متكني الفتيات من خالل
تعزيز الثقة اجلسدية وتقدير الذات

حرة
ألكون
أنا
أنشطة للمرحلة العمرية
من  10 – 7سنوات

“حرة ألكون أنا” للمرحلة العمرية
من  10-7سنوات
عن برنامج “حرة ألكون أنا”

ً للمرحلة
هذا البرنامج التعليمي وضع خصيصا
العمرية من  10 -7سنوات ليساعد المشاركات
حول العالم فى تكوين فكرة عن الثقة
الجسدية و الجمال و التى سوف تؤثر عليهن
فيما بعد فى حياتهن.
“حرة ألكون أنا” يوضح للمشاركات أنه ال توجد
صورة واحدة للجمال ،و ان ما بداخلنا أهم
من المظهر الخارجى.
يشرح برنامج «حرة ألكون أنا» للمرحلة
العمرية من  10-7سنوات فكرة ترويج المجتمع
لتعريف ضيق و غير واقعي لمفهوم الجمال،
كما يساعد البرنامج المشاركات على استكشاف
الحقيقة وراء هذه الصورة الخادعة و يمكنهن
من مواجهتها و يعزز لديهن فكرة ان الشكل
هو مجرد جزء من اإلنسان و جانب واحد من
حقيقته.
هذا يمكن الفتيات من تحدى مفهوم قولبة
الجمال ،و يبنى لديهن الثقة و المرونة
الكافية لمواجهة المخاوف و التساؤالت
المتعلقة بالمظهر فى حياتهن مستقبالً.
يستخدم برنامج «حرة ألكون أنا» أنشطة
إيجابية بناءه لتعزيز الثقة بالنفس و
تقدير الذات.
حيث يتيح الفرصة للمشاركات للتعبير عن
أرائهن و الثقة بقدراتهن و مشاركة افكارهن
مع قريناتهن بحرية.
يساعد ذلك المشاركات على تحديد هويتهن و
زيادة مهاراتهن فى التواصل مع العالم من
حولهن.
ً ،يتيح برنامج “حرة ألكون أنا”
و أخيرا
للفتيات فرصة تولى زمام المبادرة و
القيادة فى مجتمعاتهن عبر مشاركة ما
تعلمنه من البرنامج مع األسرة و األصدقاء.
يمكن تنفيذ األنشطة فى مجموعات البنات فقط
 ،او فى المجموعات المختلطة من البنين
و البنات ،مع إمكانية تعديل االنشطة حسب
الموقف .حيث يمكن ان يتشارك الجميع فى
تنفيذ العديد من االنشطة ،بينما يتم تقسيم
الفرقة لمجموعات من البنين و البنات عند
تنفيذ البعض األخر.

صفحة 2

يتعلم املشاركني فى املرحلة العمرية من
 10-7سنوات ما يلي:
ما بداخلنا هو األهم .

ال توجد طريقة واحدة لتكونى جميلة ،بل
هناك طرق عديدة.
هناك تباين هائل فى مقاييس الجمال حول
العالم
يستخدم اإلعالم مفهوم ضيق للجمال للترويج
لبعض السلع.

ً
الصور التى تشير للجمال فى اإلعالم غالبا
ما تكون غير حقيقية
تقديرنا النفسنا و لقدراتنا هو السبيل
لبناء ثقتنا الجسدية
مشاركتنا لرسالة الثقة الجسدية مع األصدقاء
يجعلنا نشعر بالثقة و التمكين فى مجتمعنا

إستخدام برنامج “حرة الكون انا”

قبل البداية فى تنفيذ البرنامج ،يرجي
أن تقوم القائدات و مساعدات القائدات و
المتطوعات ممن سيشاركن فى تنفيذ أنشطة
البرنامج بقراءة دليل القائدات بعناية.
تعرض صفحة  10فى دليل القائدات كيفية
ً
استخدام كتيب األنشطة الذى تم وضعه خصيصا
ليساعدك على فهم كيفية إجراء النشاط،
و يتضمن “وسائل المساعدة” و إرشادات
للقائدات.
«حرة ألكون أنا» هو برنامج عالمى تشارك فيه
ماليين المرشدات وفتيات الكشافة حول العالم
الالتي يقمن بنفس األنشطة التى ستمارسها
مجموعتك.
ومن خالل مشاركتك الرسائل التي ستطلقها
مجموعتك أثناء تنفيذ برنامج “حرة الكون انا”
يمكنكن المشاركة في الثورة العالمية للثقة
بالجسد و التى تهدف إلى حشد أصوات ماليين
الفتيات و الشابات لدعم ثقافة االختالف و
مواجهة قولبة الجمال فى شكل واحد.
زورى موقع  www.free-being-me.comو
شاركى تجربة فرقتك فى برنامج “حرة
الكون أنا” مع فرق اخرى حول العالم.

تحصل المشاركات فى أنشطة برنامج «حرة الكون أنا»
 ،الالتى يقمن بتنفيذ المشروع الميدانى النهائى
بتوصيل رسالة البرنامج الثنين من قريناتهن على
األقل ،على شارة «حرة الكون انا».هذه الشارة هى
مكافأة تشجيعية ألفراد فرقتك كما انها وسيلة تساعد
الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة على
حصر عدد المشاركات فى البرنامج حول العالم.
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قبل أن تبدأى:
الصديق السرى وصناديق الكنز
يمكن استخدام األفكار التالية أثناء تنفيذ
ً
ً و تشويقا
أنشطة البرنامج لجعله اكثر مرحا
ً للحصول على شارة
 .هذه األنشطة ليست شرطا
المشاركة بالبرنامج و يمكن تطبيقها قبل أو
أثناء تنفيذ أنشطة “حرة الكون أنا”
تعرفي على كيفية الحصول على شارة المشاركة
من دليل القائدات

حائط “حرة
ألكون أنا”....

