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 اتــــاحملتوي

  

  

  7  ما ھو البرنامج التعليمي؟

  

  9  غرضنا

  

  13  التعليم غير الرسمي اليوم

  

  17  طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية

  

  27  مھارات القرن الحادي والعشرين

  28  تمييز القائدات، أن نكون قائدات

  29  أماكن آمنة 5قتراف الخطأ والمجازفة

  

  31  تطبيق طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية

  

  33  قوالب ا6نشطة

  38  تعلم كيفية اتخاذ إجراء

  39  البرامج التعليمية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

  40  ورشة عمل في صندوق للقائدات

  

  40  إسألي الفتاة –" إسألي الصبي: "قبل ورشة العمل

  41  أفكار لورشة العمل

 



  4                           للقيادة          دةللتعلم ، مستع مستعدة –الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

 

 ملحوظة للقائدات

 

ل با6ثر الذي تحدثه حركة المرشدات وفتيات الكشافة على ، نحتف2014مع احتفالنا بيوم الذكرى العالمي لعام 
فھل بإمكانكم تصور عدد ا6عضاء الشابات ال)تي تعلمن أشياءاً جديدة على مدار الـ . حياة الشباب حول العالم

عاماً السابقة؟ أو تصور عدد القائدات المتطوعات ال)تي بذلن الوقت والطاقة لمساعدة الفتيات والشابات  140
على تنمية مھاراتھن الحياتية وثقتھن بالنفس؟ فبدون م)يين المتطوعات المتفانيات ال)تي وضعن حركة 

  !فشكراً لكن. المرشدات وفتيات الكشافة موضع التطبيق، لم يكن لنھجنا القوي الفريد ليحدث فرقاً في العالم

رائعة لنفكر في المساھمة التي قدمتھا  على أھمية التعليم، وھذه فرصة 2014يركز يوم الذكرى العالمي لعام 
حركة المرشدات وحركة الكشافة في تعلم الشباب خارج الفصول الدراسية من خ)ل طريقتنا الفريدة في التعليم 

ولكن . عام في جميع أنحاء العالم 100التي بدأھا أو5ف بادن باول، وعززھا استخدامنا لھا على مدار أكثر من 
يراً عن العالم حين ولدت حركة الكشافة، ونحتاج إلى التأكد من أن ما نقدمه مناسباً ومثيراً عالم اليوم يختلف كث

بالنسبة لشباب اليوم، وأنه يخلق لھم الفرص لتنمية المھارات والفھم الذي يحتاجونه ل)زدھار في عالم معقد 
  .وسريع التغير

حركة المرشدات وفتيات الكشافة؛ أغراضھا يبحث في أساسيات تجربة " مستعدة للتعلّم، مستعدة للقيادة"
وطريقتھا التعليمية، ويوفر الفرصة للتأمل في كيفية تطبيقنا لھذه الطريقة لتيسير تعلم الفتيات والشابات وضمان 
أن تكون تجربة المرشدات وفتيات الكشافة تجربة ممتعة ومتنوعة ، تناسب الفتيات والشابات وتضعھن بحق في 

  .موقع القيادة
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 استخدام هذا اإلصدار

إذا كنت تھتمين بكيفية مساھمة حركة المرشدات وفتيات الكشافة في تعلم وتطوير الفتيات والشابات، فھذا 
فسواء أكنت . فطريقتنا التعليمية تناسب حركة المرشدات وفتيات الكشافة في جميع المستويات! اJصدار لك

أي فئة عمرية وتريدين تعلم المزيد حول استخدام الطريقة  تعملين مع مجموعة مرشدات أو فتيات كشافة من
التعليمية Jثراء تجاربھن التعلّمية، أو كنت تقومين بمراجعة وتطوير البرامج التعليمية في جمعيتك الوطنية، 

  . فستجدين في ھذا اJصدار أفكاراً مفيدة

تيات والشابات باستخدام طريقة المرشدات وفتيات يستكشف كيفية تيسير تعلّم الف" مستعدة للتعلّم، مستعدة للقيادة"
  :الكشافة التعليمية في أربعة فصول

 

  الغرض من حركة المرشدات وفتيات الكشافة: ھدفنا

ھذا الفصل يؤكد من . قبل بدء أي رحلة، نحتاج إلى رؤية واضحة لما نريد أن نصل إليه
ة على القيم في القرن جديد الغرض من حركة المرشدات وفتيات الكشافة كحركة قائم

الحادي والعشرين، ويتأمل في تطور المبادئ السامية التي أسست الحركة، ويربط ما بين 
 .مساھماتنا اليوم كمتطوعات من أجل ھذا الغرض

  

 

  التعليم غير الرسمي في يومنا ھذا   : خريطتنا

السياق ا6وسع  يتناول ھذا الفصل بإيجاز كيف ت)ئم طريقة المرشدات وفتيات الكشافة
وا6عم لتعلّم وتنمية الفتيات والشابات، خاصة المنظورات العالمية حول التعليم غير 

ھذا يساعدنا على فھم كيفية التعلم من أفضل الممارسات، وتوصيل أسلوبنا إلى . الرسمي
الجمھور الخارجي، وتحديد اPخرين الذين يستخدمون ُنُھج ذات صلة بنھجنا، كما 

 .ى زيادة اJعتراف بأثرنا التعليمييساعدنا عل

  

 

  طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية   : بوصلتنا

م الفصل الثالQث طريقQة المرشQدات وفتيQات الكشQافة علQى النحQو الQذي ُتفھQم بQه اليQوم،  Rُيقس
. ويستكشف العناصر ا6ساسية التQي تجعQل حركQة المرشQدات وفتيQات الكشQافة ذات تQأثير

كشف شكل تجربة عضو شابة عندما يتم استخدام الطريقة بشكل ناجح، وما ا6ثQر كما يست
 .الذي نبحث عنه في رحلتھا التنموية

  

 

  تطبيق طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية   : رحلتنا

يقدم ھذا الفصل بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذھا لتعزيز تجربة المرشدة وفتاة 
أمثلة حول كيفية تطبيق ھذه ا6دوات في أنشطة المرشدات وفتيات ستجدين . الكشافة

الكشافة ا5عتيادية الخاصة بك، كما ستساعدك في العثور على أفكار عن كيفية مشاركة 
نموذج لتخطيط أنشطتك /ھذه ا6دوات مع فريق المتطوعات، وأيضاً الحصول على قالب

 .الخاصة
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 تكييف هذا اإلصدار

الوطنية بالفعل أدوات 5ستكشاف الطريقة التعليمية المستخدمة في ك)ً من الكشافة  قد يكون لدى جمعيتك
ھو أداة تكميلية تمدكم بمنظور الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات " مستعدة للتعلّم، مستعدة للقيادة. "والمرشدات

لمي متاح ل)ستخدام والتكييف الكشافة بشأن طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية، وھو بمثابة بيان عا
  .وا6قلمة في جميع المنظمات ا6عضاء بالجمعية العالمية

ستجدون العديد من أوجه الشبه ". مستعدة للتعلّم، مستعدة للقيادة"انظروا في أي إصدارات وطنية لديكم بجانب 
حددوا ھذه . ختلفة في وصفھابين ا6دوات في أھدافھا ورسائلھا الرئيسية على الرغم من أنھا قد تستخدم لغة م

ا5خت)فات وفكروا من أين تأتي ھذه ا5خت)فات؛ ھل ھي شيء فريد يتعلق بسياقكم الوطني؟ ھل ھناك أفكار في 
يمكن أن تعزز وتقوي من نھجكم؟ ما ھي الُنُھج التي ُتنشئ أكثر تجارب التعلم " مستعدة للتعلّم، مستعدة للقيادة"

  تمكيناً وم)ءمة 6عضائكم؟

  

 

  

ترغب الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة دائماً في معرفة المزيد عن التجارب التعلّمية التي تقدمھا 
إذا كنتم ترغبون في مشاركة إصداراتكم، والنھج التي تتبعونھا، . حركة المرشدات وفتيات الكشافة حول العالم

نا من خ)ل الموقع اJلكتروني للجمعية العالمية على أو أفكاركم حول الطريقة التعليمية، نرجو التواصل مع
   education@wagggs.orgأو إرسال رسالة على البريد اJلكتروني   www.wagggs.orgاJنترنت 
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 ما هو الربنامج التعليمي؟

  :ت وفتيات الكشافة، للبرنامج التعليمي ث)ثة جوانبفي حركة المرشدا

  )ا6نشطة(ما تفعله ا6عضاء الشابات  �
  )طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية(كيف يفعلنه  �
  )الغرض(لماذا يفعلنه  �

    

دة من وجھة نظر الفتيات والشابات، فا6نشطة التي يستمتعن بھا في حركة المرشدات وفتيات الكشافة ليست فري
  . فربما يحصلن على تجارب مماثلة مع مجموعات شبابية أخرى خ)ل فترات مختلفة من حياتھن. من نوعھا

  إذاً، ما الذي يجعل حركة المرشدات وفتيات الكشافة استثنائية؟

إن أنشطة المرشدات وفتيات الكشافة الجيدة ُتنشئ رابطاً بينھا وبين غرض وطريقة الحركة، ھذا ما يجعل نھجنا 
والربط بالطريقة . فالربط بالغرض يزيد من الوعي بالعالم ا6وسع ويثري من المواطنة الفعالة. ريداَ من نوعهف

حيث ُتنّمي . التعليمية ُينشئ أماكن ومساحات للتعلّم الموجه ذاتياً، وُيَمّكن المجموعات الصغيرة وا6فراد
5 يھم ماھية الموضوع أو . لمسؤولية الشخصيةا6عضاء من الفتيات والشابات مھاراتھن القيادية وحسھن با

فإذا تم تطبيق الطريقة التعليمية بفعالية، فسينمين ھذه ... النشاط الذي تشارك فيه ا6عضاء من الفتيات والشابات
  . المھارات والقيم

لقيم، فإن حركة بإنشاء مساحة للتعلم الموجه ذاتياً تمتلكھا الفتيات والشابات، وتلھمھن للنمو والعمل ومشاركة ا
إن . المرشدات وفتيات الكشافة 5 تقول للفتيات والشابات أن بإمكانھن إحداث فرقاً فقط، بل يتعلمن ذلك بالتجربة

 .الھدف المشترك وطريقة حركة المرشدات المشتركة ھما ما يخلق الھوية المشتركة للحركة
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 ناــغرض

  "لعليادائرة من الصداقة توحدھا المثل ا ھيدائرتنا "

  )جولييت جوردن لو(

  

 إسألي أي قائدة عن خصائص حركة المرشدات وفتيات الكشافة وستحصلين على العديد من اJجابات

