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مرحباً بكم ي یوم التفكیر العامي !٢٠١٦
إن تجربة امرشدات وفتیات الكشافة ھي مثابة مغامرة تدوم طوال حیاتنا للتواصل مع العام حولنا ومع من نلتقي بھم من الناس .وي
ُحسن من حیاتنا ،سواء للناس اأقرب إلینا (WTD)، ،یوم التفكیر العامي ھذا
ندعوكم استكشاف وااحتفال بااتصاات امجدیة التي ت ّ
أو مكان نھتم بھ أو لصدیقة من امرشدات أو فتیات الكشافة متواجدة عى الجانب اآخر ي عامنا.

ولعام  ، ٢٠١٦فإن التحدي اماثل أمامكم ي یوم التفكیر العامي یتبلور ي ...
عمل أربعة اتصاات خاصة وجمع أربع لوحات فوازیر
تجمیع فزورتك ومشاركة اتصااتك مع العام !
فاأمر الذي یھم ھنا ھو تحقیق مزید من ااتصاات اإیجابیة نظرا ً أنھا ستساعدنا ي اإحساس بالسعادة .ولكن ما الذي یعنیھ أن
تشعري بالتواصل وااتصال الفعي؟ أن نتواصل مع ھویتنا ،أن نتواصل مع امكان الذي نتواجد فیھ ،وأن نتواصل مع الناس
امتواجدین حولنا؟ اكتشفوا ذلك عن طریق عمل خمسة اتصاات:
التواصل مع نفي (صفحة  :)10إذا خصصنا الوقت للتواصل مع أنفسنا ولفھم اأشیاء التي تجعلنا نشعر بالسعادة والثقة،
نستطیع أن نحقق فارقاً أكر ي حیاة الناس اآخرین.
التواصل مع اأصدقاء (صفحة  :) 16التواصل ھنا ھو الصداقة ،والصداقة ھي السعادة .لذلك ما ھي مقومات الصدیق الجید؟
التواصل مع شخصنھتم بھ ،أن نقدم صدیقاً لحركة امرشدات وفتیات الكشافة ،وأن نستكشف العاقات امھمة بالنسبة لكم.
التواصل مع الجمعیة العامیة للمرشدات وفتیات الكشافة ( WAGGGSصفحة  :) 22إذ ننظر عى الصعید اأوسع ونتواصل
مع عام امرشدات وفتیات الكشافة الرائع وامذھل .إذ یتجسد الشعور بأنك واحدة من عرة مایین ،ولتعري عن حركتنا
العامیة وزیارة أحد مراكز  WAGGGSالعامیة!
التواصل مع العام (صفحة  :)32إذ نستمر ي النظر بأفق أوسع ونرى كیف یمكن أن نحقق فارقاً ي اأماكن التي نھتم بھا.
أذھبوا خارج أبواب حیاتكم ومارسوا اأنشطة ،وتع ّرفوا عى مجتمعكم أو أحد أماكن الطبیعة ،وتعلموا شیئاً عن العام حولنا.
شاركوا قصتكم مع عرة مایین من امرشدات ) #connect10millionصفحة  :)40وأخیرا ً ،التواصل مع عرة مایین وفتیات
الكشافة بأنحاء العام!
للحصول عى بادج یوم التفكیر العامي لھذا العام  ، ٢٠١٦ WTDعى اأعضاء من الشابات ببساطة أن یختاروا ویستكملوا أحد
باستخدام لوحة الفزورة  #connect10millionاأنشطة من كل قسم من اأقسام من  ١إى  ،٤ثم التواصل مع عرة مایین الخاصة بھذا القسم!
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إذا أردتم أن تجروا اتصااً خاصاً بالفعل ي یوم
التفكیر العامي ھذا ،فلاذا ا تقدموا ترعات إى صندوق یوم
التفكیر العامي؟
وبتنظیم وإدارة أنشطة جمع اأموال فإنكم تُتیحون الفرصة لأفراد من الشباب أن یارسوا عملھم كفریق ویتمرنوا عى مھارات
التخطیط وأن یتعلموا امزید عن الحركة وعن العام عى الصعید اأوسع وأن یروا كیف یمكن للعمل الجاد الذي یقومون بھ أن یُتیح
فرص تغر حیاة امرشدات وفتیات الكشافة ي البلدان اأخرى.
سوف تحصل كافة امجموعات التي تُقدم ترعات مبارة إى صندوق یوم التفكیر العامي عى شھادة شكر وتقدیر من امجلس العامي.
وحتى تبدأ مجموعتكم نشاطھا شاري معھم بعضاأنشطة لجمع اأموال:
استضافة فعالیة لیوم التفكیر العامي  WTDمع العاب وأنشطة لأطفال برسم دخول زھید – ویمكنكم الدعایة لھذا الحدث ي امدارس وامراكز
ااجتاعیة واستخدام بعض اأنشطة من ھذه الرزمة.
نظموا مسابقة مجتمعیة للبحث عن الكنز أو أمسیة فوازیر مقابل تكلفة یقدمھا كل فریق مشارك وجائزة للفائزین
علیكم إعداد صنادیق زخرفیھ ادخار النقود حیث یأخذھا كل شخص معه بیتھ ویملئھا بالعمات امعدنیة خال شھر
قوموا بتنظیم مناسبة یدعمھا اآخرون بالنقود نظیر السیر عى اأقدام أو السباحة أو معسكر أو صمت عن الكام وما شابھ
أطلبوا من مدرستكم أن یسمحوا لكم بتنظیم یوم ارتداء مابس خاصة حیث یرتدي كل شخص زيه الخاصأو ملبس لحفلة
تنكریة لقضاء یوم بتكلفة زھیدة.
خططوا لفعالیة خاصة فمثاً عشاء یقدم وجبات شھیة أو مھرجان حفلة راقصة أو رقصأو لتناول الشاي ي فرة
بعد الظھریة وما شابھ وبیع التذاكر

أ
ن
ش
ط
ة
جمع اأموال!
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إلیكم بعض القواعد اإرشادیة مساعدتكم ي اختیار اأنشطة من كل مرحلة:
تواصل ...

اسم النشاط

ما الذي يحاول أن يحققه هذا النشاط وما الذي مكن أن تتعلميه وتختريه

النتيجة
امدة

إرشادات عن امدة امستغرقة استكال النشاط
مواد وبيئة مقرحة للنشاط.

اإعداد

مجموعة اأعار امقرحة

اأعار

كيفية إدارة النشاط

ما الذي يحدث

إذا استمتعتم بالنشاط ولديكم مزيد من الوقت لاستكشاف ولتتحدوا أنفسكم إى امستوى التاي!! مواصلة امزيد
طريقة أخرى مارسة هذا النشاط

وكبديل

اقراحات لتطويع النشاط لأعضاء اأصغر سناً أو اأكر سناً

نصائح
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يوم التفكر العامي هو الفرصة امثالية لترهنوا
للعام مدى روعة العضوية ي حركة امرشدات وفتيات الكشافة
وأن تشجعوا الشباب عى امشاركة.
كيف مكنكم استخدام يوم التفكر العامي لتنمية مجموعتكم وتنمية الحركة؟
أحروا صديقاً  -ماذا ا تقرحوا لكل عضو ي امجموعة أن يصطحب صديقاً معه إى أنشطة يوم التفكر العامي لديكم؟
انطلقوا لخارج الصندوق – بداً من تنظيم أنشطتكم ليوم التفكر العامي ي مكان ااجتاع امعتاد لكم ،نظموا أنشطتكم ي مكان عام
وادعوا الشباب من امدارس امحلية ومن امجتمع اأوسع نطاقاً لانضام إليكم .أو أطلبوا من مدرسة قريبة إذا كان باستطاعتكم أن تنظموا إحدى
جلسات يوم التفكر العامي لهم؟
زيادة التنوع لديكم – هل هناك مجموعة ي داخل مجتمعك امحي تفتقد إى حركة امرشدات أو فتيات الكشافة؟ تواصلوا معهم لترحوا لهم كيف
مكنكم تهيئة أنشطة يوم التفكر العامي لتلبية احتياجاتهم ،ثم اعملوا معاً لتقديم بعض فرص امرح للصغار لديهم ،مع مشاركة أعضائكم الحالين ي
الخطة لتنمية فهمهم تجاه التنوع الثقاي.
أخروا العام  -استخدموا يوم التفكر العامي كفرصة إحاطة وسائل اإعام علاً ما تخططه مجموعتكم .ادعوا الصحافة واإعام بداخل مجتمعكم
لفعالياتكم واكتبوا مقاات لوسائل اإعام امحلية وروجوا أنشطتكم من خال وسائل التواصل ااجتاعي إى امجتمع امحي.
ادعوا الطاب من الكليات أو الجامعات امحلية للمساعدة ي تنظيم أنشطتكم ليوم التفكر العامي .ومن امرجو بعد قضائهم وقتاً طيبا أن يفكروا
ي التطوع بأنفسهم!
ماذا ا تساندوا مجموعتكم ي تنظيم أنشطة يوم التفكر العامي مجموعة أعار أصغر سناً؟

هناك أساليب كثرة للتواصل مع

!WAGGGS

 www.wagggs.orgتوير  (wagggs_world) Twitterأو فيسبوك (www.facebook.com/wagggs) Facebook

زوروا
مبلر  wagggswtd.tumblr .com/submit Tumblrأو أرسلوا قصتكم ي يوم التفكر العامي بالريد اإلكروي إى
youthlearning@wagggs.org