نسقى مكان لحائط “حرة أل
كون أنا” فى بداية البرنامج
وهو عبارة عن
مساحة متاحة للفتيات لوضع
عبارات أو صور تؤثر فيهن
بشكل إيجابي
و تدعمهن على مدار البرنا
مج .ويمكن للمجموعة التقاط
صورة مع هذا
الحائط فى نهاية البرنامج.
شاركى صورة
حائط مجموعتك على الموقع
www.free-being-me.com

شاركى

الصديق السرى .يتم فى بداية
البرنامج تعيين صديقة سرية
لكل مشاركة من بين أفراد
المجموعة بشكل عشوائي
بدون إخبار هذه الصديقة،
خالل البرنامج،
على المشاركة أن تدعم صديق
تها لجعلها تشعر بالرضا عن
نفسها بطرق ت
بتك
رها المشاركة بدون الكشف
عن هويتها لهذه الصديقة.
احرصي على أن
تعي جميع المشاركات أن على
الصديقة السرية أن ال تركز
على المظهر ولكن على الصفات
صناديق الكنز
بداخلي
فى بداية
البرنامج تقوم المشاركات ب
صنع صناديق صغيرة باستخدام
األع
مال
اليدوية،
خالل البرنامج ،ت
قوم
كل
مشاركة بوضع رسالة
إيجابية لمشاركة أخرى فى
صندوقها تركز
على
جوانب إيجابية فى شخصي
تها او تصرف حميد تقوم به
دون أن
تكتب إسمها على رسالتها.
فى نهاية
البرنامج يكون لدى كل مشا
ركة مجموعة من الرسائل داخل
الصندوق ال
خاص بها تمثل صفات حميدة و
جو
انب
إ
يجا
بية
فى
ش
خصي
تها شعر
بها من حو
لها و عبرن لها عنها ،و ت
مثل الكنز الموجود بداخلها.
عرض فيلم

قالدة “الصديقة
المخلصة” (من
منطقة الجزر
األلف)

صفحة 3

قبل بداية الب
رنامج ،يمكن عرض فيلم مناسب
للمجوعة عن فتاة أو امرأة
إيجابية صادقة
مع نفسها وواثقة بقدراتها.
ا
(يمكن االستعانه بأحد أفالم
لكرتون مثل فيلم ديزني/بيك
سار «شجاعة  »Braveأو غيره)
في
هذا الفيلم يم
كنك مناقشة كيف كان متوقعا
ً أن تكون ميريدا وماذا
فعلت لتظل صادقة مع نفسها

قبل بداية البرنا
مج ،تصنع القائدات المشار
كات
ق
الئد
من
ال
خرز
ألنف
سهن
بها خمس حبات كل
حبة عليها كلمة من عبارة
(أنا صديقة محبة و مهتمة
باألخرين) و ير
تدي
نها خالل البرنامج.
و عندما تقوم إ
حدى المشاركات بالقيام بم
وقف إيجابي داعم لصديقة لها
بالفعل أو القول ت
خلع إحدى القائدات القالدة و
تعط
يها
لل
مشا
ركة
لتر
تدي
ها،
بعدها تحرص ال
مشاركة على تمرير القالدة
ل
مشا
ركة
ا
خرى
فى
ال
برنامج
وهكذا ،تت
نقل القالدة بين المشاركات و
القائدات طوال البرنامج.
يجب شرح ف
كرة
القالدة
فى بداية البرنامج أوالً
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الجلسة األولى

“حرة ألكون أنا”
اجللسة األولى
يحوز األشخاص حول العالم على التقدير ألسباب
عديدة ،أحدها هو الجمال الذى يتم تعريفه
بطرق مختلفة،
فلماذا يشجع مجتمعنا مظهر وحيد ومحدود
للجمال؟
تتمكن المشاركات فى البرنامج من تحديد
التعريف الخاص بالجمال فى مجتمعاتهم و

مقارنة ذلك بتعريفات مختلفة للجمال من مناطق
مختلفة بالعالم.
هذه الجلسة هى إعداد للمشاركات لمواجهة فكرة
قولبة الجمال و تحديده فى تعريف ضيق ،و
تشجيعهم على عدم التقيد بهذه الصورة النمطية
للجمال

خريطة اجللسة:

النشاط
أهال بكم فى “حرة ألكون
أنا”
تعهد المشاركة
اإلتفاق على قواعد
المشاركة الخاصة
بالفريق

 15دقيقة

لوحة لكتابة
قواعد المشاركة

التفاوض
العمل الجماعى

وعاء الذهب

 10دقيقة

من هى األميرة؟

 15دقيقة

دوائر صفراء أو
ذهبية من الورق ،
أقالم  ،وعاء
أوراق  ،أقالم ،
نموذج 1.1

الثقة بالنفس ،
المشاركة
مهارات التحليل و
االستنباط ،المالحظة
البصرية

الجمال حول العالم

 10دقيقة

نموذج 1.2

معرض صور “حرة ألكون
أنا”

