உலக நிைனவு கூறும் தினம் 2020
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பன்முகத்தன்ைம ஒரு பணக்கார நாடாைவ உருவாக்குகிறது
என்பைத நாம் அைனவரும் அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்,
ேமலும் நாடாவின் அைனத்து நூல்களும் எந்த நிறத்தில்
இருந்தாலும் அைவ மதிப்பில் சமமாக இருப்பைத நாம் புரிந்து
ெகாள்ள ேவண்டும்
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உலக நிைனவு கூறும் தினம் 2020-க்கு வரேவற்கிேறாம்
உலக நிைனவு கூறும் தினம் என்றால் என்ன?

உலக நிைனவு கூறும் தினம் என்பது சர்வேதச நட்பின் ஒரு தினம், உலெகங்கிலும் உள்ள

சாரணியர்கள் மற்றும் சாரணர்கள் ஒேர குரலுடன் வந்து, ெபண்கைளப் பாதிக்கும் பிரச்சிைனகள்
குறித்துப் ேபசுவதுடன், உலெகங்கிலும் உள்ள 10 ேகாடி சாரணியர்கள் மற்றும் சாரணர்களுக்காக நிதி
திரட்டும் தினம் இது.
1926 முதல் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் உலக நிைனவு கூறும் தினத்ைத நாம் ெகாண்டாடி வருகிேறாம். அந்த
ஆண்டின் 4-வது அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்க உலக மாநாட்டில், சாரணியர்கள் மற்றும்
சாரணர்கள் அெமரிக்காவில் சந்தித்தேபாது உலக நிைனவு கூறும் தினத்திற்கான ேயாசைன முதலில்
உயிர்ப்பிக்கப்பட்டது.
சர்வேதச
இயக்கத்தின்
ஒரு
பகுதியாக
இருக்கும்
அைனவரும்
ஒருவருக்ெகாருவர் நிைனவு கூர்ந்து நன்றி மற்றும் பாராட்டுகைளத் ெதரிவிக்கும் ஒரு சிறப்பு ஆண்டு
நாள் ஒன்று இருக்க ேவண்டும் என்று அவர்கள் ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
பிப்ரவரி 22 ேதர்வு ெசய்யப்பட்டது, ஏெனனில் இது சாரணர் இயக்கத்தின் ேதாற்றுனர் லார்ட் ேபடன்பவல் (Lord Baden-Powell) மற்றும் உலக தைலைம சாரணியராக இருந்த ஓேலவ் ேபடன்-பவல் (Olave
Baden-Powell) ஆகிேயாரின் பிறந்தநாள்.
கடந்த ஆண்டு உலக நிைனவு கூறும் தின ெகாண்டாட்டங்கள் 3 கருப்ெபாருள்கள் மூலம் ஒரு
பயணத்ைதத் ெதாடங்கின:

தைலைமத்துவம்

பன்முகத்தன்ைம,
நியாயம் மற்றும் ேசர்த்தல்

அைமதிைய
உருவாக்குதல்

2019 உலக நிைனவு கூறும் தினம் விைளயாட்டு அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்க
தைலைம மாதிரிப் படிவத்ைத ஆராய்வதன் மூலம் வரர்கள்
ீ
தங்கள் தைலைமத்துவ
திறன்கைளப் பயிற்சி ெசய்வதற்கான வாய்ப்புகைள உருவாக்கியது. இந்த உலக நிைனவு
கூறும் தினம் விைளயாட்டு இந்த கருப்ெபாருைள ெகாண்டு உருவாக்குகிறது மற்றும்
உலகத்
தைலைமத்துவத்ைத
ஆராய
உதவுகிறது
உலைக
மற்றவர்களின்
கண்ேணாட்டிலிருந்து பார்ப்பது, ேசர்த்தல் மற்றும் நியாயத்ைத வளர்ப்பது.
Want to know more about worldly leadership and the WAGGGS leadership model? Read
our Girl Guide and Girl Scout leadership model summary:
https://www.wagggs.org/documents/2880/leadership_model_ENGLISH_WEB.pdf
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சாரணியர்கள் மற்றும் சாரணர்கள் ஒவ்ெவாரு நபைரயும் அவர்களது இனம்,
ேதசியம், இனம், மதம், வயது, திறன், ேதாற்றம், பாலினம், அைடயாளம்
அல்லது அனுபவம் ஆகியவற்ைறப் ெபாருட்படுத்தாமல், அவர்கள் யார்
என்பதற்காக மதிக்கிறார்கள். இந்த உலக நிைனவு கூறும் தினம், மற்றும்
ஒவ்ெவாரு நாளும், அைனவருக்கும், அவர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் இது
உண்ைமயாக இருக்கும் ஒரு உலகத்ைத உருவாக்க உைழப்பதன்
முக்கியத்துவத்ைத நாம் அங்கீ கரிக்கிேறாம்.
150 நாடுகளில் 10 ேகாடி சாரணியர்கள் மற்றும் சாரணர்களுடன் ஒரு
உலகளாவிய இயக்கமாக - அைனத்துேம மாறுபட்ட பின்னணிையயும்
அனுபவங்கைளயும் ெகாண்டைவ - நம் அனுபவங்கைள இைணத்து
பகிர்வதன் மூலம் நம்ைமப் பற்றியும், மற்றவர்கைளப் பற்றியும்,
உலகத்ைதப் பற்றியும் ஒரு ெபரிய அளவில் கற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
இந்த ஆண்டின் உலக நிைனவு கூறும் தின விைளயாட்டு, வாழும் நூல்கள்
(Living
Threads),
நமது
இயக்கத்தில்
இந்த
பன்முகத்தன்ைமையக்
ெகாண்டாடுகின்றது. ‘பன்முகத்தன்ைம, நியாயம் மற்றும் ேசர்த்தல்’ என்ற
கருப்ெபாருள்கைள ஆராயும் ெசயல்பாடுகள் மூலம், பங்ேகற்பாளர்கள்
இந்த கருத்துகைளப் பற்றிய புரிதைல அதிகரிப்பேதாடு, ேமலும் அன்றாட
வாழ்க்ைகயில் அவற்ைறப் பயன்படுத்துவதற்கான திறன்கைள வளர்த்துக்
ெகாள்வார்கள்.
தனிப்பட்ட நூல்கள் ஒன்றாக ெநய்யப்படும்ேபாது அைவ ெபரியதாகவும்
வலுவானதாகவும் உருவாகின்றன. நாமும் அந்த நூல்கைளப் ேபாலேவ
இருக்கிேறாம்,
அைனவரும்
தனித்துவமானவர்
மற்றும்
சம
மதிப்புைடயவர். பகிரப்பட்ட ேநாக்கத்துடன் ஒன்றிைணவது நமது பலம்.
நாம் வாழும் நூல்கள்!
வாழும் நூல்கள் என்பது உங்கள் குழுவுடன் விைளயாடுவதற்கான ஒரு
ெநகிழ்வான
விைளயாட்டு.
பன்முகத்தன்ைம
என்ற
கருத்ைத
பிரதிநிதித்துவப்படுத்த
நூல்கைளப்
பயன்படுத்துவதன்
மூலம்,
சாரணியர்கள் மற்றும் சாரணர்கள் அவர்கள் எவ்வாறு நியாயம் மற்றும்
ேசர்த்தல் ஆகியவற்ைற நைடமுைறயில் ைவக்க முடியும் என்பைதப்
பிரதிபலிக்க
ஊக்குவிப்பதற்காக
வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது,
ேமலும்
அவர்களின்
சமூகங்களிலும்
அதற்கு
அப்பாலும்
உள்ள
பன்முகத்தன்ைமையக் ெகாண்டாடுகிறது.

5

உலக நிைனவு கூறும் நிதி என்றால் என்ன?
அைத எவ்வாறு ஆதரிக்க முடியும்?

உலக நிைனவு கூறும் தினத்ைத ெகாண்டாடுவதில் ஒரு முக்கிய பகுதியும், 1932 முதல் ஒரு
பாரம்பரியமும், அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்தின் உலக நிைனவு கூறும் தின நிதிக்கு
பணம் திரட்டுவதாகும். உலக சிந்தைன தின நிதி ெபண்களின் வாழ்க்ைகைய மாற்ற உதவும்
உலெகங்கிலும் உள்ள ஆதரவாளர்களிடமிருந்து நாணயங்கைள ேசகரிக்கிறது. .
தைலவர்களுக்கு குறிப்பு:
அைனத்துலக
சாரணியர்
சாரணர்
சங்கம்
என்றால்
என்ன, அது என்ன ெசய்கிறது,
உலக நிைனவு கூறும் தின
விஷயத்தில்
ஏன்
நன்ெகாைடகள்
என்பைத
விளக்கமளிக்க
பங்ேகற்பாளர்களுக்கு
இந்த
பகுதிைய நீங்கள் சத்தமாக
படிக்கலாம்.
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WAGGGS என்றால் என்ன?

WAGGGS என்றால் அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கம்
ஆகும். அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கம் 150 நாடுகளில் 10
ேகாடி ெபண்கைள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, இது உலகின்
மிகப்ெபரிய சர்வேதச அைமப்பாக ஒவ்ெவாரு ெபண்ணுக்கும்
மற்றும் எந்தெவாரு ெபண்ணுக்கும் உதவுகிறது.
100 ஆண்டுகளுக்கும் ேமலாக சாரணியர்கள் மற்றும் சாரணர்கள்
உலெகங்கிலும்
உள்ள
ெபண்களின்
வாழ்க்ைகைய
மாற்றியைமத்து, அவர்களின் முழு ஆற்றைல அைடவதற்கும்,
உலகின் ெபாறுப்புள்ள குடிமக்களாக மாறுவதற்கும் அவர்களுக்கு
ஆதரவளித்துள்ளனர்.
ெபண்கள்
சிறந்தவர்களாக
இருக்க
ேவண்டும்
என்று
அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கம் விரும்புகிறது. இைதச்
ெசய்ய, அவர்களின் தைலைமத்துவதிறன்கைள வளர்த்துக்
ெகாள்வதற்கும், அவர்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சிைனகள்
குறித்துப் ேபசுவதற்கும், அவர்களின் சமூகங்கள் மற்றும்
நாடுகளில் மாற்றங்கைளச் ெசய்வதற்கும் நாம் அவர்களுக்கு
வாய்ப்பளிக்கிேறாம்.

உலக நிைனவு கூறும் தினத்திற்கான நிதி திரட்டல்

ஒவ்ெவாரு நாணயமும் ைபசாவும் நிதிக்கு கணக்கிடப்படுகிறது, ேமலும் உலெகங்கிலும் உள்ள
ெபண்களுக்கு வாழ்க்ைகைய மாற்றும் வாய்ப்புகைள வழங்க உதவுகிறது.
இந்த உலக நிைனவு கூறும் தினத்தில் பணம் திரட்டுவதன் மூலம், மற்ற நாடுகளில் உங்கைளப் ேபான்ற
ெபண்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வித்தியாசத்ைத ஏற்படுத்த முடியும். #InOurHands ெசயல்பாட்டின் ஒரு
பகுதியாக உலக நிைனவு கூறும் தின நிதிைய நீங்கள் ஆதரிக்கலாம் அல்லது நிதி திரட்ட பல்ேவறு
வழிகளில் முயற்சி ெசய்யலாம். அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கம் இைணயதளத்தில் நிதி
திரட்டும் ேயாசைனகைள நீங்கள் காணலாம்: bit.ly/wagggsfundraise

உலக நிைனவு கூறும் தின நிதிக்கு உங்கள் நன்ெகாைடகள் ஏன் முக்கியம்?

உலக நிைனவு கூறும் தினத்தின் மூலம் திரட்டப்படும் நிதி நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது. உலெகங்கிலும்
உள்ள புதிய ெபண்களுக்கு சாரணியர் மற்றும் சாரணர் இயக்கத்ைத அைழத்து வருவதற்கும், நம் சமூகங்கைள
மாற்ற நடவடிக்ைக எடுக்க நம் உறுப்பினர்கைள ஆதரிப்பதற்கும் அைவ நமக்கு உதவுகின்றன.
கடந்த ஆண்டின் நன்ெகாைடகள் எவ்வாறு உதவியது என்பதற்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் இங்ேக:
●
அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கம், குழந்ைத திருமணத்ைத முடிவுக்கு ெகாண்டுவருவதற்கான
ெவற்றிகரமான பிரச்சாரத்ைதத் ெதாடங்கிய (#NoBridesUnder18) சாரணியர்களுக்கும் மேலசிய சாரணியர்
இயக்க தைலைமக்கும் வக்கீ ல் பயிற்சிைய வழங்கியது.
●
அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கம் ஒரு பயிற்சி மற்றும் நிகழ்வுகள் திட்டத்ைத உருவாக்கியது,
அதில் சூடானில் நமது முதல் "அவரது உலகத்திற்காக வழி நடத்துதல்" பட்டைறக்கு ஆதரவளித்தது. இந்த
நிகழ்வு சூடான் பகுதியில் உள்ள ெபண்கள் மற்றும் தைலவர்களுக்கு அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர்
சங்க தைலைம மாதிரிப்படிவத்ைத அறிமுகப்படுத்துவைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்டது

உங்கள் உலக சிந்தைன நாள் நன்ெகாைடகைள எங்கு அனுப்புவது:

உங்கள் நிதி திரட்டும் நடவடிக்ைககைள முடித்து, உங்கள் பணத்ைத ேசகரித்தவுடன், அைத அைனத்துலக
சாரணியர் சாரணர் சங்கத்திற்கு அனுப்ப உங்களுக்கு 2 விருப்பத்ேதர்வுகள் உள்ளன:
•

•

உங்கள் ேதசிய சங்கம் - பல ேதசிய சங்கங்கள் அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்திற்கு
அனுப்ப நன்ெகாைடகைள ேசகரிப்பதால் விவரங்களுக்கு முதலில் அவர்கைளத் ெதாடர்பு
ெகாள்ளவும்
ேநரடியாக அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்திற்கு - நீங்கள் அைனத்துலக சாரணியர்
சாரணர் சங்கத்திற்கு இைணயம் அல்லது காேசாைல, பற்றட்ைட அல்லது வங்கி பரிமாற்றம்
மூலம் நன்ெகாைட அளிக்கலாம். விவரங்கள் அறிய: bit.ly/WTDFund

உங்கள் நன்ெகாைடகைள நாங்கள் ெபற்றவுடன், உங்களுக்கு உலக நிைனவு கூறும் தின ‘நன்றி’கடிதம் மற்றும்
சான்றிதழ் அனுப்பப்படும். உலெகங்கிலும் உள்ள ெபண்களுக்கு ஒரு வித்தியாசத்ைத ஏற்படுத்தியதற்கு எங்கள்
நன்றிையக் காட்டுவதற்கான எங்கள் வழி இது.
உலக நிைனவு கூறும் தின நிதிையப் பற்றிய கூடுதல் தகவகல் அறிய மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்

worldthinkingday@wagggs.org
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பன்முகத்தன்ைம, நியாயம், மற்றும் ேசர்த்தல்
நாம் ெதாடங்குவதற்கு முன், பன்முகத்தன்ைம, நியாயம், மற்றும் ேசர்த்தல் மூலம் நாம் எைதக்
குறிக்கிேறாம் என்பைதப் பார்ப்ேபாம்.
பன்முகத்தன்ைம

ேசர்த்தல்

பன்முகத்தன்ைம என்பது நம் ஒவ்ெவாருவைரயும் ேவறுபடுத்துகிறது - இதில் பல
பரிமாணங்களின் கலைவ உள்ளன; அைடயாளம், திறன், ேதாற்றம், திறைமகள்
மற்றும் எந்தெவாரு குழுவின் பிற பண்புகள், நாம் எப்படி நிைனக்கிேறாம், எைத
மதிக்கிேறாம் மற்றும் நமது கண்ேணாட்டங்கைள வடிவைமக்கும் பின்னணிகள்
மற்றும் அனுபவங்கள் உட்பட. இது எந்தெவாரு குழுவிலும் குறிப்பிடப்படும்
ேவறுபாட்டின் அளைவக் குறிக்கிறது. இதில் சில பரிமாணங்கள் புலப்படும்ேபாது,
பல பரிமாணங்கள் புலப்படுவதில்ைல என்பைத நிைனவில் ெகாள்வது அவசியம்.
ேசர்த்தல் என்பது ஒரு நம்பிக்ைக மற்றும் ஒரு நைடமுைறயாகும். அைனத்து
பின்னணிகள்,
அைடயாளங்கள்,
திறன்கள்,
கண்ேணாட்டங்கள்
மற்றும்
நம்பிக்ைககள் உள்ளவர்கள் தங்கள் சமூகத்தில் ேசர்ந்திருக்க, சாதிக்க மற்றும்
பங்களிக்க சமமான வாய்ப்ைபக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டும் என்பைத ேசர்த்தல்
நைடமுைறகள் மதிப்பிடுகின்றன. ேசர்த்தலுக்கு மக்கள் பன்முகத்தன்ைமைய
மதிக்க மற்றும் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

“பன்முகத்தன்ைம என்பது விழாவுக்கு அைழக்கப்படுவது.
ேசர்த்தல் என்பது உடன் நடனமாட ேகட்கப்படுவது”

ெவர்னா மியர்ஸ்

சமத்துவம்

நியாயம்
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சமத்துவம் என்பது அைனவருக்கும் உரிைமகள் மற்றும் வாய்ப்புகளுக்கு
சமமான அணுகைலக் ெகாடுப்பதாகும். எல்ேலாரும் ஒேர இடத்திலிருந்து
ெதாடங்கி, அைனவருக்கும் ஒேர விஷயங்கள் ேதைவப்பட்டால் மட்டுேம
சமத்துவம் நியாயமானது. சமத்துவம் என்பது ஒரு சிறுமம், அைனவைரயும்
ஒேர மாதிரியாக (சமத்துவம்) நடத்த ேவண்டும் என்றாலும், ெவவ்ேவறு
குழுமங்களுக்கு
நன்ைமகள்
மற்றும்
தைடகள்
(நியாயம்)
உள்ளன
என்பைதயும் நாம் ஒப்புக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
நியாயம் என்பது ஆதரவு மற்றும் வாய்ப்பில் மட்டுமல்லாமல், பலன்களிளும் நியாயமும்
சமத்துவமும் இருப்பைத குறிக்கிறது. ெவவ்ேவறு குழுமங்களுக்கு நன்ைமகள் மற்றும்
தைடகள் இருப்பைத நியாயம் அங்கீ கரிக்கிறது. காலப்ேபாக்கில், அந்த நன்ைமகள் மற்றும்
தைடகள் தீர்க்கப்படாவிட்டால், விைளவுகளின் இைடெவளிகள் (கல்வி நிைல அல்லது
ெசல்வம் ேபான்ற எடுத்துக்காட்டுகளுடன் ெதாடர்புைடயைவ) ெதாடர்ந்து வளரும். ஒரு
சமூகம் அல்லது நாட்டின் வரலாறு, ெகாள்ைககள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இந்த தைடகைள
பராமரிக்கின்றன. நியாயம் என்பது, தனிநபர்களுக்கு சமமற்ற ெதாடக்க இடங்கள் இருப்பைத
ஒப்புக்ெகாள்வதன் மூலம் ெதாடங்கும் ஒரு விைளவாகும், இதன் விைளவாக ஏற்படும்
சமநிைலயற்றல்கைள சரிெசய்து தீர்க்கும். நியாயம் என்பது அைனவரும் ெவற்றிகரமாக
இருக்க ேவண்டியவற்ைற அளிப்பது. சமத்துவம் என்பது அைனவைரயும் ஒேர மாதிரியாகக்
கருதுவது.

