עמותת 'לדעת-לבחור נכון' פועלת לקידום
שיח על מיניות בריאה ,שוויונית ,מכבדת ובטוחה
באמצעות תוכניות חינוכיות מגוונות לקהלי יעד שונים :מתבגרים.ות,
נשים ,גברים ,הורים ומורים.

להלן מגוון התכנים שאנו מציעים ,ניתן לבחור חלק מהתכנים ו/או לגבש סדנא בהתאם לצרכים -

ס ד נ ת ג י ל ה ה ת ב ג ר ו ת כיתות ז'  -ח'  -ט'

היכרות עם השינויים המתחוללים בעקבות ההתפתחות המינית :שינויים פיזיים ,הורמונליים ,רגשיים .כמו כן יש
התייחסות לנושאים של דימוי עצמי ודימוי גוף במטרה להפחית חששות ופחדים שונים.

סדנת מין ומיניות כיתות ט'  -יב'

מתן ידע וכלים להכרות וחיזוק הקשר עם המיניות שלנו ,תוך כדי מסירת מידע על איברי המין ,ושבירת מיתוסים על
יחסי מין.

שיקולים לקיום יחסי מין ואמצעי מניעה כיתות ט'  -יב'

העלאת השיקולים הפנימיים והחיצונים לצורך קבלת ההחלטה לקיום מגע מיני באופן חיובי ומודע ,והגדרת מוכנות לקיום יחסי
מין )רצון הדדי ,קשר רגשי ,לקיחת אחריות ,תקשורת ,מחויבות(.
הבנת השימוש באמצעי מניעה הרלוונטיים עבור בני ובנות נוער ,יתרונות וחסרונות; העלאת המודעות לסוגית
הקושי של בני ובנות נוער בשימוש אמצעי מניעה .קיימת אופציה להרחבה של מחלות מין – סקירת מחלות מין
שונות ,דרכי הדבקות ,זיהוי ,טיפול ,וכן מניעה של הדבקות במחלות.

קשר זוגי בריא כיתות ט'  -יב'

העלאת המודעות של השפעת תפיסות מגדריות בתוך זוגיות ,הצגת שלבי התפתחות קשר זוגי ,בחינת המאפיינים
של זוגיות בריאה וזוגיות שאינה בריאה.

פורנוגרפיה ודימוי גוף כיתות ט'  -יב'

רכישת כלים לצפייה ביקורתית/מודעת כלפי תכנים פורנוגרפיים; מתן ידע לזיהוי 'אידיאל היופי' כתופעה
חברתית ותרבותית ,והענקת כלים לפיתוח ראייה ביקורתית כלפי התופעה.

סדנאות לצוותי חינוך

צוותים חינוכיים נחשפים מדי יום לסיטואציות שונות בתחום המיניות :התנהגויות והתבטאויות מיניות שונות
במפגש הלא פורמלי עם התלמידים/ות )כגון בהפסקות ובטיולים( ,שאלות ודילמות העולות מהתלמידים/ות,
התייחסות לאירועים מיניים קשים שעולים בתקשורת.
בידי הצוות החינוכי היכולת לתת מענה וכלים עבור התלמידים/ות סביב תכנים אלו .אנו מציעות סדנאות בנות
כשעה וחצי עבור מחנכות/ים.
הסדנא תאפשר מתן כלים לשאלות "למה" ו"איך" לדבר על מיניות בריאה עם התלמידים ,בדגש על מתן ידע מקצועי
אודות התפתחות מינית של מתבגרים/ות ,מאפיינים ואתגרים .תוכן הסדנאות פותח בליווי אנשי מקצוע מנוסים
בתחום המיניות ,והסדנאות מותאמות לצרכי האוכלוסיות השונות .הסדנאות מועברות על ידי צוות מנחים/ות
מקצועיים ומנוסים.
בהזמנה של מעל  20סדנאות לתיכון ,הסדנא תינתן בחינם .בהזמנה של פחות מ 20-סדנאות לתיכון ,עלות הסדנא כ 550-ש״ח

לפרטים נוספים ותיאום סדנאות:
ליטל הולצר -סינקלר
 | education@ladaat.org.il | 0524684059רח׳ פועלי צדק  2קומה ) 3בתוך אל הלב( ,ירושלים

