
 

São Paulo, 2 de Novembro de 1955.

Para
Rosa, Sara Cze ,21188 e Buby

“em 3 ישרו e oppt grego
ESQUEMA. DO SEMINÁRIO DE CHINUCH

E À» Parte ceral - Compreensão geral do que sighifica educação: (Zdith)

₪- 00200140 de educação
b- egucacao e 800166966 (educação na higtória)
6- metodos na educacáo (escolas — relaçao com à sociedade)

Juventudes (Buy )
= carpeterizadas ; 2
- porquê se organiza e-rumos de sua organização
- juventude e sociedade.

o fenomeno movimento juvenil a ₪
movimentos juvente-- cnbater, tendencias, origens, finali-
dades, problémas que existem, ele

OQ nosso moviménto = Fundamentos educativos (Chico)
> .

Em» Parte teorica ver shichva

shichva de tzofim = א 77 Éoa
" = 802

6 " " bonim - Elisa
א " maape-maghe=- Buby

a» Caracigrizacao da ejapa - קב 688860 sobre a idade, protl emas psico
logicos, influencias, tendencias, problemas que existem, CtCo
Deve ser um estudo tipo tese, de uma criança da idade x , 8
nao deve,ser uma aralige de um chgich dentro de determinada

Shichva do movimentos E uma porte puramente geral e
devera dar uma base para posterior estydo de uma eriancá de iu
dade x, dentro do movimento, o que vira nas outras partes

be Finalidades do movimento » como se aplicam em cada shichvá e os
blemas concretos que existem (não osmeios comp se chega maos
problemas concretos), Deve ser upa valorização dosproblemas
que se apresentam para ge chegar as finalida es, 6 como se apre
gentam em cada umadas shichavote

- segue - 



 

nacional (ligação à Eretz e aos velores do ¿jueועויי
smo 2
aocdadה (despertar umatoncienciasocial; valori

zaçao do trabalho, protissionalização, proletariza
cão, identidade com a classe obreira)

educação individual — que,tipo de homens queremos fox
mare Os aspectos que e prebtoo cuidare

carater
: ל o que isso significa em cada

enotivó uma das shichuwbt

.

neste topicos cabe, 6 estudo dos Programas Definitivos;
aye devem atender a todos os problemas levantados nos 3
tópicos acinne
= 620210 - deve ser ym estugo dos nossos programas e 08

de Janhaga Eliona, pois o Kinus Chirychi de=
vera aprovar u definitivo que entrara em vie
gor em março |. .

8019118 - deve estudar se o esguema e o que melhor se
adapjas se og temas sao de interesso e aten-
dem a shichva, ver mx os melhoramentos e mo
6121080008 a fazer, cLes

bonim = estular um esquema que uz) טד 3
/ atenda406 1260203868 6068

des. da ghichva e de uma bos base aos chanisa
chin,

maspilin e maghshimin = aprovar é fazer desexvolver 0
98/10 noy0Os

4 programes de maçhanot = seria interessante que quando
80 visse os prosramas definitivos e aproveitando o es
tudo da shichva que se estara fazendo, que fossem eg=
tabelecidos tasnbem temas que,girvam de programas defã
nítivos para as machanot, Tres para tzotim, e dois
pare solelim é bonim,

o- llarcus na etapa, dentro do movimentos
₪- 8406008 | , a 2
- Kyutzo » p,que e, o qué nao €, O quê devo ssr; relaçao,gpico-

logica do chanich na kvutza,,Licaçao da kvutza do mo
vimento, o bachur y a bachurás educacao semual,-edúue
08080 religiosa, número de enanichim,: homogepeiídade=
heterogencidade, idade do bachur e da bachura, traba
qpais, timidez, Pevoltas, desinteresse, orien-

080 etc. : 2
- madrich carotterigtiças geradé; carater, estudo, observação,

erros; influencia, maneira do transmitir, exemplos;
força moruj,etcey ett | Rs

ה a : = 86006 =

\
\ 

 



 

- O Chug - análise Egral, finalidade, grupo de trabalhos, grypo
de educação, noryas de trabalho, madrich e kvutza,
madrich e shichva

.

S= Metodolozias na kyutza e na shichvas o que e, o que dever ser, im
portancia; falhas observadas; necesgidade de estudo
$ preparo; como se prepara uma peula é o que deve con
ter; interesse a despertar =» formas; O conhecimento
do madrich; o contacto do madrieh com o chanich; o
contacto entre chanichim; trabalhos em casas

A medodoiogia foi dividida em de pe e sentados 4 sentada, deve
ser introdyzida pelo responsavel pela shichva, ja que em alguns
casos, tera um ensino srgtico tambem, à metodologia sentada
deve ser גג 088000 dos metodos, a forma como se aplicam em cada
shichva, oque disto pode-se a ingir, as falhas em que se inçor
Te, etce São os4

tiul e haflagás messibá, juri simulado, iom hashicivá, exposição
epro « orquestra, siféia, teatro, visitas, saidas, vaada de shiva; fumo, simbolismo, disciplina, ivrite
Metodologia de pos os responsaveis pela shichvá devem,orientar
os chaverim que prepararao estas partes egpee ficas, ja que elas
Seven obedecer g um conjuntoque os responsaveis traçame Todas
estas partes praticas, deverao se relacionar com as sichot e eti
vidades do programa definitivo das shichavots
Foi assim divididos

omanut; canção Milton (sp) Zinho(sP) + '
ds g vestimenta Chapa Ch (ERES)? Hee (PA) >"
messiba e festas jude Dudu (EJ) )
teatro Kapulsky(SP)
kishut e exposição Anúnha (RJ) Jony (PA) Y
orquestra Zigho (SP)? Zinho (SP)?
marionetes , Leao (PA). = = = |

tzofiuts tiul e haflaga - Beynardinho (PA)  Bernaydo Ke (KJ)v =
jogos e esportes Noe (SP)? x Beto (8.0)
trabalhos manuais damn (2)0a” gole Levi (RJ) Y

4 Jura CPO) bons Kuteho(SP)?
ginastica Pm >

holas 65, י|
naturezas coleções e vida de animais -= a designar a designar (

לרי
minarios Sobre isso ainda esgreveremoss E

Pedimo=wlhes que se houver
Sem mais por ora, um cordial.

. 


