
  מתבגרים - כבר לא ילדים קטנים

  דברים משתנים, החל מתחומי העניין  שנות הנעורים. מורכבות אך מרתקות. כל כך הרבה  מאיה:
  והצרכים ההתפתחותיים, ועד בניית זהות והרצון לעצמאות. מתבגרים עם צרכים מיוחדים? בדומה
  לחבריהם ללא הצרכים המיוחדים, גם הם מתמודדים עם הצורך להרגיש בנוח להיות מי שהם ועם

  שאלות שמעסיקות מתבגרים אחרים. הם זקוקים למרחב בטוח לדבר על הפחדים, הרצונות,
  המיניות והתקוות שלהם לעתיד.

  אבל, עבור מתבגרים עם צרכים מיוחדים, ישנו רובד נוסף. הם זקוקים להזדמנות לחשוב על
  האתגרים הייחודיים שלהם, להזדהות עם אותם חלקים שהופכים אותם לשונים, להבין מי הם,

  להגדיר כיצד הם מרגישים לגבי השוני שלהם ואיך זה עשוי להשפיע על חייהם?

  ואל תשכחו כמה חשובה תחושת השייכות. תזכרו כמה היא הייתה משמעותית עבורכם כשאתם
  הייתם מתבגרים? כמה אתם השתוקקתם להרגיש מחוברים למישהו או למשהו. באותם רגעים של

  חוסר ודאות ושינוי.
  שייכות וקבלה הן תחושות עוצמתיות עבור כל נערה או נער. בייחוד, במקום בו מתבגרים מרגישים

  שהאחרות שלהם פשוט לא משנה.

  כשקבוצה מגוונת מתאספת ומתמודדת עם קשת רחבה של צרכים שונים, זאת חוויה טובה לכולם.
  לעתים קרובות, מתבגרים עם צרכים מיוחדים נשלחים לבתי ספר נפרדים ולתוכניות העשרה

  נפרדות, לפי האבחונים והתוויות השונות שהם קיבלו. עבורם, היכולת להימצא ביחד, במרחב חברתי
  שמקבל אותם,  מסייעת להם לבסס חברויות אותנטיות ומשמעותיות יותר, כאלה המגשרות על

  הקטלוג הנפרד והדעות הקדומות.

  כשהקבוצה באמת מגוונת (אתם יודעים כשיש בה נערים מתבגרים עם מגוון צרכים מיוחדים לצד
  מתבגרים ללא צרכים מיוחדים) כולם מקבלים נקודת מבט רחבה לגבי האתגרים האישיים שלהם

  ומפתחים רגישות כלפי אחרים. זאת חוויה פוקחת עיניים עבור כולם.

  אחד לשני. כמו בפעם ההיא שאחד  כן, ואנחנו רואים את זה קורה כשהם עוזרים  אביטל המדריכה:
  המשתתפים שלנו התקשה לעבור מפעילות אחת לאחרת, הוא פשוט לא רצה לזוז מנקודה א'

  לנקודה ב'. היינו באולם באולינג ואף אחד מהמדריכים לא הצליח לגרום לו להצטרף לקבוצה. ואז,
  אחד המשתתפים האחרים בא אליו ואמר ״אחי, בוא להיות איתנו". ואתם יודעים מה? הוא זז!

  זה היה כל כך מצחיק, אבל יותר מזה, זה פשוט היה רגע מדהים שבו מתבגר הגיב למתגבר אחר,
  מישהו בגילו, שעזר לו להרגיש ולהיות חלק מהקבוצה.

  מתבגרים? הם כבר לא ילדים  יצירת קהילה מכבדת ואכפתית, זו אחת מהמטרות שלכם!  מאיה:
  קטנים. ולכן, הפעילויות שאתם מתכננים והשפה בה אתם משתמשים צריכות לשקף את זה.
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  מתבגרים עם מגוון רחב של צרכים, זקוקים למידע מותאם לגילם, על מנת שיוכלו לערוך בחירות
  נבונות לגבי מערכות יחסים ודייטים,  מיניות וזהות מגדרית, סמים ואלכוהול, ״חוכמת רחוב״ וביטחון

  אישי. ובזכות הקהילה שסביבם והכלים שהם רכשו, הם יוכלו לערוך את אותן בחירות כשהם
  חוששים פחות ומודעים יותר. כי כמו שכולנו יודעים, ידע הוא כוח.

  ישנם מתבגרים עם שוני קוגניטיבי מורכב יותר וחשוב לכבד את ניסיון החיים שלהם ואת הצורך
  שלהם במידע. לעתים קרובות מדי נוטים לדבר אליהם מלמעלה כי הם נראים צעירים יותר ופחות
  מתוחכמים. לכן, אנו מציעים לא להעמיק במה שנראה לכם כמו התנהגות ילדותית. שכן הם עדיין

  מתבגרים מבחינה ביולוגית ונמצאים בגיל בו הם רוצים וצריכים קשר אמיתי, פשוט תגיבו אליהם
  באופן מכבד.

  עובדים עם מתבגרים? זה ללא ספק, אתגר מרגש. אתם אוחזים בהזדמנות להוות עבורם מודל
  לחיקוי, להיות המנטורים האישיים שלהם, לעזור להם לבנות מודעות עצמית ומודעות לאחרים

  סביבֿם במסעם אל חייהם הבוגרים.

  יש לנו תכנים נוספים בנושא מתבגרים. מוזמנים להציץ בלינקים למטה.
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