“சமத்துவம் என்பது அைனவருக்கும் ஒரு காலணிையக் ெகாடுப்பது.

நியாயம் என்பது அைனவருக்கும் ெபாருந்தக்கூடிய ஒரு
காலணிையக் ெகாடுப்பது”

நஹீத் ேடாசனி
சமத்துவம்

நியாயம்

These dehnitions have been deve¦oped by using a b¦end of information from the fo¦¦owing sources:
Diversity: Canadian Centre for Diversity and ¦nc¦usion
McCune Foundation:
h5p://mccunefoundation.org/wp–content/up¦oads/2◇13/◇5/C¦osario–de–terminos–de–justicia–socia¦–v.–dic.2◇13.pdf
Inclusion: McCune Foundation:
h5p://mccunefoundation.org/wp–content/up¦oads/2◇13/◇5/C¦osario–de–terminos–de–justicia–socia¦–v.–dic.2◇13.pdf
Equality: Everyday Feminism Magazine:
h5ps://everydayfeminism.com/2◇14/◇9/equa¦ity–is–not–enough/ Bakken & Bæck:
h5ps://bakkenbaeck.com/diversity–inc¦usion/
Equity: Diuen: h5ps://www.diuen.com/diuerence/Equa¦ity–vs–Equity
Meg Bo¦ger, Cenera¦ Assemb¦y: h5ps://genera¦assemb.¦y/b¦og/diversity–inc¦usion–equity–diuerences–in–meaning/
City for A¦¦ Women ¦nitiative (CAW¦), O5awa, Advancing Equity and ¦nc¦usion
h5p://www.cawi–ivV.org/sites/defau¦t/h¦es/pub¦ications/advancing–equity–in– c¦usion–web_◇.pdf
Equality & Equity image: Robert Wood Johnson Foundation:
h5ps://www.rwjf.org/en/¦ibrary/infographics/visua¦izing–hea¦th–equity.htm¦
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வாழும் நூல்கைள எவ்வாறு விைளயாடுவது?
தைலவர்களுக்கு ஆேலாசைன
விைளயாட்டின் ேநாக்கம் பங்ேகற்பாளர்கள் பின்வரும்
கருத்தாக்கங்கைள நன்கு
அறிவதுதான்
●
பன்முகத்தன்ைம
●
நியாயம்
●
ேசர்த்தல்
விைளயாட்டின் மூலம், அவர்கள் இந்த மாறுபட்ட கருத்தாக்கங்கைள அனுபவிப்பார்கள்,
ேமலும் அைவ ஒவ்ெவான்ைறயும் பிரதிபலிக்கும் வாய்ப்ைபப் ெபறுவார்கள்.

விைளயாட்டின்
ேநாக்கம்

கற்றல்
பலன்கள்

பன்முகத்தன்ைம, ேசர்த்தல் மற்றும் நியாயம் பற்றிய புரிதைல வளர்த்துக் ெகாள்ளவும்.
பன்முகத்தன்ைம ேசர்த்தல் மற்றும் நியாயம் எவ்வாறு தனிப்பட்ட, உள்ளூர் மற்றும் ேதசிய
அளவில் ஒரு விைளைவ ஏற்படுத்தும் என்பைத அைடயாளம் கண்டு ெகாள்ளவும்.
பன்முகத்தன்ைமையக் ெகாண்டாடவும், ெசயல்பாடுகள் மூலம் ேசர்த்தல் மற்றும் நியாயத்ைத
அங்கீ கரித்து, பயின்று ேமலும் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்ைகயில் அைத எவ்வாறு ெசய்வது
என்பைதப் பிரதிபலிக்கவும்.
அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கம் & உலக நிைனவு கூறும் தினத்ைத பற்றி ேமலும்
அறியவும்.
உலக நிைனவு கூறும் தின நிதியத்தின் தாக்கம் பற்றி அறிக.
மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் மற்றும் உலக நிைனவு கூறும் தினத்ைத 10 ேகாடியில் 1 என
ெகாண்டாடுங்கள்!

●
●
●

●
●
●

முன்ேனற்பாடு
கள்

1.

2.

3.
4.

வயது குழு
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உங்கள் குழுவில் நீங்கள் முடிக்க விரும்பும் ெசயல்பாடுகைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க 12-ஆம்
பக்கத்தில் உள்ள ெசயல்பாட்டு கட்டத்ைதப் பயன்படுத்தவும். உங்கள் குழுவிற்கு ஏற்றதாக
நீங்கள் கருதும் ெசயல்பாடுகைளத் ேதர்வுெசய்யவும்.
பங்ேகற்பாளர்களுக்கு விநிேயாகிக்க 3 ெவவ்ேவறு வண்ண நூல்கைள ெகாண்டு வரவும்.
ஒவ்ெவாரு ெசயல்பாட்டிற்கு பிறகு, ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பாளரும் 3 வண்ணங்களிருந்து 1
நூைலப் ெபறுவார்கள். ஒவ்ெவாரு வண்ணமும் 1 கருப்ெபாருள்கைளக் குறிக்கிறது. முடிவில்
அவர்கள் அைனத்து நூல்கைளயும் பயன்படுத்தி ஒரு பன்முகத்தன்ைம வைளயைல
உருவாக்குவார்கள்.
ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பாளரிடமும் விைளயாட்டில் பயன்படுத்த கூடுதல் நூல் ெகாண்டு வரச்
ெசால்லவும். பங்ேகற்பாளர்கள் கூடுதல் நூல் ெகாண்டு வருவைத உறுதிெசய்யவும்.
ெசயல்பாட்டில் பயன்படுத்த ஒரு ெபட்டி அல்லது ெகாள்கலன் ைவத்திருக்கவும்.
பங்ேகற்பாளர்கள் ெகாண்டு வரும் ெவவ்ேவறு நூல்கைளயும், "உலக நிைனவு கூறும் தின
நிதிக்கான" நன்ெகாைடகைளயும் நீங்கள் ேசமித்து ைவக்கலாம், இது இறுதி நடவடிக்ைகயின்
ஒரு பகுதியாக நீங்கள் ேசகரிப்பீர்கள்.

அைனத்து
வயதினரும்.
சில
ெசயல்பாடுகள்
குறிப்பிட்ட
சில
வயதினருக்கு
பரிந்துைரக்கப்படுகின்றன. உங்கள் குழுவிற்கு சிறப்பாக ெசயல்படும் ெசயல்பாடுகைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்கவும்.

குழுமம் அளவு

இந்த விைளயாட்டு எந்த குழு அளவிற்கும் இடமளிக்க முடியும். நீங்கள்
அைனவரும் ஒன்றாக விைளயாடுவைதத் ேதர்வுெசய்யலாம் அல்லது சிறிய
குழுக்களாகப் பிரிக்கலாம் ேமலும் நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்த ெவவ்ேவறு
ெசயல்பாடுகளின் மூலம் சுழற்றலாம்.

விைளயாட்ைட
ெவல்வது

"உங்கள் உலக நிைனவு கூறும் தினம் 2020 சின்னத்ைதப் ெபறுங்கள்" என்ற
விைளயாட்ைட முடிக்கும் அைனவருக்கும் சின்னம் கிைடக்கும்.

ேதைவபடும்
ேநரம்

இந்த விைளயாட்டு உங்கள் குழு 1 அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட கூட்டங்களில்
விைளயாட வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் 90 நிமிடங்களில் ெசயல்பாடுகைள
முடிக்க முடியும், ஆனால் உங்களிடம் மிகப் ெபரிய குழு இருந்தால் கூடுதல் ேநரத்ைத
அனுமதிக்க
ேவண்டும்,
அல்லது
‘இைத
ேமலும்
எடுத்துச்
ெசல்லவும்’
ெசயல்பாடுகைளச் ெசய்யலாம்.
நாங்கள் பரிந்துைரப்பது:
"வாழும் நூல்கைள விைளயாட தயாராகுங்கள்" ெசயல்பாட்ைட அைமக்க 20
நிமிடங்கள்.
●
முன்கூட்டிேய ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட 3 கருப்ெபாருள் நடவடிக்ைககளுக்கு 45
நிமிடங்கள்.
●
நிைறவு ெசயல்பாட்ைட (#InOurHands) முடிக்க 20 நிமிடங்கள்.
●

விைளயாட்ைட சுருக்க, நீண்ட ெசயல்பாடுகைள விட்டுவிடுங்கள். இைத நீளமாக்க,
‘இைத ேமலும் எடுத்துச் ெசல்லவும்’ என்ற ெசயல்பாடுகைள ஏன் முடிக்கக்கூடாது?

வசதி

ேதைவயான
ெபாருட்கள்

அணுகல்
மாற்றங்கள்

விைளயாட்ைட நிர்வகிக்க ஒரு ெசயலாக்குனர் ேதைவ. இது ஒரு குழுத்
தைலவராக இருக்கலாம் அல்லது குழு உறுப்பினர்கள் அைத திருப்பமாக
எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்.
●
●

ஒவ்ெவாரு ெசயல்பாடும் ேதைவயான ெபாருட்களின் பட்டியைல வழங்கும்.
முடிந்தவைர மறுசுழற்சி ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கைள பயன்படுத்தவும்.

சில ெசயல்பாடுகளில் அணுகல் மாற்றங்கள் அடங்கும், ஆனால் இது
விரிவானதல்ல.
இைளேயாருக்கான அல்லது மாற்றுதிறனாளிக்கான ெசயல்பாடுகைளத்
தழுவுவைத நீங்கள் எவ்வாறு கருத்தில் ெகாள்ளலாம் என்பைத ஆராய இது
உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும். உங்கள் குழுவில் அைனவருக்கும் வசதியாக
இருக்கும் மிகவும் ெபாருத்தமான ெசயல்பாடுகள் எது என்பைத நீங்கள்
ேதர்வுெசய்யவும். இந்த மாற்றங்களுக்கு, இந்த சின்னத்ைதப் பாருங்கள்.
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எந்த ெசயல்பாட்ைட விைளயாட ேவண்டும்
என்பைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பது
உங்கள் குழுவின் பன்முகத்தன்ைமைய மனதில் ைவத்து, இந்த கட்டம் உங்களுக்கு மிகவும்
ெபாருத்தமான
ெசயல்பாடுகைள
ேதர்வு
ெசய்ய
உதவும்.
ஒவ்ெவாரு
ெசயல்பாடும்
1
கருப்ெபாருைளக் குறிக்கிறது: பன்முகத்தன்ைம, ேசர்த்தல், நியாயம். உங்கள் சின்னத்ைதப் ெபற
ஒவ்ெவாரு கருப்ெபாருளிலிருந்தும் குைறந்தது ஒரு ெசயைலயாவது ெசய்கிறீர்கள் என்பைத
உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ளுங்கள்.

கருப்ெபாருள்

பன்முகத்தன்ைம

ேசர்த்தல்

நியாயம்
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ேதைவபடும்
ேநரம்

வயதுக்
குழு

ேவறுபட்டதா அல்லது ஒேர மாதிரியானதா?
Pax Lodge-ல் பன்முகத்தன்ைம ேதாட்டம்
எனது (நமது) ெபண் ஹீேரா
எனது உலக நிைனவு கூறும் தினம் ைஹக்கூ
தனித்துவமான ஒலி
நாம் பகிர்ந்து ெகாள்ளும் விஷயங்கள்

20 நிமிடங்கள்
15 நிமிடங்கள்
20 நிமிடங்கள்
20 நிமிடங்கள்
15 நிமிடங்கள்
20 நிமிடங்கள்

6+
அைனவரும்
7+
10+
அைனவரும்
அைனவரும்

உங்கைளயும் என்ைனயும் இைணக்கும் ஒரு
நூல்
Sangam-ல் ஒன்று கூடுவது
ெபட்டிட் பாய்சன்
(பிரஞ்சு ெமாழியில் சிறிய
சிவப்பு மீ ன்)
Our Cabana-வில் வித்தியாசமாக சிந்திப்பது
Our Chalet-ல் நீங்கள் என்ன பார்க்கிறீர்கள்?

15 நிமிடங்கள்

அைனவரும்

15 நிமிடங்கள்
20 நிமிடங்கள்
10 நிமிடங்கள்
30 நிமிடங்கள்

அைனவரும்
அைனவரும்
8+
10+

சங்கிலிகள்
Kusafiri-க்கு ஆற்ைறக் கடக்கவும்
ெவற்றி ெபற சம வாய்ப்பு
நியாயமான உலகில்
இடமாற்றி

15 நிமிடங்கள்
20 நிமிடங்கள்
20 நிமிடங்கள்
20 நிமிடங்கள்
15 நிமிடங்கள்

6+
அைனவரும்
அைனவரும்
8+
12+

ெசயல்பாட்டு ெபயர்

உங்கள் உலக நிைனவு கூறும் தின 2020
சின்னத்ைதப் ெபறுங்கள்

1

“வாழும் நூல்கைள
ெதாடங்கவும்

2

3 கருப்ெபாருள்கள் (பன்முகத்தன்ைம, நியாயம் மற்றும்
ேசர்த்தல்)
ஒவ்ெவான்றிலிருந்தும்
1
ெசயல்பாட்ைட
முடிக்கவும்.

3

இயக்கத்

தயாராகுங்கள்”

ெசயல்பாட்டில்

#InOurHands - நீங்கள் கற்றுக்ெகாண்டைதப் பிரதிபலிக்கவும்,
அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்ைத ஆதரிக்கவும்
ேமலும் விைளயாட்ைட விைளயாடுவதன் மூலம் நீங்கள் ெபற்ற
நூல்களால் பன்முகத்தன்ைம வைளயைல உருவாக்கவும்.

வாழ்த்துக்கள்
உங்கள் உலக சிந்தைன தின சின்னத்ைத நீங்கள்
ெபற்றுவிட்டீர்கள்
உங்கள் உலக நிைனவு கூறும் தின சின்னத்ைத அைனத்துலக சாரணியர்
சாரணர் சங்க இைணய கைடயிலிருந்து வாங்க மறவாதீர்கள்:
www.wagggs-shop.org

வாழும் நூல்கைள விைளயாட தயாராகுங்கள்
ெசயல்பாடுகள்
பலன்கள்

•
•

ஏற்பாடுகள் /
ேதைவயான
ப்
ெபாருட்கள்

•

உட்புறங்களில் அல்லது ெவளியில், அைனத்து பங்ேகற்பாளர்களுடனும் ஒரு
வட்டத்ைத உருவாக்க உங்களுக்கு ேபாதுமான இடம் ேதைவப்படும்.
பங்ேகற்பாளர்கள் சுற்றிலும் அனுப்ப ஒரு ெபட்டி.
விைளயாட்டின் ேபாது பங்ேகற்பாளர்கள் அமர்ந்திருக்க அல்லது நிற்க
ேவண்டியிருக்கும். அவர்கள் உட்கார ஏதாவது ேதைவப்படுகிறதா என்பைதக்
கருத்தில் ெகாள்வது அவசியம்.
கருத்துகைளப் ெபற விவாதம் / ேகள்விகள்

•
•
•
•

இைசக்கருவி அல்லது இைசைய இைசக்க ஒரு சாதனம்
ஒரு மார்க்கர்
ஒரு ெபரிய தாள்
பைசப்பட்ைட

•
•
•

விருப்பத்திற்கு
விடப்பட்ட
ெபாருட்கள்

தனிப்பட்ட
ேவறுபாடுகைள
மதிக்கும்
மற்றும்
ெகாண்டாடும்
சூழ்நிைலைய உருவாக்கவும்.
பன்முகத்தன்ைம, ேசர்த்தல் மற்றும் நியாயம் பற்றிய புரிதைல
வளர்த்துக் ெகாள்ளவும்.

ேநரம்

20 நிமிடங்கள்
வயது

7+
நபரின்
எண்ணிக்ைக

10+

14

என்ன
பகுதி 1: வட்ட விைளயாட்டு (10 நிமிடங்கள்)
நடக்கும்
1.
பங்ேகற்பாளர்கைள உட்கார்ந்து அல்லது
2.