 الزي التخييم المرح التطوع

 ا�لعاب ا�شغال اليدوية الطبيعة إع�ن الرأي

 التعلّم التنزه القيم الوعد

 الثقة الصداقة تنمية الموارد المشاريع

 المھارات العالمية المغامرة المجتمع

 الشارات الطھي المبادرة المراكز العالمية

  العقد السفر 

  

ا.جابة قد تتشكل بعدة طرق ولكنھا ستحمل . ثم اسألي ما ھو الغرض من حركة المرشدات وفتيات الكشافة
 .نع فرق في العالمالمساھمة في تنمية الفتيات والشابات ليتمكن من ص –رسالة بسيطة مشتركة في جوھرھا 

 

الغرض . إن خصائص حركة المرشدات وفتيات الكشافة تتغير كلما ذھبت إلى مكان مختلف حول العالم
والطريقة المستخدمان في تحقيق ھذه الخصائص تبدو متشابھة جداً من دولة إلى أخرى، فھما جزءاً من الھوية 

  . المشتركة لحركة المرشدات وفتيات الكشافة
  

  :   جمعية العالمية، الغرض يتمثل في رؤيتنابالنسبة لل

  "جديرات بالتقدير، وقادرات على اتخاذ خطوات فعالة لتغيير العالم الفتيات والشابات كلھن"
  

 :ومھمتنا

  "تحقيق كامل قدراتھن كمواطنات مسئو4ت في العالم تمكين الفتيات والشابات من"
  

ة الشخصية والتربية الوطنية التي قصدھا بادن باول، حيث قال إن مھمة الجمعية العالمية ھي أحد وسائل التنمي
  :1922في عام 

  

إذا أردنا أن ننھي عھد الخوف وأن نحل الس)م في العالم، فالع)ج يكمن في تعليم ا6جيال القادمة التآلف "
"العالمي

1
  

  

كن للحركة خلق عالم في ذلك الوقت قضى بادن باول أكثر من عقد من الزمان يطور أفكاره؛ ليحدد كيف يم
لقد كان عصراً يموج بقدر كبير من الشك والصراع، وقام بادن باول بعديٍد من ا6سفار على نطاق واسع . أفضل

وكان يتصور حركة يمكنھا . حيث رأى بنفسه الحاجة إلى التسامح وتقدير التنوع والحاجة إلى التواصل والتعاون
  . ق تعليم أكبر عدد ممكن من الشباب ھذه القيم السامية للمواطنةحقاً أن تجعل العالم مكاناً أفضل عن طري

                                                           
1

  .باول ، بادنEducation in love in place of fear  ،1922تعليم الحب بد
ً من الخوف  
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 املساعدة على بناء عامل أفضل –قيم املرشدات وفتيات الكشافة 

  

فإذا ترعرعوا على العيش وفق نظام للقيم . إن تنمية نظام القيم لدى الشباب يعتبر أمراً أساسياً لنموھم الشخصي
لة، فإن ذلك سيوفر أفضل فرصة للتعايش السلمي طويل المدى لمجتمعنا يشجع على المواطنة الشاملة والفعا

إن ھذه القيم المشتركة، التي 5 ترتبط بأي من دين أحدھم أو ثقافته أو مجتمعه، ھي قلب الغرض من . العالمي
مختلف ومع تزايد العولمة وفي عالم 5 يزال يعاني العديد من الصراعات ب. الحركة وأساس طريقتھا التعليمية

وا6مر متروك لقائدات المرشدات وفتيات . أشكالھا، فھذه القيم ھي أكثر أھمية وم)ءمة من أي وقت مضى
  .الكشافة في عصرنا ھذا، لوضعھا في صدارة جميع جوانب برامج الشباب

  

ليوم، وفي وبفھمنا لھا ا. إن قيم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة منصوص عليھا في الوعد والقانون
  :سياق النھج التعليمي لبادن باول، يمكننا تحديدھا على النحو التالي

  

وتحمل . العيش بصدق وأمانة في إطار نظام القيم الخاص بك، مع احترام الذات وتقديرھا .النزاهة

  .مسؤولية تنميتك الخاصة وأفعالك

  

ض، ويقدرون التنوع، أعضاء فاعلين وواعين في المجتمع، يحترمون بعضھم البع .املواطنة

  .ويساھمون في إحداث فارق إيجابي في العالم

  

  .ا5عتراف بالمعتقدات الشخصية وتنميتھا .الروحانية

  

  

  كيف يمكنك تحقيق ھذه القيم في الحياة من خ)ل برامج المرشدات وفتيات الكشافة الخاصة بك؟

  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

  

  

ما ھي ا6نشطة التي يمكنك استخدامھا في إتاحة الفرصة 6عضائك من الفتيات والشابات لتطبيق 
  واستكشاف ھذه القيم؟

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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 مبتكر يف جمال التعليم؟ –بادن باول 

وھو تنمية المرونة الشخصية وقيم  صمم بادن باول الحركة الكشفية كنظام تعليمي له غرض واضح، أ5
  :وكان جوھر طريقته التعليمية ھو التعلم الموجه ذاتياً . المواطنة العالمية

  

إن سر التعليم السليم ھو دفع كل تلميذ إلى أن يتعلم لنفسه بد5ً من إعطائه التعليمات وتلقينه المعرفة "
"بنظام نمطي

2
  

  

  :دما يكون التعليم المقدم لھم ذو صلة بحياتھمكما أدرك أن الشباب يتعلمون بشكل أفضل عن

  

في إطار رغباته الطبيعية، بد5ً من إعطائه أثبتت دكتور مونتيسوري أنه من خ)ل تشجيع الطفل "
التعليمات التي تعتقد أنه يتعين عليه أن يفعلھا، فإنه يمكنك تعليمه على أسس أكثر ص)بة وبعداً في 

ً اليد التي تقتضي أن يكون التعليم عم)ً مرھقإنھا فقط العادات والتق. المدى ." ا
3

  

  

  .لقد تعلم الكشافة مھارات جديدة ولكن ما مثل أھمية كبرى عند بادن باول كان أثر ذلك على تنمية الشخصية

  

... إن ھدف الحركة الكشفية ھو تنمية ... تشجع حركة الكشافة التنمية الشخصية للفرد من الداخل"

" بادرة كخطوة أولىالطابع الشخصي والم
4

  

  

فقد تم منح سوغاتا ميترا من الھند . و5 تزال ھذه المبادئ ظاھرة للعيان في صدارة نظرية التعليم في يومنا ھذا
وحدك (، تقديراً لعمله في الھند على البيئات المنظمة ذاتياً للتعلم تحت إسم 2013لعام  TEDجائزة تيد 

SOLE .( وفي حين تتضمنSOLE يا بطريقة لم يكن ليتصورھا بادن باول، إ5 أنھا تقوم على مبدأ التكنولوج
أصبح ا5عتراف بالتعلم اJبداعي وا5جتماعي . من الراشدين –5 توجيه  –التعلم الموجه ذاتياً، بتشجيع 

والعاطفي كمھارات أساسية للشباب في تزايد مستمر، وھي نفسھا المھارات التي تطورھا حركة المرشدات 
  . الكشافة بشكل حدسي باستخدام طريقتنا التعليميةوفتيات 

  

فقد . كان بادن باول مفكراً تقدمياً مجدداً، متأثراً بأفكار مبتدعي التعليم البديل في عصره أمثال ماريا مونتيسوري
يخ والتراث كانت أفكاره التعليمية تقدمية راديكالية بالمقارنة مع ا6فكار المقبولة في عصره، فأحياناً يشجعنا التار

ُيظھر نھج بادن باول حساً قوياً بالغرض ا6ساسي نفسه، . على التمسك بالتقاليد والممارسات التي لم تعد فعالة
إن . فھو تقدمي وشامل في نظرته للعالم، ويتميز باJبتكار وا5نفتاح على التغيير في كيفية تحقيقه للغرض

  .ا5بتكار ھو جزء من تراث الحركة

  

دات وفتيات كشافة في عصرنا الحديث، ھل نستطيع تحدي أنفسنا لنكون مبتكرات في مجال كقائدات مرش
  التعليم؟

  

على الموقع اJلكتروني  Sugata Mitraبالبحث عن سوغاتا ميترا  SOLEتعرفوا على المزيد عن 
www.ted.com  

  

  www.infed.orgع استكشفوا الُنھج المختلفة للتعلّم والتغيير المجتمعي حول العالم على الموق

  

  

                                                           
2

  .1912، يناير Headquarters gazetteجريدة المقر الرئيسي  
3

  413: 1989، نقلھا جيل عام 1914-1913مخطوطة روبرت بادن باول، حوالي عام  
4

  .1918يوليو  14التايمز،  
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 التعليم غري الرمسي اليوم

  

إذا طلب منك وصف طريقة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة التعليمية لشخص لم يسمع عن الحركة 
ھذا النھج المعروف للتعليم الذي . من قبل، فإن أفضل مكان للبدء ھو وضعھا في سياق التعليم غير الرسمي

واليوم، مع فتح ُنھج تعلّم . وسيلة سھلة لوصف التعلّم الذي يحدث خارج الفصول الدراسيةاستخدم يوماً ما ك
وفرص ومساحات جديدة، فمن ا6جدى أن ننظر إلى التعليم غير الرسمي كأنه يقع على خط متصل يصل بين 

  :أقاصي الرسمية وغير الرسمية

 

  

     التعليم الرمسي

م له م عايير محددة مدارس ومؤسسات أكاديمية، تقد\
واختبارات موحدة، معلّمون يقدمون المعرفة 
للت)ميذ، يھدف إلى مستوى محدد من المعرفة، 

 .وفھم لمواضيع محددة سلفاً 
 

  

 

     التعليم غري الرمسي

تعلّم مخطط له ولكن بأساليب تشاركية، قادة مدربين 
يستخدمون مجموعة متنوعة من ا6نشطة، ومساحة لتنمية 

 .تحقيق أھداف شخصية الفرد نحو

  

      التعليم العفوي

التعلّم الحادث دون أي تخطيط، كجزء طبيعي من 
الحياة، ومن خ)ل التفاعل مع العائلة وا6قران 

 .والقدوات
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ويشكل التعليم غير الرسمي جزءاً . يمكن أن يحدث التعلّم في أي مكان وفي أي وقت، ويحدث على مدار حياتنا
كما أنه يشجع ثقافة التعلم مدى الحياة بأن يعطي ا6فراد حق . التعلّم الذي يحدث على مدار الحياةھاماً من فرص 

، وھو ما "تعلّم التعلّم"إن حس التملك والمسؤولية يحفز الشباب على . الملكية بشأن ما يتعلمون وكيف يتعلمون
 . يمثل مھارة حيوية لتمكينھم من النمو والتطور في عالم متغير

