نحن بحاجة ألفكاركم ليوم الذكرى العالمي

.

كما تعلمون فكل عام ليوم الذكرى العالمي ،تقوم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بعمل حزمة أنشطة لمساعدة المرشدات
وفتيات الكشافة للتواصل مع بعضهن البعض حول موضوع معين يؤثر في حياتهن .هل تعلمون أنه خالل العاميين الماضيين ،قمنا
بجمع مجموعة من قائدات الم رشدات وفتيات الكشافة حول العالم وذلك للمشاركة في تصميم ،وكتابة ومراجعة حزمة األنشطة؟ ليوم
الذكرى العالمي  ،2021سنتوسع أكثر – نحن نريد مشاركة أكبر عدد من الناس ليكونوا جزءا ً عملية اإلنشاء.
نحن نبحث عن مجموعات ،وحدات وفرق حول العالم ليخبرونا عن أنشطتهم التي يحبونها .سنقوم باختيار مجموعة منها لتضمينها في
الحزمة النهائية ألنشطة يوم الذكرى العالمي وستنسب األفكار للمجموعة التي قدمتها .لقد حان الوقت للتفكير!

موضوع يوم الذكرى العالمي لعام 2021هو بناء السالم ،لذلك فإن كل األنشطة التي سيتم تقديمها سيقوم فريق تحرير أنشطة يوم
الذكرى العالمي بتكييفها لتتناسب مع موضوع أنشطة يوم الذكرى العالمي.

تقديم النشاط
 .1أقرأ حول "كيفية تقديم ورقة النشاط".
ً
 .2ابحثي عن األنشطة التي تستمع بها حقا فتيات المرشدات وفتيات الكشافة .أنظر المالحظات أدناه
 .3ارسلي نشاطك من خالل االستمارة الخاصة بذلك.
أنظر صفحة 2

يمكنكم إرسال العدد الذي ترغبون فيه من األنشطة ،إذا تم إرسال نشاط متشابه سيتم اعتماد أول مجموعتين قامت باإلرسال.
كيف يمكنني سؤال المرشدات وفتيات الكشافة في مجموعتي عن األنشطة التي يرغبون في إرسالها؟
شرح النشاط لـ  10 – 5سنوات :يوم الذكرى العالمي هو احتفال بعيد ميالد (المرشدات /فتيات الكشافة)! في هذا اليوم تفكر 10
ماليين فتاة من  150دولة في بعضهن البعض ،ويلعبن ألعابا ً جديدة ويحصلن على شارة جديدة تماماً .يرغب األشخاص الداعمون
للمرشدات وفتيات الكشافة حول العالم في معرفة ألعابنا المفضلة .فلنفكر فيما نفعله أسبوعيا هنا (ادخل اسم مجموعتك أو وحدتك) ما
هو النشاط المفضل لديكم؟
شرح النشاط لـ  16 – 10سنة :يوم الذكرى العالمي هو اليوم الذي تفكر فيه  10ماليين مرشدة وفتاة كشافة في بعضهن البعض
ويكملن حزمة األنشطة لكسب شارة يوم الذكرى العالمي .هناك منظمة تسمى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ()WAGGGS
تقدم الدعم لجمعيات المرشدات وفتيات الكشافة في  150دولة وإحدى طرق الدعم هي من خالل إنشاء حزمة أنشطة يوم الذكرى
العالمي كل عام بمساعدة قائدات المرشدات وفتيات الكشافة .بالنسبة لحزمة أنشطة العام المقبل ،يريدون معرفة األنشطة التي يجب
تضمنيها وأي من هذه األنشطة المفضل لديكم وترغبون في مشاركتها مع المرشدات وفتيات الكشافة في جميع أنحاء العالم.
شرح الموضوع لـ  :+16يرجى استخدام الشرح الموجود في أعلى الصفحة.
لقد أنش أنا ورقة عمل لتقديمها لمرشداتك /فتيات الكشافة ،يمكنك االختيار بين استخدام ورقة العمل لتدوين المالحظات بينما تقوم
مجموعتك بإخبارك عن نشاطهن المفضل أو يمكنك إعطائهن ورقة العمل لملئها بأنفسهن.

ستحتاجين الستخدام نموذج التقديم االلكتروني عبر االنترنت لتقديم النشاط
).
الستخدامه هنا في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة (
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كيفية تقديم النشاط
متطلبات النشاط
موضوع يوم الذكرى العالمي لعام 2021هو بناء السالم ،لذلك فإن كل األنشطة التي سيتم تقديمها سيقوم فريق تحرير أنشطة يوم
الذكرى العالمي بتكييفها لتتناسب مع موضوع أنشطة يوم الذكرى العالمي.

.1

مواضيع النشاط

يجب أن يتناسب نشاطك مع أحد المواضيع التالية:
•
•
•
•
•

بناء الفريق  -مثال :تقوية الفريق ،تكوين الفريق ،تقدير االختالفات.
التعاون  -مثال :العمل مع الناس ،كسر الجليد ،حل المشكالت.
التواصل مع الطبيعة  -مثال :التعلم عن الطبيعة ،اكتشاف بيئتك المحلية ،التأمل في الطبيعة.
األلعاب التنشيطية  -مثال :الجري /السباق /ألعاب المطاردة ،األلعاب الموسيقية ،ألعاب تمثيل األدوار ،ألعاب االنتظار.
تعلم مفاهيم جديدة – مثال :أنشطة الحفظ ،أنشطة التكرار ،لعب األدوار

 .المالئمة
يجب أن تكون األنشطة مناسبة لواحدة أو أكثر من الفئات العمرية التالية:
•
•
•
•

 7 – 5سنوات
 10 – 8سنوات
 15 -11سنة
 16+سنة

 .تفاصيل النشاط
عند استكمال نموذج التقديم ،سيُطلب منك ما يلي:
• اسم النشاط
• تفاصيل النشاط (يرجى تضمين تعليمات واضحة خطوة بخطوة)
• التوقيت الالزم إلكمال النشاط
• األهداف /النتائج
• الجزء المفضل من النشاط لدى مرشداتك /فتيات الكشافة
• أي شيء آخر ترغبين أن نعرفه ،مثالً الموارد الالزمة للنشاط ،اعتبارات السالمة ،التجهيزات الالزمة للنشاط.
إذا كان لديكم أية أسئلة ،يرجى التواصل مع الفريق على البريد االلكتروني التالي WTD@wagggs.org

يرجى مالحظة أنه ال يمكن إرسال النشاط عبر البريد اإللكتروني ويجب إرساله عبر نموذج اإلرسال .نظ ًرا لجغرافيا الفريق ،لن يتم
النظر في األنشطة التي لم يتم إرسالها رقميًا ،ال يمكننا قبول أي أنشطة يتم إرسالها عن طريق البريد.

أرسل أنشطتك عبر استمارة التقديم عبر اإلنترنت
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ما هو اسم النشاط؟

الوقت الالزم
إلكمال النشاط

التحضيرات الالزمة.

الموارد الالزمة.

ما هي المساحة الالزمة إلكمال النشاط؟
ت بحاجة إلى تجهيزات مسبقة؟
هل أن ِ

ما هي األشياء التي تحتاجينها للقيام
بالنشاط؟

مستوى الصعوبة
= سهل
= مناسب
= صعب

تفاصيل النشاط

(التعليمات خطوة بخطوة)

لديك من هذا النشاط؟
ما هو الجزء المفضل
ِ
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