 10دقيقة

أقالم و أوراق

إكتساب معارف
ثقافية واسعة
اإلبتكار و اإلبداع

نموذج 1.3

التفكر و التأمل

المهمة الشخصية
قدوة من الواقع

صفحة 4

الزمن

االدوات المطلوبة

المهارات المكتسبة

 5دقيقة
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الجلسة األولى

مرحب ًا بكم فى
“حرة ألكون أنا”
تقديم برنامج “حرة ألكون أنا” لفريقك

 15دقيقة
قومى بشرح التالي:
فى الجلسات الخمس المقبلة سوف نقوم ببعض
األنشطة لنتعلم كيف يمكننا ان نشعر بثقة
أكبر فى مظهرنا.
الشعور باالعتزاز و السعادة بما نبدو عليه
يطلق عليه “الثقة الجسدية”
يدور برنامج «حرة ألكون أنا» حولكن و حول
احتياجاتكن.
سوف نطبق أفكاركن لمساعدة االخرين على
الشعور بالثقة الجسدية.
المرشدات و فتيات الكشافة حول العالم
يشاركن فى برنامج “حرة ألكون أنا”،و
يحرصن على مشاركة الرسائل التى يتعلمنها
من البرنامج مع زميالتهن ليبدأن موجة من
الثقة بالنفس تمتد حول العالم.عندما
تشارك كل المرشدات و فتيات الكشافة فى
العالم فى نقل هذه الرسالة ،فذلك يعني
 10مليون صوت يوجهن رسالة موحدة للعالم
بأسره.
بإتمام االنشطة و تنفيذ الخطة الميدانية
النهائية للبرنامج سوف تحصلن على شارة
“حرة ألكون أنا”

شارة
ألكو حرة
ن
أنا

صفحة 5
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الجلسة األولى

تعهد املشاركة.

 15دقيقة

الهدف
تعبر كل مشاركة عن موافقتها على المشاركة
و االستمتاع بالبرنامج ،ليصلن إلى أقصي
استفاده فى مجال الثقة الجسدية.

كيفية تنفيذ النشاط
اجمعى فرقتك على شكل دائرة .وجهي لهن
الشكر لحضورهن و اطلبي منهن ان يعبرن
بصيحة عن استعدادهن و حماسهن للمشاركة فى
الجلسة األولى من “حرة ألكون أنا”

نظرة سريعة:

تك ليعبرن عن
قودى فرق
اركة فى “حرة
حماسهن للمش
ألكون أنا”

األدوات
المطلوبة:

اى أدوات مطلوبة
ال توجد

“هل انتن مستعدات للمشاركة و االستمتاع
بأولى جلسات حرة ألكون انا؟”
الموافقة تصيح :

إقتراحات:

“نعم مستعدة”

تذكرى أنه يمكنك استخدام وسائل
المساعدة (المكتوبة بخط مميز) لتساعدك
على توصيل الرسائل األساسية للبرنامج
بفاعلية .يمكنك إعادة صياغة الجملة مع
الحفاظ على مضمونها.
شجعى كل مشاركة على اإلنخراط فى
النشاط .يمكنك االستعانة بدليل
القائدات لمزيد من المعلومات عن كيفية
تنفيذ ذلك.
إلضافة مزيد من المرح للنشاط ،يمكنك ان
تطلبي من كل مشاركة أن تكون إجابتها
بنعم مصحوبة بحركة.
على سبيل المثال ،قفزة ألعلى أو وثبة
لداخل الدائرة أو التلويح باأليدى في
موجة مكسيكية بأن ترفع كل مشاركة يدها
الواحدة تلو األخرى في تسلسل.
يمكن ابتكار حركة جديدة كل مرة يؤدى
فيها تعهد المشاركة عند بدء كل جلسة
من جلسات البرنامج.

صفحة 6
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الجلسة األولى

قواعد املشاركة
اخلاصة بالفريق

 10دقائق

قبل البدء فى تنفيذ البرنامج يتم االتفاق
عل قواعد يلتزم بها الجميع ليشعرن
باالرتياح و الثقة فيما بينهن.
اطلبي من أفراد المجموعة و القائدات
ً.
االتفاق على هذ القواعد معا
عندما يتفق الجميع على قواعد المشاركة ،
تكتب و توضع فى مكان تنفيذ البرنامج على
مرأى من الجميع.

فيما يلي مثال ملا ميكن ان يتم االتفاق عليه
من قواعد:

سوف نبذل جهدنا للمشاركة
بفاعلية
سوف نستمع لألخرين
سوف نستمع للقائدات
سوف نتعامل بود مع بعضنا
البعض طوال الوقت
سوف نحترم أراء األخرين
سوف نطلب الدعم من القائدات
عند الحاجه

صفحة 7

إرشادات:
هذا النشاط فرصة رائعة للمشاركات
لممارسة المهارات القيادية عن طريق
التشاور مع بعضهن البعض .شجعى الجميع
على المشاركة فى هذا النقاش.
ذكرى مجموعتك بهذه القواعد مع بداية
كل جلسة من “حرة ألكون أنا”
إذا كان لمجموعتك قواعد عامة للمشاركة
فى االنشطة بوجه عام ،يمكنك االستعانة
بها و مناقشة أفراد المجموعة إذا
ماكانت تحتاج اى تعديل او إضافة.
إذا لم يكن لمجموعتك قواعد عامة
للمشاركة ،فهذه القواعد التي ستخرجن
بها من شأنها أن تكون أداة جيدة
تستخدمها المجموعة فى األنشطة اإلرشادية
األخرى.
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الجلسة األولى

وعاء الذهب –

لعبة من أيرلندا

 10دقائق

الهدف
تتعلم المشاركات ان بداخل كل فرد ما
يميزه ،و ان ما بداخلنا له القيمة االهم و
االكبر.

نظرة سريعة:

فتاة بمشاركة
تقوم كل
المجموعة بشيئ
باقى
ً بداخلها
تبره هى مميزا
تع
ص) و تضعه فى
(كنزها الخا
وعاء الذهب.

كيفية تنفيذ النشاط
 تجلس المشاركات على شكل دائرة كبيرة وتتوزع القائدات بينهن،

األدوات
المطلوبة:

الورق الذهبي أو
قطع من
على شكل دوائر ،
األصفر
 ،إناء يمثل وعاء
أقالم
الذهب.