 

من أسفل إلى "تشجيع التمكين والتعلّم الموجه ذاتياً، فإنه من الضروري أن يتخذ التعليم غير الرسمي نھج ول
من الممكن استخدام بعض النھج الغير رسمية مثل ا6لعاب والحوارات وا6نشطة التشاركية، وفي نفس ". أعلى

ات حول المحتوى وا6ھداف، وإدارة حيث يتخذ القادة كافة القرار" من أعلى 6سفل"الوقت تنفيذ برامج 
ولكن مثل ھذه البرامج قد تبدو تعليماً غير رسمياً غير أنھا 5 تعطي . المحادثات والتحكم في المواد والنتائج

ن المتعلّم Rالشعور بأنھا تعليماً غير رسميٍ، ولن ُتمك.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التعليم غير الرسمي 

يجب أن يعطي شعوراً 

 ...بأنه 

 مرن
مملوكاً من 
 قبل المتعلّم

مخصص بحسب 
 حاجة ا�فراد

 متجاوب

بما  متصل
 حوله

 ديمقراطي
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 –التعليم غري الرمسي حول العامل 

 .ذامن وملا

  

يمكن للتعليم غير الرسمي أن يتكيف بشكل فعال مع مجموعة واسعة ومتنوعة من السياقات، كما أن كم 
فمن ا6نشطة المحلية . المنظمات والمواقف التي ُيستخدم فيھا التعليم غير الرسمي على نفس القدر من التنوع

ر التعليم غير الرسمي أداة قوية عند العمل ذات النطاق الضيق إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية الدولية، يعتب
  .مع الشباب

  

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة واحدة من المنظمات الشبابية الدولية الست الكبرى المعروفة بإسم 
، والتي تستخدم جميعھا طرق التعليم غير الرسمي للمساھمة في التنمية اJيجابية  the Big Sixالكبار الستة 

لشباب، غير أن التعليم غير الرسمي يعمل بنفس القدر من الكفاءة مع الراشدين حيث ُيستخدم غالباً في تحقيق ل
وفيما يلي بعض ا6مثلة لمقدمي التعليم غير الرسمي، وبعض . أھدافاً محددة مثل تطوير مھارات القراءة والكتابة

  :تحقيقھاا6ھداف المشتركة التي يستخدمون التعليم غير الرسمي في 
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تعريف الجمعية العالمية للتعليم غير الرسمي يمكن تطبيقه في أي مساحة للتعلّم، من اجتماعات المجموعة إلى 
وھو يعتمد على نھج ا6مم المتحدة، والمنظمات غيرالحكومية والمؤسسات التعليمية، وبحوث . تدريبات القائدات

  .وممارسات خبراء التعليم غير الرسمي والمدربين

 

 

  تعريف اجلمعية العاملية للتعليم غري الرمسي

التعليم غير الرسمي ھو برنامج مخطط للتعليم الشخصي وا5جتماعي الذي يھدف إلى تحسين مجموعة من 
 .الكفاءات خارج الھياكل التعليمية الرسمية

  :وينبغي لبرامج المرشدات و فتيات الكشافة التعليمية الغير رسمية أن

  تعليمي محدديكون لھا ھدف  .1

  تشرك المتعلم من خ)ل مجموعة متنوعة من ا6نشطة  .2

 تكون شاملة وسھل الوصول إليھا  .3

 تشجع المفھوم التطوعي، محورھا ھو المتعلّم، و تشجع المشاركة .4

 تدعم كل من مسار التعلم وأساليب التعلم الخاصة بكل فرد .5

بات .6  يتم تنفيذھا من قبل قائدات مدر[

 لتقييمتتضمن عملية للرصد وا  .7

 

  

 

  ھل يمكنك استخدام ھذا التعريف في وصف حركة المرشدات وفتيات الكشافة التي تقدمينھا؟

  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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  طريقة املرشدات وفتيات الكشافة التعليمية

، كان ك)ً من التعليم، وحركة المرشدات أو حركة 2013في استبيان اليوم العالمي للفتاة في عام 
   .فتيات الكشافة من أنجح المبادرات التي تدعم الفتيات والشابات في إدراك إمكاناتھن القيادية

ت الكشافة نموذجاً فريداً من التعليم غير الرسمي في دعم تنمية الفتيات تستخدم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيا
و6ننا نعمل مع فتيات وشابات من فئات عمرية ". طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية"والشابات، يسمى 

و6ن تجربة حركة المرشدات وفتيات  –من خمس إلى خمس وعشرين سنة في المتوسط  –واسعة المجال 
كشافة تعمل بشكل أفضل عندما تتفاعل الفتيات والشابات بأكبر قدر ممكن مع العالم ا6وسع، فإن طريقتنا ال

. التعليمية يتم تشكيلھا عن قصد لتعمل في سياقات مختلفة جداً، ولتناسب تقريباً كل نشاط أو احتياج تعلّمي

ا بين ا6قران، ا6مر الذي يثري أي تجربة وعناصرھا الخمس تحفز التبادل والمشاركة وحس الملكية والترابط م
  .تعلّم ويجعلھا أكثر فعالية

كقائدات، ھناك نھج أساسي واحد يمكننا اتخاذه لضمان جودة عالية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة وجعلھا 
ى تقدمي ل>مام ويسري طريقتنا التعليمية، وحافظي عليھا حية في مجموعتك، ثم ارجعي إل. م)ئمة للعصر

فالطريقة ُتنشئ اJطار لتجارب البرنامج، وُتمّكن الفتيات والشابات ا6عضاء من ملئه  !الوراء بقدر ا.مكان
فإذا كانت اختياراتك للبرنامج ُمَعّدة من قبل القائدات بد5ً من أعضائك، . با6نشطة التي يجدنھا مناسبة ومثيرة

ت، أو ست)حظين عدم شعور المجموعة بامت)ك ستجدين مجموعتك تكرر نفس ا6نشطة العديد من المرا
  . قد يركز فريق المتطوعات على تخطيط ا6نشطة و5 يتم استخدام الطريقة التعليمية بشكل كامل. تجربتھم

  :تتكون طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية من خمس عناصر أساسية
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  التعلم يف جمموعات صغرية) 1

إن العمل بشكل إيجابي في مجموعات صغيرة يخلق . ثير كبير على قيمنا وقراراتنامجموعات ا6قران لھا تأ
حيث نتعلم أن يدعم كل منا اPخر، أن نتفاوض ونتخذ القرارات بشكل ديمقراطي، أن نعلن عن . شعوراً با5نتماء

ن في موقف  فتعلّم العمل بفعالية مع اPخرين،. احتياجاتنا وآرائنا ونؤكد عليھا ، وأن نحل المشاكل وأن ُنَمك[
  .جماعي، يساعدنا على الوصول إلى أقصى إمكاناتنا

  

  :كيف يبدو
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  مساري ، خطوتي) 2

ر حركة المرشدات وفتيات الكشافة كل و. كل منا يتعلم بطريقة مختلفة ويعثر على اJلھام في أماكن مختلفة Rُتقد
فالفتيات والشابات ا6عضاء يأخذن زمام . يتعلّمفرد داخل مجموعة عن طريق إعطائه الخيار حول ماذا وكيف 

القيادة في اختيار وتخطيط ا6نشطة، والقائدات يقمن بتيسير مجموعة واسعة من ا6نشطة التي تتضمن أساليب 
تعلّم مختلفة، و5 يتم الضغط على ا6فراد للوصول إلى مجموعة محددة من المعايير، حيث تشجعھن البرامج 

يتھن الشخصية على مر الزمن، وعلى تحديد أھدافھن الخاصة المناسبة 6عمارھن، وتترك على ا5حتفال بتنم
 .ةلھن حرية المخاطرة، و ارتكاب ا6خطاء، واستكشاف رحلة التعلم الخاصة بھن حسب خطواتھن الخاص

  

  :كيف يبدو
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م باملمارسة) 3
ّ
  التعل

فتتعلم المرشدات وفتيات . وصميم التعليم غير الرسمي إن التعلّم من خ)ل التجارب الحقيقية العملية يقع في قلب
الكشافة بالتدريب العملي، وا5نخراط بفاعلية في التعلّم من خ)ل التحديات، والخبرات، وا6لعاب، والمشاريع 

عضاء والتعلم بالممارسة ُيمّكن الفتيات والشابات ا6. البشر ينجذبون للتعلّم بالفطرة إذا ما تم تحفيزھم. والتجارب
 .ة بحياتھنمن ربط تجاربھن بحياتھن الخاصة، كما ُيمّكنھن من توجيه تعلّمھن ذاتياً وإبقائه ذو صل

    

  :كيف يبدو
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  التواصل مع اآلخرين) 4

فا6عضاء من الفتيات والشابات يتعلّمن إبداء الثقة وا5حترام للمتطوعات الراشدات . التعلّم 5 يحدث في فراغ
)ل إعطائھن القدوة والتمكين القيادي، وُييّسرن عملية اتخاذھن لقراراتھن الخاصة، ال)تي يدعمھن من خ

وا6عضاء أثناء التعلم يواجھن تحدي التواصل مع الناس من مختلف ا6عمار وا6جناس والثقافات والخلفيات 
 .ا5جتماعية كجزء من برنامج المرشدات و فتيات الكشافة الخاص بھن

    

  :كيف يبدو
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  التواصل مع عاملي) 5

نحن نتعلم أكثر ما نتعلّمه من العالم حولنا، وتستفيد برامج المرشدات وفتيات الكشافة من مساحات 
حيث تتأمل الفتيات والشابات ا6عضاء في معنى أن تكون مواطنة عالمية من خ)ل . التعلّم المتنوعة المتاحة

كما أنه ليتعلّمن كيفية حماية بيئتھن، يجب أن . يا التي تھمھنالقيام بمشاريع مجتمعية، والتحدث ع)نية عن القضا
. يظللن على اتصال عميق ودائم معھا، وتمثل المغامرات في الخ)ء عنصراً أساسياً في جميع البرامج العظيمة

وتواجه ا6عضاء من الفتيات والشابات تحدي تطويع و تكييف ما يتعلّمنه؛ ليمكنھن ا5زدھار في البيئات 
 .ختلفة، وتعزيز وتنمية المجتمعات والبيئات التي تھمھنالم

    

  :كيف يبدو
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م
ّ
  أهداف التعل

باستخدام أھداف تعلّم 6نشطتك، يمكنك تتبع ومراقبة فرص التعلّم التي يوفرھا برنامجك، وتقييم ما إذا تمكن 
أن تكملي الجملة  ما عليِك إ4. إن وضع ھدف تعليمي أمر سھل. أعضاء مجموعتك من بلوغ ھذه ا6ھداف

