
 אומץ
  אורך הפעילות: חצי שעה-שעה.

  עזרים: אין.
 רציונל: שיח המשך לערבים חברתיים בנושא מוגבלות ובחופש בגבולות שמטרתו לגייס את הקבוצה

 לתקשורת פתוחה יותר, לתת את הלגיטימציה להתבטא גם אם אני לא בטוח מה תהיה התגובה של האחר.
  ניתן לבחון את האומץ בזמן אמת בשיח הקבוצתי המונחה.

  מהלך הפעילות:
  *לבקש לשבת לא ליד מי שמכירים דווקא :)

 סבב מחמאות ושמות - לומר את שמו של מי שיושב למינך ולתת לו מחמאה1.

 מה זה אומץ? להיות אמיץ? איך זה נשמע ?2.

 האם אתם מכירים מישהו אמיץ?3.

 האם הייתם פעם אמיצים ?4.

 תרגיל מעשי: לבקש ממישהו במעגל לפנות לאחר ולפתוח איתו בשיחה (מה נשמע, מה שלומך?)5.
 האם צריך בשביל זה אומץ? (אם פנה לאדם שכבר מכיר, לאתגר ולהפנות לאדם שלא מכיר

 לבקש ממישהו במעגל לפנות לאחר ולספר לו איך הוא מרגיש היום . האם צריך בשביל זה אומץ?6.
 (להפנות לאדם שלא מכירים)

 לבקש ממישהו במעגל לפנות לאחר ולספר לו על משהו קשה שקרה לו. האם צריך בשביל זה7.
 אומץ ? (כנ"ל)

 הנחייה מסכמת התנסויות: כשאנחנו בסביבה מוכרת קל לנו יותר לתקשר כי אנחנו יכולים לצפות8.
 את התגובות של מי שעומד מולנו. עם מישהו זר, עולה לעיתים פחד להביע את עצמי כמו שאני כי
 אני לא יודע איך זה יתקבל אצלו. למה זה ככה לדעתכם? מה קורה לי כשאני פוגש לראשונה אדם

 זר?
 במעגל הזה אנחנו יכולים להתאמן באומץ. תרגיל : לנתח סיטואציה אמיתית ממפגש עם זמר אחר9.

 שלא הכרתי. לעודד  לספר על דוגמאות אמיתיות מהמקהלה. סביבה בטוחה וכך נוכל ללמוד
 מהתנסות .

 סיכום: לפעמים זה לא כזה פשוט לדבר עם אחרים. אנחנו חושבים הרבה - מה יחשבו עלי? יכול10.
 להיות שאם אחשוף את עצמי באמת, אחווה תחושה של פחד, אשמה ובושה. אנחנו מנסים

 להימנע מתחושות אלה ולפעמים אנחנו מפספסים את עצמנו ואת חווית החיים או אדם חדש בחיינו
 רק בגלל הפחד. "אומץ הוא לא לפחד להרגיש פחד" מארי קולווין (עיתונאית שסיקרה מלחמות

 עבור עיתון בריטי משנות השמונים ועד יום מותה.)
 10. לכתוב יחד משפט אחד מתוך הקבוצה שמסכם את השיח שהיה - (לאחר מכן חוזרים לפורום הגדול,

 מאגדים את המשפטים על הלוח ובונים שיר שמסכם אצל כל הקבוצות.)
 