ّى
فى أيرلندا ،هناك اسطورة شهيرة عن جن
يمتلك كنز هائل يضعه فى وعاء قديم مخبأ فى
نهاية قوس قزح.
ّى .مع الفارق
جميعنا مميزون ،مثل كنز الجن
ً موجود بداخلنا ،كأن
انه ما يميزنا حقا
ً
نكون شجعان او أوفياء أو محبين .أحيانا
نخفى كنوزنا بداخلنا و لكننا األن نريد ان
نشاركها مع بعضنا البعض.
تعطى كل مشاركة دائرة صفراء (قطعة من
الذهب) تكتب عليها على جهة إسمها و على
ً بداخلها.
الجهة األخرى شيئ تظنه مميزا
قد يكون مهارة تجيدها مثل التسلق او
الرسم او اهتمامها بالعلوم.
و قد يكون صفة شخصية ،كالصبر أو حب
المعرفة او المغامرة.
قد تحتاج القائدة لمساعدة المشاركات األصغر
ً على فهم المطلوب كتابته
ً فرديا
سنا
 .تجمع قطع الذهب كلها فى
تخلط بشكل عشوائى ،ثم يمرر
المشاركات فتختار كل واحدة
تقرأ للجميع اسم صاحبتها و
و تعطى الورقة لصاحبتها مع
تحية.

صفحة 8

الوعاء و
الوعاء على
ً و
ورقة عشوائيا
الصفة المكتوبة
ابتسامة أو

عندما تسترد كل مشاركة قطعة الذهب الخاصة
بها  ،اطلبي منهن أن يصحن بصوت واحد “نحن
ً رائعات”
جميعا
كل منا مميزة بشكل مختلف و اختالفنا
هو ما يجعلنا متفردات .احتفظن بكنوزكن
لتتذكرن أن لكل منكن سبب يجعلها مميزة.

إرشادات:
هذه اول مرة تتشارك فيها أفراد فرقتك
ً ،وقد تشعر بعضهن بالخجل.ساعديهن
سويا
بخلق جو من التشجيع و الدعم الهادئ
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من هى االميرة

 15دقيقة

الهدف
تعى المشاركات أنه هناك تعريف محدود
للجمال يضعه المجتمع.
إذا كانت المجموعة مختلطة من االوالد و
البنات ،يطلب من الفتيان رسم نموذج لصورة
االمير أو البطل الخارق.

كيفية تنفيذ النشاط
مالحظة للقائدات:
فى هذا النشاط نستخدم صورة ألميرة من
القصص الخيالية لمساعدة المشتركات على
تعريف المفهوم الضيق للجمال الذى يروج له
المجتمع.
بما أن المشاركات صغيرات السن وربما لم
يتعرضن لرسائل اإلعالم بشكل كبير ،فإن
النشاط يركز على أنه ال يجب أن تبدو الفتاة
بشكل محدد لتكون جميلة و ان هذه الفكرة
غير حقيقية و غير مقبولة بدون الدخول
فى تفاصيل اكثر عن أسطورة الشكل المثالى
وخصائصها.
 تقسم المشاركات لمجموعات صغيرة من اعمارمتباينة ،تعطى كل مجموعة ورقة كبيرة و
أدوات للرسم ،يطلب من كل مجموعة رسم
شخصية ألميرة من الحكايات الالتى يعرفنها
فى خالل  5دقائق ،شجعى الفتيات على النقاش
فيما بينهن حول كيف يبدو شكل هذه األميرة
(العيون ،الشعر )...،مع التركيز على
المالمح الشكلية أكثر من المالبس التى
ترتديها األميرة.
بعد الرسم ،يجلس الجميع فى دائرة واحدة و
تجمع اللوحات فى المنتصف
في ورقة أخرى أكتبي في أعالها “ األميرة
المثالية”

صفحة 9

نظرة سريعة:

صغيرة ،تقوم
 فى مجموعاتصورة ألميرة،
لمشاركات برسم
ا
خاللها الصفات
و يوضحن من
تساعدهم على
المشتركة التى
الضيق للجمال
تشاف التعريف
اك
له المجتمع.
الذى يروج

األدوات
المطلوبة:

م ،لوحة كبيرة من
أدوات رس
لكل مجموعة صغيرة
ورق الرسم
 ،نموذج 1.1

انظرن إلى كل هذه الرسومات الرائعة !
هل تعتقدن أن األميرات يتشابهن فى المالمح و
الشكل؟ دعونا نرى كيف يمكننا اكتشاف أوجه
الشبه.
أكتبي كل سمة من السمات التي تكتشفها
المشاركات.
وفي حال إذا لم يستطعن إيجاد التشابه،
ساعديهن بطرح أسئلة مثل ”:هل جميعهن طويالت
القامة أم قصيرات؟”” كيف يبدو جسدها؟”
عندما تنتهي المجموعة من وضع القائمة،
قومي بإعادة قراءة السمات المكتوبة عليهن
مرة اخرى.
حسب ما ذكرتن ،فإن األميرة المثالية هى
من تتسم ب........
(اقرأى عليهن الصفات المكتوبة بالقائمة)
ناقشي مع مجموعتك األسئلة التالية ،و شجعي
ل
المشاركات على اإلجابة على األسئلة بصوت عا ٍ
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من هى االميرة

 15دقيقة

)تابع(

ً أن جميع األميرات
أليس غريبا
تتشابهن فى الشكل؟
نعم!

ّى صور االميرات
فى نهاية هذا النشاط ،نح
ً .حيث يمثلن صورة غير واقعية يروجها
جانبا
المجتمع للجمال وال يجب ان تعرض خارج سياق
هذا النشاط.