إذا لم تستطيعي تحديد أي شيء سيتعلّمنه من  .......".نتيجة لھذا النشاط، أعضاء مجموعتي سيتعلّمن: "التالية
النشاط، أو إذا كان ما سيتعلّمنه 5 يناسب غرض حركة المرشدات وفتيات الكشافة، فابحثي في كيفية تكييف 

ط ل_نشطة، تحققي من فھمك التام لھدف التعلّم الذي ينبغي على عند التخطي. النشاط أو استبداله بنشاط آخر
وشجعي أعضائك من الفتيات والشابات على تحديد أھدافھن التعلمية الخاصة بأنفسھن في مرحلة . النشاط تحقيقه

التخطيط للنشاط، وتأكدي من أن ھدف التعلم واضح قبل أن ينتھي النشاط ؛ Jعطاء أعضاء المجموعة الفرصة 
  .تأمل في ما إذا كان قد تحقق أم 5لل

  

  كيف ميكن ألعضائنا من الفتيات والشابات حتقيق أقصى إمكاناتهن؟

إن طريقة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تذھب إلى ما ھو أبعد من التعليم غير الرسمي، حيث 
حل تجربة حركة المرشدات وفتيات وضعت نھجاً مرناً بما فيه الكفاية للعمل مع جميع ا6عمار وجميع مرا

الكشافة، وُينشئ بيئة فطرية حيث تنمي ا6عضاء من الفتيات والشابات ثقتھن في أنفسھن، ويمارسن مھاراتھن 
  .القيادية، ويتولين زمام أمور رحلتھن التعليمية الخاصة

وبحصولھن على فرصة .نموإن برامج المرشدات وفتيات الكشافة ُتنشئ مساحة آمنة لجميع الفتيات والشابات لل
من خ)ل أنشطة تناسب  فكرياً وجسدياً واجتماعياً وعاطفياً ومعنوياً وروحياً النمو بطرق مختلفة، َسينمون 

 المھارات والقيم والمعرفة والسلوك والمواقفوسيواجھن تحدي رؤية أنفسھن كقائدات، كما سينمين . أعمارھن

  .لمھن ا6وسعالتي ستمكنھن من أخذ زمام القيادة في عا

  

م عرب األعمار املختلفة 
ً
  ...التعل

إن طريقة الجمعية العالمية التعليمية تعمل بشكل مختلف تبعاً للمرحلة السنية وخبرة المجموعة، ولكن يمكن 
على سبيل . لجميع ا6عمار تجربة طريقة الجمعية العالمية التعليمية بشكل يتم تكييفه لي)ئم احتياجاتھن وقدراتھن

ال، فإن المجموعة التي يتراوح أعمار أعضائھا حول السبع سنوات، لن تكون قادرة على تحمل المسؤولية المث
قادرات على التعبير عن آرائھن حول الطرق التي يرغبن في  كاملة للتخطيط لمشروع مجتمعي، ولكن سيكنّ 

6نشطة التي يردن القيام بھا اتباعھا ل)نخراط والعمل مع المجتمع المحلي، كما يمكنھن عمل خيارات حول ا
  .وتحمل مسؤولية اJعدادات البسيطة للمشروع

وJنشاء بيئة تعليمية . أثناء نمو ا6طفال، فإنھم يتطورون ويتغيرون فكرياً واجتماعياً وعاطفياً ومعنوياً وروحياً 
فإن حركة أكثر دعماً وفعالية حيث تشعر الفتيات والشابات أنھن بحق متواص)ت مع بعضھن البعض، 

وبشكل عام، فإن فئة عمرية تتراوح . المرشدات وفتيات الكشافة تقسم برامجھا إلى أقسام حسب الفئة العمرية
سنوات، تعطي المجموعة التوازن الخ)ق للتنوع، كما توفر أرضية مشتركة للنمو  4ا6عمار بداخلھا حول فرق 

  .والتجربة ل_فراد داخل المجموعة
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من المھم تكييف أنشطتنا لتعكس كيف تتصرف وتشعر وتفكر ا6طفال والشابات في كقائدات مجموعة، 
بالطبع، كل طفل فريد من نوعه  –الجدول التالي يعطي وصفاً موجزاً للخصائص العمرية العامة . المجموعة

والتعرف  يمكنك استخدام ھذا الجدول كنقطة انط)ق مفيدة عند التفكير في المجموعة ككل،! وينمو بشكل مختلف
 .على ا6فراد داخلھا

  

 جسدياً  فكرياً  عاطفياً وروحياً  اجتماعياً وأخBقياً  العمر

تحب أن تكون ا6ولى  6 -  5
  .وتحتاج إلى الثناء

  

تتمتع بلعب 
المجموعات عندما 
تكون المجموعات 

  .صغيرة

  

تسعى إلى ع)قة 
فردية مع المسؤولة 

 .من الراشدات

دائمة النشاط 5 تبقى 
سريعة   -  في سكون

الضجر قد تجد صعوبة 
  .في اتخاذ القرار

  

تتحمس كثيراً 6ي 
 .شيء جديد

تساھم في التخطيط 
للمجموعة إذا كان 

  .ُمَوّجھاً 

  

المحادثات عادة ما 
تتعلق بتجربتھا 

  .واھتماماتھا الخاصة

  

فضولھا نشط وذاكرتھا 
 .قوية

تستطيع ربط عقد 
بسيطة في حبل بعد 
مشاھدة كيفية عمل 

  .ذلك

  

ديھا توازن وإيقاع ل
  .جيد

  

 .لديھا طاقة جيدة

تتعلم الدفاع عن  9 -  7
  .حقوقھا الخاصة

  

قادرة على ا5عتماد 
  .على نفسھا

  

قادرة على أن تكون 
مسؤولة إلى حد ما 

  .ويمكن ا5عتماد عليھا

  

لديھا اھتمام متزايد 
با6نشطة التي تنطوي 

على التحدي 
 .والمغامرة

تريد أن تكون أكثر 
  .يةاستق)ل

  

يمكنھا أن تنتقد وتتقبل 
النقد داخل مجموعتھا 

 .الخاصة

تتعلم تقييم إنجازاتھا 
  .وإنجازات اPخرين

  

تصبح أكثر واقعية 
  .وأقل خيا5ً 

  

يصبح لديھا حس قوي 
  . بالصواب والخطأ

  

قادرة على التفكير 
بنفسھا والتوصل 

 .لقرارات

تحتاج الكثير من 
  .ا6نشطة وتستمتع بھا

  

اط في يمكنھا اJفر
  .ممارسة الرياضة

  

تسيطر بشكل أفضل 
على حركات الجسم 

  .بأكمله

  

تھتم با6لعاب التي 
تتطلب التنسيق بين 
العض)ت الصغيرة 

مثل الفنون وا6شغال (
 ).اليدوية
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 جسدياً  فكرياً  عاطفياً وروحياً  اجتماعياً وأخBقياً  العمر

يصبح ا6صدقاء أكثر  12- 10
  .أھمية

تحدد قواعدھا 
6خ)قية الخاصة مع ا

  .أصدقائھا المقربين

لديھا اھتمام نحو 
ا6سباب وراء كل 

قرار، ونحو أي 
استثناءات في القواعد 

التي 5 تطبق على 
  .الراشدات

تھتم بالمشاكل 
ا5جتماعية بشكل 

أساسي وتحب 
المشاركة في 

  .المناقشات

روح الفريق قوية 
  .للغاية

لديھا ھوية ذاتية 
ن متزايدة مع غيرھا م

 .ا6طفال من جنسھا

تزايد في التوجيه 
الذاتي، وفي موقفھا 

  .الجاد تجاه العمل

تبدأ في تكوين فكرة 
متكاملة عن أھميتھا 
الخاصة، واحترامھا 
لذاتھا، وكيف يلقاھا 

خاصة (اPخرون 
 ).أقرانھا

يمكنھا تحمل 
مسؤوليات فكرية 

  .بصفة فردية

قادرة على مناقشة 
المشاكل ورؤية 

تلفة الجوانب المخ
  .ل_سئلة

تستخدم التفكير التأملي 
بشكل أكبر ولديھا 
  .سھولة في التمييز

تبدأ في فھم السبب 
  .وا6ثر

يصبح التعلم 
بالممارسة وسيلة ھامة 

 .للحفاظ على المعرفة

تحب ممارسة اللعب 
  .في الخ)ء

نشيطة بدنياً وتحب 
ا5نط)ق وا5نشغال 

  .با6عمال

على استعداد للعمل 
كتساب بجد في ا

المھارات البدنية 
ولديھا الرغبة في 

 .التفوق البدني

إنجازات المجموعة  15- 13
تظھر  –أمر ھام 

الرغبة في إعطاء 
  .ا6ولوية للفريق

ثقتھا ا5جتماعية في 
تزايد، وتبحث عن 

أقاصي الحدود وما ھو 
أبعد من المعتاد، وقد 

تظھر شعور مفرط في 
 .الثقة

تھتم باJنجاز 
عور والخبرات والش

باJنجاز والحصول 
  .على التقدير

آراء المجموعة تصبح 
أكثر أھمية من آراء 

 .الراشدين

لديھا اھتمام متواصل 
با6فكار والمثل العليا 

والقيم والقضايا 
  .ا5جتماعية

يتنامى لديھا فھم أعمق 
بالطبيعة المعقدة للعديد 

من القضايا 
 .ا5جتماعية

تستمتع با6نشطة 
  .البدنية

ماساً كبيرا 5 تبدي ح
  .بتولي أدواراً خاملة

تستمتع با6لعاب 
الجماعية ولكنھا تبدأ 
با5ستمتاع با6لعاب 

  .ا6كثر تنافسية

لديھا قوة وتناسق إلى 
حد معقول، غير أن 
التطور السريع في 

النمو البدني قد يعيق 
 .قدرتھا
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 جسدياً  فكرياً  عاطفياً وروحياً  اجتماعياً وأخBقياً  العمر

ضغوط ا6قران 5  17- 16
تزال موجودة ولكن 

  .تبدأ في الت)شي

تستخدم مھارات 
مكتسبة من المجموعة 

 .أو بشكل مستقل

تھتم وتقلق بشكل 
متزايد على سيرھا 

  .نحو ا5ستق)لية

تكتشف شخصيتھا 
وتصبح شخصية 

 .مستقلة

تظھر رسوخاً في 
التفكير المجّرد، وتحدد 

تطبيقات لمواقفھا 
ة الحالية والمستقبلي

وللقضايا ا6وسع نطاقاً 
: على سبيل المثال(

المخاوف ا5جتماعية، 
والدراسات 

  ).ا6كاديمية

تظھر حاجة متزايدة 
للنظر إلى العالم 

بطريقة جديدة، ولكن 
تبدأ في تكوين موقفھا 

وردود أفعالھا 
 .الخاصة

تعتاد على التغيرات 
  .الجسدية

يتناقص الشعور 
  .بالحماقة

تبدأ الھرمونات في 
  .وازنالت

المراھقة تصبح أقل 
 .تھديداً 

  

