*השאלון מנוסח בלשון זכר אך כמובן[!] מתייחס גם למין היפה והחזק...

<

אתה תקוע ברחוב בקצה העיר ללא פלאפון וארנק .איך תתמודד:
א .תבקש ממישהו טלפון ,ואז תבקש מההורים לבוא ולהציל אותך.
ב .מתחיל ללכת ברגל אולי משהו יקרה שיעזור לי או שבסוף פשוט אגיע...
ג .לוקח מונית וכשמגיע הביתה מבקש מההורים לשלם.

<

אתה רוצה להתחיל עם נער/ת חלומותיך מפזז/ת על הרחבה .יש קשר עין חיובי והשטח פנוי.
מה את/ה הולך/ת לעשות:
א .תמשיך/י בקשר עין טוב ובבית תצטער על מה שלא קרה!
ב .תרים את עצמך במבוכה ותתחיל לעשות תנועות מוזרות (של פיזוז )...ותחתור לשיחה
ג .תחפש משהו להישען עליו (כמו חבר שרוקד ליד) ותנסה להמשיך משם
ד .תגייס את עצמך עד הסוף – תן את המובמנטס הכי טובים שלך וקפוץ לרחבה!

< חברה הכי טובה שלך באה ומספרת לך איך המנחה שלה השפיל אותה מול כל הכיתה ,איך היא
עבדה על הפאצ'ה קוצ'ה שלה שעות ומול כל הכיתה הוא אמר לה שהיא מטומטמת....
א .אתה ממליץ לה שלא תקח את המנחה ברצינות ,לפי מה ששמת לב הוא תמיד קוטל אנשים.
ב .אתה מקשיב קצת ואז נזכר שלך זה קרה פעם מזמן ומספר באריכות איך אתה מתמודד עם
מורים כאלה...
ג .עושה כאילו מקשיב לזה ,אבל בפנים מרגיש שהחברה קצת קנטרנית וכל פעם אותן תלונות,
יש לך דברים יותר טובים לחשוב עליהם!
ד .אתה מקשיב לה עד הסוף תומך וקשוב ,שואל שאלות מקדמות ומחלק חיזוקים ומכילה אותה
בשעה הקשה.
< קיבלת  91במבחן ואתה חושב שזה לא צודק בלשון המעטה .המורה לדעתך ,טעתה בשאלה,
ולכן קיבלת רק  .91מה אתה עושה?
א .תכתוב מכתב למנהל ,למשרד החינוך ,למפקח ולשר החינוך.
ב .תבקש מההורים להתערב ,הם כבר יסדרו את העניין.
ג .תלהיט את כל התלמידים שאיתך ,תשביתו את הלימודים ותעוררו מחאה רבתית
ד .תשחרר ,לא יעזור ,תמשיך הלאה...
< מה הדבר שהכי מפחיד אותך מבין הסיטואציות ,ולמה:
א.
ב.
ג.
ד.

כשיש מסיבה רועשת ואתה מספר בדיחה לחבר לפתע נפסקת המוסיקה וכולם מתחילים
להקשיב לקולך.
לשבת בתחנת אוטובוס כאשר לידך מתישב בחור ומתחיל לבכות.
עושה פרוייקט משותף עם חברה ומסתבר שכולם חושבים ההיפך ממך ,טיפשים!
להיתקע במעלית עם  8אנשים זרים לחצי יום.

