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"Making Summer Count- How Summer Programs Can Boost Children's Learning" המתייחס .

 לתופעת אובדן הלמידה בקיץ, ולאופן בו יש להפעיל תכניות למידה בקיץ באופן יעיל ומיטבי. 

ים, במיוחד נפוץ הדבר בקרב תלמידים במהלך חופשת הקיץ חלה ירידה ברמת הידע והמיומנויות של תלמיד

אקונומי נמוך. תופעה זו נקראת תופעת אובדן הלמידה. ניתן לראות כי בעוד כלל התלמידים מאבדים -ממעמד סוציו

מיומנויות מסוימות במתמטיקה במהלך הקיץ, תלמידים מעוטי יכולת מאבדים בנוסף גם מיומנויות רבות בקריאה 

משפרים את היכולות שלהם בתחום זה. הדבר המטריד ביותר הוא הפער המצטבר וזאת בזמן שעמיתיהם דווקא 

 אצל התלמידים מעוטי היכולת, מה שיוצר פערים משמעותיים בין הישגי התלמידים לאורך זמן.

תופעת אובדן הלמידה בקיץ מעסיקה מחנכים וקובעי מדיניות רבים בארה"ב, המקדמים לימודי קיץ כאסטרטגיית  

ערך החוקר קרל אלכסנדר מאוניברסיטת  2009ר ההישגים של תלמידים בעלי הישגים נמוכים. בשנת מפתח לשיפו

ג'ונס הופקינס, מחקר אשר בדק את הצורך בתוכניות ללימודי קיץ ואת התוצאות של תכניות קיץ קיימות באזורים 

ת הלמידה בקיץ כניוי כל תמראים כ ,ות קיץ התנדבותיותכניאחרים על ת עירוניים בארה"ב. מחקר זה ומחקרים

כניות עם חובת השתתפות ותוכניות של עידוד קריאה בבית(, הן בעלות הקשורות לקריאה )תכניות רשות, ת

כנית למידה בקיץ תרם לסגירת הפער ואף של ת כל סוג ,השפעה חיובית על הישגי התלמידים. על פי המחקרים

כי ההשפעה של תכניות למידה בקיץ מחזיקות מעמד גם  לשיפור בהישגים. בנוסף, מחקרים ארוכי טווח מראים

כנית צריכה הת ,תוצאות חיוביות תשיגלמידה  כניתתש על מנת. עם זאת, שנתיים לאחר ההשתתפות בתוכנית

להיות באיכות גבוהה והתלמידים צריכים להירשם ולהשתתף בקביעות. המחקר מצביע על מספר גורמים הקשורים 

כניות אשר נבדקו במחקר זה, רוב הת. ייחודית, מעורבות הורים וכיתות לימוד קטנות לאיכות התוכנית: הוראה

 יעילה היא דרך ,שותפות בין הרשויות, בתי הספר וארגונים שונים כי ו או פעלו בשיתוף הרשויות ונמצאסופק

 כנית קיץ התנדבותית באיכות גבוהה. ליצירה של ת הוחשוב

אקונומי הנמוך שהם גם בעלי הישגים נמוכים, -קר תלמידים מהמעמד הסוציועל מנת להשיק תכניות המשרתות בעי

יש לעמוד בפני אתגרים כגון: קביעת ציפיות עקביות לתוכנית, ניווט בבירוקרטיה של הרשויות ושיתופי פעולה עם 

לתוכנית, ארגונים קהילתיים. בנוסף, קיימים גם אתגרים במהלך הפעילות השוטפת כגון: שמירה על מימון שוטף 

על  ,ניתן להתגבר על שלל האתגרים .רישום מועט או לא ודאי, חוסר בהערכת מורים ובעיות עם חוזי המדריכים
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תית של ידי מנהיגים מובילים ותומכים אשר ביכולתם למצוא מקורות מימון קבועים, על ידי הכשרה טובה ואיכו

 וקדם. העסקה מוקדמת וגיוס משאבים מ -הצוות ובעזרת תכנון מוקדם