  :لمزيد من المعلومات

  http://wcwts.wisc.edu،"نظرة فاحصة على التنمية النموذجية: أثر اJيذاء واJھمال"ام تدريب ويسكنسون لرعاية الطفل،نظ
Wisconsin Child Welfare Training System, “Effects of Abuse & Neglect: A Focus on Typical Development”  

  

   ”Robert S. Feldman, “Development Across the Lifespan"التنمية خ)ل فترة الحياة) "1999(روبرت فيلدمان 

  

  Piaget, The theories on Cognitive development  نظريات في مجال التنمية المعرفية) 1971/  1967(بياجيه، 
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 ... ارات القرن احلادي والعشرينمه

  

أن حركة المرشدات فتيات الكشافة %  88، أفادت 2020  2012في تقرير تقييم رؤية 

  .بمزيد من الثقة بشان أخذ زمام القيادة% 81ساعدتھن كثيراً في العمل في الفرق، كما تشعر 

  

الشابات من أجل الحياة التي أمامھن، إذا كان الھدف من حركة المرشدات وفتيات الكشافة ھو إعداد الفتيات و
ھناك الكثير من .  فنحن في حاجة إلى أن نفھم جيداً المھارات التي يحتجنھا، ليس فقط اليوم ولكن مستقبلياً 

النقاش في العالم ا6وسع حول كيفية وصف مجموعة المھارات ا6كثر قيمة اليوم، ولكن ھناك عامل واحد 
ن الناس من أخذ زمام القيادة والمبادرة والتعامل مع التغييريجب أن تكون مھارات تُ  –واضح  Rوقد حددت . مك

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ست مھارات، ُتمّكن في مجموعھا الفتيات والشابات من ا5زدھار 
 .في عالم سريع التغير، وتمكنھن من عيش الحياة التي يرغبن في قيادتھا

 

  
  

   

 ركيز برنامجك على تطوير ھذه المھارات؟ما ھو مدى ت

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 متييز القائدات، أن نكون قائدات

  

، تم تحديد قائدات المرشدات وفتيات الكشافة بأنھن 2013في استبيان اليوم العلمي للفتاة في 
  .القدوة ا6كثر شعبية بالنسبة للفتيات والشابات بعد ا6مھات

  

ھذا 5 يعني أن كل . حركة المرشدات وفتيات الكشافةإن تطوير مھارات القيادة ھو نتيجة أساسية من نتائج 
. إن المھارات القيادية ھامة للجميع. ا6عضاء من الفتيات والشابات بحاجة 6ن يكن قائدات بارزات رفيعي المقام

  .فھي تمكننا من اتخاذ القرارات ومن تولي ذمام أمور حياتنا، كما تمكننا من معرفة كيفية التفاعل مع اPخرين

  

كقائدة متطوعة، أنت . تؤمن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أن القيادة تدور حول تمكين ا5خرينو
ومن خ)ل ثقتك في أعضاء مجموعتك، وتوقعاتك . قدوة مؤثرة، ويمكنك أن تكوني مثا5ً قوياً في تمكين القيادة

والمبادرة، فإنك سوف تلھمينھن في رح)تھن اJيجابية بأنھن سيرتفعن إلى مستوى تحدي أخذ زمام القيادة 
و باتباع نھج التعلم بالممارسة، ستتعلم الفتيات والشابات ا6عضاء مھارات القيادة من خ)ل . القيادية الخاصة

  .تجربة وممارسة َتولRي القيادة

  

فّعالة، يمكن للفتيات من خ)ل تطبيق الطريقة التعليمية بطريقة  كيف يستطيع أعضاء المجموعة تولDي القيادة؟
والشابات ا6عضاء من جميع ا6عمار ممارسة مھاراتھن القيادية من خ)ل اتخاذ الخيارات، والتعبير عن 

حاولي إتاحة أقصى قدر من الفرص . آرائھن، والتعاون مع اPخرين ودعمھم، وحل المشاكل، وتحمل المسؤولية
شجعينھن وادعمينھن حتى يشعرن بالثقة في تحدي . ناسبة6عضاء مجموعتك لتولّي القيادة بطريقة تنموية م

  .أنفسھن

  

  لماذا 5 تَدعي أعضائك من الفتيات والشابات يتولين إدارة اجتماع للمجموعة؟

  !أعطي لھن الوقت لتخطيط ما يجب القيام به
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 أماكن آمنة القرتاف اخلطأ واaازفة
  

عشر فتيات أن كونھن مرشدات أو فتيات  ، أفادت تسع من2020  2012في تقرير تقييم رؤية 
المھارات ال)زمة 5تخاذ إجراء حيال القضايا  –إلى حد كبير أو متوسط   –الكشافة قد أعطاھن 

  .التي تسترعي اھتمامھن
  

وتعلّم عدم الخوف من الوقوع في الخطأ، وكيفية التعرف على ا6خطاء . الوقوع في الخطأ ھو جزء من الحياة
نحن نتعلم بشكل أفضل عندما . ھذا أيضاً ينطبق على المجازفة والمخاطرة. مھارة حياتية ھامةوتصحيحھا، ھو 

إن . والتعلم على كل حال ھو تقنية أساسية للبقاء على قيد الحياة. يكون تعلّمنا ذو صلة باحتياجاتنا المعاصرة
ھا، يَمّكن الفتيات والشابات من القدرة على تقييم المخاطر بثقة، وا5ستعداد لتحمل مخاطر يمكن التحكم في

ومع التغطية اJع)مية الكثيفة عن مخاطر مرحلة الطفولة وزيادة الوعي . ا5ستفادة القصوى من الحياة
المجتمعي حول كيفية تقليل المخاطر، قد يكون من الصعب على الفتيات والشابات أن يجدن الفرصة 5ختبار 

مكن لحركة المرشدات وفتيات الكشافة معالجة ھذا ا6مر بإنشاء مساحة ي. أنفسھن ولتعلّم التعامل مع المخاطر
  .آمنة وفرص تحدي، Jعطاء الفتيات والشابات فرصة تجربة المجازفة

  

إن إعطاء الفرصة ل_عضاء من الفتيات والشابات 5قتراف ا6خطاء في بيئة آمنة وداعمة ھو جزء ھام من 
وفتيات الكشافة، فإن إتاحة مساحة آمنة للفتيات والشابات للعب والتعلّم  وفي حركة المرشدات. التعلّم بالممارسة

  .يعتبر أمراً بالغ ا6ھمية
  

  :وإليك بعض ا6فكار. ھناك الكثير من الطرق Jنشاء مساحة آمنة مع مجموعتك
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  كيف ُتنشئين مساحة آمنة في اجتماعات المجموعة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  كوني ُمغاِمرة

  

كيف يمكنك إعطاء المزيد من الفرص 
6عضائك من الفتيات والشابات لتحدي أنفسھن 
والمجازفة؟ حاولي استخدام أنشطة مثيرة، مثل 
المغامرات واستكشاف بيئات جديدة، ليمتد 

إلى " منطقة الراحة"أعضاء مجموعتك من 
إنھا تجارب كھذه ھي التي ". طقة التعلّممن"

تحافظ على حماس ا6عضاء للمشاركة في 
ھل يمكنك . حركة المرشدات وفتيات الكشافة

إشراك أعضائك من الفتيات والشابات في 
  اختيار مثل ھذه ا6نشطة والتخطيط لھا؟

 

  

كم من ھذه ا6نشطة مارستھا   
 مجموعتك؟

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                               تطبيق طريقة املرشدات 

 لكشافة التعليميةوفتيات ا
    

  رقــداث فــإح

من المجيبات على ا5ستبيان أن حركة % 100في استبيان اليوم العالمي للفتاة، أفادت حوالي 
منھن % 85المرشدات وفتيات الكشافة قد ساعدتھن على تنمية مھاراتھن القيادية، كما أفادت 

ه على معظم الفرص المتاحة بأن حركة المرشدات وفتيات الكشافة ھي المكان الذي يحصلن في
  .Jظھار مھاراتھن القيادية

  

عند استخدام الطريقة التعليمية بشكل جيد، ستقدم تجارب حركة المرشدات وفتيات الكشافة التعلّم المناسب الذي 
يلبي احتياجات الفتيات والشابات في بلدك، كما ستساھم مساھمة كبيرة في تحقيق رؤية ومھمة الجمعية العالمية 

  .لمرشدات وفتيات الكشافةل
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 التأثري على املستوى الفردي

  
وفيما . باستخدام طريقة المرشدات وفتيات الكشافة، ستنَشأ مساحة فريدة من نوعھا تتيح التعلّم بشكل غير محدود

  .يلي بعض ا6مثلة عن كيفية تأثير الطريقة على تنمية الفرد

  مساري، خطوتي
امتBك زمام رحلة تعلّمھا 

 –تھا الخاصة على مدار حيا
كيفية تحديد  –ا4لتزام 
ا4عتراف بإنجازھا  –خياراتھا 
التعرف على  –الشخصي 

مواطن قوتھا ومواطن 
 ... التحفيز –التحديات 

  التواصل مع عاملي
 –الوعي بالقضايا العالمية 

الحافز 4تخاذ إجراء والتأثير 
ا4تصال  –على القضايا 

ا4ھتمام  –بالمجتمع المحلي 
 ...المواطنة – يةبالبيئة الطبيع

  العمل يف جمموعات صغرية
 –مھارات العمل الجماعي 

بناء  –ا4تصال  –التعاون 
دعم  –الصداقة  –العBقات 
 ....صنع القرار  –اGخرين 

  التواصل مع اآلخرين
التواصل  –التسامح والشمولية 

العمل  –تقدير التنوع  –والتعاون 
 ...مع اJجيال المختلفة 

م بامل
ّ
  :مارسةالتعل

 –الثقة في مھاراتھا الخاصة 
تطبيق المھارات في المواقف 

مستعدة 4قتراف  –الحياتية 
القدرة  –اJخطاء والمجازفة 

 –على التكيف والمرونة 
 ...ا.بداع  –الشخصية 
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 التأثري األوسع نطاقاً 
  

فالتأثير اJيجابي لجمعيتك العضو على . رشدات وفتيات الكشافة 5 يقتصر على الفرد فقطإن تأثير حركة الم
  :الكثير من الشباب، يمكنه إحداث تغييرات إيجابية أكبر في المجتمع، مثل

  

