
  סדנא
באירועי שתיית אלכוהול בקרב ,  מצוי מול רצוי בדרכי התערבות ותגובה
  תלמידים

  ניתוח אירועים
  

  1' אירוע מס
  

  .על מסיבה שהתקיימה ביום ששי בבית אחד התלמידים' ביום ראשון נודע לרכזת שכבה ט
  .במסיבה השתתפו רבים מתלמידי ותלמידות השכבה

  .הגיעו למצב של שיכרות, מספר בנים ושתי בנות , חלק נכבד מהמשתתפים שתו אלכוהול
  

  שאלות לדיון
  ?איזה מחשבות ורגשות מעורר האירוע. 1
  ?אם בכלל, תגובת בית הספר,  מה הייתה לדעתכם. 2
  ?מהן דרכי התגובה הרצויות במקרים שכאילו. 3
  
  

  2 'אירוע מס
  .היא שיכורהנמצאה בשרותי בית הספר כש,   עולה חדשה מחבר העמים'נערה מכיתה י

  .האם לא התייחסה לאירוע  האלכוהול ברצינות. מחנכת הכיתה  הודיעה על כך טלפונית לאמה
  

  שאלות לדיון
  ?איזה מחשבות ורגשות מעורר האירוע. 1
  ?אם בכלל, תגובת בית הספר,  מה הייתה לדעתכם. 2
  ?מהן דרכי התגובה הרצויות במקרים שכאילו. 3
  
  

  3' אירוע מס
  קבוצת תלמידים חזרה מבילוי הפנאי בלילה. יצאו לטיול שנתי לאילת'  יאתלמידי כיתות

  .אחד התלמידים שהשתכר נפל ופתח את השפה.  לאכסניה כשחלק מהנערים שתויים
  .חברם לכיתה דיווח כי הם שתו מספר כוסות של בירה ווודקה

  
  שאלות לדיון

  ?איזה מחשבות ורגשות מעורר האירוע. 1
  ?אם בכלל, תגובת בית הספר,  הייתה לדעתכםמה . 2
  ?מהן דרכי התגובה הרצויות במקרים שכאילו. 3
  
  

  ? האם יש צורך בקביעת נהלים אחידים לאכיפה במערכת החינוך–דיון לסיכום הסדנא 



  ייעוץ והדרכה, אבחון  רמת הבעיה,                              מהם  צרכי מערכת החינוך לטיפול
  ?                      לנוער ולמשפחה       

  .עלה בכתב את כל הנקודות שעלו בקבוצה ובסיכום הדיוןת שמתני רשמ –למנחה 
  
  
  

    תפקיד המדריך -סים "מה עושים עם המב
  סדנא

  
  
  

   –דיאלוג בקבוצה  על הנושא 
  

  ? ס  משפיע ומגדיר את תפקיד המדריך"באיזה אופן תפקיד המב
   -לחשיבה ודיוןנקודות 

  
  
  ?סים" מה היו פעילויותיך סביב נושא המב–כמדריך . 1

  ?                   כיצד זה שינה את תפקיד ההדרכה
  ?האם זה גרם אכן לשינוי?                     מה הערך המוסף שקיבלת כמדריך השנה 
  ?                     מהן  המחשבות  והתחושות הנלוות לשינוי

  
  
  .סים לשנת הלימודים הבאה"מלצות לתכנון העבודה מול המברעיונות  וה. 2
  
  

. מני רשמת שתעלה בכתב את כל הנקודות שעלו בדיון–למנחה 
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