
±¥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

±µ
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

≥ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘

ÔÂ˘ÈÚ‰ ÈÙÏÎ ˙Â˘‚¯Â ˙Â„ÓÚ

ß‡ ˙ÂÏÈÚÙ
∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

ועמדותיהם רגשותיהם את עם התלמידים לעבד העישון, חשוב בנושא לעסוק שנתחיל לפני

הנושא. כלפי

כלפי עישון. עמדותיו לבין והחוויות הרגשות בין לקשר התלמיד ילמד ביחידה זו

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

סיגריות. עישון מניעת בתוכניתכנית לעסוק היום מתחילים ״אנו יאמר׃ המורה

? מרגישים, אתם מה כעת לחדר. נכנס סיגריה המעשן ולדמיין שמישהו עיניים לעצום נסו

מגיבים?״ אתם איך

ושיפוט. ביקורת ללא התלמידים לתגובות יתייחס המורה

זהו — כה שלילי הוא אם מדוע, הכיתה, תגובת לפי לחשוב, ננסה ימשיך׃ ״בואו המורה

על לותר אפשר מסכימה, אני ציקי, לעשן?״ רבים צעירים זאת בכל מתחילים שיפוט!,

האמירה ״כה שלילי״

לשמש ״קרניים״ להוסיף נא — למאייר

עישון

אותה ולהשאיר  בריסטול על אותה להעתיק רצוי אסוציאציות״. ב״שמש ייעזר המורה 

העיון. לנושא המוקדשת בפינה

הדברים לכל  עתידית׃ התייחסות תוך התלמידים עמדות את יסכם המורה  — ÌÂÎÈÒ
שעלו נוספים (ונושאים במשפחה נזקי עישון, עישון פרסום, חברים, השפעת — שהעליתם

התוכניתכנית. בהמשך נתייחס — בכיתה)
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בנושא התלמידים של ועמדותיהם רגשותיהם בעיבוד לעיבוד הקשורה נוספת פעילות זוהי

העישון.
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וכלי חלקות בריסטול שמיניות להוסיף רצוי כן, כמו שלטים3, 9 בחדר תולה המנחה .1

עצמו. משל שלט להוסיף מהשלטים, עם אף אחד מזדהה שאינו למי שיאפשרו כתיבה,

מזדהה. הוא איתו בשלט לבחור מהתלמידים אחד כל על .2

לנסח קבוצה כל על זהה,. בחירה שלהם תלמידים קבוצות יתקבצו השלטים ליד .3

בשלט. לבחירה נימוקים

את בצדק קבוצתו לשכנע בשם ומנסה למעגל נכנס קבוצה כל של  נציג — במליאה .4

עמדה ששינה מי על הדיון. בעקבות ובדעות בבחירות שינוי לאפשר המנחה על בחירתם.

חברי לחייב אפשר  עמדות,  שינוי אין ואם במידה עמדתו. את שינה  מדוע  לנמק —

מנוגדת. עמדה בעד נימוקים ולטעון לגייס אחת קבוצה

העבודה. של עומד בשלב זה סיכום׃ היכן אני סבב .5

את התלמידים בפני ויציג בכיתה שעלו בנושאים התלמידים עמדות את יסכם המורה

תכניה. על התוכניתכנית

ÌÈ„‚È‰‰ ˙ÓÈ˘¯

איתה. להתמודד החברה שעל בעייתית תופעה — עישון .1

חוק. פי לאסור אותו על יש צורך הבריאות ולכן — מסכן את עישון .2

.in שמעשן הוא מי חברתי. קשר ליצירת אמצעי עישון — .3
לבגרות. מדומה סמל — העישון .4

לחצים. ומפחית כעסים עם להתמודד מאפשר — העישון .5

אופי. חלש הוא — המעשן .6

כמקובל וכמצליח. כחזק, החברה ע״י המעשן נתפס .7

בכך. להתערב זכות לחברה ואין פרט כל של האישי עניינו — עישון .8

אמיתית. לבגרות סמל — העישון .9

אמיתית. לבגרות סמל — העישון

באריאל. הביניים יועצות בחטיבות ברזילי, ואוסנת נוגה נחשון ע״י נכתבה  הפעילות 3

לקבל צריכה זו הערה
ליד הכותרת. מספר
״ברח״ הכיתוב ציקי,
בעמוד להיות וצריך

הקודם