ا تنسوا استخدام الهاشتاج

hashtags! #WTD2016 #connect10million
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توصيل النقط للقادة
لقد استطاعت الجمعية العامية  WAGGGSأن تسهل للمجموعات ااحتفال بيوم التفكر العامي والحصول عى بادج يوم التفكر العامي الخاص بهم ي نفس
الوقت .لذلك كيف مكنكم ااستفادة أقى درجة من يوم التفكر العامي WTD 2016؟
كيفية استخدام رزمة اأنشطة ؟ تتكون رزمة أنشطة هذا العام من مسابقة فوازير من خمسة أجزاء .وتختار مجموعتك نشاطاً من كل قسم من اأقسام اأربعة
اأوى للحصول عى لوحات الفوازير .وي النهاية ،يقوموا بتجميع اللوحات معاً واستكال نشاطهم النهاي للتواصل مع عرة ماين ي العام
 . #connect10millionويوجد ي كل قسم أنشطة بسيطة وريعة للغاية ،يستغرق بعضها فرة أطول أو مثل تحدياً أكر.
كيفية الحصول عى البادج ؟ مكن ببساطة استكال نشاط واحد من كل قسم .حاولوا أن تعملوا خال اأقسام بنفس التسلسل مع نشاط
 #connect10millionلتصلوا إى النهاية ،بهدف تجميع الرنامج معاً وسؤال أعضاء امجموعة ليتأملوا ي اأشياء التي تعلموها من اأنشطة اأخرى.
ما هي امدة التي يستغرقها ذلك ؟ تم تخطيط اأنشطة بحيث تستطيع مجموعتك أن تقوم بعمل كافة ااتصاات الخمسة خال اجتاع مدته  09دقيقة .وإذا
كان لدى مجموعتك مزيد من الوقت ،فيمكنهم اختيار بعض اأنشطة التي تستغرق فرة أطول ،استخدموا اأفكار بعنوان “مواصلة امزيد” أو استكملوا اأنشطة
اإضافية.
ما الذي تحتاجون أن تفعلوه؟ خصصوا وقتاً لتصفح الرزمة مسبقاً وحددوا ما الذي ستحتاجون إليه لتطويع وتهيئة اأنشطة .ونظرا ً أن الرزمة هي لأعضاء من
الشباب بكافة اأعار من  641دولة ،فرما تحتاجون إى تطويع اأنشطة لتاءم مجموعتكم .حاولوا أن تراجعوا نتائج التعلم (عند بداية كل نشاط) ولكن إذا أردتم
تغير كيفية أداء النشاط ،فيمكنكم أن تفعلوا ذلك .فأنتم أفضل من يعرف مجموعتكم! وماذا ا تخصصون وقتاً لالتقاء مع أفراد مجموعتكم لتخطيط اأنشطة؟
ما هي أفضل السبل لتحقيق ذلك؟ إن تفعيل الشباب أخذ مكان القيادة يقع ي قلب منهجية حركة امرشدات وفتيات الكشافة .ولجعل التجربة ذات صلة
وثيقة بصورة أكر ولتتحى بامرح! عليكم مكن أعضاء مجموعتكم ي توي مكان القيادة بقدر امستطاع .ولأطفال الصغار جدا ً ،أوجدوا مكاناً لهم ليتعلموا قصة
يوم التفكر العامي واطرحوا أسئلة .ساندوهم باختيار اأنشطة التي يرغبون أدائها ،وليعملوا معاً كفريق ي استكال اأنشطة ولتوي أدوار بسيطة ي تخطيط
وتحقيق اأنشطة .أما بالنسبة للمجموعات اأكر سناً فيمكنهم أن يختاروا اأنشطة ويطوعوها ويقوموا بالتخطيط وتسليم البادج بأكمله والعمل ي مجموعات
صغرة لتحقيق ذلك.
ما الذي يحدث بعد يوم التفكر العامي  WTD 2016؟ ماذا ا تحاولوا التواصل  #connect10millionعى مدار العام؟ مكن تحويل بعض اأنشطة إى
تحديات أكر فمثاً مشاريع جمع اأموال أو مشاريع اتخاذ إجراء يفيد امجتمع مكنكم تجربة أنشطة  SGGGAWاأخرى أو حتى البدء ي تخطيط رحلة إى
أحد امراكز العامية مع مجموعتكم! تذكروا ،إذا استمتعتم بهذه اأنشطة فيمكنكم استخدامها ي أي وقت ترغبونه .عليكم البقاء عى اتصال مع SGGGAW
ومع الفرص الدولية امعروضة ي www.wagggs.org

ا تنسوا مشاركة حكاياتكم وصوركم الفوتوغرافية وتجربتكم ي استخدام رزمة اأنشطة! أذهبوا إى
 www.wagggs.orgأو بالريد اإلكروي عى العنوان youthlearning@wagggs.org
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هل أنتم مستعدون
للتواصل؟
دعونا نبدأ اآن!

التواصل مع
نفسي
اختاري أحد اأنشطة
توفر لك القطعة اأوى من الفزورة فرصة استكشاف امزيد عن نفسك وتحويل أي تحديات شخصية إى طاقات كامنة .وإذا كان لديك امزيد
من الوقت امتاح ،فإننا نشجعك باستكشاف مزيد من اأنشطة!
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لدي!
التواصل مع بطل السعادة الخارق ّ

تع ّري كيف تجعلن نفسك واآخرين يشعرون بالسعادة
امواد :صحيفة ،وريط ومواد أخرى قابلة للتدوير
العمل ي مجموعات صغرة
ما هي القدرات الخاصة التي يحتاج إليها البطل الخارق إذا كانت رسالته أن يُضفي السعادة عى وجوه الناس؟
ي مجموعتك ،توصلوا إى قامة.
اختاروا شخصاً واحد من مجموعتكم ليكون بطلكم الخارق وباستخدام مواد مكن إعادة استعالها ،عليكم إعداد زى يُرز
قدرته الخارقة للسعادة.
ق ّدموا بطلكم الخارق إى امجموعات اأخرى.
امناقشة :ما هي القدرات الخارقة امتوفرة لديكم حتى تصبحي أنتي وأشخاص آخرين سعداء؟
عليكم إعداد رسم كاريكاتري لبطلكم الخارق أثناء العمل – مكنكم رسم كل مشهد أو مثيله والتقاط صورة فوتوغرافية
لكل مربع من الرسم الكاريكاتري .شاركوا أفكاركم عى وسائل التواصل ااجتاعي .ا تنسوا استخدام الهاشتاجات:
#WTD 2016 & #connect10million

 20دقيقة
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كافة
اأعار

2

التواصل مع الطريقة التي أتنفس بها
اليقظة ،ااسرخاء

مكان بالداخل أو ي الهواء الطلق يستطيع فيه اأعضاء من الشباب أن يجلسوا أو يستلقوا.
امادة :موسيقى لاسرخاء (اختيارية)
يجلس كل شخص أو يرقد عى اأرضية.
اقري هذا النص بصوت رقيق وببطء مع التوقف بن كل عبارة واأخرى:
“يُرجى ااسرخاء .حاولوا أن تبقوا ي وضع السكون بقدر امستطاع وي هدوء بقدر امستطاع  ...الظهر ي وضع مستقيم وعينيك
مغلقتن ي سكينة.
حاولوا أن تُركزوا عى طريقة التنفس .استنشقوا الهواء ببطء كا لو كنتم تنفخون بالون داخل البطن .أخرجوا هواء الزفر ببطء
واحظوا البالون وهو يصغر حجاً.
استنشقوا الهواء واحظوا كيف ينتفخ البطن للخارج بعيدا ً عن الجسم ثم أطلقوا هواء الزفر واحظوا كيف ينخفض سطح البطن
أسفل.
كرروا عملية استنشاق الهواء خمس إى عر مرات .واحظي كيف تشعرين وأنتي تستنشقن هواء الشهيق وكذلك وأنتي تطردين
هواء الزفر”.
مناقشة :ما هو شعورك بعد تجربة هذا التمرين؟
الركيز عى طريقة التنفس لدينا هو أسهل اأدوات التي مكن أن نستخدمها للشعور بالهدوء ي أي موقف .متى يكون هذا التمرين
مفيدا ً بالنسبة لكم؟
قد يجد اأعضاء اأصغر سناً هذا النشاط أكر سهولة عندما يتمددوا عى اأرض ويضعوا كيساً من الحبوب أو محشوا ً بلعب عى
البطن ويحركوه ببطء أعى وأسفل أو مسكوه بأيديهم أو يضعوا أيديهم عى أفواههم للشعور بالتنفس.
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التواصل مع الكيفية التي أتعلم بها
استكشاف مطي للتعلم
امواد :ورق مربعات ،ثاث صفحات لكل عضو بامجموعة
طي الورق لعمل أشكال) أ ،ب  ،ج (صفحة  ،)42-43رزمة واحدة من النسخ لكل مجموعة
إرشادات نشاط أوريجامي (هوايات ّ
قسم امجموعة إى ثاث مجموعات ودع اأفراد يتنقلون بن امحطات الثاثة).
صغرة (أو ّ
نتعلم كلنا بطرق مختلفة .هل تعري ما هو طابعك الخاص بالتعلم؟ سوف يساعدك هذا النشاط ي أن تتعري عى طابعك.
ومن خال العمل ي مجموعات صغرة ،ج ّري كل نشاط من نشاط أوريجامي بدوره ،مع القضاء نحو خمس دقائق ي كل مرة.

أوريجامي “أ”

أوريجامي “ب”

أوريجامي “ج”

يصبح أحد أعضاء امجموعة هو امرشد ولديه
التعليات .حيث يعطي تعليات شفوية لبقية
امجموعة عن كيفية إعداد اأشكال من الورق
امطوي (أوريجامي) .وا يقوم امرشد بإبراز أي
صور لـ أوريجامي أو عمل أي تحركاتَ .من
الذي استطاع إنجاز نشاط أوريجامي “أ”؟

تستطيع امجموعة أن تشاهد التعليات.
وبدون التحدث مع بعضهم البعض ،أن
يحاولوا أتباعهاَ .من الذي استطاع إنجاز
نشاط أوريجامي “ب”؟

يصبح أحد أعضاء امجموعة هو امرشد ولديه التعليات.
ويقدم عرضاً خطوة بخطوة ويوضح كيفية عمل موذج
أوريجامي مع امجموعة.
َمن الذي استطاع إنجاز نشاط أوريجامي “ج”؟

امناقشة :أي من إرشادات أوريجامي (“أ” أو “ب” أو “ج”) وجدتها اأسهل ي
إتباعها؟
بحسب رأيك ،ما هي أماط التعلم امختلفة امناسبة لكل نشاط أوريجامي؟
هل تستطيع أن تحدد أي مط للتعلم تم تقدمه ي كل نشاط أوريجامي؟
ماذا تعتقدوا أنه من امفيد أن ت ُدركوا مطكم الخاص بالتعلم؟

نشاط أوريجامي “أ” كان اأسهل بالنسبة للمتدرب بالسمع
نشاط أوريجامي “ب” كان اأسهل بالنسبة للمتدرب بالنظر
نشاط أوريجامي “ج” كان اأسهل بالنسبة للمتدرب مع استخدام
اإحساس الحري وتقديم عروض تجريبية.