إرشادات:

أين يمكن أن نجد مثل هؤالء األميرات؟
اإلعالم ،التليفزيون ،لعب األطفال ،
المشاهير...

إذا وجدت المشاركات صعوبة فى الرسم،
يمكنك االستعانه بالصور الموجودة فى
صفحة  43لمساعدتهن

فى الحياة الحقيقية ،هل تمتلك كثير
من الفتيات هذه المواصفات الشكلية؟
ال

أثناء قيام المجموعات برسوماتهم،
قومي بمساعدتهم من خالل طرح أسئلة
وهكذا يأتون بسمات يرغبون في إظهارها
في رسوماتهم ،فعلى سبيل المثال“ :ما
طولها؟”  “ ،ماهو شكل عينيها؟” “ ما
ً على تسمية
شكل جسمها؟” .شجيعهن أيضا
تلك الخصائص إذا رغبن فى ذلك.

ً ،نجد ان العالم من حولنا
أحيانا
يخبرنا بأن هناك طريقة واحدة لتكوني
ً محاولة
جميلة ،ويجب علينا جميعا
مطابقة هذا المظهر.
فالطريقة التي تظهر بها األميرات في
األفالم وعلى شاشة التليفزيون تبعث
ً برسالة مفادها انه يجب
إلينا دائما
ً أن
على الفتيات و الشابات جميعا
يظهرن بشكل معين ليصبحن جميالت.

عند إعداد القائمة التى تحوى الصفات
المشتركة ،حفزي المجموعة على التركيز
على السمات الجسدية واستخدمي أسئلة
لمساعدتهم لكى يحددوا هذه السمات
بدقة ،مثالً“ :هل هناك تشابه فى شكل
العيون؟ ...ماهو وجه التشابه؟”

هل تعتقدن أنه هناك طريقة واحدة
لتكون الفتاة جميلة؟
ال
أنتن على صواب .في الواقع ،دائما ما
يقال لنا أن هناك طريقة واحدة فقط لتكوني
جميلة .فالقائمة التي قمتن بكتابتها تصف
ُ داخل مجتمعنا.
المظهر الذى ينتشر كثيرا
لكن هذا ليس صحيح – هناك العديد من الطرق
لتكوني جميلة؛ فليس هناك شئ يسمى الشكل
المثالى!
قومى بشطب كلمة “األميرة المثالية” التى
ً على رأس قائمة المواصفات.
وضعتيها مسبقا
نحن على يقين بأنه ليس هناك طريقة واحدة
لتبدي جميلة ،ألننا حتي في هذه المجموعة
ً إذا
نبدو مختلفين ويصبح ذلك أكثر يقينا
سافرتي في أماكن مختلفة من العالم .لذلك،
دعونا نستكشف كيف يوصف األشخاص بالجمال حول
العالم!.

صفحة 10

األميرة
املثالية
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الجلسة األولى

اجلمال حول العالم
الهدف

لفت انظار الفتيات ألفكار مختلفة عن الجمال
من مختلف أنحاء العالم و من فترات تاريخية
مختلفة لتتضح لهن فكرة أنه هناك أكثر من
مفهوم واحد عن الجمال.

كيفية تنفيذ النشاط
اشرحى للمجموعة انهم سيلعبون لعبة ليكتشفوا
كيف تختلف رؤية الجمال من مكان ألخر حول
العالم و عبر الزمن.
ضعي عالمة “ صواب” على جهة من مكان تنفيذ
النشاط وعالمة “ خطأ” على الجهة األخرى.
أجمعى الالعبات في المنتصف وأخبريهم بأن “
يثبتوا “ – اى أن يقفن بال حركة.
قومي بقراءة حقائق عن الجمال ( الجزء
المكتوب بخط بارز) من الورقة . 1.2ينبغي
على الالعبات االستماع إلى العبارة كاملة
دون تحرك ثم يقرروا بشكل فردي ما إذا كانت
العبارة صحيحة أم خاطئة.

 10دقائق
نظرة سريعة:

لمشاركات لعبة
تمارس ا
بشكل تفاعلي،
صواب أو خطأ)
(
مفهوم الجمال
علمن حقائق عن
تت
ل
يف يتباين هذا
ول العالم ،وك
ح
ختالف الزمان و
المفهوم با
المكان.

األدوات
المطلوبة:

حقائق عن الجمال
نموذج 1.2
الفتات تحمل كلمات
حول العالم،
“صواب” و “خطأ”

أمنحى الالعبات بضع ثوانى التخاذ قرار في
أذهانهن ثم أطلقى صيحة “ تحركن!”
يجب على الالعبات الجري إلى الالفتة فى
الجهة التي يخترنها ويثبتن مرة أخرى.
بمجرد ان تختار كل العبة العالمة التي
تريدها ،قومي بقراءة المعلومات أسفل
الحقيقة السابق ذكرها من حقائق الجمال.
أحضري الالعبات ثانية إلى المنتصف وأبدئي
من جديد.
ّري الالعبات بعدم إتباع ما يفعله اآلخرون
ذك
–بل ينبغي أن يقررن بانفسهن !
إذا وجدت المشاركات صعوبة فى ذلك ،يمكنك
أن تطلبي منهن أن يغمضن أعينهن و يتحركن
خطوة لألمام إذا اخترن االجابة ب “نعم” و
خطوة للخلف إذا اخترن االجابة ب “ال”
وفي الواقع ،جميع الحقائق صحيحة – لكن
ً!
احتفظي بهذا سرا