  التعليم ، التوظيف ، صنع القرار: زيادة الفرص المتاحة للشباب �

  .بدنياً وعاطفياً وعقلياً : صحة ورفاھية أفضل �

  كة متزايدة للشباب في المجتمع وفي عملية صنع القرارمشار �

  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة �

  بيئات محمية �

  مجتمعات أقوى �

 ا5ندماج في المجتمع �

  

  

  ما ھو أثر حركة المرشدات وفتيات الكشافة في منطقتك المحلية؟   

  .www.wagggs.orgأخبري قصتك للجمعية العالمية على 

  

  

  لشخص غريب المساھمة التي تقدمھا حركة المرشدات وفتيات الكشافة لمجتمعنا؟ كيف تشرحي  

  

  

  

  اطــالب نشـق
  

إن قالب النشاط في الصفحة التالية وسيلة رائعة لربط ما تعلّمتيه عن طريقة حركة المرشدات وفتيات الكشافة 
  .بأنشطة المرشدات وفتيات الكشافة خاصتك

  

6ي نشاط ترغبين في أن تكوني على ثقة من تحقيقه 6ھدافك التعلمية  استخدمي ھذا القالب عند تخطيطك
و َكِبداية، أرفقنا مثالين . المختارة، وللتحقق من أن النشاط ُيطبRق طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية

  .للكيفية التي قد تملئي بھا القالب

  

ع ـجميفي  دات وفتيات الكشافة التعليمية جميع عناصر طريقة حركة المرش يتم استخداملن  ،ريــتذك

المھم أن يتم استخدام الطريقة بشكل متوازن خ)ل كامل البرنامج الذي !  5 بأس من ذلك – ا6نشطة
تقدمينه، وأن تتيح ا6نشطة المتنوعة التي تقدمينھا فرصاً لتنمية مجموعة واسعة من المھارات 

  .الشابات مناسبة ومثيرة ل)ھتماموالمعرفة التي يراھا أعضاؤك من الفتيات و
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  1ال ـــمث

 مشروع عمل جمتمعي: نشاط 

 16 - 12 الفئة العمرية

الوقت 
 المطلوب

 ساعات باJضافة لتنفيذ المشروع 6

الھدف 
 التعلّمي

تتعلم أعضاء المجموعة أنھن قادرات على إحداث فرق في مجتمعھن المحلي، ويمارسن إدارة 
 .مشروعھن ومھارات الفريق

                               خططي ونفذي مشروعاً يحدث فرقاً إيجابياً في مجتمعك المحلي توجيھات

                                                    حددي القضية التي ترغبين في تناولھا –شاھدي التغيير 

                                                                      ضعي خططك لتناول القضية –خططي للتغيير 

                                                                               نفذي خططك –اصنعي التغيير 

          قيRمي نجاحك وانشري الخبر في مجتمعك وللمرشدات وفتيات الكشافة  –شاركي التغيير 

 .حول العالم

ھي العناصر ما 
المستخدمة من 
 الطريقة وكيف؟

الجميع يعمل مع نفس المنظمة الغير حكومية  –العمل في مجموعات صغيرة  ����
 .ولكن كل مجموعة صغيرة تختار مشروع مصغر تركز عليه

  

تم تشجيع كل عضو بالمجموعة للمشاركة في جوانب  –مساري، خطوتي  ����
ھا الفرصة لتنمية مھارة تحتاجھا المشروع التي تراھا أكثر تشويقاً أو التي تعطي

 .في حياتھا
 

تعلم الجميع كيفية إنشاء وتشغيل مشروع من خ)ل المشاركة  –التعلم بالممارسة  ����
 .في العملية

 

ا6صدقاء والعائلة . نعمل مع منظمة غير حكومية محلية –التواصل مع اPخرين  ����
نا لسكان انخرطوا بشكل كبير في المشروع، أنشأنا معرضاً وقدمنا مشروع

 .المنطقة
 

تعرفت أعضاء المجموعة على المزيد عن مجتمعھن  –التواصل مع عالمي  ����
المحلي، وقضين الكثير من الوقت في التعامل مع السكان المحليين، كما رأين 

 .التغيير اJيجابي الذي حدث في المجتمع نتيجة 6فعالھن
 

كيف تقدم الطريقة 
الفرصة للفتيات 

والشابات ا6عضاء 
 خذ زمام القيادة؟6

معنى . كان بإمكان كل مجموعة صغيرة أن يحددن بأنفسھن موضوع أو قضية تھمھن
شارك الجميع في الخروج بأفكار من أجل . ذلك أنه كان لديھن دافع وحافز قوي للعمل

كل مجموعة . المشروع، كما شاركن في تخطيط اJجراءات وا6فعال وفي تنفيذھا
 .تولت مسؤولية الحفاظ على المشروع في مساره الصحيح صغيرة عينت قائدة مشروع

كيف يمكنك الربط 
بين ھذا النشاط وبين 
قيم حركة المرشدات 

 وفتيات الكشافة؟

بالعمل كفريق، مارست أعضاء الفريق . ناقشنا كيف يؤثر المشروع على اPخرين
 .احترام ودعم بعضھن البعض، وتحمل المسؤولية تجاه مساھماتھن

  

لتخطيط مشاريع العمل المجتمعي " كوني أنت التغيير"عي على ملف أدوات الجمعية العالمية اطل  
  www.wagggs.orgعلى 
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  2ال ـــمث

 أمسية لنشاط من برنامج حرة ألكون أنا: نشاط 

 10 -  7 الفئة العمرية

الوقت 
 المطلوب

 ساعة واحدة

الھدف 
 التعلّمي

ويتم تشجيعھا على . ريقة واحدة فقط لتبدو جميلةتتعلم كل عضو بالمجموعة أنه ليس ھناك ط
 .تقدير جسدھا لما يمكنه فعله بد5ً من القلق حول مظھرھا

من ملف أنشطة برنامج حرة 6كون أنا عن تقدير الذات والثقة بالجسد الذي  1تنفيذ الجلسة رقم  توجيھات
وتتضمن ھذه . me.com-being-www.freeحّملي الملف من . أصدرته الجمعية العالمية

  :الجلسة ما يلي

لعبة ممتعة تحدد فيه كل عضو بالمجموعة شيئاً مميزاً فيھا وتشاركه مع : وعاء الذھب
  .المجموعة

عمل قائمة بالسمات المتعارف عليھا التي تستخدمھا وسائل اJع)م في وصف : قائمة ا6ميرة
ج لمفھوم ضيق للجمالا6ميرة، وتتف Rھم أفراد المجموعة أن مجتمعھن ُيرو.  

تتعلم خ)لھا ا6عضاء حقائق مثيرة للدھشة حول كيفية ) جْري(لعبة ركض : الجمال حول العالم
  .رؤية الثقافات المختلفة للجمال

نشاط إبداعي تحتفل من خ)له أعضاء المجموعة بالتنوع في المظھر : معرض حرة 6كون أنا
 .الذي تتيحه لھن أجسادھن فعله بد5ً من القلق حول مظھرهوما 

ما ھي العناصر 
المستخدمة من 
 الطريقة وكيف؟

أن نعمل في مجموعات صغيرة لكتابة قائمة،  –العمل في مجموعات صغيرة  ����
 .يعني أن الجميع يشعر يالثقة في إع)ن الرأي

  

أن كل شخص  نشاَطي وعاء الذھب والمعرض، يؤكدان على –مساري، خطوتي  ����
 .فريد من نوعه، ويشجعان أعضاء المجموعة على ا5حتفال بمواطن قوتھن

 

نشاط المعرض يعطي الفرصة 6عضاء المجموعة لممارسة  –التعلم بالممارسة  ����
 .إعطاء رسائل إيجابية حول الثقة بالجسد

 

تعلّمت أعضاء المجموعة كيف ُينَظْر إلى الجمال حول  –التواصل مع عالمي  ����
 .العالم

 

كيف تقدم الطريقة 
الفرصة للفتيات 

والشابات ا6عضاء 
 6خذ زمام القيادة؟

اتخذت أعضاء المجموعة قراراً مشتركاً حول قائمة ا6ميرة من خ)ل المساھمة فيھا 
شجعت الجلسة بأكملھا أعضاء المجموعة على إع)ن الرأي . ومناقشة أفكارھن

ا من أعضاء المجموعة ا6كبر سناً طلبن. والتحدث ع)نية ومشاركة وجھات نظرھن
 .إدارة اللعبتين، وكل مجموعة صغيرة خططت كيفية تقديم معرضھن للجميع

كيف يمكنك الربط 
بين ھذا النشاط وبين 
قيم حركة المرشدات 

 وفتيات الكشافة؟

دعمنا المناقشات حول أھمية أن يشعر الجميع بالرضا عن أنفسھن، ودورنا كأصدقاء 
 .عضنا البعضفي ا5ھتمام بب
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  ارغــــالب فـــق
 

  الفئة العمرية

الوقت 
 المطلوب

 

   الھدف التعلّمي

  

  

 

   توجيھات

  

  

 

ما ھي العناصر 
المستخدمة من الطريقة 

 وكيف؟

  

  

  

 

كيف تقدم الطريقة 
الفرصة للفتيات 

والشابات ا6عضاء 6خذ 
 زمام القيادة؟

  

  

  

 

كيف يمكنك الربط بين 
ھذا النشاط وبين قيم 

حركة المرشدات وفتيات 
 الكشافة؟
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  ارغــــالب فـــق
 

  الفئة العمرية

الوقت 
 المطلوب

 

   الھدف التعلّمي

  

  

 

   توجيھات

  

  

 

ما ھي العناصر 
المستخدمة من الطريقة 

 وكيف؟

  

  

  

 

كيف تقدم الطريقة 
الفرصة للفتيات 

والشابات ا6عضاء 6خذ 
 زمام القيادة؟

  

  

  

 

ين كيف يمكنك الربط ب
ھذا النشاط وبين قيم 

حركة المرشدات وفتيات 
 الكشافة؟
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م كيفية اختاذ إجراء
ُّ
 تعل

  

، أفادت حوالي 2011في استبيان الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة عن البيئة في عام 
من المجيبات على ا5ستبيان أنھن شاركن في مشاريع بيئية عملية من خ)ل حركة % 85

  .ت وفتيات الكشافة وليس في المدرسةالمرشدا
  

حيث أن طريقة المرشدات وفتيات الكشافة تم صياغتھا بشكل جيد لتعزيز القيم والسلوكيات والمواقف، إضافًة 
وتستخدم الجمعية العالمية .  إلى المھارات والمعرفة، فھي تت)ءم بشكل طبيعي مع تنمية المواطنة الفاعلة

ھجاً للعمل يشجع الفتيات والشابات على المشاركة في مشاريع العمل المجتمعي، للمرشدات وفتيات الكشافة ن
ومن خ)ل العمل واتخاذ إجراء، تتعلم الفتيات والشابات . وحم)ت إع)ن الرأي وأنشطة التعليم ورفع الوعي

