
Igueret lamadrichim no 3
materialparalei¡tura €

1

ediscussão

KVUTZÁ E MOVIMENTO 3 SUA VIDA, SUAS FINALTDADES

fonte: Ichud Hanoar Hachalutzi

a) Tema para discussão em chug .

A orientação chinúchica adotado pelo movimento em seguida ao ses

gundo kinus Chinuchi, a as shehavot menores, se per un lado e .-

excelente pela maneira 03amente racional de tentar obter

a ligação do chanich 2 res da tnvá, sem lançar mão a uma meto

dologia, ques seja pelo simbolismo, seja por outras foras que não.

ma aproxinação do chanich, a não str por um processo absolu-
tamente bascado no a ento, não nos aproxima em nada do assim”

chanado. "condicionalnente educativo", tão usado por outros movimen-

Ese.tão negado pelo nossos pelo:antro, peca perrnte as atuals -

Eseio sou demnaciado hfastamento da realidade

e sobretudo, להבשה

Na evoca dea doção destas : as falhas que a
cabamos de acentuar, de Ronão ds ; pis « espirito então =

reinanto no proprio Movinento e máis da n ishuv em que atuamos;

pela su; nalor aproximaES para as € 2 ל eA

contrabelangayan a auséne das fie 3 no nobsq prograña; to, po=-

nao se da hojear en 0 dai à “endo a nos essidade Reuma nos
aa ta ,5

Esta nossa revisão metodológica, não se fara po? resolução; ela

esta vrocessard ee rultas das nogsas últimas atividades, cul

ninando com "chlichut chalutziana", ja estão no seu espíritoe À =

bass desta1s nosmas atividaes podera]os chaverim perceeber, quese -

trata unica:zente de uma restruturação quantitativa e não oualitatis.
1a netodológieas: e não de critérios:metodológicos; pois -

ontação eduentiva continuara senio açuola mesna que dois -
ja codificaramo

,
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granas, referimo-1os a um » lizonfoinas nossas camadas”

es (a de tzofim principalmente, pote e a que, ור pequena car

|
e Es 2 .

ב0 Cima, se afíit: וסוג cuantitativa, a 0% + lcação a ser feita

je a criança de ligar fatos lorgincuos e tolsas ineditos, >
ressente da situação) a-questões tais nitidamente do movi -

nento, tais sejam a hachshara aqui, ל mifalim 68 9ת886%2ות"

meior número de a contecimentos que tambe “em Reta qe vrocessaran

ou se nrocessado,
\

\
\ .

Ao par Aistó; Geve ser intensifica 2 a enlicação ייא

do nosso nrogzama que procura 1 כרט husanista em

geral, ativigade : ici a oriol de ser alcan 1 con a

nossa shichvá neu
\ 



Sich

Com esto sicha, visaros dois objetivos:

pri“eciro, tentamos através da mesma, transmitir ao nosso C)

nich, quais sejan as finalidades ב lo movimento qual

tencen, alen de se mostrar, en termos acessíveis, a To

nos leva ao caminho que seguinos

o lugar ue “eve orien-

tar a ida do inad
to, pois a nossa vida social + “nuá 6
duo e coletivo (mais CRda do cue
ga, ais são do que a coerência 1
que as circunstã ¡cias nresentos nao
sejo pela idade ( o novinent náo exi
ved), seja pela nossa condição cslúticao

Enbora talvez parega difícil tronsvitir este
nenhuma dificuldade, desde que, cala madrich *
dvuente formulados, cala um dos pontos que ira
nich, pois o conteudo de um tema como o
cualcuer etapa do movimento.

nota - chaverim ceven enviar constantemente mate
recer interessante, do ponto de vista de
são em chug, para que possanns nreencicr
guerete

 



Ambigao o angúctia da adolosconcia
«A alma do adolesconto

Juventudo o adoloscencia
Problemas de psic. infantil
A 030208880 criadora da criança

500 Pocmas
Educação pola Arte
Vamos fazer toatro
Historia da litoratura infantil
A linguagem 6 o ponsamonto da

criança

Explotacion del mundo infantil

A vida social da criança
A vida afetiva da criança
Ação o pensamento infantil

Educação o luta do classes
L1 alma dol nino proletario
18 0800018 6910

Os meninos da rua Paula
Schkid, a ropública dos vagabundos

Trilogia
O diário de Anno Franck
Los onfants terriblos
Un paseo por la casa
Las montanas y los hombros

Psicologia Social
Psicanálise da dolinquência juvenil
Psicanálisc da criança
Psicologia Geral
Educação comparada
Estudos do Psicologia Primitiva

Introd, à Psicologia
e e ética
Psicenáliso
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