3.
4.
5.

6.

நின்று ஒரு வட்டத்ைத உருவாக்கச் ெசால்லவும்.
வட்டத்தில் உள்ள அைனவருக்கும் இைடயில் ேபாதுமான இடம் இருப்பைத உறுதிெசய்யவும்.
நீங்கள் வட்டத்திற்கு ெவளிேய நிற்பீர்கள்.
பங்ேகற்பாளர்களுக்கு, நீங்கள் ஒலி எழுப்புவைதக் ேகட்கும்ேபாது அவர்கள் வட்டத்ைதச் சுற்றி
ெபட்டிைய அனுப்ப ெசல்வார்கள் என்பைத விளக்கவும். இது ைகதட்டல், பாடுவது அல்லது இைச
வாசித்தலாக இருக்கலாம். ஒலி நிறுத்தப்படும்ேபாது, ெபட்டிைய ைவத்திருக்கும் பங்ேகற்பாளர்
அப்ெபட்டிைய ெதாடர்ந்துப் பிடித்துக் ெகாள்வார்.
விைளயாட்ைடத் ெதாடங்கி குழுவிலிருந்து விலகிச் ெசல்லும் பங்ேகற்பாளரிடம் ெபட்டிைய
ஒப்பைடக்கவும்.
பங்ேகற்பாளர்கள் வட்டத்ைதச் சுற்றி ெபட்டிைய அனுப்பும்ேபாது இைச / பாடல் / ைகதட்டைலத்
ெதாடங்குங்கள். ஒலி நிறுத்தப்படும் ேபாது குழு யாரிடம் ெபட்டி உள்ளது என்று பார்க்கும்.
இந்த நபர் உள்ேள இருந்து ஒரு நூைல எடுத்து, அவர் யார் என்பைத அல்லது அவைர
தனித்துவமாக்கும் ஒன்ைற பற்றி அவர் ெகாண்டாட விரும்பும் ஒன்றிைனப் பகிர்ந்து ெகாள்ள
அைழக்கப்படுவார். நபர் பகிர விரும்பவில்ைல என்றால், அவர் பகிர ேதைவயில்ைல.
*மூத்த பங்ேகற்பாளர்கள் உள்ள குழுக்களுக்கு, பங்ேகற்பாளர்கள் தாங்கள் ைவத்திருக்கும் ஒரு
தனித்துவமான அைடயாளத்ைத (வயது, பாலினம், பாலின அைடயாளம், திறன்கள், ேதால் நிறம்,
ேதசியம், ெமாழி, சிந்தைன நைட, ஆளுைம ேபான்றைவ) ெகாண்டாட விரும்பலாம்.
நீங்கள் மீ ண்டும் ஒலிக்கும்ேபாது விைளயாட்டு மீ ண்டும் ெதாடங்கும். பல சுற்றுகளுக்குத்
ெதாடரவும்.

பகுதி 2: கருத்தாக்கங்கைளப் புரிந்துெகாள்வது (15 நிமிடங்கள்)

7.
பங்ேகற்பாளர்கள் வட்டத்தில் நின்று/உட்கார்ந்து ெகாண்ேட, ேமற்ேகாைளப் படிக்கவும்:
“பன்முகத்தன்ைம ஒரு பணக்கார நாடாைவ உருவாக்குகிறது என்பைத நாம் அைனவரும் அறிந்து
ெகாள்ள ேவண்டும், ேமலும் நாடாவின் அைனத்து நூல்களும் எந்த நிறத்தில் இருந்தாலும் அைவ
மதிப்பில் சமமாக இருப்பைத நாம் புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்”. - மாயா ஏஞ்சேலா
8.
9.

இந்த ேமற்ேகாளில் பங்ேகற்பாளர்களுக்கு என்ன புரிகிறது என்று ேகட்கவும்.
பன்முகத்தன்ைம, நியாயம் மற்றும் ேசர்த்தல் என்பதன் அர்த்தத்ைத மூைளச்சலைவ ெசய்ய
குழுைவக் ேகட்கவும். இது சிறிய குழுக்களாக விவாதிக்கப்படலாம். கீ ேழ உள்ள பிரதிபலிப்பு
ேகள்விகைளப் பயன்படுத்தலாம்:
●
உங்கள் உடல் ரீதியான தன்ைமகளின் (எடுத்துக்காட்டாக உங்கள் பாலினம், வயது, எைட
ேபான்றைவ)
அடிப்பைடயில்
யாராவது
உங்கைளப்
பற்றி
ஒரு
அனுமானம்
ெசய்திருக்கிறார்களா?
●
நாம் அைனவரும் எவ்வளவு வித்தியாசமாக இருக்கிேறாம், இது எவ்வாறு மதிப்புமிக்கது, அது
நம் உலகிற்கு எைதக் ெகாண்டுவருகிறது என்பைதப் பற்றி சிந்திக்கவும்.
●
பன்முகத்தன்ைம, நியாயம் மற்றும் ேசர்த்தல் ஏன் முக்கியமானது என்று நிைனக்கிறீர்கள்?

நீங்கள் ேமலும் ேகள்விகைளச் ேசர்க்கலாம் அல்லது ேமேல உள்ளவற்ைற மாற்றலாம்.
ெசயல்பாட்ைட
ெதாடங்குவதற்கு
உதவும்
என்ற
வைகயில்
இது
வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. குழு விரும்பினால் தைலப்புகளில் ஆழமாக ெசல்லலாம்.

15

நீங்கள் காணும் பிற
சின்னங்கள்
இைத ேமலும் எடுத்து
ெசல்லுங்கல்
குறிப்பு

அணுகல்

விருப்பத்திற்கு
விடப்பட்து

மாற்று வழி

16

பன்முகத்தன்ைம

17

ேவறுபட்டதா அல்லது
ஒேர மாதிரியானதா?
•

உங்கள் குழுவில் உள்ள பன்முகத்தன்ைமைய அங்கீ கரித்து ெகாண்டாடுங்கள்.

ெசயல்பாட்டிற்கு முன், குழுவின் உறுப்பினர்களுடன் ெதாடர்புபடுத்தக்கூடிய ஆம் /
இல்ைல அறிக்ைககளின் பட்டியைலத் தயாரிக்கவும். உதாரணத்திற்கு:
●
நான் 1 ெமாழிக்கு ேமல் ேபசுேவன்
●
எனக்கு ஒரு சேகாதரர் அல்லது சேகாதரி இருக்கிறார்
●
நான் 5 ஆண்டுகளுக்கும் ேமலாக ஒரு சாரணியர்/சாரணராக இருக்கிேறன்
●
நான் ஒவ்ெவாரு ேகாைடயிலும் ைபக்கிங் ெசல்ல விரும்புகிேறன்
●
நான் மூன்று ெவவ்ேவறு நாடுகளுக்குச் ெசன்றிருக்கிேறன்
●
நான் இந்த வாரம் சிரித்ேதன்
●
நான் இன்று பள்ளிக்குச் ெசன்ேறன்
உட்புறங்களில் அல்லது ெவளியில், பங்ேகற்பாளர்கள் எளிதில் சுற்றுவதற்கு
ேபாதுமான இடம். அணுகல் மாற்றத்திற்கு காகிதம் ேதைவ.

20 நிமிடங்கள்
6+

6
+
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என்ன
நடக்கும்

1.

2.

3.
4.

5.

6.

●
●

●

பங்ேகற்பாளர்கள் உங்களுக்கு முன்னால், அருகருேக அல்லது ேதாள்பட்ைடமுதல்-ேதாள்பட்ைட வைர வரிைசயில் நிற்பர். நீங்கள் இடத்தின் ைமயத்தில்
நிற்பீர்கள்.
அறிக்ைககள் படித்தவுடன் பங்ேகற்பாளர்கள் "ஆம்" என்று பதிலளிக்க ஓட ஒரு
மூைலயில்/இடத்தில் விவரத்துணுக்கு ைவக்கவும் மற்றும் "இல்ைல" என்று
பதிலளிக்க எதிர் திைசயில் விவரத்துணுக்கு ைவக்கவும். பங்ேகற்பாளர்கள்
அறிக்ைகக்கு பதிலளிக்க விரும்பவில்ைல என்றால் நீங்கள் ஒரு "நடுநிைல
பகுதிைய" உருவாக்கலாம்.
ஒரு ேநரத்தில் ஒரு அறிக்ைகைய படிக்கவும்.
ஒவ்ெவாரு அறிக்ைகையயும் பின்பற்றி பங்ேகற்பாளர்கள் தங்கள் பதில்கைளப்
ெபாறுத்து "ஆம்" பகுதி, "இல்ைல" பகுதி அல்லது "நடுநிைல பகுதி" க்குச்
ெசல்வார்கள்.
நீங்கள்
தயாரித்த
அறிக்ைககளின்
பட்டியைலப்
படித்த
பிறகு,
பங்ேகற்பாளர்களிடம் அவர்கள் குழுவிடம் ேகட்க விரும்பும் எந்தெவாரு
அறிக்ைகையயும் பகிர்ந்து ெகாள்ள அைழக்கவும்.
ெசயல்பாடு குறித்த கருத்துகைளப் ெபற முழுக் குழுவாக பின்வரும் சில
ேகள்விகள் குறித்து விவாதத்ைத நடத்தவும். பல தைலவர்கள் இருந்தால்,
சிறிய குழு விவாதங்கைள ஏற்பாடு ெசய்யலாம்.
உங்கள் குழுவில் உள்ள மற்றவர்களுடன் உங்களுக்கு இருக்கும் ஒற்றுைமகள்
மற்றும் ேவறுபாடுகள் குறித்து நீங்கள் என்ன கவனித்தீர்கள்?
இந்தச் ெசயல்பாட்டில், குழுவில் உள்ள மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ நீங்கள் சில
சமயங்களில் அேத அனுபவத்ைதப் பகிர்ந்திருக்கலாம். மற்ற ேநரங்களில், ஒரு
குறிப்பிட்ட அனுபவமுள்ள ஒேர நபராக நீங்கள் இருந்திருக்கலாம். நீங்கள்
மற்றவர்களிடமிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கும்ேபாது எப்படி உணர்ந்தீர்கள்?
ெவவ்ேவறு
அனுபவங்கைளக்
ெகாண்டிருப்பது,
சில
விஷயங்களில்
ெவவ்ேவறு
கருத்துக்கைளக்
ெகாண்டிருக்கக்கூடும்
என்று
நீங்கள்
நிைனக்கிறீர்களா?
குழுைவ ஒரு வட்டத்தில் அமர்த்தி ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பாளருக்கும்
ஆம்,
இல்ைல
மற்றும்
ேகள்விக்குறியுடன்
ஒரு
காகிதத்ைத
ெகாடுக்கவும். பங்ேகற்பாளர்கள் ஒவ்ெவாரு அறிக்ைகயிலும் தங்கள்
பதிைலக் ெகாடுக்கும்ேபாது குழுவிற்கு ெதாடர்புைடய காகிதத்ைதக்
காட்டலாம். வட்டத்ைதச் சுற்றிப் பார்க்கவும், ஒவ்ெவாரு நபரும் எந்த
காகிதத்ைதக்
காட்டுகிறார்கள்
என்பைதப்
பார்க்க
குழுைவ
அனுமதிக்கவும்.
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Pax Lodge-ல் பன்முகத்தன்ைம ேதாட்டம்

Pax Lodge யுைனெதட் கிங்டம்-ன் லண்டனில் உள்ள அைனத்துலக
சாரணியர் சாரணர் சங்கத்தின் உலக ைமயமாகும். ேமலும் அறிய :
https://www.wagggs.org/en/our–world/world–centres/pax–lodge/

●

பன்முகத்தன்ைமையக் ெகாண்டாடவும் மற்றும் அைனவரின் தனித்துவமும்
ெபரிய படத்திற்கு எவ்வாறு ேசர்க்கிறது என்பைதப் பற்றி சிந்திக்கவும்.

●
●

காகிதம்
மார்கர்கள், ேபனாக்கள் அல்லது ெபன்சில்கள்

●

உங்கள் ேதாட்டத்ைத ஒரு சுவரில் காட்ட பைசப்பட்ைட.

வயைதப் ெபாறுத்து சுமார் 15 நிமிடங்கள்

அைனவரும்

ஏேதனும் - அதிகமான நபர்கள் உங்கள் ேதாட்டத்திற்கு
அதிகமான பறைவகள் மற்றும் பூக்கள் ஆவர்.
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என்ன
நடக்கும்

Pax Lodge-ல் உள்ள ஓர் அழகான ேதாட்டம் ஒவ்ெவாரு வசந்த காலத்திலும் மலரும், அதில்
உள்ள பூக்கள் மற்றும் இைலகள் புறாவின் வடிவத்தில் அடுக்கப்படும். எண் 25 Pax Lodge-ன் 25வது பிறந்தநாைளக் குறிக்கிறது. ஒவ்ெவாரு இைலயும் ஒவ்ெவாரு நபைர ேபால
தனித்துவமானது. இந்த உலக நிைனவு கூறும் தினத்ைத நம் ெசாந்த ேதாட்டத்ைத
உருவாக்குவதன் மூலம் நம்ைம தனித்துவமாக்குவைத ெகாண்டாடுேவாம்.
1.
2.

பங்ேகற்பாளர்கள் ெவவ்ேவறு இைல மற்றும் பறைவ வடிவங்கைள காகிதத்திலிருந்து
ெவட்ட ேவண்டும். ஆக்கப்பைடப்பு இருக்க ேவண்டும்!
ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பாளரும் ஒவ்ெவாரு இைலயிலும் அல்லது இறக்ைகயிலும்
அவர்கள் யார் என்பதில் ெபருமிதம் ெகாள்ளும் 1 விஷயத்ைத எழுத ேவண்டும். அது
அவர்களின் திறன்கள், பின்னணிகள், திறைமகள், நம்பிக்ைககள், குடும்பங்கள், பலங்கள்
மற்றும் பிற சமூக மற்றும் தனிப்பட்ட பண்புகள் பற்றியதாக இருக்கலாம் என்பைத
விளக்க ேவண்டும்.
எல்ேலாரும் குழுவில் இன்ெனாருவைரத் ேதர்வுெசய்து ெகாள்ளுங்கள், அவர்
ெநருங்கிய நண்பர்களாக இல்லாத ஒருவருக்கு முன்னுரிைம ெகாடுக்க ேவண்டும்,
ேமலும் அந்த நபைரப் பற்றி சிறந்தது என்று நீங்கள் நிைனக்கும் ஒன்ைறப் பற்றி 1
இைல அல்லது இறக்ைகைய உருவாக்கவும். அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த இைலகள் /
இறக்ைககள் ேசர்க்க மற்ற நபருக்கு இைல அல்லது இறக்ைகைய ெகாடுக்கலாம்.

3.

கைடசியில் அைனவரும் ஒன்று கூடி அைனத்து பறைவகைளயும் புதர்கைளயும்
காண்பிப்பதன் மூலம் ஒரு "ேதாட்டத்ைத" உருவாக்க ேவண்டும். பங்ேகற்பாளர்களுக்கு
அவர்கள் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்க முடியும் என்பைத நிைனவூட்ட ேவண்டும், ேமலும்
அவர்கள் விரும்பும் விதத்தில் தங்கள் பறைவகைளயும் புதர்கைளயும் காண்பிக்க
முடியும்.
மாற்றுதிறனாளியான பங்ேகற்பாளர்களுடன் பணிபுரியும் ேபாது, ேஜாடிகளாக
ேவைல ெசய்ய ெசால்வைதக் கருதவும். ஒவ்ெவாரு ேஜாடியும் ஒன்றாக ேவைல
ெசய்து ஒரு புதர் மற்றும் ஒரு பறைவ உருவாக்க அவர்களுக்கு 8 இைலகள் மற்றும் 2
இறக்ைககள் ெகாடுக்க ேவண்டும். ெவவ்ேவறு திறன்கள் மற்றும் பலங்கைளக்
ெகாண்ட பங்ேகற்பாளர்களிைடேய ஒற்றுைமைய உருவாக்க இது உதவும்.

அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்தின் உலக ைமயங்கள் யாைவ?
அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்தின் ஐந்து உலக ைமயங்கள் ஆப்பிரிக்கா, இந்தியா, ெமக்ஸிேகா,
சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் யுைனெதட் கிங்டம்-ல் அைமந்துள்ளது.
WAGGGS உலக ைமயங்கள் உலெகங்கிலும் உள்ள சாரணியர் இயக்கம் ஒன்றிைணந்து அவர்களின்
கலாச்சாரங்கைளயும் அனுபவங்கைளயும் பகிர்ந்து ெகாள்ளவும், மற்றும் புதிய நண்பர்கைள உருவாக்குவதுடன்
அவர்களின் தைலைமத்துவ திறன்கைள வளர்த்துக் ெகாள்ளவும்
ஓர் இடமாக அைமகிறது. நமது உலக
ைமயங்களில் நான்கு ைமயங்கள் நிைலயான கட்டிடங்களாகும். நமது ஐந்தாவது உலக ைமயமான Kusafiri,
அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்தின் ஆப்பிரிக்கா பகுதியில் ேதாற்றமளிக்கிறது. ஒரு நிைலயான இடத்தில்
அைமப்பைத விட ெவவ்ேவறு நாடுகளில் அைமத்திருப்பதன் மூலம், இன்னும் பலர் உலக ைமயங்கள் வழங்கும்
நிகழ்வுகைள அணுக உதவுகிறது.
உலக ைமயங்கைளப் பற்றி ேமலும் அறிய இங்ேக வளம் வரவும்: https://www.wagggs.org/en/our–world/world–centres/
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என் நமது வரப்ெபண்மணி
ீ
●

●
●

உங்கள் சமூகம் அல்லது நாட்டில் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்திய உள்ளூர்
ெபண்கள்/ெபண் தைலவிகளின் பன்முகத்தன்ைமையக் கண்டறிந்து
ெகாண்டாடவும்.
உங்கள் ெசாந்த அைடயாளங்களுக்கும் எதிர்கால லட்சியங்களுக்கும்
இைடயில் ெதாடர்புகைள ஏற்படுத்தவும்.
எது இந்த ெபண்கைள வித்தியாசமாகவும் ஒத்ததாகவுமாக்கியது
என்பைதப் பற்றி சிந்திக்கவும்.

