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التعلّم من أجل اازدهار
تعلم الشباب ي حركة امرشدات وفتيات الكشافة
يشارك يومياً  10مليون من الشباب ي حركة امرشدات وفتيات الكشافة حول العام .يَ ْن ُمون
ي ثقة ،ويطورون مهاراتهم الحياتية ،ويأخذون زمام امبادرة ي مجتمعاتهم ،بتمكن وإلهام
من القادة والقائدات امتطوعن.
وكأعضاء ي حركة امرشدات وفتيات الكشافة ،هم جزء من الجمعية العامية للمرشدات
وفتيات الكشافة ،أكر حركة تعليمية للفتيات والشابات ي العام .ومعاً نعمل من أجل عام
تحصل فيه جميع الفتيات عى التقدير.
إذا ً ،كيف تتيح حركة امرشدات وفتيات الكشافة خرات تعلّمية لتمكن الشباب؟ من خال
نهج فريد مؤسس عى القيم ،تتشاركه امرشدات وفتيات الكشافة حول العام.
إن نهج الجمعية العامية لتعلم الشباب بسيط وفعال:

الجمعية العامية للمرشدات وفتيات الكشافة هي حركة تعليم غر رسمي....
 ...تستخدم طريقة حركة امرشدات وفتيات الكشافة التعليمية ...
 ...لتنمية القيم ...
 ...وامهارات الازمة للحياة ...
 ...التي مكّن الفتيات من الوصول إى أقى إمكاناتهن ...
 ...واتخاذ خطوات فعالة لتغير العام...

الجمعية العامية للمرشدات وفتيات
الكشافة هي حركة تعليم غر رسمي...
مثل العديد من منظات الشباب ،تستخدم الجمعية العامية للمرشدات أساليب تعليمية
غر رسمية لتحقيق رسالتها ي مكن الفتيات والشابات من تحقيق كامل قدراتهن كمواطنات
مسؤوات ي العام.
التعليم غر الرسمي هو برنامج مخطط للتعليم الشخي وااجتاعي ،مصمم من أجل
تحسن مجموعة من امهارات والكفاءات ،خارج الهياكل التعليمية الرسمية.

”

من خال تشجيع الطفل ي إطار رغباته الطبيعية ،بداً من
إعطائه التعليات التي تعتقد أنه يتعن عليه أن يفعلها ،فإنه
مكنك تعليمه عى أسس أكر صابة وبعدا ً ي امدى .إنها فقط
العادات و التقاليد التي تقتي أن يكون التعليم عماً مرهقاً
بادن باول ،حواي عام 1913

“

 ...تستخدم طريقة حركة امرشدات وفتيات
الكشافة التعليمية ...
تستخدم الجمعية العامية طريقة فريدة من خمسة أجزاء لدعم تعلم الشباب ،تعرف بطريقة
حركة امرشدات وفتيات الكشافة:

التعلم ي مجموعات صغرة
حيث نتعلم أن يدعم كل منا اآخر ،أن نتفاوض ،وأن نتخذ القرارات بشكل
دمقراطي ،أن نعلن عن احتياجاتنا ونؤكد عليها ،أن نحل امشاكل معاً ،ونتوى
زمام القيادة.

مساري ،خطوي
نتعلم احرام اأفراد ،اتخاذ خياراتنا الخاصة ،أن نتعلم بأفضل وسيلة تناسبنا،
وأن نثمن إنجازاتنا ،أن نتعاون وا نتنافس ،أن نكون واثقن ي أنفسنا.

التعلم بامارسة
نتعلم أن نواجه التحديات ،وأن نتعلم من خال التجربة ،أن نخاطر ،ونرتكب
اأخطاء ،أن نشارك ،وننتبه ما يدور حولنا ويقوله اآخرون.

التواصل مع اآخرين
نتعلَم تقدير اآخرين ،وتقدير التنوع ،أن نستمع ونتصل ،أن نحدث فرقاً ،وأن
نتشارك وجدانياً ونتواصل

التواصل مع عامي
نتعلم أن نكون مواطنات فاعات ،أن تتسخ أيادينا ،ونتمتع بالهواء الطلق ،أن
ننخرط ي مجتمعنا ،ونتحدث عانية من أجل التغير ،وننتبه لعامنا اأوسع.

 ...لتنمية القيم ...
كمنظمة مؤسسة عى القيم ،فإن الجمعية العامية للمرشدات وفتيات الكشافة تؤمن بأن
تنمية القيم أمرا ً أساسياً لنمو الشخصية.

النزاهة

القيم اأساسية
للجمعية العامية
هي:

امواطنة

الروحانية

العيش بصدق وأمانة ي إطار نظام القيم
الخاص بك ،مع احرام الذات وتقديرها.
وتحمل مسؤولية أفعالك وردود أفعالك.
أعــضــاء فاعلن وواعـــن ي امجتمع،
يحرمون بعضهم البعض ،ويقدرون
التنوع ،ويساهمون ي إحــداث فارق
إيجاي ي العام.

ااعراف بامعتقدات الشخصية وتنميتها.