صفحة 11

هل شعرتن بالمفاجأة كون العبارات
كلها صحيحة؟ ما هو اكثر ما اصابكن
بالدهشة؟
لقد اكتشفنا األن أن المجتمعات على مستوى
العالم في الماضي والحاضر لديها الكثير
من المفاهيم المختلفة عن الجمال.
ً حول
فكري فى القائمة التي وضعناها سويا
كيف تظهر األميرات في األفالم وعلى التلفاز.
ً بأن القائمة تخبرنا
هل يمكننا االعتقاد حقا
الحقيقة -و ان هناك طريقة واحدة فقط
ً
لتكونين جميلة ،ومتى يصبح الجمال مختلفا
على مستوى العالم؟
ماذا تعتقدن؟

شجعى المشاركات على ان يجبن بصوت عالي
بكلمة “ال”
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معرض صور
“حرة ألكون أنا”

 10دقائق

الهدف
تتسع مدارك الفتيات فى رؤيتهن ألنفسهن و
لالخرين ،و يشعرن بامتنان اكبر لما منحن من
نعمة الجسد و ما يمكنه ألجسادهن أن تؤدى من
انشطة و مهام.
لقد تعلمنا أنه فى مختلف البلدان
الرسالة التى تحمل مفهوم الجمال مختلفة من
بلد ألخر .لذلك ،يمكننا أن نرى أنه ليست
هناك طريقة واحدة لتبدو الفتاة جميلة.
دعونا األن نعبر عن امتناننا لكوننا مميزات
– فالتميز ليس فقط بالشكل .فما بداخلنا
ً
هو االهم .هناك أشياء عديدة تجعلنا جميعا
رائعات و مميزات.
يطلب من كل فتاة رسم لوحة بسيطة تمثل فيها
نفسها و هى تقوم بنشاط جسدى محبب لها
(ممارسة رياضة ،احتضان األم ،الربت على
حيوان أليف )...و تكتب فوق الرسمة عبارة
تشرح ما تفعله و ماهو المميز بجسدها الذى
مكنها من ممارسة هذا الفعل المحبب لها.
مثال:
أنا أركض ،و سعيدة بأن لدى ساقان قويتان
تجعالنى أصل أينما شئت.
أنا ألعب مع أختى  ،و سعيدة أن لدى ذراعان
تمكنانى من احتضانها .هذا يعني لي أنى
إنسانة طيبة و محبة لألخرين.
تشجع القائدة كل فتاة على عرض اللوحة على
زميالتها فى المجموعة و قراءة ما كتبته لهن
و تظهر القائدة الحماس لما ستعرضه الفتيات
و تشجعهن على دعم بعضهن البعض
 يمكن تعليق اللوحات فى مكان تنفيذالبرنامج مع كتابة عبارات داعمة مثل :أنا
رائعة ،انا مميزة ...و غيرها.

صفحة 12

نظرة سريعة:

ً للصور
نظمى معرضا
مة التى تحفز
المله
ات على الشعور
الفتي
بالتميز

األدوات
المطلوبة:

ات رسم  ،قطعة من
أدو
لورق لكل مشاركة.
ا

أشكرى الجميع على مشاركتهن لصورهن ،و نظمى
المجموعة إلى ثنائيات.
إذا كانت هناك جوانب عديدة بداخلنا تجعلنا
مميزات ،فهناك ايضا أشياء رائعة بإمكان
اجسادنا ان تؤديها و ال يوجد شكل موحد يجب
ً أن نبدو عليه!
علينا جميعا
هذه الرسالة الرائعة يجب ان نتشاركها
مع االخرين لنجعلهم يشعروا بثقة اكبر فى
انفسهم.
يمكنكن ممارسة ذلك االن ،أخبري صديقتك أنه
ال توجد طريقة واحدة لتكون جميلة و ان ما
بداخلها هو األهم.
اتركى الصور معروضة طوال مدة برنامج “حرة
ألكون انا” ما امكن ذلك.

إرشادات:

حاولى تنفيذ “معرض صور حى” ،بمعنى انه
يمكنك ان تعطى المشاركات بضع دقائق
الستخدام مهاراتهن فى التمثيل الصامت،
و شجعيهن على إبتكار أفكار لرسائل
إيجابية و معبرة.
عندما تقوم كل المشاركات باتخاذ وضع فى
هذا األداء الصامت ،يقف الجميع فى شكل
دائرة ثم تشير القائدة إلى كل واحدة
لتعرض نموذج األداء الذى اختارته و
على باقى أفراد المجموعة تخمين ما هى
الرسالة التى تريد توصيلها بتمثيلها
الصامت .كما يمكن لكل مشاركة أن تشرح
فكرتها بنفسها و تتشارك الفتيات فى
الرسائل اإليجابية.
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املهمة الشخصية:
قدوة من الواقع.
الهدف
تتعلم المشاركات أن ما يبدو عليه األشخاص
ليس سوى جزء فقط من هويتهم ،بينما تشكل
الجوانب األخرى قدر كبير من االهمية عند
تكوين صداقات أو عند إختيار قدوة يحتذى
بها..

كيفية تنفيذ النشاط
يطلب من كل مشاركة التفكير فى شخصية
تعتبرها قدوة أو مثل أعلى ،ورسم صورة أو
كتابة فقرة أو إحضار صورة لهذه الشخصية
تحضرها معها للجلسة القادمة ،وتكتب مع
الرسمة أو الصورة لماذا تعتبر هذه الشخصية
قدوة لها .الفتة أنظار الفتيات أنه يجب أن
يكون اختيار القدوة بناء على شخصيتها أو
أفعالها ال على مظهرها.

