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את אי לעתים מעסיקים אמריקאיים היו מבקרים  -90- תחילת שנות ה80-בסוף שנות ה

ותר יהבעיה היתה . בתי ספר לעולם העבודהלימודים בסיימים משמוכנות של בני הנוער ה

 נעשתה חקיקה שאמורה 90-במהלך שנות ה. אקוטית בקרב תלמידים של החינוך המיוחד

 אחד ההדגשים של .הייתה להבטיח את הכנת בני הנוער בעלי מוגבלויות לעולם המבוגרים

  .החקיקה החדשה היה על העצמת ההורים

  

 לתת תרשו של המחוקק ד החדשההגישה.  יוני של תהליך המעברהעצמה הינה חלק חה

חשוב שגם הורים וגם בני נוער . מקום נכבד לקולות של ההורים ושל הילדים בתהליך זה

הדבר חשוב . ייעשו שותפים פעילים בצוות שיכול לכלול מחנכים ומומחים בתחומים שונים

הרי במושגים של .  מיעוטבמיוחד כאשר מדובר במשפחות חלשות ומשפחות מקבוצות

תוך כדי דגש על הערך של , עצמאות וביטחון עצמיהתרבות הדומיננטית העצמה נתפשת כ

 גישה זאת ללא התחשבות בציפיות ,כאשר מדובר בתלמידים מקבוצות המיעוט. הפרט

 בעקבות הקרע בין ציפיות המורים , להביא את התלמיד לדילמות קשותה עלול,ההורים

  . או לגרום לקונפליקטים בתוך המשפחה,םלציפיות ההורי

  

על מנת להשיג את ההעצמה האמיתית של הורים וצעירים גם יחד על המומחים ליצור 

שפה , מת החינוךיסיון החיים וידע שלהם ללא קשר לראווירה של כבוד כלפיהם על סמך נ

חנכים על מנת לבדוק אם הם אכן רואים בהורים שותף שווה ערך על המ. או אופי שלהם

  :להפנות לעצמם את השאלות הבאות

לגבי " מידע מומחים"האם אני אכן מאמין שמשפחות הן שוות לי ויכולות לספק  -

  ?הצעיר

 ? למה שאומרים ההורים והצעירבהאם אני אכן מקשי -

 ?האם אני לוקח בחשבון את זוויות הראייה של ההורים -

 ?רגון מקצועי'האם אני מדבר בשפה ברורה ללא ז -



וירת ההעצמה תלויה בראש ובראשונה במוכנות המחנכים לקבל הורים כמומחים יצירת או

  . מוצלחתמעברמידע משמעותי שיאפשר לפתח תוכנית לראות בהם מקור ו

  

הורים רבים . 14גבלויות אמור להתחיל בגיל ולפי החוק תהליך המעבר עבור בני נוער עם מ

על . בגיל הזה עוד חוששים לחשוב על העתיד ובתרבויות מסוימות הדבר בלתי אפשרי

הדרך . יון ולגלות הבנה וגמישותערהתרגל ללת התהליך ליהמחנכים לסייע להורים מתח

נת להתחיל בשיתוף הפעולה מוקדם ככל האפשר על מ: היא לעשות זאת תהאופטימאלי

לבחון את ציפיות המשפחה עבור הילד בהקשר הקהילתי ולבחון אלטרנטיבות , לקבוע יעדים

 על מנת לבצע .  בצורה כזו שתמנע עימות בין הערכים המשפחתיים לערכי המערכת,קיימות

רגישות דורשת לא לכפות את .  יצירתיים וגמישים,זאת מחנכים חייבים להיות רגישים

 ולתת ייעוץ , להבין את זווית הראייה של ההורים ושל הצעירא אל,מערכת הערכים שלהם

חשוב לציין כי תהליך המעבר של הילדים לעולם . מקצועי כיצד ניתן להשיג אותם

. במיוחד כאשר מדובר בילדים בעלי מוגבלויות, מהמבוגרים מהווה קושי  עבור הורים רבים

על המחנכים להפנות , ו כןכמ; הדרגתיות והמשכיות של התהליך תקל על החששות האלה

  .את ההורים למשאבים ומערכות תמיכה קהילתיים

  

  :על המחנכים לסייע להורים בתחומים הבאים, על מנת להשיג את העצמת ההורים

  כיצד ואיפה לקבל מידע רלוונטי -

 כויות שלהםמודעות לז -

 חיפוש אלטרנטיבות וקבלת החלטות -

 שאילת השאלות -

 רנטיביותזיהוי אסטרטגיות התמודדות אלט -

  להביע את דעתםהיות מסוגליםל -

  

  ?מה הם המכשולים לשיתוף הפעולה של המשפחות

  הדרה ותחושות ההדרה -

 תוכדי לקבל החלטות סביר ,להוריםאי מתן ידע מספיק :  ידעפערי -

היעדר תרגום ; )רגון מקצועי'בעקבות השימוש בז, למשל(בעיות בקומוניקציה  -

 שינוי בתפישות תרבותיות; רי אנגליתהמסמכים כשמדובר בהורים שאינם דוב

מומחים . שני הצדדיםעל ידי ם צבימכשולים אלה מו. מכשולים בבניית הקשרים -

 כי משפחות השייכות למיעוטים ,הנחהנקודת  יוצאים מ, לעתים קרובות,ומחנכים

אתניים הן אתנוצנטריות ואינן רגישות מספיק למסלולים אלטרנטיביים עבור 

ן כי תפישת ההורים בדרך כלל נובעת קודם כל חשוב לציי. ילדיהם



ניות ם בעקבות מגעיהם הקודמים עם מערכות שלטואצל שנוצרו מהסטריאוטיפים

  רבים מהם מראש אינם חשים אמון במערכת,ןלכ. שונות

 התעלמות בית הספר מתמיכת ההורים -

 משאבים מצומצמים של ההורים -

מה שחשוב במיוחד ;, לתיתהיעדר תמיכה פורמאלית למשפחה מעבר לתמיכה קהי -

 כשמדובר במשפחות של ילדים בעלי מוגבלויות

  

  : עקרונות4פעילות המחנכים למול ההורים בתהליך המעבר חייבת להתבסס על 

  מון וכבוד הדדיהדבר גורם ליצירת א:  פעולה שווהשיתוף -

 על הצדדים החזקים של  מיוחדיש לשים דגש.  לכל הקולות ועידוד דיאלוגההקשב -

 יםהילד

 ון שמשאיר מקום להתפתחות הדרגתיתיצירת אווירה בטוחה ותכנון זמן נכ -

  גמישות ורגישות -

  

  

  

  

  