هذا النشاط هو وسيلة تذوق بسيطة جدا ً عن أماط التعلم؛ وهناك الكثر لنعرفه عن هذا اموضوع؟
راجعوا صفحة  44معرفة امزيد عن أماط التعلم اموصوفة هنا ،أو القوا نظرة عى اإنرنت مزيد من
امعلومات.
13
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التواصل مع نفسك من خال اآخرين

بناء الثقة الذاتية مساندة زماي
امواد :قطعة ورق لكل عضو من الشباب مثبتة بدبابيس عى ظهر كل واحدة منهن (مع استعال دبابيس اأمان)
أقام رصاص أو أقام عادية تكفي لكل اأعضاء
مى بحرية داخل الغرفة .وبإشارة تحتاج أن تجد شخصاً آخر ورسالة إيجابية:
 مقولة للتفعيل شيئاً يجعلهم يضحكون شيئاً ي شخصيتهم تق ّدره بالفعل شيئاً ي مظهرهم الطبيعي يعجبك بالفعلحدد مدة زمنية تكون كافية حتى يستطيع كل شخص أن يكتب.
وبعد انتهاء كل شخص ،دعهم يجلسون ي دائرة وأخلع الورق من عى ظهورهم .خصص بضعة دقائق لقراءة الرسائل والتأمل فيها.
للمناقشة :ما هو شعورك عند قراءة الرسائل؟
هل عرفتم شيئاً جديدا ً بخصوص أنفسكم؟
وإذا شعرتم باارتياح بالقدر الكاي ،فيمكن أن تكشفوا عن أي رسائل تم كتابتها مع رح سبب كتابتها .مكنكم ااحتفاظ بالورقة للتذكرة؟
إذا كان لديكم إمكانية التوصل لإنرنت ،فلاذا ا تستخدموا وسائل التواصل ااجتاعي لهذا النشاط؟
فسواء بصورة فردية أو كمجموعة ،مكنكم إرسال رسائل وصور فوتوغرافية إيجابية و ُملهمة باستخدام توير وفيسبوك وانستجرام وجوجل  +الخ إى
الصفحات امخصصة لأعضاء اآخرين! ا تنسوا أن تستخدموا الهاشتاج#WTD 2016 & #connect10million :
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تحدي
التواصل مع
ّ

تحديد تحدي شخي يبعث إى زيادة الطموحات

امواد  -قطع ورق أو أوراق ملصقة وأقام رصاص أو أقام عادية أو أقام رصاص لكل شخص .كامرا أو هاتف التقاط صور فوتوغرافية وفيديو
(اختياري)
حددي تحدي شخي لنفسك عليك استكاله قبل ااجتاع التاي .وقد يكون أي يء يدفعك خارج منطقة الراحة لديك ويكون دافعاً للشجاعة
الشخصية .فعى سبيل امثال جري شيئاً جديدا ً ،العمل عى يء تجديه صعباً أو التغلب عى يء يُرهبك .رما تتحدى نفسك بااتصال بشخص
ما أو بشيئ ما جديد!
أع ّدي “لوحة تحدي جدارية” لعرض التحدي الذي اخرتيه.
شاري تجاربك ي ااجتاع التاي.
يستطيع اأعضاء اأصغر سناً أن يضعوا تحدياً لهم كمجموعة معاً .وقد يحتاج اأمر إى التشاور مع أولياء اأمور /الراعن.
طريقة رائعة لتسجيل رحلتك ي التحدي الذي اخرتيه ،عن طريق أخذ لقطات فيديو أو صور فوتوغرافية مع إعداد فيلم وثائقي قصر للتحدي
اأسبوعي الخاص بك .استخدمي أي مادة مرئية عندما تقدمي تعليقاتك إى امجموعة

اسبوع
15

كافة
اأعار

التواصل مع
اأصدقاء
اختاروا أحد اأنشطة
لهذه اللوحة من الفزورة سوف تعرفوا امزيد عن أصدقائك من خال تحديات مرحة! وإذا كان لديكم امزيد من الوقت فإننا نشجعكم أن
تستكشفوا مزيدا ً من اأنشطة؟

41

1

التواصل مع الصداقة

تحديد امهارات امطلوبة لعمل صداقات جيدة

امواد :قطع من الورق وأقام للعمل ي مجموعات صغرة

مكنكم إعداد قامة عى لوحة ورقية واتفقوا عى “امهارات الخمسة اأوى” امطلوبة لعمل صداقات جيدة.
وي مجموعتك الصغرة ،قرروا وحددوا شكل مختلف لكل مهارة (فعى سبيل امثال مهارة اإصغاء تكون بشكل دائرة).
حددوا امهارة التي تعتقدون أنكم تجيدونها جدا ً .ثم أعدوا ذلك الشكل لتقدمه.
وي النهاية ،تجتمع امجموعات كلها معاً إعداد منصة بعنوان “قادة الصداقة اإنسانية” بشكل دائرة بجوار كل شخص مع اآخر وتقديم
امهارة /الشكل امفضل لديك باستخدام جسدك ،ثم شاري بدورك مهارتك مع اآخرين.
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اأعار

2

التواصل مع ديناميكا الهواء

حددوا الخصائص الشخصية أعضاء مجموعتك
امواد :ورق وأقام وخيالك!
تنقسم امجموعة إى ثنائيات حيث يجب أن يتوفر لدى كل ثناي قطع صغرة من الورق واأقام مع استخدام مساحة كبرة .يجب أن تكون
امجموعات متباعدة عن بعضها مسافة
ي الثناي التي أنت جزءا ً منه قومي بعمل طائرة ورقية بشكل أيروديناميي انسياي لتستطيع الطائرة أن تحلق أبعد مسافة ي السباق.
بعد إعداد الطائرة أكتبي أي خصائص تصف بأفضل صورة شخصيتك عى أحد جناحي الطائرة وخصائص زميلتك عى الجانب اآخر.
أجمعوا كل الطائرات ي وعاء حاوي (كيس وسادة أو ما يشابه) ثم التقطوا بصورة عشوائية أي طائرة.
نظموا مسابقة طران لروا أي طائرة تستطيع أن تحلق مسافة أكر.
وسوف تكون الطائرة التي وصلت أبعد مسافة هي الطائرة اأوى التي تجربها بقية امجموعة وتُخمن؛ والهدف هو أن نُخمن أي طائرة
ملكاً أي ثناي بناءا ً عى الخصائص امكتوبة عى جناحي الطائرة.
وبعد أن يُخمن كل شخص اسم ثناي صاحب الطائرة ،يتم الكشف عن اإجابات الصحيحة .كرروا العمل مع كل الطائرات بحسب امسافة،
عى أن تكون الطائرة ذات أقرب مسافة تحليق هي اأخرة.
امناقشة :أي مدى كانت تخميناتكم قريبة /صحيحة ؟

إذا م يكن هناك عدد كاي من أفراد امجموعة ،فيمكن لكل شخص أن يُعد طائرته ثم تقوم امجموعة بأكملها بالتخمن عن خصائص الشخص.
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التواصل مع من يشجعونني
جربوا قوة الدعم اإيجاي وبناء روح الفريق

تنقسم امجموعة إى ثنائيات
يعتمد هذا النشاط عى اللعبة الكاسيكية امعروفة باسم “ صخرة /ورق /مقص حيث تهزم الصخرة امقص ويهزم امقص الورق ويهزم
الورق الصخرة.
وي ثنائياتكم مكنكم مارسة لعبة الصخرة /الورق /امقص للمنافسة مع بعضكم البعض.
ويجب عى اأفراد الخارين أن يشجعوا الفائز باستعال ااسم أو أي دعم إيجاي آخر ،ي امباراة التالية .ويواصل الفائزون اللعب
حيث تدعمهم الهتافات من امشجعن.
وسوف يستمر ذلك حتى يصبح الجميع ي فريق واحد أو بعد قيام كل شخص باللعب.
امناقشة :ما هو شعورك أثناء اللعبة؟
هل كنت مستمتعاً عندما كان اأفراد يشجعونك ويهتفون باسمك ،وكذلك عندما كانوا يهتفون بأساء اآخرين أيضاً؟
كم عدد امرات التي نشجع فيها اأشخاص اآخرين برسائل إيجابية ي حياتنا اليومية؟
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التواصل مع اأحذية السحرية

تنمية مهاراي ي حل امشكلة
اختاروا مكاناً ي الهواء الطلق أو منطقة مكشوفة مع وضع عامات لنقطة البداية (أ) ونقطة النهاية (ب)( ،امسافة بينها حواي  3أمتار).
امواد :زوج أحذية عادية أو أحذية برقبة – مقاس كبر حتى تائم كل شخص.
الهدف هو تحرك امجموعة بأكملها من النقطة أ إى النقطة ب باستعال زوج اأحذية السحرية .ليس اأمر سهاً كا يبدو حيث أنكم
تحتاجون إى إتباع هذه القواعد:
 ا يجب أن يلمس أي جزء من جسدك اأرض باستثناء القدمن الابسة لأحذية السحرية. وا مكن قذف اأحذية خال امكان أو عى اأرض بن النقطتن أ إى ب ولكن مكن حملها. مكن لكل قدم خاصة بكل شخص أن يرتدي فقط حذاء واحد بأمان لرحلة واحدة من النقطة أ إى النقطة ب. وبعد استخدام تلك القدم ا مكن استخدامها مرة أخرى أي رحات أخرى.مكنكم تعين عضو آخر من امجموعة ليكون هو حارس اأحذية السحرية مع التأكد من عدم مخالفة القواعد .حظاً سعيدا ً!
إذا كانت امجموعة كبرة مكنكم تقسيمها إى فرق أصغر حجاً للتنافس .ويكون الفريق اأول الذي ينتقل كل أعضائه من النقطة أ إى
النقطة ب هو الفائز!
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التواصل مع حواي