لتي يھتممن بھا المواَطنة الفعالة من خ)ل التجربة ويمكنھن استغ)ل ھذه المھارات لصنع فرق حيال القضايا ا
  .خ)ل حياتھن

  

العمل واتخاذ إجراء يعزز أيضاً من مكانة الشباب في المجتمع وعلى المستوى الوطني والعالمي، والفتيات 
والشابات ا6عضاء المشاركات في العمل يصبحن قدوة لغيرھن من الشباب، ويظھرن لھم أن صوتھن له أھمية 

ومن القضايا التي تتحدث عنھا الجمعية . ھم أيضاً ويتخذوا إجراءاً  ويعتد به، كما يمنحھم الثقة لكي يعملوا
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة علناً، أھمية التعليم غير الرسمي كمسار للتغيير، وتحفز الجمعية العالمية 

مي، وبصوت الحكومات والمنظمات غير الحكومية وا6مم المتحدة Jبداء المزيد من ا5عتراف بالتعليم غير الرس
  .الفتيات والشابات في عمليات صنع القرار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھل سبق لمجموعتك أن تحدثت ع)نية عن قضية تسترعي اھتمامھن؟

  ماذا تعلّمن؟

  

 نحـن نتعلـم أن نتخـذ إجـــراءاً 

 "نتحدث عBنية"

 "العمل المجتمعي"

خذ بثقة زمام نحن نأ  "التعليم ورفع مستوى الوعي
 القيادة في حياتنا الخاصة

  نحن نتعلّم أن بإمكاننا 
 أن نحدث فرقاً 
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 الربامج التعليمية باجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

  

معرفتھن  فتيات الكشافة أنمن المرشدات و% 81، أفادت 2020  2012ييم رؤية في تقرير تق
  .من حركة المرشدات وفتيات الكشافة –إلى حد كبير أو متوسط  – بالقضايا العالمية تأتي

  

إن العمل على المواضيع التي تھتم بھا الفتيات والشابات ھو وسيلة رائعة للحفاظ على برنامجك التعليمي ذو 
الكشافة مجموعة من ملفات ا6نشطة التي يمكنك  وتقدم لك الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات. صلة بھن

  .ھذه وسائل شيقة وممتعة 5ستكشاف القضايا التي تؤثر على الفتيات والشابات. استخدامھا كجزء من برنامجك
  

تتضمن جميع برامج أنشطة الجمعية العالمية على مجموعة متنوعة من ا6نشطة ومستويات متنوعة من 
سنة، كما تتضمن ُنُھج مرنة ليمكن استخدامھا  25إلى  5تيات والشابات من سن التحدي؛ لجعلھا مناسبة للف

  .وتكييفھا لتناسب مدى واسع من السياقات ا5جتماعية والثقافية
  
  
  
  

  ملفات أنشطة يوم الذكرى العالمي
ركزت ، 2009ومنذ عام . كل عام، تصدر الجمعية العالمية ملف أنشطة جديد ل)حتفال بيوم الذكرى العالمي
  :ھذه الملفات على ا6ھداف اJنمائية ل_لفية، واستكشفت أھدافاً إنمائية مختلفة كل عام

  

  "التعليم يفتح ا6بواب لكل الفتيان والفتيات" :2014
  "ثمينة ھي حياة كل أم وصحتھا"و " معاً نستطيع إنقاذ حياة ا6طفال" :2013
  "نستطيع إنقاذ كوكبنا" :2012
  "ت سيغير عالمناتمكين الفتيا" :2011
  "معاً نستطيع القضاء على الفقر المدقع والجوع" :2010
  "أوقفوا انتشار ا6مراض" :2009

  

  www.worldthinkingday.org/en/activities10: كل ھذه الملفات يمكن تحميلھا من الرابط التالي
  

  أصوات ضد العنف
  :ھذا المنھج التعليمي الغير رسمي يدعم الفتيات والشابات في

  تحديد ا6شكال المختلفة للعنف ����
  فھم حقوقھن ����
  بناء الثقة والمھارات القيادية للتحدث ع)نية عن حقوقھن وحقوق اPخرين ����

  

: تعرفوا على كيفية المشاركة في أصوات ضد العنف من على الموقع التالي
www.stoptheviolencecampaign.com  

  

  حرة Jكون أنا
حّملوا ملف ا6نشطة ودليل . ى تحسين وتعزيز تقدير الذات والثقة بالجسديھدف برنامج الشارة المثير ھذا إل

  www.free-being-me.comالقائدة من على 
  

  معاً نستطيع تغيير عالمنا
. نشاط لتستكشف الفتيات والشابات ا6ھداف اJنمائية ل_لفية 100يشمل برنامج الشارة الرائع ھذا أكثر من 

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

  اJلعاب العالمية
. يساعد برنامج الشارة المرح ھذا المرشدات وفتيات الكشافة على التعرف على المزيد عن ا6لعاب ا6ولمبية

www.wagggs.org/en/resources/games-go-global  
  

لـــوھا اليـــــوم Dحم! 
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 ورشة عمل يف صندوق للقائدات

  

من المرشدات وفتيات الكشافة يفكرن في %  94، نجد أن 2020  2012في تقرير تقييم رؤية 
  .من غير المرشدات وفتيات الكشافة% 49أنفسھن كقائدات، مقارنًة بـ 

  

مستعدة للتعلم، "في ھذا القسم، ستجدين أنشطة مفيدة يمكنك استخدامھا لتقديم بعض ا6فكار الموجودة في 
  :لة رائعة من أجلھذه وسي. لقائداتك والمتطوعات" مستعدة للقيادة

  

  .الشعور بالرابط ما بين عملك المحلي والرسالة التعليمية العالمية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة �
بناء فريقك عن طريق إلھامھن بالفرق الذي يمكنھن صنعه من خ)ل حركة المرشدات وفتيات  �

  .الكشافة
  .ا6تيان بأفكار جديدة 5ستخدامھا مع مجموعتك �
  .لخاص حول تعلّم الشبابتطوير فكرك ا �

  

  

  إسألي الفتاة –" إسألي الصبي: "قبل ورشة العمل

 

إن الرسالة ". إسأل الصبي: "من اJجابات المفضلة لبادن باول عندما ُسئل عن حركة الكشافة الجيدة ھي إجابته
عضائك فاجمعي إجابات أ. ا6ھم التي يمكن للقائدات سماعھا ھي رأي أعضائھن من الفتيات والشابات

و5 تترددي في إضافة أسئلة  –جّربي أسئلة مثل ا6سئلة التالية . واستخدميھا في تقوية فريقك من المتطوعات
قد يساعدك على ذلك أن تجعلي ا6سئلة . وشجعي أعضاء مجموعتك على أن يكن صادقات معك –من عندك 

  .ت قبل إتمام ا6نشطة ال)حقةحاولي جمع ھذه المعلوما! في شكل استبيان يجاب عليه دون ذكر أسماء

    

  ما ھو أفضل شيء في حركة المرشدات وفتيات الكشافة؟ �

  ما ھو الشيئ الذي يحتل المرتبة ا6خيرة فيما تحبينه؟ �

  ما ھو نشاط المرشدات وفتيات الكشافة الذي تفضلينه؟ �

  ما ھو النشاط الذي تجدينه مم)ً؟ �

في حركة المرشدات  –أي شيئ تريدينه  –حداً إذا كان لديك عصا سحرية، ويمكنك تغيير شيئاً وا �
  وفتيات الكشافة، فماذا سيكون؟

  إذا كان بإمكانك أن تكوني قائدة مجموعتك لمدة شھر، فماذا ستفعلين؟ �

فما ھي المھارة  –أي مھارة على اJط)ق  –إذا كان بإمكانك تعلّم مھارة جديدة كمرشدة أو فتاة كشافة  �
  التي ترغبين في اكتسابھا؟

  ھي القرارات التي تقومين باتخاذھا أثناء اجتماعات المجموعة؟ ما �

  ما ھو شعورك كونك مرشدة أو فتاة كشافة؟ �
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 حركة المرشدات وفتيات الكشافة ممنوعة
 

كنشاط أول لفريقك من المتطوعات، اجعلي الجميع يفكر في سبب اھتمامھن بحركة المرشدات 
  .يعتقدن أنھا تحدثه في العالموفتيات الكشافة، وما ھو الفرق الذي 

  

ترغبن . اعلني أن حكومتك الوطنية قد قررت إغ)ق حركة المرشدات وفتيات الكشافة في بلدك
في ا5حتجاج، وإحدى الفرص المتاحة لكّن للتحدث ع)نية ھي من خ)ل تويتر، شبكة التواصل 

طالما كان طول الرسالة . …اJع)مية المجتمعية التي يمكن 6ي شخص نشر رسائله من خ)لھا
واحدة تلخص من وجھة نظرھا ) رسالة(فلتكتب كل واحدة منكن تويتة . كلمة 5144 يزيد عن 

  .الغرض من حركة المرشدات وفتيات الكشافة، ولماذا يجب الحفاظ عليھا

  

 لماذا 5 تشاركي رسائلك على تويتر بالفعل؟

  WAGGGS#تواصلي مع 
  

  

  

 ن؟ــماذا تري

 

لفردي وسيلة رائعة لفريقك من المتطوعات لترجمة طريقة الجمعية العالمية التعليمية ھذا التأمل ا
اطلبي من كل منھن أن تأخذ دفتر وقلم وتجلس في مساحة منفصلة في مكان . إلى واقع ملموس

اطلبي من كل منھن أن تغلق عينيھا وتتخيل أنھن في زيارة ل)جتماع المثالي لمجموعة . ا5جتماع
اطلبي منھن أن يصفن في . تيات كشافة، حيث يتم استخدام الطريقة التعليمية ببراعةمرشدات وف

يمكنھن كتابة وصف أو قصة، وأن يرسمن  –ورقة ما يرونه ويقمن به في ا5جتماع 
شجعينھن على التأمل في جميع الجوانب الخمسة للطريقة التعليمية وأن يبعثن فيھا . الخ....صورة

  . الحياة في وصفھن

  

  

  

  

 اJھداف التعلّمية

  

  .حاولي وضع قائمة ببعض ا6نشطة المفضلة لمجموعتك
  

  ما ھي ا6ھداف التعلّمية لكل نشاط؟ �
  كيف تتحققين من أن ا6ھداف التعلّمية قد تحققت؟ �

  

ھا حتى يكون لھا ــك تكييفــف يمكنـة، كيـدافاً تعلّميـا أھـس لھـة ليـض ا6نشطـدت أن بعـإذا وج
  ة؟ـــمياً تعلّ ــأھداف

