עברה שנה  -פתיחה למעורבות חברתית
בכיתה י"א
מטרה
לבחון אתגרים וסוגיות חברתיות שעלו בהתנסות המעשית שנערכה בשנה הקודמת ולהציע
יוזמות להתנסות בשנה זו.

מהלך הפעילות
שלב א' :עברה שנה – חיבור אישי
המנחה יחלק למשתתפים את נספח  ,1כל משתתף יתבקש למלא את הדף.
מומלץ ליצור אווירה שבה כל משתתף יוכל לשבת בשקט ולכתוב (ישיבה בשולחנות נפרדים,
מוזיקת רקע רכה וכדומה).
שלב ב' :דיווח על מילוי הדפים
אפשרות א' :במליאה
המנחה יזמין את המשתתפים לשתף את המליאה בדברים שכתבו .כל משתתף יציין את
ההתנסות שביצע ועל מי השפיע .אם משתתף ירצה לפרט יותר מכך ,הוא יוכל.
המנחה ירשום בצד אחד של הלוח את כל ההתנסויות ובצד אחר את כל אלו שהושפעו
מההתנסויות .אפשר ליצור עמודה נוספת ולכתוב בה את הכישורים ואת היכולות
שהמשתתפים גילו בעצמם.
שאלות לדיון
א.

מה דעתכם על רשימת האנשים שהושפעו מן הפעילות שלכם?

ב.

לדעתכם ,אילו אנשים נוספים הושפעו מכלל הפעולות הרשומות על הלוח?

ג.

אילו תחושות הרשימה שעל הלוח מעוררת בכם?

אפשרות ב' :בקבוצות
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות קטנות (שיכולות להישאר כקבוצות גם למשימה
הבאה).
המשתתפים יתבקשו למצוא:
א .את הדברים המשותפים ביניהם.
ב .את הדברים המבדילים בין ההתנסויות ובין החוויות שעברו.
כל משתתף יספר על מחשבה אחת שעלתה בו בעקבות מילוי הדף.
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שלב ג' :מרחיבים מבט – בקבוצות משימה
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות של  6-4משתתפים (אפשר לחלק את הקבוצות לפי
ההתנסויות שביצעו או בחלוקה אקראית).
המנחה יחלק לכל קבוצה
דף שבו שאלות לדיון קבוצתי.

שאלות מנחות לדיון בקבוצות
 התבוננו בדפים שמילאתם בנוגע להתנסות המעשית שביצעתם וערכו סבב שבו כל
משתתף יספר על ההתנסות ועל התפקיד שביצע (אם לא נערך במליאת הכיתה).
 ערכו סבב שבו כל משתתף יספר על נושא או על בעיה שהטרידו אותו בתפקיד
שהוא ביצע במסגרת המעורבות החברתית.
 בחרו בבעיה אחת שעלתה בקבוצה ושלדעתכם חשוב ומעניין לעסוק בה
ושלבני נוער יכולה להיות השפעה בסוגיה זו.
 .1מה הם הגורמים לבעיה זו לדעתכם?
 .2על מי מוטלת האחריות לפתרון הבעיה?
 .3נסו לחשוב על דרכים שבהן אתם יכולים לסייע בפתרון הבעיה או בצמצומה.

דיון במליאה
כל קבוצה תדווח על בעיות שזוהו ועל דרכי התמודדות אפשריות שעלו.
 .1מדוע הנושאים שהעליתם מעניינים אתכם? מדוע הם חשובים לכם?
 .2אילו תופעות חברתיות עלו בהתנסויות ובדיונים בקבוצה?
למנחה :שאלה זו מבקשת להמשיג את הבעיות המקומיות שהעלו המשתתפים לכדי
סוגיות חברתיות :עוני ,פערים ,נגישות ,איכות הסביבה ,יחס לאחר ,בריאות ,השכלה
וכיו"ב.
 .3אילו מבין ההצעות שהועלו הייתם רוצים ליישם?
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נספח 1

ההתנסות האישית במעורבות חברתית שביצעתי בשנה שעברה

נהניתי במיוחד מ...

האתגר המרכזי שהתמודדתי
אתו במהלך ההתנסות היה...

במהלך ההתנסות
פגשתי...

השפעתי על...

מה עשיתי?

מה למדתי
על עצמי?

אילו קשרים
יצרתי?

במה
השפעתי?

התייחסתי לתפקיד שלי...

גיליתי בעצמי כישורים ויכולות,
כמו....

ויצרתי קשרים עם...

השפעתי בכך ש...

ועכשיו?
חשוב לי ש...

אתגרים חדשים לשנה זו...

3