بناء الثقة ومعرفة كل شخص باآخر أثناء استكشاف منطقة بطريقة جديدة.
اختاروا منطقة ي الهواء الطلق للمجموعة لتستكشفوا وتخططوا مسارا ً بسيطاً .هذا النشاط مائم ي امناطق الريفية ومناطق امدينة أيضاً ،ولكن
للمجموعات اأصغر سناً ،اختاروا بيئة ا تكون بها مخاطر أزيد من الازم.
قبل مارسة النشاط ،افحصوا امسار للتحقق من امخاطر العلوية وأسفل القدمن وعى الجانبن وما شابه ،ضعوا عامات عى امسار عند الحاجة.
قسموا امجموعة إى ثنائيات عى أن يكون شخص واحد من الثناي معصوب العينن.
تأكدوا من وجود عدد كاف من القادة مساندة امجموعةّ .
سوف تستكشفوا مكاناً بطريقة جديدة وتساندوا بعضكم البعض أجل امرح وامتعة .ويتفق الثناي عى من الذي سوف يكون معصوب
العينن أواً ،مع تعريف ذلك الشخص باسم “أ” والشخص اآخر باسم “ب”.
ناقشوا جوانب السامة وااحرام .ويستطيع أن ينسحب الشخص معصوب العينن ي أي وقت إذا شعر بعدم ارتياح أو خوف سواء معنوياً
أو جسدياً .عى أن يظل القائد هادئاً وعى دراية ُمدركاً للعوائق امحيطة .مع اأخذ ي الحسبان طول الشخص وقدرته عى التوازن.
عى كل شخص “أ” أن يغلق عينيه ويضع العصابة عليها .أما الشخص “ب” فسوف يأخذ بيد الشخص “أ” .وكبديل ،يستطيع الشخص “أ”
أن ُمسك بأكام الشخص “ب” أو يقوده بتعليات شفوية فقط.
ويقوم الشخص “ب” بقيادة الشخص “أ” ببطء عى طول امسار مع التواصل بصفة مستمرة معه لطأنته من ناحية اأمان ولتحذيره ما
يجب أن يتجنبه ،مع إعطاء التعليات فمثاً “اخفض برأسك هنا” أو “أجعل خطوتك التالية أكر” .ويستطيع الشخص “أ” أن يطرح أسئلة ي
أي وقت ويجب أن يستخدم كافة الحواس مع عدا حاسة البر  -كن عى دراية باأصوات والروائح وملمس اأرض واإحساس بالهواء الخ.
وي منتصف امسافة بن النقطتن “أ” و “ب” مكن تبديل اأدوار .ومن اأفضل أن يكون عى مسار مختلف.
للمناقشة :أي من التجربتن تفضلها – إما “أ” ؟ أو “ب” ؟
ما الذي تعلمته من ذلك الذي مكن تطبيقه عى امواقف امعتادة للفريق؟
ما هي نواحي التبر التي اكتسبتها بشأن أماط التواصل بن الشخص واآخر؟
أعضاء الشباب اأكر سناً ،حدد “امهام” إنجازها أو البنود لتجميعها عى طول الطريق ،بدون قيام الشخص “ب” بإعطاء مساعدة أزيد من الازم
لتحقيق ذلك .فعى سبيل امثال جمع الحجارة أو مس يء ُمبتل؛ أو احتضان شجرة ؛ والتعرف عى حيوان من خال صوته .وإذا كنت مكان
مغلق ،مكن اإشارة إى ساعة حائط أو الحصول عى قلم أو مس عمل فني .
ماذا ا تحول هذا النشاط عى مسرة أطول وأكر تحدياً للمجموعات اأكر سناً؟
مكنكم أيضاً أن تجربوا نفس النشاط مع عدم استخدام الحواس اأخرى.
وي حالة عدم القدرة عى تحديد مكان لاستكشاف ،ج ّربوا تحدياً مختلفاً فمثاً نصب
خيمة مع وجود نصف أعضاء امجموعة معصوي اأعن والنصف اآخر أيديهم مربوطة
خلف ظهورهم.
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التواصل مع
WAGGGS
اختاروا أحد اأنشطة
سوف توصلك اللوحة التالية من الفزورة بعام الجمعية العامية للمرشدات وفتيات الكشافة  ، WAGGGSوبصندوق يوم التفكر العامي وبامراكز
العامية .فإذا كان لديكم امزيد من الوقت ،فإننا نشجعكم بأن تستكشفوا مزيدا ً من اأنشطة.

35
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التواصل مع اأقاليم الخمسة
لتتع ّرفوا عى امرشدات وفتيات الكشافة من بقاع مختلفة بأنحاء العام
سوف تحتاجون إى الصور الفوتوغرافية التالية عى صفحة 53
يوجد لدى الجمعية العامية  WAGGGSخمسة أقاليم وهي :أفريقيا والبلدان العربية وآسيا باسفيك وأوروبا ونصف الكرة الغري .وتقدم
الصور الفوتوغرافية التالية مرشدات وفتيات كشافة من عر منظات أعضاء مختلفة .خ ّمن أي صورة فوتوغرافية تخص أي إقليم.
إذا كان لديك مجموعة كبرة فيمكنك تقسيمها إى فرق أصغر حجاً للمنافسة .ويفوز الفريق ذو أكر عدد من اإجابات الصحيحة.

كافة
اأعار
 5دقيقة
اإجابات :نصف الكرة الغري(فنزويا) – 2 ،أوروبا (تركيا) 3 ،أفريقيا (تنزانيا)  4 ،أوروبا (سلوفينيا)  5 ،آسيا باسفيك (ريانكا)،
 6أفريقيا (غانا)  7 ،اإقليم العري (سوريا) 8 ،آسيا باسفيك (الفلبن)  9 ،اإقليم العري (عان) 10 ،نصف الكرة الغري (جرينادا)
23

2

التواصل مع جلو GLOW

لتختروا منصة  GLOWواعرفوا امزيد عن الجمعية العامية WAGGGS

امواد :إمكانية التوصل إى اإنرنت وجهاز كمبيوتر ،أو لوح كمبيوتر أو هاتف ذي بأعداد كافية لأعضاء من
الشباب للعمل ي مجموعات صغرة.
 GLOWيعني التعلم العامي أون اين  Global Learning Onlineللجمعية العامية  .WAGGGSإنها منصة تعلم الكروي توصل معاً
امرشدات وفتيات الكشافة بإمكانية التوصل أون اين محتوى الرامج والتدريب.
وي مجموعتك الصغرة باستعال جهاز كمبيوتر أو لوح كمبيوتر أو هاتف ذي ،زوروا موقع  GLOWعى اإنرنت :مع إعداد حساب إذا
م يكن لديك حساب بالفعل glow.wagggs.org
ابحثوا عن دورة مهيدية لتقديم  WAGGGSعن طريق اختيار  ) Coursesدورات تدريبية (ثم
( GLOW learningتعلم ) ثم ( Introduction to WAGGGSمقدمة عن الجمعية العامية).
استكملوا الدورة التدريبية للحصول عى بادج أون اين وشهادة.
استكشفوا دورات  GLOWامجانية اأخرى أون اين مثل( i-Lead :أنا أقود)( Free Being Me ،أنا حرة كا أنا) واتصلوا باأعضاء اآخرين
ي امنتديات

كافة اأعار (محتوى  GLOWمائم لكل اأعار ،ولكنه مصمم أساساً لأفراد ممن تبلغ أعارهم
 16سنة وأزيد)
24
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اأعار

3

ااتصال بصندوق يوم التفكر العامي

)(1/2

لتختروا كيفية تستخدم الجمعية العامية  WAGGGSالدخل الوارد من صندوق يوم التفكر العامي
العمل ي مجموعات صغرة
أحصلوا عى نسخة من الجدول التاي وقلم رصاص لكل فرد ي امجموعات الصغرة.
لقد بدأ نشاط جمع اأموال ي يوم التفكر العامي عام  1932وازال مستمرا ً ليشكل آلية هامة لتمويل الجمعية العامية  WAGGGSاليوم،
مساندة مجموعة من امشاريع .تخيلوا أن مجموعتكم لديها امال الذي تم تحصيله من صندوق يوم التفكر العامي ،ويبلغ ذلك  100واجزي
( Wagggsyامبلغ والعملة وهمي وخياي أغراض هذا النشاط).
وي الفرق الصغرة قرروا كيف مكن أن توسعوا مبلغ واجزي  Wagggsyعى امشاريع التالية:

امروع

مبلغ بعملة واجزي

لتدريب  25عضو ي الحركة ليدربوا امرشدات وفتيات الكشافة ي بلدانهن عن الصحة ومراعاة اأصول الصحية.
إعطاء منح دراسية إى عر شابات من منظات أعضاء مختلفة لحضور مفوضية اأمم امتحدة "عن وضع امرأة" ) . (CSWوهي فرصة
متاحة حتى يسمع صانعو القرارات عى الصعيد العامي صوت الشابات ي القضايا التي تؤثر عى حياتهن.
إتاحة الفرصة لـ  1000مرشدة وفتاة كشافة لتعلم كيفية توخي السامة أون اين عن طريق طباعة  1000نسخة من مصدر -GS
 WAGGللسامة أون اين.
إعطاء منح دراسية إى  10قائدات من الشباب من امنظات اأعضاء امختلفة ي الجمعية العامية  WAGGGSللتطوع بامراكز العامية.
ومن خال هذا الرنامج سوف تستطيع القيادات الشابة أن تعزز من مهاراتها ي الحياة والقيادة واكتساب تجربة العمل والثقة العملية.
مساندة إحدى امنظات اأعضاء لتدريب  300قائدة من القيادات امحلية ي تقديم امساندة ي مجتمعاتهم من خال مشاريع أنشطة
مجتمعية.

