(Black CAP)

Society

Services of Ontario

Toronto



Support Services

Community Microskills Development
Centre



Skills for Change



COSTI Immigrant Services



Sojourn House



Cross-Cultural Community Services



South Asian Women’s Centre



St. Christopher House



CultureLink Settlement Services



St. Stephen’s Community House



Davenport-Perth Neighbourhood Centre



The 519 Church Street Community



East Toronto Family Community

Association

Centre

CentreThorncliffe Neighbourhood Office
of Toronto
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University Settlement Recreation Centre



Woodgreen Community Services



Working Skills Centre of Ontario



Working Women Community Centre
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20

הפניה לאתר הרשת הלאומית למחקר של למידה לאורך החיים ( NALL - The National Research

:)Network on New Approaches to Lifelong Learning
http://nall.oise.utoronto.ca/sur_res.htm

 21ממצאים נוספים:
בעלי תעודת סיום תיכון דיווחו על  16שעות שבועיות ,בעוד שבעלי תואר אוניברסיטאי דיווחו על 11
שעות שבועיות .כדי להמחיש את המימדים הגבוהים של למידה זו מציעים כותבי הדו"ח להשוות נתון זה
עם הדיווח של משתתפי הסקר על ממוצע של שלוש שעות שבועיות של למידה פורמלית .בהתייחס לידע
הקשור לעבודה ציינו הקנדים כי  11%מהידע הכי חשוב להם הם רוכשים באמצעות עובדים אחרים או
בעצמם ופחות באמצעות קורסים שמציע המעסיק 91% .מהמשתתפים מקדישים שש שעות שבועיות
ללמידה לא פורמלית הקשורה לתחומי העניין שלהם ( 15%לומדים על בריאות ורווחה 61% ,לומדים על
נושאים סביבתיים 61% ,לומדים על ענייני כספיםו 51%-לומדים פעילויות ומיומנויות הקשורות
לתחביבים ,מחשבים ,ספורט ,נופש ומיומנויות חברתיות).
משתתפי הסקר דיווחו על שש שעות שבועיות של למידה לא פורמלית בתחום העבודה ( 15%מעורבים
בפרוייקטים שמאפשרים להם לרכוש ידע כללי בעבודה 66% ,לומדים מחשבים 66% ,לומדים משימות
חדשות בעבודה 66% ,לומדים פתרון בעיות ומיומנויות תקשורת 51% ,לומדים בריאות תעסוקתית
ובטיחות בעבודה ו 51%-לומדים טכנולוגיות חדשות) 11% .ממשתתפי הסקר מתנדבים בקהילה,
ומשתתפים בלמידה לא פורמלית ארבע שעות שבועיות ( 61%לומדים מיומנויות בינאישיות 61% ,לומדים
מיומנויות תקשורת 51% ,לומדים על סוגיות חברתיות ו 11%-לומדים מיומנויות ניהול) 81% .מקרב אלו
שדיווחו על מעורבותם במשק הבית ציינו כי הם מקדישים חמש שעות שבועיות ללמידה לא פורמלית
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