●
●

எந்த சூழலும், உட்புறத்திற்கு முன்னுரிைம ெகாடுக்கவும்.
ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பாளருக்கும் காகிதம், கத்தரிக்ேகால், ெபன்சில்,
பிசின்/பைச, ஸ்கிராப் ரிப்பன்கள், கிைடக்கக்கூடிய கைல மற்றும்
ைகவிைனப் ெபாருட்கள்

●

ஷிேரா(SHEro)
கைலக்கூடத்ைத
உருவாக்கினால்
கிேரயன்கள்,
மார்கர்கள், வண்ண ெபன்சில்கள் மற்றும் பைசப்பட்ைட அல்லது சரம்
ேபான்ற கூடுதல் கைல ெபாருட்கள்

20 நிமிடங்கள்
7
+
6
+
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என்ன
நடக்கும்

அறிமுகப்படுத்துதல்
1.

இந்த ெசயல்பாடு வரப்ெபண்மணிகைள
ீ
அல்லது ஷீேராக்கைளக் ெகாண்டாடுவது என்று
பங்ேகற்பாளர்களுக்கு விளக்கவும். ஷீேரா என்பவர் ெபரும் அளவில் சாதித்த ஒரு
அசாதாரண ெபண் மற்றும் ஒரு முன்மாதிரி ஆவார்.

2.

பங்ேகற்பாளர்கள் தனித்தனியாக, ேஜாடிகளாக அல்லது சிறிய குழுக்களாக பணியாற்ற
விரும்புகிறீர்களா என்பைத முடிவு ெசய்யவும். ெபாருட்கைள விநிேயாகிக்கவும்.

ெசயல்பாடு (10 நிமிடங்கள்)
பங்ேகற்பாளர்களுக்கான வழிமுைறகள்: "உங்கள் தாளில், நீங்கள் ேபாற்றும் ஒரு
ெபண்ணின் ெபயைர எழுதவும்; அவர், உங்கள் பள்ளி, உங்கள் சமூகம், உங்கள் மாநிலம்
அல்லது உங்கள் நாட்டில் உள்ளஉயர்ந்த ெபண் என்று நீங்கள் நிைனக்கும் ஒரு
ெபண்ணாக இருக்கலாம். அவரது ஒரு சில சாதைனகள் என்ன? அவரிடம் உங்களுக்கு
பிடித்தது என்ன? ஏன்? அவர் எவ்வாறு உங்கைள ஊக்குவிக்கிறார்? உங்கள் ஷீேராைவ
நீங்கள் எவ்வாறு வர்ணிகிறீர்கள் என்பைத நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமாக வைரயலாம். "

3.

கருத்துக்கைள ெபறவும் (10 நிமிடங்கள்)
பங்ேகற்பாளர்களிடம் இந்தக் ேகள்விகைளக் ேகட்பதன் மூலம் கருத்துக்கைள ெபறவும். .
அைவ ஒரு முழு குழுவிேலா அல்லது சிறிய குழுக்களிேலா விவாதிக்கப்படலாம்.
●
●
●
●
●
●

●

ெசயல்பாட்ைட
நீங்கள்
எவ்வாறு
கண்டறிந்தீர்கள்?
நீங்கள்
என்ன
கற்றுக்ெகாண்டீர்கள்?
இந்த ஷீேராக்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் எவ்வாறு ஒத்திருக்கின்றனர் அல்லது
ேவறுபடுகின்றனர்?
அவர்களுக்கு ெவவ்ேவறு திறைமகள், ேதாற்றம் மற்றும் / அல்லது திறன்கள்
உள்ளதா?
அவர்கள் வித்தியாசமாக சிந்திக்கிறார்களா? அவர்களுக்கு ெவவ்ேவறு பண்புகள்,
பின்னணிகள் மற்றும் அனுபவங்கள் உள்ளதா?
சில ஷீேராக்கள் உங்கேளாடு எவ்வாறு ஒத்திருக்கின்றன அல்லது ேவறுபடுகின்றன?
உங்கள் ெசாந்த அைடயாளங்கைளப் பற்றி சிந்தியுங்கள். உங்கள் சமூகத்ைதயும்
நாட்ைடயும் சிறப்பாக மாற்றுவைதப் பற்றி சிந்திக்கும்ேபாது அவர்களிடமிருந்து
என்ன பலத்ைத நீங்கள் ெபற முடியும்? உங்கள் வழியில் என்ன சவால்கள்
நிற்கக்கூடும்?
ஷீேராக்கள் கைதகைளக் ேகட்ட பிறகு, உங்கள் வாழ்க்ைகயில் அல்லது நீங்கள்
வாழும் சமூகத்தில் அல்லது நாட்டில் ஒரு மாற்றத்ைத ஏற்படுத்த நீங்கள் எவ்வாறு
தூண்டப்படுகிறீர்கள்? 1 குறுகிய கால அல்லது நீண்ட கால எதிர்கால இலக்ைகப் பற்றி
ேயாசித்து, மாற்றத்ைத ஏற்படுத்த முதலில் நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்
என்பைத வைரபடமாக்கவும்.

பேயாஸ்(Bios) முடிந்ததும், ஒரு ஷீேரா கைலக்கூடத்ைத உருவாக்கவும்.
அைனவருக்கும் பார்க்க ஒவ்ெவாரு காகிதத்ைதயும் / சுவெராட்டிையயும்
காண்பிக்கவும், பங்ேகற்பாளர்கள் சுற்றி முற்றி நகரவும், மற்றவர்கள்
உருவாக்கிய பகுதிகைளக் காணவும் ஊக்குவிக்கவும்.
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என் உலக நிைனவு கூறும் தின ைஹக்கூ

•

ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பாளருக்கும் பன்முகத்தன்ைம என்றால் என்ன
என்பதைன அைடயாளம் கண்டறிய ைவக்கவும்.
உங்கைள மற்றவர்களுடன் இைணப்பது என்ன என்பதைன பற்றி
சிந்தியுங்கள்.
பன்முகத்தன்ைம மற்றும் பைடப்பாற்றைலக் ெகாண்டாடுங்கள்.

•
•

காகிதம்
ெபன்

•
•

ஓவியம் / வண்ணமயமாக்கல் ெபாருட்கள்
ெதாைலேபசி / ேடப்ெலட்

•
•

•

•

•

20 நிமிடங்கள்

10+

1
+
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என்ன
நடக்கும்

ஒரு ைஹக்கூ என்பது 3 ெசாற்ெறாடர்களில் ஜப்பானிய கவிைதகளின் மிகக்
குறுகிய வடிவம். இது 5 - 7 - 5 எழுத்துக்களின் எண்ணிக்ைகையப் பயன்படுத்துகிறது
மற்றும் ேகாடுகள் ைரம்(rhyme) ெசய்ய ேவண்டியதில்ைல.
இங்ேக ஒரு எடுத்துக்காட்டு:
Just one of the girls (5 எழுத்துக்கள்)
1

2 3 4 5

Dif–fer–rent in ma–ny ways (7 எழுத்துக்கள்)
1

2

3 4 5

6 7

Thought–ful like them all (5 எழுத்துக்கள்)
1
2 3 4
5

பங்ேகற்பாளர்களுக்கு பின்வரும் வழிமுைறகைள வழங்கவும்:
1.

உங்கள் நண்பர்கள் வட்டத்ைதப் பற்றி சிந்தியுங்கள். நீங்கள் அைனவரும்
பல வழிகளில் மிகவும் வித்தியாசமான மனிதர்கள் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும், ஆனால் நீங்கள் அவர்களுடன் இருக்கும்ேபாெதல்லாம் உலகம்
ஒரு சிறந்த இடமாகத் ெதரிகிறது. ஒரு ைஹக்கூ மூலம் உங்களுக்குள்
ேவறுபாடுகள் இருந்தேபாதிலும் நீங்கள் அவர்கைளப் பாராட்டுகிறீர்கள்
என்பைத அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தவும். 3 ெசாற்ெறாடர்கைள மட்டுேம
பயன்படுத்தவும்..

2.

முதல் ெசாற்ெறாடரில் 5 எழுத்துக்கள் மட்டுேம இருக்க ேவண்டும்;
இரண்டாவது 7 எழுத்துக்கைளக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்; மூன்றாவது
மீ ண்டும் 5-ஐக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டும் (ேமேல உள்ளைதப் ேபால).
கைல வடிவத்தில் அைத விளக்குவதற்கு ேபனா மற்றும் காகிதத்ைதப்
பயன்படுத்தலாமா என்பைத நீங்கள் ேதர்வு ெசய்யலாம் அல்லது #InOurHands
#WTD2020 #WorldThinkingDay என்ற ேஹஷ்ேடக்குகைளப்(Hastags) பயன்படுத்தி
உலகளாவிய உைரயாடலில் ேசருவதன் மூலம் நீங்கள் காகிதமில்லாமல்
விளக்கலாம்.

3.

நீங்கள் அைனவரும் முடித்ததும், உங்கள் ைஹக்கூைவ உங்கள் சக
சாரணியர்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்ளவும். நம் வாழும் உலகத்தின் மதிப்ைப
கூட்டுபவர்கைள பாராட்டுவது எப்ேபாதும் நல்லது.
ஒரு ைஹக்கூ ெசய்வது கடினம் என்று ேதான்றினால், குழு அதற்கு
பதிலாக ஒரு ெசால் ேமகம் அல்லது ஒரு மந்திரத்ைத உருவாக்கலாம்.
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தனித்துவமான ஒலி
•

•

•
•

பன்முகத்தன்ைமையக்
ெகாண்டாடவும்
மற்றும்
மக்களுடன்
இைணந்திருப்பைத
உணர
உதவும்
நபர்களுடன்
நாம்
உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்கைளப் பற்றி சிந்திக்கவும்.
இந்த
இைணப்புகைள
உருவாக்குவதற்கான
வழிகைள
நாம்
எப்ேபாதும்
காணலாம்
மற்றும்
அைனத்ைதயும்
உள்ளடக்கியிருக்கலாம் என்பைதப் புரிந்து ெகாள்ளவும்.
ெபரிய திறந்தெவளி
பாதுகாப்பு இைடயூறு இல்ைல என்பைத உறுதிப்படுத்த
கூட்டாளர் இல்லாமல் ஒரு ெசயலாக்குனர் ேதைவ

15 நிமிடங்கள்
அைனவரும்

5-2
0
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ஒரு

என்ன
நடக்கும்

1.
2.

3.

4.

5.

பங்ேகற்பாளர்கள் ஒரு கூட்டாளைரக் கண்டுபிடிப்பர்.
பங்ேகற்பாளர்கள் தங்கள் கூட்டாளருடன் பகிர்ந்து ெகாள்ளும்
தனித்துவமான ஒலிைய உருவாக்குவர். இது விசில் இருந்து
ைகதட்டல் வைர எந்த ஒலியாகவும் இருக்கலாம்.
ேஜாடி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒவ்ெவாரு ேஜாடியிலும் 1 நபர் யார் வசதியாக உணர்கிறார்கேளா - அவர் கண்கைள
மூடிக்ெகாள்வர்.
பங்ேகற்பாளர்கள்
ேபசாமல்
அவர்களின்
தனித்துவமான
ஒலிைய
உருவாக்குவதன்
மூலம்
மட்டுேம
தங்கள்
கூட்டாளைரக் கண்டுபிடிக்க ேவண்டும்.
பங்ேகற்பாளர்களுடன் பின்வரும் பிரதிபலிப்ைபப் பகிரவும்:
நம்ைம இைணக்கும் பல விஷயங்கள் இருக்கும்ேபாது, சில
ேநரங்களில் அைவ அவ்வளவு ெவளிப்பைடயாக இல்ைல, சில
சமயங்களில் அவற்ைற நாேம உருவாக்கலாம்.

●

●

●
●

நீங்கள்
இைணக்கப்படுவைத
உணர
உதவும்
எந்த
குணாதிசயங்கைள
ஒருவருக்ெகாருவர்
எளிதாகக்
கண்டுபிடிக்க
முடியும்
(அது
ெமாழி,
வயது
ேபான்றைவயாகலாம்)?
எந்த
குணாதிசயங்கள்
ஒருவருக்ெகாருவருள்
ெவளிப்பைடயாக இல்ைல, ஆனால் அைவ இன்னும் நம்ைம
இைணக்க முடியும்?
நீங்கள் மிகவும் வித்தியாசமாக இருப்பதாக நிைனத்தாலும்
ஒருவருடன் எளிதாக ெதாடர்ைபக் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?
உலகத்துடனான உங்கள் "தனித்துவமான ஒலிகள்" என்ன
என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்? உங்கள் இைணப்புகள் என்ன?
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நாம் பகிர்ந்து ெகாள்ளும் விஷயங்கள்
●
●
●
●

பங்ேகற்பாளர்களுக்கு
முக்கியமான
விஷயங்கள்
ெதாடர்பான
பன்முகத்தன்ைமைய ஆராயவும்.
பன்முகத்தன்ைமயின் ஒற்றுைமகளுக்கும் மற்றும் ேவறுபாடுகளுக்கும் ஒரு
புரிதைல உருவாக்கவும்.
'புரிந்துெகாள்ளக் ேகட்பது' என்பைத கற்றுக் ெகாள்ளவும்.
ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பாளரும் தனக்கு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ெபாருைள அலகு
கூட்டத்திற்கு ெகாண்டு வருவர். சிறப்பு வாய்ந்த ெபாருள் அவர்கள்
விரும்பியபடி, அவர்கள் கண்ட பாைற முதல் குடும்ப புைதயல் வைர
இருக்கலாம்.

20 நிமிடங்கள்
அைனவரும்

ஏேதனும் (பரிந்துைரப்பது: 4 அல்லது 5 நபர்கைளக் ெகாண்ட சிறிய குழுக்களாகப்
பிரிக்கவும்)
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என்ன
நடக்கும்

பகிர்தல் (10-15 நிமிடங்கள், ஒருவருக்கு சுமார் 1 நிமிடம்)
இந்தச் ெசயல்பாட்டில், பங்ேகற்பாளர்கள் ஒரு 'நூல் வட்டத்ைத' உருவாக்குவர். ஒரு நூல்
வட்டம் என்பது ஆஸ்திேரலியாவின் பழங்குடி மக்களிடமிருந்து ஒரு பாரம்பரியம்.
கைதகள் (நூல்) உட்கார்ந்து விவாதிக்க/பகிர்ந்து ெகாள்ள மக்கள் ஒன்று ேசரும் காலம் ஒரு
நூல் வட்டம். நூல் வட்டத்தின் ேபாது, பங்ேகற்பாளர்கள் ேநர்ைமயாக இருக்கவும்,
ேகட்பதில் ஈடுபடவும் (புரிந்துெகாள்ளக் ேகட்கிறது) ஊக்குவிக்கப்படுவர், ஏெனனில்
பகிர்வது பகிரப்படும் நபருக்கு முக்கியமானது என்பைத அவர்கள் அறிவர்.
பங்ேகற்பாளர்கள்
தங்கள்
சிறப்பு
வாய்ந்த
ெபாருளுடன்
ஒரு
வட்டத்தில்
அமர்ந்திருப்பர். ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ெபாருைளப் பகிர்வது ஒரு துணிச்சலான
விஷயம் என்பைத குழுவிற்கு நிைனவூட்டவும், எனேவ ஒருவருக்ெகாருவர்கான
ேதர்வுகள் மற்றும் கைதகளுக்கு மரியாைத காட்டுவது முக்கியம்.
ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பாளரும் தங்கள் ெபாருைளக் காண்பிக்கும் முைறகைள
எடுத்துக்ெகாள்வர், அது அவர்களுக்கு ஏன் சிறப்பு என்பைத விளக்குவர்.
பங்ேகற்பாளர்கள் அைனவருக்கும் பகிர்வதற்கு ஒரு முைற ஏற்பட்ட பிறகு,
பங்ேகற்பாளர்கள் விேசஷமாகக் கண்டறிந்த விஷயங்கைளப் பற்றி குழு விவாதம்
ெசய்யவும்.

1.

2.
3.

கலந்துைரயாடல் (5 நிமிடங்கள்)
கீ ேழயுள்ள ேகள்விகள் குறித்த விவாதத்ைத வழிநடத்தவும்:
●
●
●

இந்த பகிர்வின் ேபாது சில ெபாதுவான கருப்ெபாருள்கள் இருந்தனவா? நீங்கள்
என்ன கவனித்தீர்கள்?
சில ெபாருள்கள் ஒத்திருந்தனவா, அப்படியானால் எப்படி?
ேவறுபட்டிருந்தனவா, எப்படி?

வயதானவர்களுக்கு:
●
●

●

நம் கைதகள் நாம் விஷயங்கைளப் பார்க்கும் முைறைய எவ்வாறு வைரயறுக்க
முடியும் என்பைதப் பற்றி நீங்கள் ேயாசித்திருக்கிறீர்களா?
எல்ேலாருைடய கைதயும் உங்களிடமிருந்து வித்தியாசமாக இருந்தாலும் அைதக்
ேகட்பதற்கும், புரிந்துெகாள்வதற்கும், பாராட்டுவதற்கும் நீங்கள் திறந்த மனதுடன்
இருக்கிறீர்களா?
நீங்கள் ேகள்விப்பட்ட ஒவ்ெவாரு கைதயிலும் உங்களுக்கும் உங்கள் கற்றலுக்கும்
முக்கியமானதாக ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அது என்னவாக இருக்கும்?