امجموع

+
+
+
+
= 100
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تكملة هذا النشاط عى الصفحة التالية ..
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ااتصال بصندوق يوم التفكر العامي

)(2/2

سوف يحتاج كل فريق أن يتفق عى امبلغ بعملة “واجزي” ‘ ’Wagggsyالذي سوف يُخصصونه لكل مروع.
وبعد أن تصبح كافة الفرق جاهزة ،شاركوا بقراراتكم مع بقية امجموعة.
للمناقشة :هل كان لديكم فكر مشرك بن أعضاء الفرق عن كيفية تخصيص مبالغ بعملة “واجزي” عى امشاريع امختلفة؟
أي مدى كان اتخاذ القرار سهاً أو متساً بالتحديات ،وما هو امبلغ بعملة “واجزي” الذي خصصتموه لكل مروع؟
مثل هذه امشاريع البعض من مشاريع عديدة يدعمها صندوق يوم التفكر العامي كل عام .فا الذي تخططون فعله هذا العام بالنسبة
لصندوق يوم التفكر العامي؟ راجعوا بعض اأفكار اموجودة ي صفحة .5
ماذا ا تعدوا خططكم الخاصة لجمع اأموال؟
مكنكم أن تجدوا مزيدا ً من امعلومات للمساعدة إعداد خططكم باستخدام مجموعة أدوات ‘ WAGGGSبخصوص جمع اأموال.
www.wagggs.org/en/resources/fundraising-toolkit/

استلهموا من بعض قصص امرشدات وفتيات الكشافة ي جمع اأموال عى صفحة ‘’WTD 2016 Justgiving
campaign.justgiving.com/charity/wagggs/wtd2016

قوموا بتنفيذ خططكم ونظموا فعالية لجمع اأموال.
شاركوا تجربتكم وأرسلوا قصص نجاحكم عى وسائل التواصل ااجتاعي وعى صفحة ‘ .’WTD 2016 Justgivingوتود الجمعية
العامية  WAGGGSبل ترغب أن تعرف امزيد عن قصص نجاحكم ي جمع اأموال حيث أنها ستكون مبعث إلهام للواهبن ي امستقبل
الذين يرغبون مساندة حركتنا.

هل عرفتم أنه باستطاعتكم أن تتصلوا بامرشدات وفتيات الكشافة من كافة بقاع العام؟
زوروا موقع  WAGGGSعى اإنرنت  www.wagggs.orgوستجدون قساً بعنوان “عامنا” ‘ .’Our Worldوهناك قامة بالبلدان التي تضم  146منظمة من
امنظات اأعضاء ي الجمعية العامية  .WAGGGSاختاروا بلد تودون أن تتصلوا به لتعرفوا معلومات عنه .ومكنكم أن تجدوا أيضاً الوعد والقانون الخاص بهم وأساء أقسام
امجموعات امختلفة ومعلومات أخرى .وإذا كان لدى امنظمة موقع عى اإنرنت اختاروا الرابط وحاولوا أن تجدوا عنوان الريد اإلكروي ي قسم ااتصال الخاص بهم أو
استعملوا عنوان الريد اإلكروي الذي يتم عرضه عى صفحة البلد.
استعملوا عنوان الريد اإلكروي وأرسلوا رسالة مساعدتكم ي ااتصال مجموعة ي ذلك البلد .ا تنسوا أن تقدموا مجموعتكم ،ومجموعة اأعار لديكم وما هي وسيلة التواصل
التي ترغبون امشاركة بها (فعى سبيل امثال تبادل البادجات أو جلسة سكايب مع امجموعة ألخ).
يجب امراعاة أنه بعد إرسال رسالة الريد اإلكروي فرما يستغرق اأمر وقتاً استام رد ولكن يجب أا تشعروا باإحباط!
26
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التواصل مع سانجام Sangam

معرفة امزيد عن امركز العامي سانجام (بالهند)
متوقفاً عى النشاط :بطاقات بريدية من امنطقة التي تعيش فيها أو ورق وأقام رصاص /أقام عادية ملونة .إمكانية التوصل عى اإنرنت وكامرا
أو هاتف جوال مكن أن يلتقط صور فوتوغرافية أو لقطات فيديو.
الكلمة “سانجام” تعني “االتقاء معاً” وهي وسيلة أخرى للتواصل .ويتم “االتقاء معاً” مع موظفي ومتطوعي “سانجام” عن طريق اختيار أحد
اأنشطة من القامة التالية:
أكتبوا خطاب أو أرسلوا بطاقة بريدية
ضعوا سانجام ي أحد مواقع الفيسبوك وأخروهم عن وقت الزيارة الذي ترغبونه
ضعوا بطاقة سانجام مع صورة فوتوغرافية انستاجرام لك ومجموعتك.
قومي بعمل فيديو  Vineباستخدام هاتفك الذي أو شيئاً ما يذكرك بالهند.
أرسوال تغريدة بسؤال عن سانجام
أو مكنكم التفكر ي يء ما آخر؟
اتصلوا بالثقافة الهندية عى اموقع www.sangamworldcentre.org
ا تنسوا استخدام الهاشتاج ! #WTD2016 #connect10million

تختلف بحسب النشاط الذي تقرروا مارسته .أقل مدة 10 :دقائق

 10دقيقة
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كافة
اأعار

5

التواصل مع مركز آور شاليه Our Chalet
معرفة امزيد عن مركزنا العامي آور شاليه (بسويرا) واختر طريقة التواصل التاريخية داخل سويرا.
امواد :مجموعة من اأشياء امختلفة التي تصدر أصوات فعى سبيل امثال :آات موسيقية وأوعية.
اختاروا مكان ي الهواء الطلق لتنظيم هذا النشاط ثم وضع عامة عى مسار بنقط بداية ونهاية (تبعد النقطتان عن بعضها حواي  5أمتار).

قد ظل الرعاة ي جبال األب بسويرا يستخدمون البوق الخشبي السويري كوسيلة لاتصال .وي البداية تم استخدام اأبواق لاتصال بالرعاة
ي التال امجاورة أو باأشخاص امتواجدين ي سفح الوادي .وقد تم استخدام مجموعات مختلفة من النغات لتوصيل الرسائل امتنوعة.
قسموا امجموعة إى ثاث فرق :الرعاة واأبقار والطبيعة
ّ
الرعاة :يقومون بإصدار اأصوات.
اأبقار :تتبع اإرشادات عن طريق اإصغاء لأصوات الصادرة من الرعاة.
الطبيعة :يجب أن يتوفر بهذه امجموعة عى اأقل ثاثة أعضاء من الشباب؛ حيث يقفوا ي وضع ثابت حول امسار كعوائق فمثاً كصخور
أو أشجار أو أنهار الخ.
الهدف هو أن تستكمل البقرة امسار عن طريق إتباع اإرشادات اموسيقية التي يصدرها الرعاة بدون ااصطدام بأي من عوائق “الطبيعة”.
وباستعال اأجسام وامواد امتوفرة لديك ي مكان ااجتاع ابتكروا أصوات مختلفة مثل اإرشادات التالية:
انعطف ميناً ،انعطف يسارا ً ،ر ي اتجاه مستقيم أمامك لخمس خطوات ،توقف الخ .تأكدوا من أن كل شخص يعرف “الكود” وأنه عى
علم بقواعد السامة .عندما يصبح كل شخص مستعدا ً أطلقوا راح اأبقار وابدأوا اللعبة !
أتصلوا بجبال األب السويرية موقع اإنرنت www.ourchalet.org
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اأعار

6

التواصل مع مركز باكس لودج Pax Lodge

معرفة امزيد عن امركز العامي باكس لودج (بامملكة امتحدة)

امواد :لفاحات (إيشاربات) اليونيفورم (أو يء ماثل) وأي مادة أخرى موجودة حولك مكنك استخدامها.

هل تعلموا أنه باإضافة إى شعار اليامة  ، Doveيوجد لدى باكس لودج شعار آخر
مخصوص وهو الباص ذو الطابقن ؟ [التصميم :أضف الشعار] ي لندن ،حيث يتواجد
مركز باكس لودج ،فإن الباصات ووسائل النقل العامة اأخرى هي اأفضل للتنقل بأنحاء
امدينة والوصول إى أجزاء مختلفة منها.
أنشئوا صورة كبرة لباص باكس لودج باستعال أي مادة متاحة لديك بطابع موزايك
“فسيفساء”.
وأثناء إعداد اللوحة ،تحدثوا عن أي أماكن ي لندن ترغبون ااتصال به عند زيارة
باكس لودج.
ومجرد اانتهاء من لوحة الباص الخاص بك ،التقطوا صورة فوتوغرافية للمجموعة
مع اللوحة التي قمتم بإعدادها.
أرسلوا صورتكم الفوتوغرافية إى باكس لودج وسوف يقوم الفريق بتحقيق اتصالكم
معاً ي عمل لوحة باص جدارية ي باكس لودج.
مكنك أيضاً مشاركتها من خال وسائل التواصل ااجتاعي وا تنسوا استخدام الهاشتاج
!#WTD2016 & #connect10million
اتصلوا بلندن عى موقع اإنرنت www.paxlodge.org
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اأعار

7

ااتصال مع آور كبانا Our Cabaña
معرفة امزيد عن امركز العامي آور كبانا ( Our Cabañaبامكسيك)

