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 يوميات االجتماعات 
 

 الهدف :

 .تعميق المعرفة والتواصل بين أفراد المجموعة

 

 األدوات الالزمة : 

 .أوراق مشابهة لألوراق الموجودة بدفتر اليوميات مقسم فيها الوقت

 

 سير الفعالية : 

ولد يحصل من المرشد على ورقة من دفتر اليوميات )ممكن أن نحصل عليها من تصوير أي أوراق من  كل

 دفتر يوميات يكون فيها الوقت مقسم إلى ساعات متتالية (.

على كل ولد أن يقوم بتحديد مجموعة من االجتماعات وان يحدد لكل اجتماع موضوع معين للنقاش فيه مع احد 

كتابة االجتماعات والمواضيع حسب تسلسل الساعات التي حددها )يجب تحديد اجتماع أعضاء الفرقة يقوم ب

 واحد لكل ساعة (.

بعد أن يمتلئ  برنامج االجتماعات  لكل ولد, يقوم المرشد باإلعالن عن ساعة معينة وعلى أفراد المجموعة 

علية من البداية . األوالد الذين لم الذين لديهم اجتماع في هذه الساعة أن يقوموا بالنقاش حول موضوع اتفقوا 

يكن لديهم اجتماع ممكن أن يتجمعوا مع بعضهم ويتناقشوا حول موضوع من المواضيع الموجودة في القائمة . 

االجتماع يستمر لمدة خمس إلى عشر دقائق ومن ثم يقوم المرشد باإلعالن عن وقت آخر وساعة أخرى ليقوموا 

 بتبادل لالجتماعات . 

ينتقلوا لالجتماع التالي حسب ما هو مسجل لديهم بالورقة وبالتناسب للساعة التي أعلن عنها المرشد . األوالد 

 يقوموا بالعودة على سير الفعالية عدة مرات حسب الوقت وحسب مدى التسلية واالستمتاع لدى األوالد .

ذا كان موضوع النقاش وماذا تعرف للنهاية المرشد يجمع األوالد الجتماع أخير وكل ولد من أفراد المجموعة ما

 كل منهم عن اآلخر , ممكن فسح المجال أمامهم لمن يحب أن يضيف شئ عن نفسه ....

 

 مواضيع للنقاش حولها :

 : عندما تتعثر األمور معي أنا..............1

 :آنا أحب أشياء مثل ............2

 ..............: كنت أحب أن أرى نفسي بالمستقبل كانسان هو .........3

 : ضعفي الوحيد كانسان هو ...............4

 :كانسان أنا أتقن أكثر شئ ...........5

 : عندما اختلف مع إنسان أنا ...............6
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 : المعلم األفضل لدي هو ..................7

 : عندما أكون مضغوط بالوقت  أنا..................8

 ..........: أنا احتاج ل...........9

 : عندما أكون مسؤول عن شئ أفضل أن ...............10

 : اعتقد انك كانسان عليك أن ..................11

 : عندما أتشارك مع أفراد المجموعة أحسن ب........................12

 

 

 