பிரதிபலிப்பு (1 நிமிடம்)
பின்வரும் பிரதிபலிப்புகளுடன் நிைறவு காணவும்:
ஒவ்ெவாரு ெபாருள்களும் வித்தியாசமாக இருக்கும்ேபாது, எல்லா ெபாருள்களும்
சிறப்பானைவ மற்றும் யாேரா ஒருவரால் மதிப்பிடப்பட்டைவ என்பைத நிைனவில்
ெகாள்ளவும்.
நம் அைனவருக்கும் பின்னால் ெவவ்ேவறு கைதகள் உள்ளன, அதுேவ நமக்கு சிறப்பு
அளிக்கிறது. நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் ேகட்டு புரிந்துெகாள்ளும்ேபாதுதான் நாம் மதிப்பும்
பாராட்டும் ெபறுகிேறாம்.
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ேசர்த்தல்
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மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு
கூட்டங்கைளத் தழுவுதல்
கூட்டங்கைளத்
தழுவுவதற்கு
ஒரு
குழு
முயற்சிைய
ேமற்ெகாள்வதன்
முக்கியத்துவத்ைத தயவுெசய்து குறிப்பிடவும், இதனால் மாற்றுதிறனாளிகள்
ேசரலாம் ேமலும் சாரணியர்கள் மற்றும் சாரணர்கள் வழங்கும் அைனத்து
தைலைமதுவ சாகசங்களிலும் பங்ேகற்க வாய்ப்புகள் உள்ளன.
ஒவ்ெவாரு விதமான இயலாைம தன்ைமையயும் விைளயாட்டுக்கள் பூர்த்தி
ெசய்வைத உறுதிெசய்ய உலகளாவிய வழிகாட்டுதல்கைள அைமப்பது கடினம்.
அதனால்தான், நடவடிக்ைககளுக்குப் ெபாறுப்பான நபர் குடும்பத்தினருடனும்,
சாரணியர்கள்/சாரணர்களுடனும்
முன்கூட்டிேய
ெதாடர்புெகாள்வது
முக்கியம்,
இதனால் அவர்கள் கற்றல் ேதைவகைளப் புரிந்துெகாள்ளவும், கூட்டம் / அமர்வு
ெதாடங்குவதற்கு முன்பு இவர்களுக்கு இடமளிக்கவும் முடியும்.
ஒவ்ெவாரு நபரின் ேதைவகைள மதிக்க ேவண்டியதன் முக்கியத்துவம் தான்
சாரணியர்கள் மற்றும் சாரணர்கள் இயக்கம் கற்றவர்-தைலைமயிலானதன் ஒரு
காரணமாகும்.
ெபண்கள்
ஒன்றாக
முடிெவடுப்பதற்கும்
நடவடிக்ைககைள
உருவாக்குவதற்கும் வாய்ப்பு கிைடக்கும்ேபாது, அவர்கள் அைனவரும் ெசய்யக்கூடிய
மற்றும் விைளயாட விரும்பும் ஒன்ைற அவர்கள் உருவாக்க முடியும். இந்த
அணுகுமுைற
அைனத்து
ெபண்களுக்கும்
வழிவகுக்கும்
வாய்ப்புகைள
உருவாக்குகிறது.
மாற்றுதிறனாளிகைள பங்ேகற்கவும் மற்றும் ஆராயவும் ஊக்குவிப்ேபாம்!

Source: Adapted games for children with disabilities: https://www.sunrisemedical.eu/blog/games–for–children–with–disabilities
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உங்கைளயும் என்ைனயும் இைணக்கும் ஒரு நூல்
•
•

உங்களுக்கும் உங்கள் சகாக்களுக்கும் இைடயிலான ஒற்றுைமைய
அைடயாளம் காணவும்
உங்கள் குழு ஒருவருக்ெகாருவர் எவ்வாறு இைணக்கப்பட்டுள்ளது
என்பைதப் பார்க்கவும்

•ஒரு ெபரிய நூல் பந்து அல்லது சரம்

15 நிமிடங்கள்
அைனவரும்

5+
என்ன
நடக்கும்

இந்த விைளயாட்டின் ேநாக்கம் உங்கள் வட்டத்தில் உள்ள அைனவைரயும் ஒரு சரம் வைல மூலம்
ஒருவருக்ெகாருவைர இைணப்பதாகும்.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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குழு ஒரு வட்டத்தில் நிற்க ேவண்டும், ஒரு பங்ேகற்பாளர் சரம் பந்தின் முடிைவ ைவத்திருக்க
ேவண்டும்.
பந்ைத ைவத்திருப்பவர் தங்கைளப் பற்றி உண்ைமயான ஒரு அறிக்ைகைய ெவளியிட ேவண்டும், எ.
கா. எனக்கு நீச்சல் பிடிக்கும், எனக்கு நீல நிற கண்கள் உள்ளன, எனக்கு ஒரு சேகாதரர் இருக்கிறார்.
அந்த அறிக்ைக ெபாருந்தும் நபைர வட்டத்தில் உள்ள பங்ேகற்பாளர்கள் தங்கள் ைககைள உயர்த்தி
கூப்பிட ேவண்டும்.
பின்னர், அறிக்ைக ெபாருந்தும் நபருக்கு, பந்ைதக் ெகாண்ட நபர் சரத்தின் முடிைவப் பிடித்துக்
ெகாண்ேட பங்ேகற்பாளர்களில் ஒருவருக்கு சரம் வச
ீ ேவண்டும்.
பின்னர் புதிய நபர் தங்கைளப் பற்றிய ஒரு புதிய அறிக்ைகயுடன் இந்த ெசயல்முைறைய பந்தின் ஒரு
பகுதிைய ைவத்துக் ெகாண்ேட மீ ண்டும் ெசய்ய ேவண்டும். எந்த அறிக்ைகையயும் மீ ண்டும் ெவளியிட
முடியாது.
விைளயாட்டின் முடிவில் அைனவைரயும் வைலயில் பல முைற ேசர்க்க ேவண்டும்.
ெசயலாக்குனர் கீ ேழயுள்ள ேகள்விகளுடன் ஒரு விவாதத்ைத வழிநடத்த ேவண்டும்.
●
உங்கைள ஆச்சரியப்படுத்திய ஒருவைரப் பற்றி நீங்கள் என்ன கற்றுக்ெகாண்டீர்கள்?
●
நீங்கள் எதிர்பார்க்காதைத நீங்கள் யாருடனும் ெபாதுவானதாக ைவத்திருக்கிறீர்களா?
●
நிஜ வாழ்க்ைகயில் அந்த சரம் என்னவாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்?
●
வாழ்க்ைகயில், எப்ேபாது நம் தனித்துவத்ைதயும் வித்தியாசத்ைதயும் நாம் ேநசிக்கிேறாம்
மற்றும் பாராட்டுகிேறாம், ேமலும் மற்றவர்கைளப் ேபால இருப்பது சிறந்தது என்று எப்ேபாது
நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்?
●
குழுவிற்கு ெபாதுவான விஷயங்கள் பலருக்கு ெபாதுவானதாக இருக்குமா?

Sangam-ல் ஒன்று கூடுவது
சங்கம் இந்தியாவின் புேனவில் உள்ள அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர்
சங்கத்தின் உலக ைமயம். சங்கம் என்ற ெசால்லுக்கு சமஸ்கிருதத்தின் பண்ைடய
ெமாழியில் ‘ஒன்றாக வருவது என்று ெபாருள். சங்கத்தின் நிகழ்வுகள் பற்றி
ேமலும் அறியவும்:
https://www.wagggs.org/en/our–world/world–centres/sangam/events/
•
•
•

பன்முகத்தன்ைம பற்றிய புரிதைல வளர்த்துக் ெகாள்ளவும்.
பன்முகத்தன்ைமையக் ெகாண்டாடவும்.
ேசர்ப்பைத எவ்வாறு பயிற்சி ெசய்வது என்பைதப் பற்றி சிந்திக்கவும்

15 நிமிடங்கள்
அைனவரும்

3-5 ேபர் ெகாண்ட சிறிய குழுக்கள்
என்ன
நடக்கும்

1.
2.
3.
4.

பங்ேகற்பாளர்கள் 3–5 நபர்கைளக் ெகாண்ட சிறிய குழுக்கைள உருவாக்க ேவண்டும்.
குழு தங்கைளப் பற்றி 1 தனித்துவமான / அசாதாரணமான விஷயங்கைளப் பகிர்ந்து
ெகாள்ள 5 நிமிட கால அவகாசம் உள்ளது.
இதற்குப் பிறகு அேத குழு ஒருவருக்ெகாருவருடன் ெபாதுவானதாக இருக்கும் 3
தனித்துவமான / அசாதாரணமான விஷயங்கைளப் பற்றி விவாதிக்க ேவண்டும்.
ேநரத்தின் முடிவில், ஒவ்ெவாரு குழுவும் ஒருவருக்ெகாருவருடன் ெபாதுவானதாக
இருக்கும் மிகவும் தனித்துவமான / அசாதாரணமான உண்ைம என்ன என்பைதப் பகிர்ந்து
ெகாள்ளச் ெசால்லவும்.

விவாதம்
ெபாதுவான விஷயங்கைளக் கண்டுபிடிப்பது எளிதானதா அல்லது கடினமானதா?
இந்தச் ெசயலில் உங்கைள ஆச்சரியப்படுத்தும் வைகயில் ஏதாவது இருந்ததா? அது என்ன?
குழுவின் மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு இடமளிக்க நீங்கள் எப்படியாவது உங்கள் உண்ைமகைள
மாற்றியைமக்க ேவண்டி இருந்ததா?
●
ஒருவருடன் உங்களுக்கு ெபாதுவானது எதுவுமில்ைல என்று நீங்கள் எப்ேபாதாவது
உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? அப்படி இருந்தால், இந்தச் ெசயல்பாட்டிற்கு பிறகு நீங்கள் வித்தியாசமாக
உணர்கிறீர்களா?
●
விஷயங்கைளச் சிறப்பாகச் ெசய்வதற்காக ஒருவருடன் ெபாதுவான விஷயங்கைளக்
கண்டுபிடிக்க முயற்சித்தீர்களா? சந்தர்ப்பம் என்ன? (எ.கா. பள்ளியில் ஒரு திட்டம், ஒரு
விைளயாட்டு)
●
●
●
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petit poisson rouge பிரஞ்சு ெமாழியில் சிறிய சிவப்பு மீ ன்
•

•

உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு ெவளிேய இருக்கும் ஏதாவதற்கு விலக்கப்படுவது
(பாகுபாடு
காட்டப்படுவது)
எவ்வளவு
அநியாயமானது
என்பைத
அனுபவிக்கவும்.
பாகுபாட்ைட எதிர்ெகாண்டாலும் உங்கள் பலத்ைத ெவளிப்படுத்தவும், உங்கள்
இலக்ைக அைடயவும் ஒரு ஆக்கபூர்வமான வழிையக் கண்டறியவும்.
பங்ேகற்பாளர்கள் எளிதாக ஓட / நகரக்கூடிய ஒரு ெபரிய இடம் (உட்புறத்தில்
அல்லது ெவளியில்).

20 நிமிடங்கள்
அைனவரும்

குைறந்தபட்சம் 8, அதிகபட்சம் 30

புருண்டியில், ஆரம்ப பள்ளி குழந்ைதகள் ெபரும்பாலும் இந்த விைளயாட்ைட
விைளயாடும் இடத்தில் 3 அதிகாரபூர்வ ெமாழிகள் உள்ளன: கிருண்டி,
ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு. புருண்டியில் பலர் பிெரஞ்சு ெமாழிைய
இரண்டாம் ெமாழியாகப் ேபசுகிறார்கள்.

ஒரு மாற்றத்ைத ெசய்ய உத்ேவகம் உள்ளதா? உங்கள் ெசாந்த வக்காலத்து பிரச்சாரத்ைத உருவாக்கவும்!
அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கம் ஒரு வக்கீ ல் கருவித்ெதாகுப்ைப அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது
உங்கள் ெசாந்த வக்கீ ல் பிரச்சாரத்ைதத் ெதாடங்க வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம், எனேவ நீங்கள்
விரும்பும் சிக்கல்களில் சாதகமான மாற்றத்ைத உருவாக்க முடியும். அைத இங்ேக படிக்கவும் அல்லது
பதிவிறக்கவும்: https://goo.gl/NmymWp
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என்ன
1.
நடக்கும்

சிறிய சிவப்பு மீ னாக இருக்க பங்ேகற்பாளைரத் ேதர்வுெசய்க (அல்லது குழுைவத் ேதர்வு
ெசய்ய ஊக்குவிக்கவும்).
2.
விைளயாடும் பகுதி ெசங்கடல் எனப்படும் ெபரிய பகுதியாக இருக்க ேவண்டும். சிறிய
சிவப்பு மீ ன் ஒரு பக்கமாக இருக்கும், மற்ற மீ ன்களாக இருக்கும் பங்ேகற்பாளர்கைள
எதிர்ெகாள்ளும். மீ ன்கள் விைளயாடும் பகுதிக்கு எதிர் பக்கத்தில், அருகருேக நிற்க
ேவண்டும். சிறிய சிவப்பு மீ னின் பின்னால் நியமிக்கப்பட்ட இறுதிக் ேகாட்ைட மீ ன்கள்
அைடவேத குறிக்ேகாள்.
3.
மற்ற மீ ன்கள் சிறிய சிவப்பு மீ னிடம் ெசங்கடைலக் கடக்க முடியுமா என்று
ேகட்கும்ேபாது, விைளயாட்டு ெதாடங்குகிறது: ‘சிறிய சிவப்பு மீ ன், தயவுெசய்து நாங்கள்
ெசங்கடைலக் கடக்க முடியுமா?’
4.
சிறிய சிவப்பு மீ ன் ஒரு அறிக்ைகயுடன் பதிலளிக்கிறது, இது சில பங்ேகற்பாளர்கைள
மட்டுேம கடக்க அனுமதிக்கிறது.
உதாரணத்திற்கு, சிறிய சிவப்பு மீ ன் இவ்வாறு கூறலாம்: ‘ஆம். ஆனால் இது இருந்தால்
மட்டுேம ...
….நீங்கள் ____________ நிறத்ைத அணிந்திருந்தால்….
….நீங்கள் ___________________ மாதத்தில் பிறந்திருந்தால்....
….உங்கள் காதுகள் துைளத்திருந்தால்….
….1 ெமாழிக்கு ேமல் ேபச முடிந்தால்….
அவர்கள் தங்கள் அறிக்ைகைய முடித்தவுடன், சிறிய சிவப்பு மீ ன்கள் முழு விைளயாடும்
இடத்திலும் சுதந்திரமாக ெசல்ல முடியும்.
5.
இந்த அறிக்ைக உண்ைமயாக இருக்கும் பங்ேகற்பாளர்கள் குறிக்கப்படாமல்,
ெசங்கடைல நிம்மதியாக கடக்க முடியும்.
6.
மற்ற அைனத்து பங்ேகற்பாளர்களும் சிறிய சிவப்பு மீ னால் குறிக்கப்படாமல்
ெசங்கடலின் மறுபக்கத்ைத அைடய முயற்சிக்க ேவண்டும்.
7.
சிறிய சிவப்பு மீ னால் குறிக்கப்பட்ட எந்த பங்ேகற்பாளர்களும் சிவப்பு மீ ன் குழுவில்
ேசர்ந்து பின்வரும் சுற்றுகளில் மற்ற பங்ேகற்பாளர்கைளக் குறிக்க உதவ ேவண்டும்.
8.
குறிக்கப்படாத கைடசி நபர் ெவற்றியாளர்.
9.
விைளயாட்ைடப் பற்றி பங்ேகற்பாளர்களுடன் கலந்துைரயாடுங்கள். சாத்தியமான சில
ேகள்விகள்:
●
நீங்கள் ெசங்கடைலக் கடக்க முடிந்ததா? எப்படி அல்லது ஏன் / ஏன் இல்ைல?
●
விைளயாட்ைடப் பற்றி நீங்கள் எப்படி உணர்ந்தீர்கள்?
●
நிஜ வாழ்க்ைகயின் சூழ்நிைலயுடன் இந்த விைளயாட்ைட நீங்கள் ெதாடர்புபடுத்த
முடியுமா?
வயதானவர்களுக்கு, நீங்கள் ேகள்விகளுடன் ஆழமாக ெசல்லலாம். உதாரணத்திற்கு:
●
நிஜ வாழ்க்ைகயில் "ெசங்கடல்" என்னவாக இருக்கும்? (ேவைல, பல்கைலக்கழகம்,
நண்பர்கள் குழு)
●
"ெசங்கடைல" சுதந்திரமாகக் கடப்பைதத் தடுக்க உங்கள் பண்புகளில் எது
பயன்படுத்தப்படலாம்? (பாலினம், வயது, பாலியல் ேநாக்குநிைல, மதம் அல்லது
நம்பிக்ைக)
●
"சிவப்பு மீ ன்" யாராக இருக்கக்கூடும்?
●
"ெசங்கடைல" கடக்க அைனவருக்கும் உரிைம உண்டு என்று வாதிடுவதற்கான
சிறந்த வழி எது?

35

Our Cabana-வில் வித்தியாசமாக சிந்திப்பது
Our Cabana ெமக்ஸிேகாவின் குர்னாவாக்காவில் உள்ள அைனத்துலக
சாரணியர் சாரணர் சங்கத்தின் உலக ைமயம். கனவுகள் நனவாகும் மற்றும்
அைனவருக்கும் வரேவற்பு கிைடக்கும் இடம் இது. Our Cabana-வில் என்ன
நடக்கிறது என்பைதக் கண்டறியவும்: http://ourcabana.org.mx

ெவவ்ேவறு
ேகாணங்களில்
எைதயாவது
பார்ப்பது
மற்றவர்கைளப்
புரிந்துெகாள்ள உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவும் என்பைதப் பற்றி சிந்திக்கவும்.
திறந்த
மனதுடன்
நிைலயில்
இருப்பது
மற்றும்
பன்முகத்தன்ைமைய
ஏற்றுக்ெகாள்வது உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முைறயில் எவ்வாறு உதவும்
என்பைதப் புரிந்து ெகாள்ளுங்கள்.