امواد :لوحة كرتونية للمجموعة  ،مع أقام تعليم /قلم /أقام رصاص /ألوان ،واستخدم خيالك.
تخيلوا اآن أنكم ي مركز آوركبانا تشاركون ي إحدى الفعاليات الدولية.
فكروا ي اأسئلة التالية :ما الذي تعرفونه عن امكسيك وعن مركز آور كبانا ؟ ما الذي ترغبون فعله ي هذه الفعالية؟ من الذي تعتقدون
أنكم ستلتقون به هناك؟ ما هي اأشياء امشركة التي يشاركونها مع امرشدات وفتيات الكشافة من البلدان اأخرى؟
وي فرق صغرة ،فكروا باجتهاد ما هي اأشياء التي تتبادر إى أذهانكم عندما تسمعوا الكلمتن “الصداقة وامكسيك”.
أكتبوا أكر عدد من الكلات مكنكم أن تجدوه.
باستعال هذه الكلات ،أكتبوا قصيدة شعرية أو أغنية تحت عنوان“ :الصداقة الدولية ي آور كبانا”.
عندما تكون الفرق جاهزة ،شاركوا ما قمتم بابتكاره مع بقية امجموعة.
أرســلــوا قصيدتكم أو أغنيتكم إى آور كبانا أو شاركوها ي وسائل التواصل ااجتاعي .ا تنسوا استعال الهاشتاج:
!#WTD2016, #connect10million
اتصلوا مدينة الربيع الخالد باإنرنت عى العنوان www.ourcabaña.org
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ااتصال بامركز العامي الخامس
معرفة امزيد عن امركز العامي الخامس (أفريقيا)
مكنكم إعداد العبارات التالية لتكون جاهزة لقراءتها ويفضل أن يقوم بذلك أحد اأعضاء الشباب .متوقفاً عى حجم امجموعة مكنكم
تقسيمها إى فرق أصغر حجاً وأن تتنافس مع بعضها البعض.
اقرأ العبارات مرة واحدة.
وبعد كل عبارة تقرأها ،يجب أن تناقش الفرق عا إذا كانوا يعتقدون أن هذه العبارة صحيحة أم كاذبة ثم برتيبها عى أن توضح
العبارات الصحيحة تحت عنوان  Tوالعبارات الكاذبة تحت عنوان ( .Fوكبديل) مكنك أن تقومون بتكوين اأحرف اأوى للكلات
“صحيحة “ و “كاذبة” بلغتك الخاصة.
ثم أذكروا أي فريق كان عى صواب مع إعطاء امزيد من امعلومات التالية ي حالة إذا كانت العبارة كاذبة.
العبارات“ :أفريقيا” بلد > (كاذبة :أفريقيا قارة يوجد بها  54دولة) .
“أفريكانا” هي لغة > (كاذبة :فهناك ي الواقع ما يزيد عن  2000لغة متداولة بأنحاء أفريقيا).
يتكون إقليم أفريقيا من عدد يقل قلياًعن مليون فتاة وشابة ي  13دولة > (عبارة صحيحة).
ي  ،2010ي مؤمر أفريقيا اإقليمي ،تم ااتفاق باإجاع بأن تستكشف لجنة أفريقيا الفرص لتنظيم تجربة امركز العامي ي أفريقيا >
(عبارة صحيحة).
امركز العامي الخامس له موقع ُمحدد مثل امراكز العامية اأخرى > (عبارة كاذبة .امركز العامي الخامس هو مروع يستكشف كيف مكن
للجمعية العامية  WAGGGSأن تجلب تجربة مركز عامي باستخدام اإمكانيات الحالية ي أفريقيا .وا يوجد “للمركز” موقع محدد ولكن
يُغر موقعه ي كل فعالية حيث يجلب التجارب والخرات الدولية للفتيات والشابات ي بلدان مختلفة بأنحاء أفريقيا).
أقيمت حتى اآن فعاليات للمركز العامي الخامس ي غانا وجنوب أفريقيا ورواندا وكينيا ونيجريا وبنن > (عبارة صحيحة).
يهدف إقليم أفريقيا التابع للجمعية العامية  WAGGGSأن يصل إى  2مليون فتاة وشابة مع حلول عام ( > .2020عبارة صحيحة).

 15دقيقة
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ال ــت ــواص ــل مع
العالم
اخر أحد اأنشطة
حان الوقت لنخرج من الحديقة ،ي امنطقة امجاورة لكم أو إى الشاطئ أو ي أي مكان آخر والتواصل مع العام .إننا نعرف الكثر من العام حولنا،
لذلك فسوف تحقق اأنشطة التالية تحركاً ي اتصااتنا نحو خطوة أعمق .وهي اللوحة النهائية من الفزورة ،التي تتحدث جهارا ً وتتخذ إجراءات
ي اموضوعات التي تهمكم أقى درجة .إذا كان لديكم مزيدا ً من الوقت فإننا نشجعكم أن تستكشفوا مزيدا ً من اأنشطة !
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1

التواصل مع التنوع

أن نصبح أكر انفتاحاً وشمولية مع اأقليات ي مجتمعي

ي الهواء الطلق أو مكان مكشوف ،مساحة كبرة بالقدر الكاي حتى تستطيع امجموعة أن تشكل دائرة كبرة.
يقف أعضاء امجموعة ي دائرة كبرة .وعند نداء أساء امجموعات امجتمعية امختلفة ،سوف يتحرك اأعضاء من الشباب امنتمون لتلك
امجموعة إى الداخل لتكوين دائرة داخلية.
ابدءوا بامجموعات “ذات مخاطرة أقل” (فعى سبيل امثال الخصائص الطبيعية مثل لون الشعر ،أو سواء كانوا يرتدون نظارات  ،لون
مابسهم ،عدد اأشقاء لديهم ،الخ) وانتقلوا إى امجموعات التي عادة ما تعاي من التمييز أو غر اممثلة ي مجتمعكم امحي (فعى سبيل
امثال اأشخاص من ذوي اإعاقات أو اأفراد أو اأشخاص من بلد مختلف ،أو من ذوي امعتقدات الدينية امختلفة ،الخ).
ومع انتقال كل عضو من الشباب خطوة نحو مركز الدائرة اسألوهم عن رأيهم ي أكر يء ايجاي بكونهم أعضاء ي هذه امجموعة.
للمناقشة :ما هو شعوركم أن تكونوا ي وسط الدائرة؟
ما هو شعورك أن تكون خارج الدائرة؟
ما مدى التنوع داخل مجموعة امرشدات وفتيات الكشافة لدينا؟
كيف مكن أن تصبح مجموعتنا أكر وأكر شمولية؟

ضع خطة عمل عن الكيفية التي مكن بها أن تصبح مجموعتكم أكر شمولية لتضم مجموعات اأقليات ي مجتمعكم.

 10دقيقة
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التواصل والتخمن

اكتشاف اأماكن امختلفة بأنحاء العام

امواد :التوصل لإنرنت ،أجهزة كمبيوتر أو لوحات كمبيوتر أو هواتف ذكية تكفي لعدد اأفراد من الشباب ليعملوا ي مجموعات صغرة.

يقوم كل فريق بزيارة موقع اإنرنت  geoguesser.com/world/playويقوم باستعال الشارة بلعب خمس جوات حيث يحاولوا
أن يخمنوا أين يقع ي العام امكان اموضح ي الصورة الفوتوغرافية.
ويفوز الفريق الذي حصل عى أعى درجات.
امناقشة :هل اكتشفتم أي أماكن جديدة؟
أي مدى كانت تخميناتهم قريبة أو بعيدة؟
هل تتذكرو أي من اأماكن للبحث عنها أون اين ومعرفة امزيد من امعلومات؟
إذا م يكن لديكم إمكانية للتوصل عى اإنرنت فيمكنك جمع صور فوتوغرافية لحواي  10أماكن /معام ي بلدك أو بأنحاء العام .ثم اسألوا
امجموعة أن ت ُخمن من أين أخذت تلك الصورة الفوتوغرافية.

 10دقيقة
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التواصل مع اللفاح الخاص ي مدة يوم
شاركوا ما يعنيه أن تكوي مرشدة أو فتاة كشافة بالنسبة لأفراد من مجتمعي امحي.
أرتدي اللفاح (اإيشارب) الخاص بامرشدات أو فتيات الكشافة (إذا م يكن لديك لفاح فأرتدي شيئاً آخر من زى اليونيفورم الذي ترتديه) مدة
يوم كامل .اختاري يوماً مارسن فيه أنشطة مختلفة وأن تكوي ي الهواء الطلق وتتفاعي مع الكثر من الناس الذين ليسوا أعضاء ي الحركة.
هل أنت مستعدة لتحدي اللفاح؟ ارتدي اللفاح الخاص بك مدة يوم كامل وأنت تذهبن إى امدرسة أو عندما مارسن العاب رياضية
أو عندما تخرجن لالتقاء مع أصدقائك أو أي يء آخر مكنك أن تفكري فيه!
اخري العام عن الحركة وعن يوم التفكر العامي.
ارحي أهداف تجربة امرشدات وفتيات الكشافة وما الذي تعنيه بالنسبة لك بصفتك جزء من هذه الحركة.
شاركوا بعض القصص امحفزة للعمل وكيف تتواصل امرشدات وفتيات الكشافة مع القضايا العامية  .إذ تتحدث الفتيات والشابات
جهارا ً ويقومون بشن حمات واتخاذ إجراءات ي مجتمعاتهم امحلية وعى الصعيد الوطني واإقليمي والعامي ي القضايا الخاصة
بالبيئة  ،والثقة ي الجسد والعنف امارس ضد امرأة والعديد من اموضوعات اأخرى!
للحصول عى مزيد من امعلومات زوروا موقعنا عى اإنرنت www.wagggs.org
قدموا صندوق يوم التفكر العامي ومدى أهميته لحركتنا ومدى أهمية أي مساهمة صغرة كانت أم كبرة نحو الصندوق .ومكنكم
معرفة امزيد هناwww.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/ :
ماذا ا تقوموا بإعداد فيلم وثائقي قصر عن اللفاح الخاص بك اليوم؟ أو شاري تجربتك ي وسائل التواصل ااجتاعي مع الهاشتاجات:
!#WTD2016 #connect10million #scarfday

يوم  22فراير /شباط  2016سيكون موافقاً يوم اثنن فلاذا ا تتواصلوا مع اللفاح الخاص بكم ي ذلك اليوم؟

يوم واحد
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التواصل بطريقة ايجابية

