שיחה אישית לפני כניסה לשכב"ג

גוף השיחה
סיכום שנת ההכנה

הכנות מקדימות

•איך הרגשת בשנת ההכנה?

•האם דיברת עם הקבוצה על המוגבלות שלך?

מי? רצוי שאת הריאיון יקיימו המדריך הקודם של החניך (שהעביר את שנת ההכנה וכבר קיימים ביניהם יחסי
אמון) והמדריך או הרכז שעתידים ללוות אתו בשכבה הבוגרת.

•האם היא הייתה שונה מהשנים הקודמות בתנועה?
•מה היה לך חסר? מה היה לך חדש?

•אם כן ,איך הרגשת? אילו תגובות קיבלת? איך זה
השפיע? אם לא ,מדוע?

מתי? את הריאיון יש לקיים בסוף שנת ההכנה או במהלך הקיץ הקודם לשנת הפעילות הבאה.

•ספר על חוויה חיובית שזכורה לך במיוחד?

•איך התמודדת עם קשיים שהיו לך?

איפה? יש לקיים את הריאיון במקום שקט ,מוכר ובטוח עבור החניך ,עם כמה שפחות הסחות דעת .רצוי בתוך
חדר בסניף וללא שולחן גדול המפריד בין האנשים.

•ספר על חוויה שלילית שזכורה לך במיוחד?

•מי סייע לך להתמודד?

•איך הרגשת עם הקבוצה?

•איך הייתה לך ההתנסות בהדרכה?

•עם מי הכי התחברת?

•מה למדת על עצמך?

• במה עזרה לך השנה הזו?

•במה אתה הכי גאה בעצמך?

איך? יש לנסח את השאלות בצורה פשוטה ,קצרה וברורה ,להסביר מושגים שאינם ברורים ולהיות רגישים לאי
נוחות שאולי יגרמו חלק מהשאלות.
דגשים  -יש לעבור לפני הריאיון על השאלות .ניתן ורצוי להתאים את השאלות לחניך ואין צורך לשאול את כל
השאלות בראיון.

פתיחה

במה אני טוב?

במה קשה לי?

יש ליצור תחושה נעימה ובטוחה.
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•	

איך אתה מרגיש לקראת השיחה שלנו?

•	

האם אתה יודע על מה אנחנו הולכים לשוחח? (הסבר בכמה מילים על השיחה)

•	

האם אתה מכיר את המשתתפים? (אם יש צורך עורכים סבב היכרות קצר)
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תיאום ציפיות לקראת השכבה הבוגרת
•מה אתה יודע על השכבה הבוגרת?

•האם נוח לך לדבר על המוגבלות שלך?

•מה עוד אתה רוצה לדעת או לשאול? בשלב זה ניתן
להרחיב לפי הדברים שהחניך יעלה.

•האם תרצה שאנחנו בשכבה הבוגרת ובצוות נדבר
על זה?

•האם יש לך חששות לקראת הכניסה לשכבה
הבוגרת?

•מה חשוב לך שידעו? מה חשוב לך שלא ידעו?
•האם תרצה להיות חבר בצוות?

•למה אתה הכי מצפה בשכבה הבוגרת?

•מה זה אומר לדעתך להיות חבר בצוות?

•האם יש דברים שאתה צופה שיהיו לך קשים?

•אם כן ,האם יש תפקיד מסוים שאתה חושב שיתאים
לך?

•הפעילות בשכבה הבוגרת היא פחות קבועה
ומסודרת מהפעילות בשכבה הצעירה ,איך אתה
מתמודד עם יציאה מהשגרה?

•איך אנחנו נוכל לסייע לך להצליח בשכבה הבוגרת?
מה אתה צריך מאתנו?

סיכום
•איך הרגשת בשיחה?
•האם יש עוד דברים שחשוב לך להגיד ולא שאלנו?
אמור מספר מילות סיכום ,תודה לחניך ששיתף בתחושות ובחוויות שלו ואחל לו בהצלחה.
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