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Le Introdução
VB. 0

Esta toehnit foi feita de uma forma diferente, como 0
madrich poderá observar mais adiante. Trata-se de um roteiro de

sote prulot, apemas indicadas, a serem previamente discutidas pe
em discus
los próprios madrichim e então cawtelosamente posatas

são na kyutzã de tzofim-tzofot guimel.
A toehnit foi concebida visando uma maior liberdade

e

amplidio nos assuntos debatidos pelas kvuwtzot, sendo os assuntos
aprnas assinalados na própria tochnit e sua extensão de inteira

responsabilidade do madrich, que também terá liberdade 86 880011101  הגו3+
א

,

Sugere-se que a tochnit seja reestruturada para shehavot

0107089 6

2. Objetivo da tochnit

O ovjetivo desta tochnit não é dar verdades absolutas aos
chanichim, mas sim criar neles dúvidas e interesse para que bus-=
,
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19 PEULÁ - RELIGIÃO

Pontos para discussão: o que é religião ?
liberdade de culto

o que é judaísmo
Metodologia sugerida: "Jogo das definições" - qualquer jogo que
Ed
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quem por si próprios a sua própria verdade.

faça com que os chanichim busquem definições, 800

a forma de jogos

2º PEULÁ - PROFISSÃO

Pontos parad discussão: profissão por dinheiro (Marx e a alicnas

ção do trabalho)

,

profiasgo por gosto( tgobreza materisi")

profissão- a ciência e a arte
Metodologia sugerida: Consultar q chanich sobre seu ideal profis
sional para introduzir o assuntos.
3º PEULÁ - EDUCAÇÃO
Pontos para discussão: educação no colégio
educação em casa
educaçºo da sociedade

Metodologia sugerida: Explosão de idéias
Estímulo sugeridos Cartaz com frases sobre educação, ou palavras
ou com desenhos sugeri ndo as três educações,
Exemplos de frases: TEMA/ NÃO ANDE DESCALÇO, MEU FILHO/É FEIO SAIR
COM A CAMISA RASGADA/NÃO CORRA NOS CORREDORES.
4º PEULÁ — FAMÍLIA - 5( CASAMENTO

Pontos para discuésãio: o que 6 o cassmento ?
qugl a validade do casamento ?
curiosidades sobre o casamento
"prostituição"
Metodologia sugerida: Consultar o chanich sobre seu ideal de caw
samento .

5º PEULÁ - FAMÍLIA - b) ADULTÉRIO
Ponto

para discussão: será o adultíio uma consegúência do casa-

mento ?

Metodologia sugerida: Júri simulado- da mulher
- do amente,
- do maridos.

&º PEULÁ : FAMÍLIA —- ec) ABORTO
Ponto para discussão: é o aborto um preconceito social ? POR QUÊ?
Metodologia sugeridas Introdução de um problema: “Um casal de na
morados,

jovens adolescentes, a namorada, com dezesseis anos,

em

gravida do namorado, cue tem dezessete. 0 que fazer ? Cisar Pt

7º PEULÁ- PAMÍLIA - d) DIVÓRCIO
Metodologia;sugeridas: Parlamento - aprovação ou não da lei do
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