التفاعل بصورة ايجابية مع مجتمعي وتعضيد الحركة محلياً.
نظموا تجمهر ريع وأخروا العام عن حركة امرشدات وفتيات الكشافة! .اختاروا مكاناً (أ) يستطيع أي شخص أن يجده بسهولة،
(ب) يبدو رائعاً ي الصورة الفوتوغرافية – مع وجود أحد امعام امعروفة ي الخلفية( ،ج) مع تجمع الكثر من اأفراد اآخرين أو
امارة العابرين بامكان.
اختاروا الوقت الذي مر خاله الكثر من اأفراد بامكان .ومن اممتع فعاً أن يتم ذلك ي الصباح امبكر عندما تتاح الفرصة لتحية الكثر
من الناس وهم ي طريقهم إى العمل.
فكروا ي طرق خاّقة لتقديم تجربة امرشدات وفتيات الكشافة ولكن أيضاً مشاركة بعض امقوات والرسائل التي تبعث إى اإلهام .فعى
سبيل امثال :ماذج حية للمرشدات وفتيات الكشافة لتمثل حياة الطبيعة (امخيات) ومشاركة الشباب والعمل امجتمعي والصداقات
والحركة العامية والتحدث جهارا ً ي قضايا عامية الخ.
فكروا أيضاً كيف مكنكم شغل اهتام الناس ليشركوا .احروا معكم لوحة كرتونية إضافية وأقام وبويات يستطيع أن يستخدمها
امتجمهرون لعمل افتاتهم .أحرصوا أن تكون كلاتكم بحجم كبر وبلون ناصع واجعلوها رسالة قصرة بقدر امستطاع.
تأكدوا من دعوة الناس امتصلن بكم عى وسائل التواصل ااجتاعي – فعى سبيل امثال إنشاء فعالية عى الفيسبوك مكن أن تكون
طريقة رائعة لتحقيق ذلك.
قبل هذا النشاط ،يجب عى اأعضاء الشباب اأكر سناً أن يفكروا ملياً ي موضع يُشكل أهمية قصوى لهم ولزمائهم( .فعى سبيل امثال
التحرش والثقة ي الجسد الخ) .ثم تقرير أي رسائل إيجابية ترغبون توصيلها من خال هذا التجمهر الريع .تأكدوا من تنظيم التجمهر
الريع ي مكان يتواجد فيه الشباب ولكن أيضاً صانعو القرارات .إنها فرصة متاحة للمشاركة والتفاعل والتأثر.
نصيحة لجمع اأموال :ماذا ا يكون هناك صندوق لجمع الترعات ودعوة الناس ليساهموا نحو صندوق يوم التفكر العامي.
انروا قصة نجاحكم ! ورما نود أن نسمع عن تجمهركم الريع .ماذا ا ترشحوا عضوا ً من
مجموعتكم التقاط صورة فوتوغرافية من الفعالية وإرسالها إلينا ي ذلك اليوم عن
طريق مشاركتها من خال وسائل التواصل ااجتاعي

تحتاج إى وقت ويفضل ي اجتاعن
مستقلن.

)(#WTD2016 & #connect10million

كافة
اأعار
36

5

التواصل مع مجتمعي

)(1/2

التواصل مع امجتمع امحي وتحقيق تغير إيجاي
امواد :كامرات /هواتف جوالة ذات كامرات ،كراسة لرسم اسكتشات  ،أقام رصاص /أقام وطابعة
أنواع مختلفة من الورق أو مواد أخرى إعداد معرض للصور الفوتوغرافية

أي مدى تهتمون بامنطقة التي تعيشون فيها؟ هل فكرتم من قبل ما مكن أن تفعلوه لتغير هذه امنطقة لأفضل؟
استخدمي كامرتك ي مسرة لتحي قصة مجتمعكم امحي .التقطي صورة فوتوغرافية :
التقطي صور لأشياء التي تحبينها ي مجتمعك واأشياء التي تحتاج إى تغير .فعى سبيل امثال القامة ،الحيوانات الضالة ،امتاجر الخاوية،
ترب امياه الخ.
أع ّدي صورك الفوتوغرافية وكجموعه خططوا لتنظيم معرض عام ي قلب منطقتكم ،فمثاُ ي شارع مزدحم أو ي مركز مجتمعي ،مشاركة قصة
مجتمعكم مع أكر عدد ممكن من الناس .أضيفوا عناوين وإطارات للصورة الفوتوغرافية إذا رغبتم ورتبوا لتقديم عرضن أحدها للخصائص
الكرى ي امجتمع واآخر يوضح ااحتياجات للتغير.
روجوا بالدعاية معرضكم وادعوا أيضاً امارة مشاهدة الصور الفوتوغرافية .شجعوا كل شخص يحر “للتصويت” بخصوص الصور الفوتوغرافية
التي تلمس مشاعرهم أقى درجة .استعملوا أسلوب تتبع آرائهم فمثاً:
الصقوا ريط بكل صورة فوتوغرافية وأعطوا لكل شخص يحر دبوسن ،ليضعها ي ريط الصور الفوتوغرافية التي تعر عن القضايا التي تهمهم
أقى درجة .ضعوا لوحة تعليقات للناس ليركوا أفكارهم واستجاباتهم للمعرض.
قدموا دعوة لصانعي القرار (فمثاً قادة امدارس أو رؤساء مجالس القرى أو امحافظن أو الرمانين امحلين) ووسائل اإعام معرضكم حتى
مكنهم أن يروا القضايا التي يرى أعضاء امجتمع الحاجة إى معالجتها.
اجتاعان عى اأقل متوقفاً عى نطاق
وبعد انتهاء امعرض ،حددوا أي صور فوتوغرافية حصلت عى معظم اأصوات.
اإجراء امتخذ
ناقشوا القضايا التي مثلها الصورة الفوتوغرافية .هل كان من امحتمل أن تصوي أنت لهذه
الصورة الفوتوغرافية؟ هل هناك أي يء مكنك أن تفعليه اتخاذ إجراء ولعمل تغير
إيجاي بخصوص هذه القضية؟

كافة
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تكملة هذا النشاط عى الصفحة التالية ...
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التواصل مع مجتمعي

)(2/2

ضعوا أفكاركم ي حيز التطبيق واجعلوا مجتمعكم مكاناً أفضل! استعملوا طقم أدوات  WAGGGSبشأن مشاريع اإجراءات امتخذة داخل امجتمع:
“كن أنت التغير  ”Be the Changeمساعدتكم ي نر قصتكم! روجوا نتائج معرضكم وشاركوا صوركم الفوتوغرافية مع  !WAGGGSاستعملوا
وسائل التواصل ااجتاعي ) (#WTD2016, #connect10millionأو أرسلوا بالريد االكروي إىyouthlearning@wagggs.org :
تذكروا أن تحصلوا عى تريح استخدام مكان عام معرضكم.
ماذا ا تستخدموا امعرض لتخروا مجتمعكم عن حركة امرشدات وفتيات الكشافة؟ ومكنكم أيضاً أن تقدموا عرضاً بامعلومات عا تفعله مجموعتكم
وكيفية اانضام إليها وصندوق جمع الترعات لصندوق يوم التفكر العامي.
ومزيد من امساندة مكن أن يحقق هذا النشاط نتائج مع اأعضاء اأصغر سناً .وسوف يحتاج اأمر إى مزيد من امساندة التقاط الصور الفوتوغرافية.
ماذا ا تطلبوا من أولياء اأمور /الراعن امساعدة ي مسرة التصوير الفوتوغراي وي التخطيط امعرض؟
وكبديل ،قوموا بتيسر مناقشة عن جزء اختره أعضاء امجتمع اأصغر سناً وساعدوهم اكتشاف يء يرغبون أن يشاهدوا تغيرا ً فيه .ومتوقفاً عى ما
يقرروه ،ج ّربوا طرق مختلفة لتفعيل أفكارهم بصورة أكر:
اتصلوا منظمة محلية تعمل عى اموضوع امتفق عليه واطلبوا منهم أن يزوروا امجموعة إحاطتهم علاً بامزيد ،وساعدهم ي فهم الكيفية
التي مكنهم بها اتخاذ إجراء.
ورما يتوفر لدى أولياء أمور اأعضاء اأصغر سناً امعرفة أو ااتصاات باموضوع وباستطاعتهم تقديم امساندة لتنظيم مروع صغر.
أعدوا مرحية صغرة (فعى سبيل امثال لزيادة التوعية البيئية) وتقدمها أفراد العائلة واأصدقاء.
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التواصل مع الحياة الرية!

للشعور بأنكم متصلون باأجواء الخارجية ي الهواء الطلق ومهارات اماحظة والتأمل

شجعوا أعضائكم من الشباب للتخطيط أين يذهبوا .ومكن اختيار مكان ي أي منطقة ي الهواء الطلق مع ارتداء مابس مامة أحوال الطقس.
بصورة فردية ،ابحثي عن مكان ي الهواء الطلق ا تزيد مساحته عن خمس خطوات بالعرض – فهذه هي “جزيرتك” الخصوصية.
أري وقتاً محددا ً عى جزيرتك  ،ا يقل عن  15دقيقة وا يزيد عن ساعة .ومكنك أن تفعي أي يء خال هذه الفرة طاما كنت متواجدة ي
جزيرتك .حاوي أن تتعلمي كل يء باستطاعتك عن جزيرتك ،مع اانتباه للتفاصيل والتأمل ي مشاعرك.
وعندما تعودي إى امجموعة ،أرسمي أو أكتبي ما اخترتيه هناك.
للمناقشة :ما هو التأثر الذي يشعر به الناس تجاه جزيرتك؟
هل مكنك أن تتخيي كيف يبدو الحال إذا م يتواجد الناس قط ي هذا امكان؟
ما الذي مكن أن تفعليه للعناية بجزيرتك؟
اجعي هذا النشاط جزءا ً من رحلة استكشاف أكر إى مكان جديد؛ لأعضاء اأكر سناً مع إعداد جزيرة أكر حجاً حيث مكنهم ماحظة التنوع
الحيوي وتأثره عى الناس.
شجعي امجموعة بأن يقدموا بعض أفكارهم للعناية بالحياة الرية ووضعها ي الحيز العمي!
60-15

دقيقة

هناك أساليب كثرة للتواصل مع
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!WAGGGS

 www.wagggs.orgتوير  (wagggs_world) Twitterأو فيسبوك (www.facebook.com/wagggs) Facebook