●
●

சுண்ணாம்பு அல்லது காகிதம் மற்றும் ெபன்சில்கள்

10 நிமிடங்கள்
8+

சிறிய குழுக்கள் (ஒரு குழுவிற்கு 3–5 ேபர்)
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என்ன
நடக்கும்

1.

2.

3.

4.

பங்ேகற்பாளர்கள்
சிறிய
குழுக்கைள உருவாக்க ேவண்டும்
(ஒரு குழுவிற்கு 3–5 ேபர்).
DOTS-ன்
நகைலச்
சுற்றி
ெசல்லவும்
அல்லது
பங்ேகற்பாளர்கைள
சுண்ணாம்ைபப் பயன்படுத்தி கீ ேழ
உள்ள வடிவைமப்ைப வைரயச்
ெசால்லவும்.

பங்ேகற்பாளர்கைள
அைனத்து
புள்ளிகைளயும்
4
ேநர்
ேகாடுகளுடன்
ெபன்சில்/சுண்ணாம்ைப
காகிதம்/தைரயிலிருந்து
எடுக்காமல்,
எந்தெவாரு
ேகாடுகைளயும்
மீ ள்வைரயாமல்
இைணக்கும்படி
ெசால்லவும், ேதைவப்பட்டால் ேகாடுகள்
கடக்கக்கூடும்.
அவர்கள் புதிரில் ேவைல ெசய்ய சுமார் 5
நிமிடங்கள்
அனுமதிக்கவும்.
ேநரம்
முடிந்ததும்,
புதிைர
யாராவது
தீர்த்துவிட்டார்களா என்று ேகட்கவும்.

கீ ேழ உள்ள ேகள்விகைளப் பயன்படுத்தி ஒரு சுருக்கமான விவாதத்ைத வழிநடத்தவும்:
●
ேகாடுகளுக்கு ெவளிேய ெசல்வைத பற்றி நாம் ஏன் நிைனக்கவில்ைல?
●
நாம் ெபரும்பாலும் ெசயல்படும் விதத்தில் இந்த ெசயல்பாடு எவ்வாறு
பிரதிபலிக்கிறது என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்?
●
மற்றவர்களின் கருத்துகைளப் புரிந்துெகாள்வது ஏன் கடினமாக உள்ளது?
●
நீங்கள் எப்ேபாதாவது ஒரு பிரச்சிைனயில் சிக்கியிருக்கிறீர்களா, ேமலும் அைத
ேவறு ேகாணத்தில் பார்த்தேபாது அதற்கான தீர்ைவ நீங்கள் கண்டீர்களா?
●
நீங்கள் அேத மாதிரி சிந்திக்கவில்ைல என்றால் ேவறு ஒருவைர நீங்கள் எவ்வாறு
புரிந்து ெகாள்ள முடியும்? ஒருவரின் நிைலையப் புரிந்து ெகாள்ள சில
கருத்துக்கைளப் பற்றி சிந்திக்க முடியுமா?

37

Our Chalet-ல் நீங்கள் என்ன பார்க்கிறீர்கள்?
சுவிஸ் மைலகளில் அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்தின் உலக
ைமயம் - Our Chalet - 1932 முதல் சாகச மற்றும் சர்வேதச நட்ைப வழங்கி
வருகிறது. Our Chalet பற்றி இங்ேக படிக்கவும்:
https://www.wagggs.org/en/our–world/world–centres/our–chalet/events/

உங்கள் தனிப்பட்ட கண்காணிப்பு திறன்கைளப் பயிற்சி ெசய்யவும்.
கலாச்சாரத்தின் சில நடத்ைத கூறுகைள அைடயாளம் காணவும், அதாவது நமது
சமூக
பாத்திரங்கைள,
நாம்
ேபசும்
ெமாழிகைள
மற்றும்
ெசாற்களற்ற
தகவல்ெதாடர்புக்கான அணுகுமுைறகைள நாம் எவ்வாறு மதிப்பிடுகிேறாம் என்று.

●
●

●
●

ஒரு நபருக்கு ஒரு தாள் மற்றும் குைறந்தது 2 ேபனாக்கள்
ேநரக்கட்டுப்பாடு சாதனம் (ைகக்கடிகாரம், ெதாைலேபசி, கடிகாரம்

30 நிமிடங்கள்
10+
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சுவிட்சர்லாந்தில்,
4
அதிகாரபூர்வ
ெமாழிகள்
உள்ளன,
அைவ
மக்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் ெதாடர்புெகாள்வைதக் கடினமாக்குகிறது. ஆனால் நீங்கள்
ஒேர
ெமாழிையப்
ேபசவில்ைல
என்றாலும்,
உங்கள்
உணர்வுகைள
ெவளிப்படுத்தவும்,
ஒருவருடன்
இைணவதற்கும்
வழிகைளக்
காணலாம்.
புன்னைக, ேகாபம் அல்லது உங்கள் ைககைளக் கட்டுவது ேபான்ற ெசாற்களற்ற
ெதாடர்பு அைனத்தும் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்பதைன ெவளிப்படுத்தும்.
இந்த ெசயல்பாட்டின் மூலம் சமூக விதிமுைறகள் (ஒரு குறிப்பிட்ட குழு, சமூகம்
அல்லது கலாச்சாரத்தில் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட நடத்ைதகள்) மற்றும் நாம்
எவ்வாறு ெதாடர்புெகாள்கிேறாம் என்பைதயும் பற்றி ஆராய்ேவாம்.
அறிமுகப்படுத்துதல் (30 நிமிடங்கள்)
1.
பங்ேகற்பாளர்கைள 6–8 நபர்கைளக் ெகாண்ட 2 குளுக்களாகப் பிரிக்கவும். ஒரு
ெபரிய குழுவில் பணிபுரிந்தால், சம எண்ணிக்ைகயிலான குளுக்ககைள
உருவாக்கவும், இதனால் அவர்கள் ெசயல்பாட்ைட முடிக்க ஒன்றாக ேவைல
ெசய்யலாம்.
உங்களிடம்
குைறவான
பங்ேகற்பாளர்கள்
இருந்தால்
(எடுத்துக்காட்டாக ெமாத்தம் 6 ேபர்) குழுைவ 2-ஆகப் பிரித்து 2 ேபருக்கு பதிலாக
ஒரு நபைர ஒரு ேநரத்தில் அனுப்பவும்.
2.
ஒவ்ெவாரு
குழுவிற்கும்
பின்பற்ற
ேவண்டிய
விதிகளின்
ெதாகுப்பு
வழங்கப்படும். இைவ அவர்களின் புதிய சமூகத்தின் ‘கலாச்சார’ விதிகள்.
மாதிரி குழுமம் # 1 விதிகள்:
●
ஒவ்ெவாரு வாக்கியமும் ஒரு ேகள்வியில் முடிவைடவது ேபால் ஒலிக்க
ேவண்டும்.
●
உங்களுடன் ேபசும் நபருடன் கண் ெதாடர்பு ெகாள்ள ேவண்டாம்.
●
நீங்கள் ேபசும்ேபாது நிைறய ைகச் ெசய்ைககைளச் ெசய்யவும்.
●
நீங்கள் ஆம் என்று ெசால்லும் ஒவ்ெவாரு முைறயும் கண் சிமிட்டவும்.
●
உங்கள் ெபயர் குறிப்பிடப்படும்ேபாது தைரையத் ெதாடவும்.
மாதிரி குழுமம் # 2 விதிகள்:
●
ஒவ்ெவாரு வாக்கியத்ைதயும், ‘அப்படியா’ என்று ெதாடங்கவும்.
●
உங்கள் முதுகுக்குப் பின்னால் அல்லது உங்களுக்கு முன்னால் ைககைள
பிடித்தவாறு நிற்கவும்.
●
நீங்கள் ஒருவரிடம் ேபச விரும்பும்ேபாது அவர்கைள சுட்டிக்காட்ட ேவண்டும்.
●
பின்ேனாக்கி மட்டுேம நடக்க ேவண்டும்.
●
‘மற்றும்’ என்ற ெசால் ெசால்லப்படும்ேபாது உங்கள் காைதத் ெதாடவும்.
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3.

ஒவ்ெவாரு குழுவும் தங்கள் கலாச்சாரத்ைத எவ்வாறு ெதாடர்புெகாள்வார்கள் என்பைத
தீர்மானிக்க சில நிமிடங்கள் அவகாசம் ெகாடுக்கவும்.
அவர்கள்
ஒரு
உணைவ
சாப்பிடுவது,
நண்பர்களுடன்
விைளயாடுவது
அல்லது
உைரயாடுவது ேபான்ற ஒரு காட்சிைய ெவளிப்படுத்தலாம். ேதர்வு அவர்களுைடயது,
ஆனால் அைனவருக்கும் அவர்கள் வசதிக்கு ஏற்றவாறு ஒரு பங்கு இருப்பைத உறுதிெசய்து,
விதிகைள
அவர்களால்
முடிந்தவைர
சிறந்த
முைறயில்
ஒரு
குழுவாக
ெதாடர்புெகாள்வதற்கு 2 நிமிடங்கள் மட்டுேம இருப்பைத அவர்களுக்கு நிைனவூட்ட
ேவண்டும்.

ெசயல்பாடு (15 நிமிடங்கள்)
ஒவ்ெவாரு குழுவும் தங்கள் உறுப்பினர்களில் சிலைர மற்ற குழுவுக்கு அனுப்ப அனுப்ப
முைறகைளஎடுக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, குழு #2-ன் 2 உறுப்பினர்கள் ெசன்று குழு #1-ஐ
கவனிப்பார்கள். அேத ேநரத்தில், குழு #1-ன் 2 உறுப்பினர்கள் ெசன்று குழு #2-ஐ கவனிப்பார்கள்.
5.
பார்ைவயாளர்கள் மற்ற குழுவுடன், மற்ற கலாச்சாரத்தின் ேபசப்படாத விதிகைளத்
தீர்மானிக்கவும், விதிகைளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் குழுவில் தங்கைள ஒருங்கிைணக்க
முயற்சிக்கவும் 2 நிமிடங்கள் இருக்கும். ேநரத்ைத கண்காணித்து, எப்ேபாது மாற ேவண்டும்
என்பைத பங்ேகற்பாளர்களுக்கு ெதரிவிக்கவும்.
6.
2 நிமிடங்கள் முடிந்ததும், பார்ைவயாளர்கள் இைவ சில விதிகள் என்று நிைனத்தைத, ஒரு
காகிதத்தில் எழுதி தங்கள் குழுவுக்குத் திரும்ப ேவண்டும்.
7.
தங்கள் அசல் குழுவுக்குத் திரும்பி வந்ததும், பார்ைவயாளர்கள் மற்ற குழுவின் விதிகள்
என்னெவன்று நிைனத்தார்கள் என்பைதப் பற்றி விைளயாட்டின் இறுதி வைர ேபசக்கூடாது.
8.
குழுக்கள் புதிய பார்ைவயாளர்கைளப் ெபறும்ேபாது அேத காட்சிையத் ெதாடரலாம் அல்லது
அவர்கள் உருவாக்கும் காட்சிைய மாற்றலாம்.
9.
1 குழுவின் ஒவ்ெவாரு உறுப்பினரும் மற்ற குழுைவக் கவனிக்க 2 நிமிடங்கள் ெசலவிட்ட
பிறகு விைளயாட்டு நிைறவைடயும்.
10.
ஒவ்ெவாரு குழுவும் தங்களுக்குள் விவாதித்து, மற்ற குழு பின்பற்றுவதாக அவர்கள்
நிைனக்கும் விதிகளின் பட்டியைல எழுத ேவண்டும்.
11.
இரு குழுக்களும் இப்ேபாது விதிகள் என்று நிைனத்தைதப் பற்றி பகிர்ந்துெகாள்ள ேவண்டும்,
அவற்றின் பட்டியைல உண்ைமயான விதிகளுடன் ஒப்பிட்டு, மற்ற குழுக்கள் அந்த
ேயாசைனகைளயும் பதிைவயும் ெகாடுக்க என்ன ெசய்தன என்பைதப் பற்றி விவாதிக்க
ேவண்டும். என்ன ெவளிப்பைடயாக இருந்தது? என்ன ெவளிப்பைடயாக இல்ைல? நீங்கள்
பார்ைவயாளராக இருந்தேபாது, மிகவும் நுண்ணியமான விதிகைளக் கைடப்பிடிக்க என்ன
நுட்பங்கள் சிறப்பாகச் ெசயல்பட்டன?
பிரதிபலிப்பு (5 நிமிடங்கள்)
பங்ேகற்பாளர்கள் புதிய குழுவுக்குச் ெசன்று விதிகைளச் ெசயல்படுத்த முயற்சிக்கும்ேபாது
அவர்கள் எப்படி உணர்ந்தார்கள் என்று ேகட்கவும்.
●
ெபாருந்தாமல் குழுவில் இருப்பது ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது?
●
பார்ைவயாளராக ஒரு புதிய கலாச்சாரத்துடன் ெபாருந்த உதவ நீங்கள் என்ன ெசய்ய
முடியும்?
●
ேவறுபட்ட கலாச்சாரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் உங்கைள வரேவற்க உதவுவதற்கு நீங்கள் என்ன
ெசய்ய முடியும்?
4.

40

நியாயம்
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சங்கிலிகள்
•

•

•

ஒரு குழுவாக உங்கள் சக்திையப் பற்றி சிந்தித்து, மற்றவர்கைள
நீங்கள் எவ்வாறு ஒன்றாக ஆதரிக்க முடியும் என்பைதப் பற்றி
சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
ஒருவர் முற்றிலும் புதிய சுழைல சந்திக்கும் ேபாது, அவர் எைத
அனுபவிக்க கூடும் என்பைத சிந்தித்துப் பாருங்கள்

ெபரிய அணிக்கு, ெபரிய இடம் ேதைவ படும்.

15 நிமிடங்கள்.
6+
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அணி உறுப்பினர் மற்ற அணியிலிருந்து ெவகு ெதாைலவில் நிற்கிறார்.
குழு ஒரு ெபரிய வரிைச / சங்கிலிைய உருவாக்குகிறது, இதனால்
அவர்கள் தங்கள் நண்பருக்கு "உதவ" முடியும்.
●
பங்ேகற்பாளர்கள் ைககைளப் பிடிப்பதன் மூலம் தங்கள் நண்பைர
அைடய முடியாத அளவுக்கு இடம் ெபரியதாக இருப்பைத
உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ளவும்..
●
ஒவ்ெவாரு நபரும் சங்கிலிைய உருவாக்க ஒருவருக்ெகாருவர்
அருகில் நிற்க ேவண்டும், ஆனால் அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்
ெவகு ெதாைலவில் இருக்க ேவண்டும், இதனால் அவர்கள்
இன்னும் தங்கள் நண்பைர அைடய முடியாது.
●
அவர்கள் தங்கள் சங்கிலிைய ெபரிதாக்க அவர்கள் என்ன
ேவண்டுமானாலும், உைடகள் அல்லது ைபகள் ேபான்றைவ
பயன்படுத்தலாம் - அதனால் அவர்கள் தங்கள் நண்பைர
அைடயவும் உதவவும் முடியும்.

1.
2.

உங்கள் இடத்தின் அளைவ விட அதிகமான பங்ேகற்பாளர்கள் இருந்தால்,
2 அல்லது 3 குழுக்கைள உருவாக்கலாம்.
3. ெசயல்பாட்டிற்குப் பிறகு, ஒரு விவாதத்ைத வழிநடத்தவும்::
●
ஒருவைர ஆதரிப்பது எவ்வளவு எளிது?
●
நீங்கள் ஒரு குழுவின் நபராக இருக்கும்ேபாது, ஒருவைர ஆதரிப்பது
எந்த வழிகளில் எளிதானது?
●
உங்கள் நாடு உதவி ேதைவப்படும் மக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறதா
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியுமா?
●
உங்கள் நாட்டில் உதவி ேதைவப்படும் நபர்கைளப் பற்றி சிந்திக்க
முடியுமா?
●
அகதிகள் அல்லது புலம்ெபயர்ந்ேதாைர நீங்கள் எந்த வைகயிலும்
ஆதரித்திருக்கிறீர்களா? நீங்கள் அவர்கைள ஆதரிக்கக்கூடிய சில
வழிகள் யாைவ?
●
அகதிகள் ஒரு புதிய நாட்டிற்கு வரும்ேபாது நம்மிடமிருந்து
அவர்களுக்கு என்ன ேதைவ என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்,
அவர்களிடமிருந்து அைத நாம் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்க முடியும்?
●
ேதைவயுள்ள நபர்களுக்கு நாம் எவ்வாறு சிறப்பாக ஆதரிக்க முடியும்
என்பைத அறிய வழிகைளப் பற்றி சிந்திக்க முடியுமா?
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KUSAFIRI நதிையக் கடக்கவும்
Swahili ெமாழியில் Kusafiri என்றால் ‘பயணம்’ என்று அர்த்தம். Kusafiri ெசன்ற 9 நாடுகைள
உங்களால் ெபயரிட முடியுமா? (அெமரிக்கா, பிேரசில், பிரான்ஸ், ெதன்னாப்பிரிக்கா,
சீனா, ெஹய்டி, உகாண்டா, இந்ேதாேனசியா).
ேமலும்
தகவல்களுக்கு
இந்த
இைணயதளைத
வலம்
வரவும்:
www.waggas.org/en/our-world/world-centres/kusafiri/

•
•

நியாயம் பற்றிய புரிதைல வளர்த்துக் ெகாள்ளவும்.
நியாயத்ைத அைடயாளம் கண்டு ெகாண்டு, ெசயல்பாடுகள் மூலம் அைத
அைடவதற்கான வழிகைளக் கண்டறியவும், ேமலும் உங்கள் அன்றாட
வாழ்க்ைகயில் நீங்கள் அைத எவ்வாறு ெசயல் படுத்தலாம் என்பைதப் பற்றி
சிந்திக்கவும்..

