
DO CHUG HACHANA PARA MADRICUDI DE TZOFIM

a) Devor o direito do um madrich
infcio de uma neva etapa - do passivo para ativos
para o tzofé e solel, o movinento $ um clubes Conscientiza=se 00988%
tbonê volho = penetrou no essencial.

4% sogunda etapa = ativa - hadrachá =! rosponsabilidade e confiança.
Kas aprendo o madrich do que o chaniche
Desenvolvimento de sua porsenalidados ל
Apesar do não dofinidos, som preparos podngógicos, o que nos dá o diroito do
educar? Responsabilidade e seriedade.

Surgimento do movimento juvenil

Sociologia da épocas 2
Revolução industrial - desintegração da4
O jovem.

Nosso movimento

Algo de seu histórico.
Porque surgiu? desenvolvimento.
Para que orientamos? Erets -— kibutzs

Hovimento juvenil o eluoação

Definição de educação = oducação de classe
formaçao do chalutz
educação social, nacienal, intelectual e física.

Psicologia do Tzofê

Relações entre madrich o chanich

Shichvê - Evutz8 : o seu funcionamento AREs [ A

A poulá
00060 -46
jogos
canções

1) programa: educação vivas
ב

Alguns osclarociliontos quanto o chug hachaná :

x Costumamos dizer ao nosso madrich, até agora recebostess
000008268 entao a transmitir - sem lhe dar muita noçao do que na realidade 610 reco=
-«bcu o sem lhe fazor sentir os devoros ospecíficos que passaré a torso

Por cutro lado os programas de chug o pré-chug devem ser

mais vivos - nossos madrichim não costumam so sentir como indivíduos quo estejam fome
sondo algo de novo, mas sim, ropotindo indefinidamente coisas já elaboradas e pensam
das. O madrich devo perticipar com mais intensidade no chuz hachaná, dando síchot =

(personalidades de cducadorosy otco) introdusinido-so também leituras críticas (matos
rial de outros movimentos - Hashomor Hatzair, Bnoi Akiva), assim come «lgumas disous
sões - (qual É nosso direito a osucar?)e E"

No ponto surgimento do movimento juvenil & necessário cx
plicar o não arenas dizer quais são as causas que lovam um Jovem a procurar o grupos
o que diferonciu o jovem organizado om movimento da expressão isoladas o escen =
cialmento fazê-lo sontir=so il nesta diferenças

No rento Nosso Novimento, 6 necessário que o madrich por»
soba que a Educação do movimento so apresenta em forma do conquistas evolutivas (0 =
xomplo divorsos), e cabo à cada goraçao educadora agrogar novos passose
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