زوروا
مبلر  wagggswtd.tumblr .com/submit Tumblrأو أرسلوا قصتكم ي يوم التفكر العامي بالريد اإلكروي إى
youthlearning@wagggs.org

ا تنسوا استخدام الهاشتاج

hashtags! #WTD2016 #connect10million
39

#Connect
10million
تهانينا فلقد وصلتم إى الجزء اأخر من تحدي يوم التفكر العامي
ولهذا النشاط تحتاجون إى امواد التالية :مقص ،أقام تعليم باألوان أو أقام رصاص ،لوحة كرتونية أو ورق سميك ،كامرا
أو هاتف جوال التقاط الصور الفوتوغرافية .التوصل لانرنت اختياري.
.WTD 2016

ااحتفال بيوم التفكر العامي والتواصل مع عرة ماين
لاتصال :ي الصفحات  52- 45سوف تجدوا أربع لوحات فزورة .قصوا كل اللوحات اأربعة ثم ابنوا إطار كبر كا هو موضح ي الرسم البياي .استعملوا لوحات الفزورة
لكل ركن من اأركان اأربعة لإطار .ويحتاج اإطار أن يكون كبرا ً بقدر امستطاع (امقاس امقرح 120 :سم ×  160سم) حتى يسمح باستيعاب امجموعة بأكملها عند
الــــــــــــوقــــــــــــوف خــــــــلــــــــفــــــــه .اســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــوا ورق ســــــمــــــيــــــك أو لـــــــــــــوح كـــــــــرتـــــــــوي.
التواصل معي
التواصل مع اأصدقاء
التواصل مع WAGGGS

التواصل مع العام
للتأمل :بعد اكتال إطار الصورة ،فكروا ي اأنشطة التي قمتم بأدائها أثناء تحدي بادج يوم التفكر العامي
 .WTD 2016وما تعلمتموه منها .ولكل نشاط أكتبوا عبارة قصرة عى كل جانب من اإطار تتوافق مع كل
مرحلة (موضحة ي الرسم البياي)  .قد تكون الرسالة شيئاً جديدا ً تعلمتوه أو اتصال مهم بالنسبة لكم  ،أو مجرد
يء استمتعتم به فعلياً.
وبعد قيام كل شخص بكتابة رسائله ،استخدموا قدرتكم الخاقة وزخرفوا اإطار( ،بدون إخفاء الرسائل!).
احتفل وتواصلوا مع  10ماين  Celebrate and #connect10millionاآن أصبح اإطار الخاص بكم
 #connect10millionجاهزا ً ! التقطوا صورة فوتوغرافية مع كل أعضاء امجموعة وهم مسكون بهذا اإطار.
فكروا ي عنوان لصورتكم الفوتوغرافية يشمل العبارة “تواصل أو اتصال”.
إذا كان لديكم إمكانية اإنرنت شاركوا الصورة الفوتوغرافية ورسالتكم عى وسائل التواصل ااجتاعي باستخدام
الهاشتاج  . #WTD2016, #connect10million :راجعوا ما ابتكرته مجموعات امرشدات وفتيات
الكشافة اأخرى!
تهانينا لكم لعمل اتصاات عى كافة امستويات والحصول عى بادج تحدي يوم التفكر العامي ! WTD 2016
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا التحدي واكتشفتم شيئاً جديدا ً عن أنفسكم وعن الناس امحيطن بكم وعن
حركتنا وعن العام .وإننا نعتقد أن هذه ااتصاات سوف تساعدنا ي تحقيق طاقاتنا الكامنة أقى قدر وخلق
تغير إيجاي .لنتواصل معاً فباستطاعتنا أن نجعل العام مكاناً أفضل!

أفكار أخرى عن كيفية استخدام إطار
الفزورة : #connect10million
مكنكم ااحتفاظ بهذا اإطار احتفالكم
بيوم التفكر العامي  WTDوأدعوا أفراد
العائلة واأصدقاء مشاركة رسائلهم.
مكنكم استخدامه كجزء من نشاط جمع
اأموال لصندوق يوم التفكر العامي.
مكنكم استخدام هذا اإطــار مشاركة
اأفــراد ي منطقتكم من جرانكم وي
امجتمع امحي لزيادة التوعية والتحدث
جهارا ً عن قضية تؤثر عى مجتمعهم.

شاركوا تجربة يوم التفكر العامي  WTD 2016واخرونا عن آرائكم بشأن استكال استبيان الرأي عى اإنرنت وستجدوه ي موقعنا عى
اإنرنت ي موقع الويب الخاص بنا www.worldthinkingday.org
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ملحق
النشاط :التواصل مع الكيفية التي أتعلم بها ،صفحة  41من التواصل معي
إرشادات أوريجامي

اطــــــوي عــنــد
الخط امنقط

3
أضف العينن وبذلك
ينتهي اإعداد!

اطوي لنصفن
لعمل حز ثم
اطوي للخلف

اطــوي لالتقاء
مع خط امركز

1

2
اطـــوي الــغــطــاء عى
طول الحز

5

6
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أطوي إى نصفن

4

أوريجامي “أ”

حوت

اطــــــوي عــنــد
الخط امنقط

اطــــــوي عــنــد
الخط امنقط

3
انتهى العمل!

2

اطـــوي للخلف عند اطـــوي للخلف عند
الخط امنقط
الخط امنقط

7

6

5

اطوي لنصفن لعمل حز

اطوي عند الخط امنقط

1
اطوي عند الخطوط امنقطة

4

1

اقــلــب رأســــاً عى
عقب

6

أوريجامي "ج"
قط

اطوي لنصفن

2

3
ارســم وجه وبذلك
ينتهي العمل!

اطوي عند الخطوط امنقطة
لعمل حزوز واطوي للخلف

أوريجامي "ب"
قلب

اطــوي عند الخط
امنقط

5
43

4

أي نوع أنت كشخص متدرب؟

أماط التعلم

امتعلم من خال
اإحساس بلغة الحركة
الجسدية
الخصائص :ميل إى التحدث ببطء ،يتعلم
من خــال معالجة وحــل مشاكل الحياة
بطريقة عملية
اقراحات التعلم :ارتباط الحركة بالكلات
وامفاهيم الجديدة ،العمل مع اآخرين عندما
تتعلم شيئاً جديدا ً واستعال امكان حولك.

تعلم بالنظر
الخصائص :ميل إى التحدث برعة -رما
يقاطع ،يتعلم من خال مشاهدة الجداول
والرسوم البيانية  ،قد يفكر ي الصور.
مقرحات التعلم :رسم أو تخطيط امعلومات
التي تحتاج إى تذكرها ،استعال بطاقات
التذكرة عند تعلم يء جديد.

امتعلم بالسمع
الخصائص :ميل إى أن يرح اأشياء جيدا ً
ببطء ،ينجذب إى اأشخاص الذين ميلون
بصورة طبيعية إى اإصغاء ،ميل إى التفكر
بطريقة خطية.
مقرحات التعلم :استعال ارتباطات
الكلات أجل تذكر امعلومات وامشاركة ي
مناقشات امجموعة.
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التواصل مع نفي

45

46

التواصل مع اأصدقاء
47

48

49

التواصل مع الجمعیة العامیة للمرشدات
وفتیات الكشافة WAGGGS

50

التواصل مع العام

51

52

صور لأنشطة :التواصل مع اأقاليم الخمسة
3

1

2

7

10

5

6

8

9
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4

إذا كنت قد استمتعت بفزورة يوم التفكر العامي  WTD 2016فلاذا ا تج ّرب أنشطة  WAGGGSاأخرى فمثاً ...

ااسم
أن أكون التغير

Be the Change

أنا حر كا أنا

Free Being Me

أصوات ضد العنف

أين نجدها !

ما هو اموضوع؟
تخطى انعطافاً جيدا ً واتخذ إجراءا ً ي مجتمعك .تعلم مهارات الحياة
اأساسية عن طريق تخطيط وتنفيذ مروع يحقق تغرا ً ايجابياً لأماكن
والناس الذين تهتم بهم – لأعضاء من الشباب بأعار من  14وأزيد.
بناء الثقة ي جسد الفتاة والتحدث جهارا ً ضد مفهوم الصورة الخاطئ

www.wagggs.org/en/
resources/be-changecommunity-action-toolkit/

www.free-being-me.com

يُعد العنف امو ّجه ضد الفتيات من القضايا الكرى .وبتفعيل الشباب
لتعريف أشكال العنف امختلفة ،وفهم حقوقهم والشعور بالقدرة
للتوصل إى تلك الحقوق.

www.wagggs.org/en/what-wedo/stop-the-violence/resources/

هل سمعتم عن أهداف األفية للتنمية؟ اشركوا ي حملة عامية إنهاء
الفقر وحتى تحصلوا عى بادج  WAGGGSالخاص بشعار اتخاذ إجراء
عامي Global Action Theme

www.wagggs.org/en/resources/
together-we-can-change-ourworld-mdgs/

التصفح بذكاء

معرفة كيفية التمتع باأمان أون اين وهذا يشكل مهارة أساسية للشباب
اليوم .أحصلوا عى أفضل امزايا من اإنرنت عن طريق التصفح بذكاء!

www.wagggs.org/en/what-wedo/surf-smart/

يوم التفكر 2015

ماذا ا تستمتعوا بامرح مع مصادر أيام التفكر العامي السابقة؟
استكشفوا اموضوعات مثل البيئة ،التعليم وصحة الطفل وااشراك ي
إحدى العاب اللوحة وتعلموا امزيد عن الحركة!

www.wagggs.org/en/what-wedo/world-thinking-day/resources/

Voices Against Violence

معاً نستطيع أن نغر عامنا

Together we can change the world

Surf Smart

وما قبله العامي
World Thinking Day
2015 and before

بادجات التحدي
YUNGA Challenge Badges

تم إعدادها بالتعاون مع وكاات اأمم امتحدة ومنظات امجتمع امدي
وغرها ،وتوجه بادجات تحدي  YUNGAي موضوعات مثل :التنوع
الحيوي ،امياه  ،امحيطات ،التغر امناخي ،الغابات ،الربة وإنهاء الجوع.
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www.fao.org/yunga/resources/
challenge-badges/en/