 5دقائق
نظرة سريعة:

المشاركة صورة
تختار
ها تعرفها فى
قدوة تحتذى ب
ل
صديق أو أحد
الواقع مثل:
ة .ثم يشاركن
أفراد األسر
المجموعة في
قدوتهن مع
جلسة القادمة.
ال

األدوات
المطلوبة:

ذج قدوة من الواقع
نمو
1.3

إرشادات:

حيث ان هذا النشاط هو المهمة الشخصية
األولى ،فهي فرصة جيدة لتذكير اآلباء
واألمهات ببرنامج “ حرة الكون انا”
وكيف يمكنهم مساعدة أطفالهم في إتمام
البرنامج .ال تنسى مشاركة خطاب أولياء
االمور بصفحة  20بدليل القائدات.
ذكرى أولياء األمور بأنه على اطفالهم
أن يختاروا قدوة بناء على الشخصية و
ما تفعله و ليس لما تبدو عليه.

قدوتى
الحسنة
صفحة 13
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الجلسة الثانية

“ حرة ألكون أنا”

الجلسة الثانية

الشعور بأن هناك وسيلة واحدة لتبدين جميلة
والقلق من محاولة الوصول لهذا المظهر قد
يخلق الكثير من الضغوط علينا؛ األمر الذي
يجعل من الصعب بالنسبة لنا الوصول إلى
قدراتنا واالستمتاع بالحياة على أكمل وجه.

لذلك ،تساعد هذه الجلسة المرشدات وفتيات
الكشافة على فهم هذه الضغوط وممارسة بعض
الطرق التي من الممكن أن تبني لديهن
المرونة وتؤسس لفكرة أن التنوع هو الجمال
وأن المظهر ليس هو كل شيئ.

خريطة اجللسة:

النشاط
ترحيب

 5دقائق

ال يتطلب أى ادوات

الدمية “بيليال”

 10دقائق

بطانية و دمية مرنة /
كرة لكل مجموعة

العمل الجماعى
 ،التنسيق

مشاركة:
المهمة
ال
شخصية
“قدوة من الواقع”

 10دقائق

إستكمال نموذج قدوة من
الواقع  ،مكان خالى على
الحائط  ،دبابيس  /شريط الصق
 /عجينة الصقة (بلوتاك)

التحدث بحرية ،
دعم االخرين

يحكى ان

 15دقيقة

نهاية سعيدة
المهمة الشخصية:
أنا احب نفسي

صفحة 14

الزمن

االدوات المطلوبة

المهارات المكتسبة

 15دقيقة
 5دقائق

نموذج  ، 2.1أقالم و أوراق،
زهر أو نرد  ،لوحة كبيرة
من الورق لكل مجموعة من 8
مشاركات ،صمغ.
صور للفأر “جيلي” من
النشاط السابق ،أوراق و
أقالم ،زهر (نرد)
نموذج 2.2

اإلنصات ،
التعاطف ،
اإلبتكار ،
العمل الجماعى

العمل الجماعى،
اإلبتكار
التفكير و
التأمل ،الثقة
بالنفس
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مرحب ًا بكم فى اجللسة الثانية
من “حرة ألكون أنا”

 5دقائق

ً
إجمعى المشاركات معا
في هذه الجلسة ،سوف نتعلم أكثر عن ما
الذي يحدث عندما يحاول األشخاص جاهدين
تغيير مظهرهم لكي يشبهون األميرة التي
تحدثنا عنها في الجلسة الماضية .وإن
االعتقاد بأن هناك طريقة واحدة لتبدين
جميلة يجعل الفتيات غير سعيدات .سوف نقوم
ً بممارسة تقديم المساعدة لآلخرين
أيضا
ليقدروا صفاتهم الجيدة ليستمتعوا بالحياة
دون الوقوع في محاولة للظهور بطريقة
معينة.
تعهد المشاركة

الهدف

نظرة سريعة:

كاملة ،قومى
كمجموعة
المشاركات كي
بقيادة
حماس والمتعة
يتشاركن ال
في برنامج “
حول المشاركة
رة الكون أنا”.
ح

األدوات
المطلوبة:

توجد ادوات مطلوبة
ال

ٍ على المشاركة
توافق كل مشاركة بصوت عال
بفاعلية واالستمتاع بهذه الجلسة من برنامج
“ حرة ألكون انا” .يساعد هذا االلتزام
الشفهي المشاركات على المشاركة بشكل أكثر
ً األمر الذي يؤثر بشكل كبير على ثقتهن
تفتحا
الجسدية.

كيفية تنفيذ النشاط
ً داخل دائرة ،اشكريهم
أحضري المجموعة معا
على حضورهم واطلبي منهم أن يعلنوا عن مدى
حماسهم واستعدادهم للمشاركة في هذه الجلسة
من برنامج “ حرة ألكون أنا”.
“هل انتن على استعداد للمشاركة فى انشطة
اليوم و االستمتاع ببرنامج “حرة الكون أنا”؟
اإلجابة بصوت عالى

“نعم مستعدات”

صفحة 15
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الدمية “بيليال” –

لعبة من أسبانيا

 10دقائق

الهدف
تختبر المشاركات متعة االحتفال بصفات
أصدقائهن الجيدة ومعرفة صفاتهن الشخصية.

كيفية تنفيذ النشاط
 تجلس المشاركات على شكل دائرة كبيرة وتتوزع القائدات بينهن،
تنضم القائدات للمجموعات و معهن بطانية/
مالءة فى مساحة تكفي لكل شخص ليمسك
بالحواف .قومى بوضع الدمية المرنة في
منتصف كل بطانية.
أشرحي إن هذه اللعبة يلعبها األطفال في
اسبانيا في بداية فصل الربيع.