تُقدم امرشدات وفتيات الكشافة إلتزامها معيار مشرك مثله الوعد والقانون .وتستخدم كل
منظمة عضو وعدها وقانونها ي تحقيق قيم الجمعية العامية وفتيات الكشافة أعضائها،
واستكشاف تلك القيم ي أنشطتها.
تطبق برامج الجمعية العامية هذه القيم من خال الركيز عى القضايا ذات الصلة بالفتيات
والشابات ،وتشجعهن عى النظر إى ما هو أبعد من حياتهن الشخصية؛ ليك ِون فهاً ووعياً
حول العام اأوسع وكيف مكنهن كمواطنات عاميات أن يحدثن فارقاً.

 ...وامهارات الازمة للحياة ...
تُ ِعد الجمعية العامية للمرشدات وفتيات الكشافة أعضائها ليزدهرن ي عام ريع التغر ،ومكنه ّن من عيش
الحياة التي يرغن ي قيادتها .فامرشدات وفتيات الكشافة يتعلمن امهارات الحياتية التي ته ّمهن ،مها كان
امسار الذي يخرن اتباعه.

الشخصية
كقائدات يتمتعن بالوعي الذاي والثقة ،نحن نأخذ زمام امبادرة لوضع وتحقيق اأهداف
عى امستوى الفردي وبالعمل مع اآخرين.

اإبداع
نحن نتمتع بالتفكر اإبداعي وبامرونة ي حل امشاكل .نحن نوجه تعلّمنا ذاتياً للحصول
عى امعلومات وتقييمها وتطبيقها ،ونتوصل إى حلول مبتكرة.

امواطنة
نحن ناشطات ي مجتمعاتنا امحلية ،ونتواصل مع العام اأوسع .نحن نريد أن نقوم بخطوات
فعالة لنجعل العام مكاناً أفضل.

ااتصال
نحن نُعرِب عن أفكارنا بثقة للجاهر مختلف أنواعها .نحن مستمعات جيدات ،ونُجيب
عى اآخرين بتفهم

التعاون
نحن اعبات فريق بحق ،نفهم كيف نعمل بإيجابية مع الناس ونهتم بالتنوع.

اإلتزام
نحن ملتزمات بتعلمنا الخاص وبتنميتنا الخاصة ،ونستثمر فيها طوال حياتنا.

 ...التي مكّن الفتيات من الوصول
إى أقى إمكاناتهن ...
تُنشئ برامج امرشدات وفتيات الكشافة مساحة آمنة للفتاة لتنمو ككل .حيث تنمو فكرياً
وجسدياً واجتاعياً وعاطفياً ومعنوياً وروحياً من خال أنشطة تناسب عمرها .وحيث تواجه
تحدي أن ترى نفسها كقائدة ،وتنمي امهارات والثقة الازمة أخذ زمام القيادة ي العام
اأوسع.

برامج الجمعية العامية للمرشدات وفتيات الكشافة العامية...
تستكشف القضايا التي تهم الفتيات والشابات ،ومكن استخدامها من قبل جميع امنظات اأعضاء
بالجمعية العامية.
وتتضمن:
كوي أنت التغير – دليل للعمل ي مجتمعك
حرة أكون أنا – يبني الثقة بالجسد وتقدير الذات
أصوات ضد العنف
تصفح بذكاء – ملف للسامة عى اإنرنت
ملف معاً نستطيع تغير عامنا عن اأهداف اإمائية لألفية
ملفات يوم الذكرى العامي ،وتغطي أهداف مختلفة من اأهداف اإمائية لألفية كل عام
ملفات عن تغر امناخ والتنوع ومواضيع بيئية أخرى
مكنكم تحميلها من www.wagggs.org

 ...واتخاذ خطوات فعالة
لتغير العام...
تتعرف امرشدات وفتيات الكشافة عى مجتمعاتهن وينمن اهتامهن بالقضايا العامية .كا يبنن ثقتهن ي
أخذ زمام القيادة والتحدث عانية ،وينمن القيم التي تحفزهن عى وضع ما تعلمنه موضع التنفيذ.

أكر من  100عام ،طاما كان إحداث فارق من القيم اأساسية للتعليم ي الجمعية العامية
للمرشدات وفتيات الكشافة .واليوم ،تؤمن الجمعية العامية أن الفتيات الاي يحصلن عى التمكن
مكن أن يذهن أبعد من ذلك ،فبإمكانهن تغير العام.

هل تريدون معرفة امزيد؟
إقرأوا “مستعدة للتعلّم ،مستعدة للقيادة”:
دليل ابتكار تجارب وخرات تعلّم مذهلة
www.wagggs.org/en/resources/document/view/24907

هل تريدين أن تكوي جزءاً من الرحلة؟
اتصي بـ:
youthlearning@wagggs.org
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شكراً!
ِ
وجدت فيه
نأمل أن تكوي قد استمتعتي بالتعلم من أجل اازدهــار ،وأن تكوي قد
أدا ًة مفيد ًة للتأمل ي كيفية تطبيق الطريقة التعليمية ي أنشطتك للمرشدات وفتيات
الكشافة.
إذا كنت ترغبن ي معرفة امزيد عن عمل الجمعية العامية للمرشدات وفتيات الكشافة
ي مجال الرامج التعليمية ،نرجو التواصل مع youthlearning@wagggs.org