ஒரு குழுவிற்கு 9 தாள்கல் வைர (ெவறுமேன ெசய்தித்தாள்)
2 'நதிக் கைரகள்' ெசய்ய ஏதாவது ெபாருள். உதாரணத்திற்கு ஒரு கயிறு, குச்சிகள்,
தைரயில் ஒரு ேகாடிடுதல்.
1.
தைரயில் 2 இைணயான ேகாடுகைள ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ஒரு 'நதிைய'
ேபால் உருவாக்குங்கள்.
2.
காகிதத் துண்டுகைளக் ெகாண்டு "படிகற்கைள" தயார் ெசய்யவும். ஒவ்ெவாரு
குழுவும் ேதாராயமாக 1-9 படிகற்களுக்கு இைடயில் நிற்கவும்.

20 நிமிடங்கள்
அைனவரும்
சிறிய குழுக்கள்
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என்ன
நடக்கும்

ஒவ்ெவாரு குழுவிற்கும் சீரற்ற எண்ணிக்ைகயில் படிகற்கள்
வழங்கப்படும் (குழுவிற்கு 1-9 படிகற்கள்). 9 என்பது அதிகபட்ச எண்
ஏெனனில் இது Kusafiri இருப்பிடங்களின் எண்ணிக்ைகைய
பிரதிபலிக்கும். அைனத்து குழுக்களுக்கும் ஆற்ைறக் கடக்க ஒேர
கால அவகாசம் வழங்கப்படும்.
2. படிகற்கள் பயன்படுத்தி , பங்ேகற்பாளர்கள் நதிைய கடந்து Kusafiriைய அைடய ேவண்டும்.
3. பங்ேகற்பாளர்கள் பாதி வழியில் தவறி நதிக்குல் விழுந்தால்
மீ ண்டும், ஆரம்பத்தில் இருந்து ெதாடங்க ேவண்டும். குழு
ெமாத்தமாக அல்லது ஒவ்ெவாருவராக நகரலாம். Kusafiri மற்றும்
இலக்ைக அைடய, எது சிறந்த வழி என்பைத குழு
தீர்மானிக்க ேவண்டும்.
1.

ெசயல்பாட்டின் கருத்துக்கைளப் ெபற:
பயன்படுத்தி விவாதத்ைத வழிநடத்தவும்:
●
●
●
●

பின்வரும்

ேகள்விகைளப்

படிகற்களின் எண்ணிக்ைக நதிையக் கடக்க எளிதாக்கியதா அல்லது
கடினமாக்கியதா?
எல்லா குழுக்களும் நதிைய எவ்வாறு சமமாக கடக்க முடியும்?
சமமான
எண்ணிக்ைகயில்
படிகற்கைள
ெகாண்டிருந்தால்,
அைனத்து குழுக்களும் ஒேர ேநரத்தில் கடக்க முடியுமா?
இந்த விைளயாட்டு அன்றாட வாழ்க்ைகைய எப்படி பிரதிபலிக்கிறது
என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்?
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ெவற்றி ெபற சம வாய்ப்பு
•
•

•
•
•
•
•

நன்ைமகள் மற்றும் தைடகள்
இருப்பைத
கண்டறியவும்.
சமமாக
நடத்தபடுவதற்கும்
நியாயமாக
நடத்தபடுவதற்கும்
உள்ள
ேவறுபாட்ைட
அறிந்துக் ெகாள்ளவும்.
4 குறிக்கப்பட்ட தளங்கள்
கண்கட்டு அல்லது கழுத்துக் குட்ைட
காகிதம்
ேபனா அல்லது ெபன்சில்
ஒரு
சிறிய
ேகாபுரத்ைத
உருவாக்க
மறுசுழற்சி
ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள் (எ.கா. Blocks, குச்சிகள்)

20 நிமிடங்கள்
அைனவரும்

9
+
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என்ன
நடக்கும்

1.
2.
3.

4.

பங்ேகற்பாளர்கள் 3 அல்லது 4 சிறிய குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால் 1 குழுக்கு ேவறுபட்ட கட்டுமானங்கள் ெகாடுக்கபடும்.
எல்லா குழுக்களும் ஒேர மாதிரியான ெபாருள்கைளப் ெபறுவதால், அைனவருக்கும்
விைளயாட்ைட நிைறவு ெசய்வதற்கான சமமான வாய்ப்பு உள்ளது என்று
ெதறிவிக்கப்படும்.
ஒரு வித்தியாசமான தளத்தில் ஒவ்ெவாரு குழுவும் ெதாடங்கும். "ெசல்லுங்கள்"
என்று ெசான்ன பிறகு, கடிகாரகடிகாரச்சுற்று படி குழுக்கள் 1 தளத்திலிருந்து
மற்ெறான்றுக்கு ேபாட்டியிடும்.

ஒவ்ெவாரு குழுவும் எவ்வாறு நகர முடியும் என்பதற்கான பரிந்துைரகைள நீங்கள் கீ ேழ
காணலாம், ஆனால் தயங்காமல் உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் ெசாந்த சிந்தைனையப்
பயன்படுத்தலாம்.
பரிந்துைரக்கப்பட்ட கட்டுமானங்கள்:
3 கால்கைளக் ெகாண்ட பந்தயம் ேபால், குழு உறுப்பினர்களின் கால்கள் ஒன்றாக
கட்டப்பட்டிருக்கும்.
●
பாதி குழு உறுப்பினர்கள் கண்கட்டப்பட்டிருபர்
●
குழு ேபச முடியாது.
●
குழு அவர்களின் ஆதிக்கம் வகிக்கிற ைகைய மட்டுேம பயன்படுத்த முடியும். குழு
பின்ேனாக்கி நடக்க/ஓட ேவண்டும்.
●

ஒவ்ெவாரு தளத்திற்கும் பரிந்துைரக்கப்பட்ட சவால்கள்:
5 ஸ்டார் ஜம்ப்ஸ் ெசய்ய ேவண்டும்.
எல்ேலாரும் ஒரு trefoil-ைல வைரய ேவண்டும்.
உங்கள் குழுவுடன் ஒரு மனித கூர்நுனிக் ேகாபுரம் ெசய்ய ேவண்டும்.
ஒரு பந்ைத 3m-இலிருந்து 5 முைற ஒரு வாளியில் எறிய ேவண்டும். மிகப்ெபரிய
ேகாபுரத்ைத உருவாக்க ேவண்டும்.
●
Guiding பாடல் ஒன்ைற பாட ேவண்டும் .
●
ெவற்றிெபறும் குழுவுக்கு எந்தெவாரு கட்டுமானங்களும் வழங்கப்படாது.
●
●
●
●

பிரதிபலிப்பு:
●
ஒேர மாதிரியான அைனத்து ெபாருட்களும் ேபாட்டிைய சமமாக உருவாக்கியுள்ளன
என்று நிைனக்கிறீர்களா?
●
இது ஏன் சமமாக இல்ைல? ஒவ்ெவாரு குழுவுக்கும் சமமான ெபாருட்கள் கிைடத்தும்,
ஏன் சமமான பலன்கள் இல்ைல?
●
கட்டுமானங்களுடன் இருந்த குழுவுக்கு என்ன கூடுதல் ஆதரவு கிைடத்திருக்க
ேவண்டும் என்று நிைனக்கிறீர்கள்?
●
இந்த விைளயாட்டு அன்றாட வாழ்க்ைகைய எப்படி பிரதிபலிக்கிறது என்று நீங்கள்
நிைனக்கிறீர்கள்?
●
ஒேர கருவிகள் மற்றும் சமமான வாய்ப்புகள் அளிப்பது எப்ேபாதும் ேபாதுமானதா? சில
எடுத்துக்காட்டுகைள நீங்கள் சிந்திக்க முடியுமா?
●
ஒேர ஊடகங்கள் இருந்தும், மக்கள் ஒேர பலன்கைள சாதிக்க முடியாததன் சில
உதாரணங்கைள நீங்கள் கண்டறிய முடியுமா?
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நியாயமான உலகில்
•

நியாயம் மற்றும் சமத்துவத்தின் ேவறுபாட்ைட கண்டறியவும்.

•

8 காகித சீட்டுகள் (மறுசுழற்சி ெசய்யப்பட்ட காகிதம் அல்லது நாட்டு
ெகாடிகள்)
ெவவ்ேவறு
நாடுகளின்
ெபயர்களுடன்
அைவ
எழுதப்பட்டுள்ளன:
•
அெமரிக்கா
•
சீனா
•
பிேரசில்
•
ெஹய்டி
•
பிரான்ஸ்
•
உகாண்டா
•
ெதன்னாப்பிரிக்கா
•
இந்ேதாேனசியாa

•ெபன்சில்கள் அல்லது மார்க்கர்கள் (நீங்கள் காகித சீட்டுகளில் ெபயர்கைள
எழுதினால்).
•8 ேகாப்ைபகள் அல்லது ெகாள்கலன்கள் (ஒரு நாட்டிற்கு 1).
•ஒேர அளவு / வடிவம் (கூழாங்கற்கள் / கற்கள், ேகாலிக்குண்டு, ெபாத்தான்கள்
அல்லது ேவறு சிறிய ெபாருட்கள்) ெகாண்ட 115 சிறிய ெபாருட்கள்
•உட்புற இடம்
தயாரிப்பு (5 நிமிடங்கள்):
1. ெதாடங்குவதற்கு முன்ேப மதிப்பிடப்பட்ட எண்ணிக்ைகயுடன் ேகாப்ைபகள் /
ெகாள்கலன்கைளத் தயாரிக்கவும்:
•
•
•
•

அெமரிக்கா: 4
பிேரசில்: 3
பிரான்ஸ்: 7
ெதன்னாப்பிரிக்கா: 4

•
•
•
•

சீனா: 5
ெஹய்டி: 2
உகாண்டா: 9
இந்ேதாேனசியா: 5

•
20 நிமிடங்கள்

8+
8+ (குைறந்த பங்ேகற்பாளர்கள் என்றால், குைறந்த நாடுகைளத்
ேதர்ந்ெதடுங்கள்,
ஆனால்
எப்ேபாதும்
உகாண்டாைவ
உள்ளடக்கவும்)
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பங்ேகற்பாளர்களுக்கு தங்களின் முதல் நாடு மற்றும் ெகாள்கலன்கள்
கிைடத்தவுடன், அவர்கள் தங்களின் ேகாப்ைபக்குள் எத்தைண சிறிய
ெபாருட்கள் இருக்கிறது என்பைத காண ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு குழுவுக்கும் 9 துண்டுகள் ெகாடுக்கபடும்.
பங்ேகற்பாளர்கள் 1 குழுைவ/நாட்ைட வலது புறம் சுற்றி, குழுக்கள்
அைனத்ைதயும் சமமாக்குவதற்காக அைத விளக்க ேவண்டும், ஒவ்ெவாரு 40
வினாடிகளுக்கும் ஒவ்ெவாரு நாட்டிற்கும் 3 கூடுதல் துண்டுகைள ேசர்க்க
ேவண்டும். அவர்கள் மீ ண்டும் 1 நாட்ைட வலது புறம் நகர்த்த ேவண்டும்.
இைத 3 முைற ெசய்ய ேவண்டும். (ஒவ்ெவாரு நாடும் ெமாத்தம் 9 கூடுதல்
துண்டுகள் ெபறும்).

1.

2.
3.

4.

சுற்று 1: ஒவ்ெவாரு குழுவும் அவர்கள் முன்னணியில் உள்ள நாட்டில் 3
துண்டுகள் ேசர்க்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு நாட்டிற்கும் இருக்க ேவண்டிய புதிய
ெமாத்தம்:

•

•
•
•
•

•
•
•
•

சீனா: 8
ெஹய்டி: 5
உகாண்டா: 12
இந்ேதாேனசியா: 8

சுற்று 2: ஒவ்ெவாரு குழுவும் அவர்கள் முன்னணியில் உள்ள நாட்டில் 3
துண்டுகள் ேசர்க்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு நாட்டிற்கும் இருக்க ேவண்டிய
புதிய ெமாத்தம்:

•

•
•
•
•
•

அெமரிக்கா: 7
பிேரசில்: 6
பிரான்ஸ்: 10
ெதன்னாப்பிரிக்கா: 7

•

அெமரிக்கா: 10
பிேரசில்: 9
பிரான்ஸ்: 13
ெதன்னாப்பிரிக்கா: 10

•
•
•
•

அெமரிக்கா: 13
பிேரசில்: 12
பிரான்ஸ்: 16
ெதன்னாப்பிரிக்கா: 13

•
•
•
•

சீனா: 11
ெஹய்டி: 8
உகாண்டா: 15
இந்ேதாேனசியா: 11

•
சுற்று 3: ஒவ்ெவாரு குழுவும் அவர்கள் முன்னணியில் உள்ள நாட்டில் 3
துண்டுகள் ேசர்க்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு நாட்டிற்கும் இருக்க ேவண்டிய
புதிய ெமாத்தம்:
•
•
•
•

சீனா: 14
ெஹய்டி: 11
உகாண்டா: 18
இந்ேதாேனசியா: 14

•
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5.

6.
7.
8.

பங்ேகற்பாளர்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு ெசன்று எத்தைன துண்டுகள் இருக்கின்றன என்றும்
ஒவ்ெவாரு நாட்டிற்கும் சமமான எண் இருக்கிறதா என்றும் தங்கள் குழுவுடன் பகிர
ேவண்டும்.
யாரிடம் அதிக எண்ணிக்ைகயிலான துண்டுகள் உள்ளன என்று ேகளுங்கள்
(உகாண்டாவிடம் உள்ளது, 18 துண்டுகள்)
இந்த சுற்றுக்கு ஒவ்ெவாரு குழுவும் உகாண்டாைவப் ேபால எண்ணிக்ைக இருக்க
எத்தைன துண்டுகள் ேவண்டும் என்பைதக் கண்டுபிடிக்க ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு குழுவுக்கும் உகாண்டாைவப் ேபால இருக்க ேவண்டிய துண்டுகள் /
ெபாருட்களின் அளைவக் ெகாடுங்கள்.
ஒவ்ெவாரு குழுவுக்கும் கீ ேழ பட்டியலிடப்பட்ட எண்ணிக்ைகைய ெகாடுக்கவும்:

•
•
•

அெமரிக்கா: 5
பிேரசில்: 6
பிரான்ஸ்: 2

•
•
•

ெதன்னாப்பிரிக்கா: 5
சீனா: 4
ெஹய்டி: 7

•
•

உகாண்டா: 0
இந்ேதாேனஷியா: 4

கலந்துைரயாடல் (5 நிமிடங்கள்):
கலந்துைரயாடைலத் ெதாடங்க பங்ேகற்பாளர்கைள தங்கள் வட்டத்தில் உட்கார அல்லது
நிற்கச் ெசால்லுங்கள். பின்வரும் ேகள்விகைளக் ேகட்பதன் மூலம், விைளயாட்டில்
பிரதிபலித்த சமத்துவத்திற்கும் நியாயத்திற்கும் இைடயிலான ேவறுபாடுகைளப் பற்றி
விவாதிக்கவும்.
கலந்துைரயாடல் ேகள்வி:
●
ெவவ்ேவறு நாடுகள் ேவறுபட்ட ெதாைகைய ெபற்றுள்ளன என்பைத நீங்கள் அறிய
எவ்வளவு ேநரம் ஆனது?

●

பின்வருவனவற்ைறப் பகிரவும்:
அைனவருக்கும் ஒேர அளவு துண்டுகைள ெகாடுக்க நான் பரிந்துைரத்தேபாது, அைத நான்
சமத்துவம் என்று அைழத்ேதன். ஆனால் நான் எல்லா நாடுகளுக்கும் சமமான ெதாைகைய
வழங்கியதால், இறுதியில் அவர்கள் அைனவருக்கும் ஒேர அளவு இருந்தது என்று
அர்த்தமல்ல. எல்ேலாரிடமும் எத்தைன துண்டுகள் உள்ளன என்று எண்ணியப்ேபாது,
இன்னும் சில நாடுகளில் அதிகமாகவும் சில நாடுகளில் குைறவாகவும் இருப்பைத
கண்டறிய முடிந்தது.
கலந்துைரயாடல் ேகள்வி:
●
உங்கள் வாழ்க்ைகயில் இந்த விைளயாட்டு (சமத்துவம் மற்றும் நியாயம்) ெதாடர்பான
ஒரு சூழ்நிைலைய நீங்கள் கவனித்திருக்கக்கூடிருந்தால் அதைன விவரிக்க முடியுமா?
எடுத்துக்காட்டாக, பின்வருவனவற்ைறப் பகிரவும்:
ெதாைககைளப் பற்றி ேபசுவதற்கும், அந்த நாடுகைளப் பற்றி ேமலும் அறிந்துக் ெகாண்டு ெதாைககள்
ேவறுபட்டைவ என்பைதக் கண்டறியவதற்கும் ேநரம் ஒதுக்க ேவண்டியிருந்தது என்பைத நாம்
அைடயாளம் காண ேவண்டியது அவசியம். சமத்துவம் மற்றும் நியாயம் என்று வரும்ேபாது இைதேய
குறிப்பிடலாம். சில விஷயங்கள் நியாயமாக இல்ைல என்பைத நாம் அடிக்கடி பார்க்கிேறாம், ஆனால் அது
எப்படி நியாயமாக இருக்க ேவண்டும் என்பைதக் கண்டுபிடிக்க அதிக முயற்சி ேதைவ.
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கலந்துைரயாடல் ேகள்விகள்
●
●

நியாயம் இல்லாமல் சமத்துவம் ேவைல ெசய்யுமா மற்றும் சமத்துவம்
இல்லாமல் ேபாதுமானதாக நியாயம் இருக்குமா?
சமத்துவம் ஆனால் நியாயம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிைலையப் பற்றி நீங்கள்
சிந்திக்க முடியுமா?

