ההדרכה בידיים שלנו.
חברי השכבה הבוגרת בתנועת הצופים חזק!

קרה לכם פעם שהרגשתם ש"-וואלה ,אתם יכולים הרבה יותר !" ,שאתם יודעים שאתם יכולים לשנות ,אבל
אתם לא מוצאים את הדרך?
קרה לכם שכאשר כתבתם פעולה ,ולאחר שרשמתם את השיקוף מצב ,הערכים ,ואת המטרות ,והגעתם
לכתיבת הפעולה עצמה .אבל לפתע מצאתם את עצמך שקועים במחשבה " יופי! ,עכשיו איך אני עושה את
זה!?" או " איך ריבונו-של-עולם אני מעביר את הערכים האלו? " או שפשוט לא מצאתם הדרך להעביר את
הערכים והמטרות שתכננתם?

קרה לכם שכתבתם פעולה -וכבר הייתם בטוחים במאת האחוזים שהיא תצליח ! ,ושאתם באמת תצליחולשנות
משהוא משמעותי וחשוב אצל החניכים ! ,אבל -בסופו של דבר ,התאכזבתם נורא לגלות שהעברתם רק
במקצת את הערכים והמטרות שקיוויתם לטפח בתחילת הדרך? ..
קרה גם לכם שהרגשתם שאתם ממש רוצים לפתח אצל החניכים שלכם מיומנות מגניבה או להנחיל להם ערך
שמאוד חשוב לכם..,אבל אתם לא מוצאים את הדרך?
האם הרגשתם שלפעמים בגלל איסורים מסוימים אתם נאלצים להתפשר על
האמיתית שלכם?

פחות ,ולמצות פחות מהיכולת

אתם גם מרגישים לפעמים שאנחנו לא ממשים את המטרות שלנו ,שאנחנו לעיתים נופלים חסר תחתית -ולא
מוצאים את הדרך להיחלץ ממנו?
והאם יש בכלל דרך מילוט שכזו?
אם גם אתם שואפים למיקסום ומיצוי
היכולות שלנו-כתנועה ,אם גם אתם
שואפים לקידום התנועה .אם גם
אתם שואפים להדרכה ברמה גבוהה
יותר ,אם גם אתם שואפים ל הצלחה,
הגיע הזמן שנשפיע.

חברים יקרים,
המצב בתנועה כיום מבחינה הדרכתית אינו נופל
מהרמה בתנועות המקבילות לנו ,ולפי דעתי אינו
ממצה את יכולתנו ,אנחנו -חברי התנועה מסוגלים
להרבה יותר ! אנו מסוגלים לחנך ,לשנות ולטפח! אך
כרגע -אנחנו רחוקים במקצת ,ולא מנצלים את מלא
יכולותינו..

אם אנחנו יכולים ל קדם את רמת ההדרכה בתנועה,
אז למה לא?

" אתה צריך לחשוב בכל מקרה ,אז למה לא לחשוב בגדול? "

(דונלד טראמפ),

ואם אנחנו כבר מחנכים ,אז למה לא לחנך עד-מאוד?

במועצת התנועה ה-נ"ה תעלה הצעה שעתידה לקדם ,לשפר ,לפתח ,ולהעצים את התנועה שלנו.
עתיד התנועה תלוי בהחלטה

שלך.

..........................................................................

ההדרכה בידיים שלנו,
אסור לנו לתת לה לברוח..

למידע נוסף:

http://g.zofim.org.il
** רוצים לעזור בקידום הפרויקט? נשמח אם תפיצו את הכתבות(בגרסת ההדפסה) הכתובות באתר