 أفكـــار لورشـة العمــل
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 تخلّصي منھا
 

ھذا النشاط يتحدى فريقك من المتطوعات ليفكرن بشكل مختلف عن طريق تحديد الجوھر المطلق 
  .لتجربة حركة المرشدات وفتيات الكشافة

  

اطلبي من المجموعة أن تصيح عالياً بأفكارھن حول خصائص ومميزات حركة المرشدات وفتيات 
يجب أن تمثل ا6فكار حقيقة لدى . ني كافة ا6فكار التي تم ذكرھااستمري في ذلك حتى تدو. الكشافة

مجموعتك، على سبيل المثال، إذا كان اجتماع المرشدات يتم مرة في ا6سبوع في مجموعة ما، 
  .يمكن أن تكون ھذه واحدة من ا6فكار بالرغم من أن لدى مجموعات أخرى نمط مختلف ل)جتماع

  

من  أكبر عدد ممكن من " ليَتَخل[صن"رة، تحدي المتطوعات اPن، بالعمل في مجموعات صغي
ا6فكار في القائمة، وأن يحتفظن فقط با6فكار التي لو تخلصن منھا، سيعني ذلك أن حركة 

  .المرشدات وفتيات الكشافة ستختفي ل_بد
  

إلى ما اPن تأملن في كيف تنظر الفتيات والشابات في بلدك إلى ما تبقى في قائمتك، وكيف تنظر 
ھل ھناك شيئاً احتفظتن به قد يمثل عائقاً للفتيات والشابات كي ينضممن للحركة أو . تخلصتن منه

يبقين فيھا؟ إذا كان ا6مر كذلك، ھل ھناك طريقة مبتكرة لcبقاء على ھذا العنصر في برنامجك دون 
  .أن يكون عائقاً أمام الفتيات والشابات

  

بعض المتطوعات قد يقلن أن ". الزي"لموجودة بالقائمة قد يكون على سبيل المثال، أحد العناصر ا
ولكن في كثير من البلدان، تشارك ا6طفال . بدون الزي الرسمي، لن نكون مرشدات وفتيات كشافة

في أنشطة المرشدات وفتيات الكشافة ويتم التعرف عليھن كمرشدات وفتيات كشافة بالرغم من عدم 
ربما ھو الشعور بالھوية المشتركة . الوشاح/يرتدين فقط المنديلقد  –ارتدائھن الزي الرسمي 

وھل ھناك طرق مختلفة لتنمية ھذا الشعور بد5ً من  –وا5نتماء الذي 5 نستطيع أن نتخلص منه 
  الزي؟

  
  
  
  
  
  

 المشھد الكبير
 

 تخيلي أنك على متن حافلة، وأنك بدأت في التحدث مع الراكبة بجوارك، لتكتشفي أنھا الرئيس

ومع ا5ستطراد في الحديث، اكتشفت أنھا . التنفيذي لمنظمة تعليمية غير حكومية نشطة جداً في بلدك
ماذا ستقولين لھا؟ كيف ستصفين لھا حركة . لم تسمع من قبل عن حركة المرشدات وفتيات الكشافة

  المرشدات وفتيات الكشافة بطريقة تجذب انتباھھا؟
  

مع قائدة أخرى تلعب دور " مشھدھا"م كل منھن بتمثيل اطلبي من بعض أعضاء فريقك أن تقو
  .اصنعي مشھداً مشتركاً من ا6فكار المعروضة ليمثل أفضل مشھد. الرئيسة التنفيذية

منه للفتيات والشابات Rن فكْرن في البرنامج الذي تقدPاكتبن كل السبل التي ترقى به لمستوى المشھد الذي . ا
يمكنكن تغييرھما أو إضافتھما ليجع) من البرنامج نموذجاً أفضل لمشاركته فكرن اPن في شيئين . أعددتوه

  .مع الرئيسة التنفيذية
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 صورة محتملة
 

  .دود الخارجية لشكل فتاة في منتصف لوحة ق)بةارسمي الح

تحدد لفريقك  –في مجموعھا  –حاولي أن تملئي الشكل بأكبر قدر ممكن من ا6فكار التي  .1
فكري في مھاراتھا ومعرفتھا . ما الذي يعني بالنسبة للفتاة أنھا قد حققت أقصى إمكاناتھا

  .ومواقفھا وسلوكھا وقيمھا
  

ھذه اJمكانات؟ اكتبي حول الشكل كل أفكارك عّما تحتاج ما الذي تحتاجه لتصل إلى  .2
لتعلّمه والفرص والخبرات والدعم الذي تحتاجه لتحقق أقصى إمكاناتھا بكافة الطرق التي 

  .وصفتيھا داخل الشكل
 

مّيزي كل العوامل التي تشعرين أن حركة المرشدات وفتيات الكشافة لديھا اJمكانية  .3
 .و برسم الزھرة الث)ثية بجانبھالتقديمھا لھا، بلون مميز أ

 

  
  
  
  

 الفتيات في موقع القيادة
 

كل شيء بداية من تخطيط . اكتبي قائمة بكل ا6فعال التي تتم قبل وأثناء وبعد اجتماع مجموعتك
  .الخ...أنشطتك ورح)تك، إلى العناية بمكان ا5جتماع، وتعزيز مجموعتك

  

فتيات في مجموعتك سيكن مسؤو5ت عن المجموعة اPن تخيلي أن جمعيتك الوطنية أعلنت أن ال
  .لمدة شھر، حيث يتخذن أكبر قدر ممكن من القرارات، ويتولين القيادة بكل وسيلة ممكنة

  

ناقشي كل بند في قائمتك مع فريقك واكتبي بجانب كل بند كيف في اعتقادكن ستقوم الفتيات بتولي 
كن من الطرق المختلفة التي يمكنھن من خ)لھا حاولن استنتاج أكبر قدر مم. القيادة في كل خطوة

  .المشاركة في كل إجراء
  

  .اPن استخدمي ألوان إشارات المرور في تحديد أياً من أفكاركن أكثر واقعية
  

  .يمكن للفتيات بشكل مؤكد تولي زمام القيادة بتشجيع من القائدة=  اJخضر
  

  .د ما بدعم من القائدةيمكن للفتيات تولي زمام القيادة إلى ح=  البرتقالي
  

5 يمكن للفتيات تولي زمام القيادة 6سباب تتعلق بالس)مة أو 6سباب ھامة =  اJحمر
  .أخرى

  

ابحثن  –شجعي فريقك من المتطوعات على التفكير بشكل خ)ق وأن يحافظن على عقولھن متفتحة 
المفضلة وتوصْلن إلى كيفية اخترن أفكاركن . عن كم ا6نوار الخضراء التي يمكنكن ا5تفاق عليھا

  .تيسير ھذه ا6فكار كقائدات لتصبح حقيقة
  

ما ھي ا6فكار التي كان أعضاء مجموعتك . بعد ذلك، خذي ا6فكار إلى المجموعة وناقشيھا معھن
  أكثر حماساً تجاھھا؟

  

بدعوتھن قومي . ھذا النشاط ھو أيضاً فرصة رائعة Jشراك الفتيات ا6كبر سناً من البداية :مBحظة
  .لحضور ورشتك واسمعي منھن كيف يرغبن في  تولي القيادة بشكل أكبر
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 ما ھو وجه ا4ختBف
 

  :مع فريقك، حاولي ملء ھذا الجدول
  

ھناك الكثير من الوسائل 5ستخدام طريقة المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية في برنامجك، 
ك عمل قائمة بأفكار محددة 6نشطة أو وصف كيف يمكن! استكشفي كم من الوسائل يمكنك ابتكارھا

ماذا سيعني ذلك لفتيات والشابات ال)تي . ائدات تيسير كل عنصر من عناصر الطريقةـيمكن للق
  ه؟ـن؟ ما الذي سيتعلمنـتعملين معھ

  
  اJثر على أعضاء     طرق جديدة يمكننا    اGن   كيف نقوم بذلك    الطريقة               

  تجربتھا                   المجموعة                                                           
  

  التعلّم في مجموعات 

  صغيرة

  

  

  

  

  

  مساري ، خطوتي

  

  

  

  

  

  التعلم بالممارسة

  
  

       
  
  
  

  التواصل مع اPخرين
  
  
  
  
  
  
  

  التواصل مع عالمي
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مستعدة للتعلّم، مستعدة "نرجو أن تكوني قد استمتعت بـإصدار 
جدينه أداًة مفيدًة للتأمل في كيفية تطبيق الطريقة ، وأن ت"للقيادة

  .التعليمية في أنشطتك اPرشادية
  

إذا أردت معرفة المزيد عن عمل الجمعية العالمية للمرشدات 
  وفتيات الكشافة في البرامج التعليمية، نرجو التواصل مع

youthlearning@wagggs.org  
 

  

  
  

www.wagggs.org 
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  مالحظـــــــات
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ....ادعموا عملنا حول العامل 

 

يات الكشافة على ضمان أن المرشدات وفتيات الكشافة في كل تعمل الجمعية العالمية للمرشدات وفت
مكان قادرات على العمل كصانعات للتغيير داخل مجتمعاتھن، وقادرات على إيجاد سبل لمعالجة 

ا5نتماء، : نحن نؤمن بتمكين الفتيات من خ)ل عملية من ث)ث خطوات. القضايا التي تھمھن
يوم الذكرى العالمي في المساعدة على نشر وتطوير حركة ويستخدم صندوق . والقيادة، والمناصرة

 .المرشدات وفتيات الكشافة حول العالم؛ لجعل ذلك ممكناً 

  

وعند . إن تبرعاتكم ستجلب المزيد من الفرص للفتيات من خ)ل حركة المرشدات وفتيات الكشافة
وفتيات الكشافة حول تبرعكم لصندوق يوم الذكرى العالمي، فإنكم تستثمرون في حركة المرشدات 

تساعدون الجمعيات الوطنية في تطوير برامجھن التعليمية غير الرسمية، وتنفيذ مشروعات  –العالم 
  .لتنمية عضويتھم

  

  معًا نستطيع تغيري عاملنا
  

يمكنكم التبرع بالمال الذي جمعتموه عن طريق تنمية الموارد أو بجمع التبرعات عن طريق إرسال 
على العنوان المدون في مقدمة  WAGGGSلعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة شيك بإسم الجمعية ا

: ھذا اJصدار، أو التبرع عبر اJنترنت من خ)ل الرابط التالي

  www.worldthinkingday.org/en/donatenow.  

  

، أو اتصلوا بالرقم المدون في  wtd@wagggsworld.orgلمزيد من المعلومات، اتصلوا بـ 
 .مقدمة ھذا اJصدار واطلبوا التحدث إلى عضو من فريق تنمية الموارد

  