எடுத்துக்காட்டாக, பார்க்கிங் ெசய்வதற்கு அைனவருக்கும் சமமான அணுகல்
இருந்தால் அது உண்ைமயில் நியாயமானதா? சிறப்பு வாகனத்ைதப் பயன்படுத்தும்
இயக்கம் குைறபாடுள்ளவர்கள் பற்றி என்ன? அல்லது கல்விக்கு சமமான அணுகல்
பற்றி என்ன? ெவவ்ேவறு திறன்கைளக் ெகாண்ட அைனத்து குழந்ைதகளுக்கும்
நியாயமான அணுகல் உள்ளதா?
நாடுகள் சீரற்ற முைறயில் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டன, ேமலும் வளர்ச்சி அைடந்த
நாடுகளுக்கு எதிராக வளர்ந்து வரும் நாடுகைள பற்றி நாம் எவ்வாறு
உணர்கிேறாம் என்பைத சவால் ெசய்யும் வைகயில் அளவுகள் முன்கூட்டிேய
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளன (GDP அல்லது மற்ெறாரு ெபாதுவான ெமட்ரிக் படி
ேரஷன் ெசய்யப்படுவதற்கு மாறாக). இது நியாயம் என்ற கருத்ைத
வலுப்படுத்தும் ேநாக்கத்துடன் உள்ளது மற்றும் ெசயல்பாட்டின் முடிவில்
விவாதத்ைத ேமலும் ேமம்படுத்த உதவும்.
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இடமாற்றி
●
●

நியாயம் பற்றிய புரிதைல வளர்த்துக் ெகாள்ளவும்.
ஒவ்ெவாரு நபரின் பங்களிப்ைபயும் அங்கீ கரிக்கவும்.

●
●
●

ஒரு சிறிய வட்டமான ெபாருள் (இது ஒரு பந்தாக இருக்கலாம்)
2 ரப்பர் ேபண்டுகள் அல்லது மீ ள் முடி ேபண்டுகள்
பல்ேவறு தடிமன் ெகாண்ட நூல் / கம்பளி நூல்கள் ெவவ்ேவறு நீளங்களில்
ெவட்டப்பட ேவண்டும் (மற்றும் முடிந்தால், ெவவ்ேவறு வண்ணங்களில்)
கிண்ணம்

●

ேமேல உள்ள ெபாருட்கள் ஒவ்ெவாரு குழுவிற்கும் ேதைவ.
ஏற்பாடுகள்
1.
2.
3.

ஒவ்ெவாரு
பங்ேகற்பாளருக்கும்
மாறுபட்ட அளவில் நூல் துண்டுகைல
ெவட்டவும் (சுமார் 50cm, 66cm 75cm மற்றும் 1meter).
நூல் / கம்பளி துண்டுகைள ரப்பர் ேபண்டுகளுடன் கட்டவும், முடிந்தால் இரட்ைட
முடிச்சு ேபாடவும்.
நீங்கள் வட்டமான ெபாருைள ைவத்த இடத்திற்கு எதிர் பக்கத்தில் கிண்ணத்ைத
ைவக்கவும் (பங்ேகற்பாளர்கள் சிறிய வட்டமான ெபாருைள ைவக்க ேவண்டிய
இடம் இது).

15 நிமிடங்கள்
12+

ஒரு குழுவில் 10-15 (பல குழுக்களில் ெசய்யலாம்)
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என்ன
நடக்கும்

1.
2.

3.

பங்ேகற்பாளர்கள் வட்டமான ெபாருைள ைவக்கும் பகுதியில் திரட்டவும்.
பங்ேகற்பாளர்களுக்கு நூல்களுடன் சுற்றியுள்ள ரப்பர் ேபண்டுகைளச் ெகாடுத்து,
அவர்கள் எவ்வாறு வட்டப் ெபாருைள ேமேல ைவக்க ேவண்டும் என்பைத
விளக்கவும். சிறிய வட்ட ெபாருைள கிண்ணத்திற்கு ரப்பர் ேபண்டுகைளப்
பயன்படுத்தி அைதச் சுற்றியுள்ள நூல்களுடன் ெகாண்டு ெசல்வேத அவர்களின்
குறிக்ேகாள் என்பைத விளக்கவும்.
ரப்பர் ேபண்ட் / மீ ள் குணங்கைளப் பற்றி பங்ேகற்பாளர்களுக்கு நிைனவூட்டவும்.
அைவ ெநகிழ்வானைவ, இழுக்கக்கூடியைவ, ஆனால் அதிகமாக இழுதால்
உைடயும்.

பங்ேகற்பாளர்கள் கிண்ணத்திற்கு ெகாண்டு ெசல்லும்ேபாது ெபாருட்கைள வழியில்
விட்டுவிட்டால், அவர்கள் மீ ண்டும் ெதாடக்க இடத்திற்கு ெசல்ல ேவண்டும். ெபாருள் 3
முைற ைகவிடப்பட்டால், விைளயாட்டு முடிந்தது
4.
5.
●
●
●
●

ேகள்வி ேகட்டல் மற்றும் நிைறவு பிரதிபலிப்பு
பங்ேகற்பாளர்கைள ஒரு வட்டத்தில் திரட்டவும். அவர்களிடம் பின்வரும்
ேகள்விகைளக் ேகட்கவும்.
ெசயல்பாடு எப்படி இருந்தது? அைத விைளயாடிய பிறகு நீங்கள் என்ன
உணர்ந்தீர்கள்?
குறுகிய / நீண்ட நூல் ைவத்திருப்பைதப் பற்றி நீங்கள் எப்படி உணர்ந்தீர்கள்?
ரப்பர் ேபண்ட், நூல்களின் பல்ேவறு நீளம், வட்ட ெபாருள் மற்றும் கிண்ணம்
எைதக் குறிக்கிறது என்று நிைனக்கிறீர்கள்?
ெசயல்பாடு எப்படி நியாயத்துடன் ெதாடர்புைடயது என்று நீங்கள் எப்படி
நிைனக்கிறீர்கள்?

பக்கம் 8-ல் சமத்துவம் மற்றும் நியாயத்தின் வைரயைறகைளப் படிப்பதன் மூலம் குழு
பிரதிபலிப்ைப வழிநடத்தத் ெதாடங்கவும்.
●

அவர்கள் இப்ேபாது விைளயாடியதில் நியாயம் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது
என்பைத விளக்கவும்.

பின்வருவனவற்ைறப் பகிரவும்
இந்தச் ெசயல்பாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட நீள நூைலக் ெகாண்டிருப்பது அவசியமாக
சிறந்தது அல்லது ேமாசமானது அல்ல, இந்த சமநிைலயற்றல் தான் கடினமாக்கியது.
ஒவ்ெவாரு
நபரும்
மற்ற
குழு
உறுப்பினர்களுடன்
எவ்வாறு
சமநிைலைய
உருவாக்குவது என்பைத சிந்திக்க ேவண்டும்.
●
●

இது அன்றாட வாழ்க்ைகயில் நடக்கும் என்று நிைனக்கிறீர்களா அல்லது அது
ேவறுபட்டதா?
இந்த சமநிைலயற்றல் இருக்கும்ேபாது நாம் எவ்வாறு ஒத்துைழக்க முடியும்?
விைளயாட்டில் நீங்கள் எப்படி ெசய்தீர்கள்? உங்கள் அன்றாட வாழ்க்ைகயில்
நீங்கள் எப்படி ெசய்வர்கள்?
ீ
பங்ேகற்பாளர்களுக்கு ெசயல்தந்திரத்திற்கு 1 நிமிடம் ெகாடுக்கவும், அதன் பிறகு,
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச முடியாது.
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1.

பிரதிபலிக்கவும்
ெசயல்பாடுகள் உங்கைள அைழத்துச் ெசன்ற ஒவ்ெவாரு சிறிய பயணத்திற்கும், நீங்கள்
1 நூைலப் ெபற்றுள்ள ீர்கள். ஆரம்பத்தில் எல்ேலாரும் ேசர்த்துள்ள ெபட்டியிலிருந்தும்
ஒரு நூைல நீங்கள் எடுக்கலாம். இைவ எளிய நூல்கள் மட்டுமல்ல. இந்த நூல் நீங்கள்
எவ்வாறு பன்முகத்தன்ைமையக் ெகாண்டாடலாம் மற்றும் உலைக அைனவருக்கும்
உள்ளடக்கிய இடமாக மாற்ற முடியும் என்பதற்கான அைடயாளமாகும்.

2.

உருவாக்கவும்
இப்ேபாது, நீங்கள் உங்கள் நூைல ஒன்றாக ெநசவு ெசய்யலாம் மற்றும்
பன்முகத்தன்ைம வைளயைல உருவாக்கலாம். இந்த வைளயல் நீங்கள் பயணித்த
பயணத்ைதயும் உங்கைளச் சுற்றியுள்ளவர்களுடன் எவ்வாறு இைணக்கப்பட்டுள்ள ீர்கள்
என்பைதயும் குறிக்கும்.
உங்கள் வைளயைல உருவாக்கும் ேபாது ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கவும். வைளயல் மிக
முக்கியமாக எைதக் குறிக்கிறது என்பைத நிைனவில் ெகாள்க. இது ஒன்றுபட்ட,
அைனத்ைதயும் உள்ளடக்கிய உலகத்திற்கான எண்ணங்கள், நம்பிக்ைககள் மற்றும்
திட்டங்கள் நிைறந்ததாக இருக்க ேவண்டும். அடுத்து பகிர்வதற்கான ேநரம் இது!

3.

பகிரவும்
நாம் ஒவ்ெவாருவரும் வித்தியாசமாக இருக்கிேறாம், ஆனால் நாம் அைனவரும்
ெகாண்டாடக்கூடிய ஒரு பகிரப்பட்ட ேநாக்கத்துடன் ெபரிய மற்றும் வலுவான ஒன்ைற
உருவாக்க முடியும். உங்கள் குழுவில், உங்கள் சமூகம் ேமலும் உள்ளடக்கியிருப்பைத
உறுதிப்படுத்த நீங்கள் என்ன உறுதியளிப்பு ெசய்ய முடியும் என்பைதப் பற்றி
சிந்தியுங்கள். ஒரு சிறிய காகிதத்தில் அைத எழுதுங்கள்.

#InOurHands - உங்கள் புதிய பன்முகத்தன்ைம வைளயல்கள் மற்றும் நீங்கள் ெசய்த
உறுதியளிப்புகளுடன் உங்கள் ைககளின் படத்ைத எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள்.

உங்கள் ெசய்திைய உலகுக்கு பகிரவும், அது உங்கள் ைககளில் உள்ளது, அது நமது
ைககளில் உள்ளது!
ேஹஷ்ேடக்குகைளப்
பதிேவற்றவும்

பயன்படுத்தி

உங்கள்

#InOurHands #WTD2020 #WorldThinkingDay
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ெசய்தியுடன்

படம்

/

வடிேயாைவப்
ீ

தைலவர்களுக்கு குறிப்பு:
அைனத்துலக
சாரணியர்
சாரணர்
சங்கம்
என்றால்
என்ன, அது என்ன ெசய்கிறது
மற்றும் உலக நிைனவு கூறும்
தின நிதி விஷயத்தில் ஏன்
நன்ெகாைடகள்
என்பைத
பங்ேகற்பாளர்களுக்கு விளக்க
6 மற்றும் 7 பக்கங்களில் உள்ள
உலக நிைனவு கூறும் தின நிதி
பகுதிைய நீங்கள் படிக்கலாம்

4. உலக நிைனவு கூறும் தின நிதி
இப்ேபாது நீங்கள் பன்முகத்தன்ைம, நியாயம்
மற்றும் ேசர்த்தல் ஆகியவற்றில் உங்கள்
உறுதியளிப்ைபச்
ெசய்துள்ள ீர்கள்,
உலக
சிந்தைன நாள் நிதிக்கு நீங்கள் நன்ெகாைட
அளிக்கலாம். உலெகங்கிலும் உள்ள ேமலும்
பல
சிறுமிகளுக்கு
சாரணியர்கைளத்
ெதாடர்ந்து அைழத்துச் ெசல்ல இந்த நிதி
அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்ைத
ஆதரிக்கிறது.
எனேவ,
அவர்களுைடய
திறன்கைளயும்
தன்நம்பிக்ைகையயும்
வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்ைபயும் ெபற முடியும்.

எனேவ
ெசன்று
உங்கள்
நாணயங்கைள ெபட்டியில் ேபாட்டு
அைனத்துலக
சாரணியர்
சாரணர்
சங்கத்ைத ஆதரிக்கவும்!

There are lots of ways to share with WAGGGS:
@wagggs_world
wagggs

@

wtd@wagggs.org
www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org
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உங்கள் குறிப்புகள்
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இந்தச் ெசயல்பாடுகைள நீங்கள் ரசித்திருந்தால், அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்தில் வழங்க
இன்னும் ஏராளமானைவ உள்ளன.
1. Gender and diversity mainstreaming toolkit: உறுப்பினர் அைமப்புகள் மற்றும் தைலவர்கள் ஒரு பாலினம் மற்றும்
பன்முகத்தன்ைம கண்ேணாட்டத்தில் எவ்வாறு அைனவைரயும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க ேவண்டும்
என்பைதப் பற்றி சிந்திக்க அவர்களுக்கு உதவுதல்:
https://www.wagggs.org/en/resources/europe-region-gender-and-diversity-mainstreaming-toolkit/
2. Global Goals: 2030-ஆம் ஆண்டு வைர அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்கத்தின் கவனம், சாரணியர்கள்
மற்றும் சாரணர்களின் உலெகங்கிலும் ெசய்யும் ேவைலகள் உலகளாவிய இலக்குகைள அைடவதற்கு,
ஆதரிப்பதில் இருக்கும். இலக்குகைளச் சுற்றி பகிரவும் மற்றும் கூட்டாண்ைமகைள ெசயல்படுத்தவும் நாம்
தரகர்கள், ெசயலாக்குனர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்களாக ெசயல்படுகிேறாம்.
http://bit/ly.SDGsWAGGGS
3. Be The Change 2030: எல்லா இடங்களிலும் சாரணியர்கள் மற்றும் சாரணர்கள் Sustainable Development Goal-க்கு
ேபசவும், நடவடிக்ைக எடுக்கவும், மாற்றத்ைத உண்டாக்கவும் ஆதரிப்பதற்காக:
http://www.wagggs.org/en/resources/be-the-change-2030/
4. Free Being Me: ெபண்களின் உடல் நம்பிக்ைகையயும் சுயமரியாைதையயும் உருவாக்குதல்:
www.free-being-me.com
5. Action on Body Confidence: வக்காலத்து திறன்கைளக் கற்றுக் ெகாள்ளுதல் மற்றும் பட புராணத்திற்கு எதிராக
ேபசுதல்.
www.free-being-me.com
6. Surf Smart: இைணயத்தில் பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி என்பைத அறிவது இன்ைறய இைளஞர்களுக்கு
அவசியமான திறைமயாகும்.
http://bit.ly/SurfSmartResource: www.wagggs.org/surf-smart-ஐ உலாவுவதன் மூலம் இைணயத்ைதப் பயன்படுத்திக்
ெகாள்ளுங்கள்.
உலகளாவிய வாய்ப்புகள்:
பன்முகத்தன்ைம, நியாயம் மற்றும் ேசர்த்தல் குறித்த உங்கள் பணிையத் ெதாடரவும். ஒரு உலக
ைமயத்தில் தன்னார்வலராக ேசரவும், ஒரு வக்கீ ல் குழுவில் ேசரவும், ஒரு கருத்தரங்கில் கலந்து
ெகாள்ளவும் அல்லது அரசாங்கங்கைள lobby ெசய்யவும். Twitter @wagggs_world அல்லது Facebook
www.facebook.com/wagggs/-இல் அைனத்துலக சாரணியர் சாரணர் சங்க வாய்ப்புகைளப் புதுப்பித்த நிைலயில்
ைவத்திருங்கள் மற்றும் எங்கள் வைலத்தளங்களில் பதிவுெபறுவதன் மூலம் எங்கள் அைனத்துலக
சாரணியர் சாரணர் சங்க குரல் புதுப்பிப்புகைளப் ெபறுங்கள்: www.wagggs.org
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This World Thinking Day programme was co-created with valuable contributions from around the world:
Daniela Aguirre, Stefanie Argus, Hyacinth Bangero, Seren Beautyman, Mariana Bucio Encarnación,
Elsa Cardona, Micheala Collins, Ray Davis, Chun Wei (Lydia) Fang, Melanie Ford, Clémence Joris,
Ashley Jurgens, Eirini Kappou, Adele Lynch, Khayriyyah Muhammad Smith, Augusta Muhimpundu,
Helen Musa, Jean–Ann Ndow, Melissa Reoch, Lena Rojas Segura, Aline Seferian, Nefeli Themeli,
Tanya Tulloch & Andii Verhoeven
Curated by Victoria Illingworth & Eirini Kappou
Designed by Ashley Coldstein, Emily Rowland & Rebecca Sawyer
With special thanks to:
The UPS Foundation for their commitment to our global work and important support of our
‘Diversity, Inclusion and Leadership Development programme’ which we have drawn upon to
develop this resource
Girl Guides of Canada for their continued support of the World Thinking Day
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