تعلمي هذه األغنية البسيطة:
بيليال ،بيليال ،نحن نحبك،
نحن نحبك كما أنت،
بيليال ،بيليال ،نحن نحبك،
ً !
و كذلك نحب (إسم إحدى المشاركات) أيضا
تغني بهذه األغنية واستخدمي البطانية لرفع
ً في الهواء .وفي الشطر األخير،
الدمية عاليا
قولي اسم إحدى المشاركات بالمجموعة وتوقفى
عن تحريك البطانية.
بعد تسمية المشاركة تقوم هى نفسها بتكرار
أسمها ،وتذكر شئ ما تحبه من مهاراتها او من
صفاتها الشخصية.
على سبيل المثال :إذا كان الشطر األخير”:
ً!” ،تضيف أمل قائلة“ :
ونحن نحب أمل أيضا
أنا أمل ،وأنا أجيد السباحة”.
ثم تترك امل البطانية ،وتجري في اتجاه
عقارب الساعة حول الدائرة خلف بقية
المشاركات ،ثم تعودإلى مكانها وتمسك مرة
ثانية بالبطانية.
وهنا يأتي الجزء الممتع؛ حيث تقوم كل
مشاركة أخرى تجيد السباحة بمحاكاة أمل
بالجرى حول الدائرة في نفس الوقت!.
عندما يعود الجميع لإلمساك بالبطانية مرة
أخرى،يقمن بتكرار األغنية مع استبدال اسم
أمل باسم المشاركة التي على يسارها ،وهكذا.
شجعى كل مشاركة لتقول شئ ما تحبه عن
نفسها و لم يذكره أحد من قبل ،وشجعى بقية
المشاركات على أن يشاركن بالجري.
صفحة 16

نظرة سريعة:

ام بلعب لعبة
القي
ديمة للحث على
اسبانية ق
ابية عن نفسك
التفكير بإيج
وعن اآلخرين

األدوات
المطلوبة:

ية و دمية مرنة /
بطان
كرة لكل مجموعة

من الجيد أن تفتخرى بنفسك وبما
تجيدينه! ال تخافى من الجري وشجعي صديقاتك
ً!
على الجري أيضا
كرري التجربة حتى يتم ذكر اسم كل
المشاركات في األنشودة.

؟ما شعورك عندما تقولين شئ لطيف عن
صديقتك ؟
هل كان من السهل أن تقررى أن تجري
حول الدائرة أم ال؟
هل من الشائع أن تثنى على االخرين
لمظهرهم أو لما بداخلهم؟

إرشادات:

شجعي المشاركات على مساعدة بعضهم
البعض في التفكير باإلطراء وامنحيهم
وقت للقيام بذلك قبيل البدء في الغناء
مرة أخرى.
بيني مدى إدراكك إلمكانية كون الثناء
ً لكن صفي ذلك بأنه شي
على نفسك تحديا
جيد .يمكن أن توضحي بأنه في نهاية
برنامج “حرة الكون أنا” سوف تجد
المشاركات سهولة أكبر فى الثناء على
أنفسهن.
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مشاركة املهام الشخصية
“قدوة من الواقع”

 10دقائق

الهدف

نظرة سريعة:

من خالل مشاركة نماذج القدوة التى يحتذى
ً
بها ،تدرك المشاركات أن المظهر ليس مهما
في تكوين الصداقات أو في تقييم اآلخرين.

الفتيات فيما
 تتشاركوة من الواقع
نه من نشاط قد
نفذ
جلسة السابقة،
تم شرحه فى ال
الذى
ور أو رسومات
ما جمعن من ص
ويثبتن
فى اختيار كل
ئط و يتناقشن
على حا
منهن لقدوتها.

كيفية تنفيذ النشاط

األدوات
المطلوبة:

أجمعي المشاركات حول المساحة الجدارية
التي سوف يتم عرض الصور الخاصة بالمهمة
عليها.

من الواقع كامالً،
نموذج قدوة
لى الحائط ،أقالم،
مكان خالى ع
نة الصقة (بلوتاك)
شريط الصق ،عجي

ادعى المشاركات ليأخذن دورهن في:
عرض صورة/رسم القدوة الخاصة بهم.
قراءة العبارات التي قمن بإتمامها أسفل
الصورة.

وهكذا ،ما هو الشئ األكثر أهمية
بالنسبة لنا عند انتقاء أصدقائنا ؟
(شخصياتهم)

تثبيت صورة قدوتهن باستخدام دبابيس على
الحائط.

؟هل من الجيد أن نحب االخرين بسبب
مظهرهم ؟
(ال)

عندما تقوم كل مشاركة بعرض نموذج قدوتها،
أشكري المجموعة على مشاركتهم.

قدوة
حسنة
صفحة 17

قدوة
حسنة

قدوة
حسنة
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يحكى أن...
الهدف
تدرك المشاركات الجوانب األخرى من محاولة
محاكاة المظهر الذى يفرضه المجتمع للشكل
المثالى للجمال.

كيفية تنفيذ النشاط
استمعي إلى القصة لتعرفى أكثر عن الشخصيتين
قراءة القصة ( 5دقائق)
أطلبي من كل مشاركة الجلوس واالستماع
للقصة ،ثم قومي بقراءة القصة على
المجموعة.
يمكن أن تجعلى هذا النشاط تفاعلى أكثر من
خالل طلبك للمشاركات أن يقمن بقراءة أجزاء
من القصة أو محاكاة بعض المواقف مثل:
غسيل جيلي لفروها أو قفز ميلي بقوة فى
الماء.
رسم الشخصيات ( 5دقائق)
إعطى المشاركات الورق واألقالم قسِّمي
المجموعة إلى مجموعات صغيرة من اثنتين
وأطلبي من كل مجموعة أن تقوم برسم
الشخصيتين الرئيستين ،الفأرة ميللي و
الفأرة جيللي.

مناقشة الشخصيات ( 5دقائق)
ً
أطلبي المجموعات الصغيرة أن تنضم معا
في مجموعات أكبر مكونة من حوالي ثمانية
مشاركات.
ينبغي أن يكون هناك قائدة مع كل مجموعة.
ضعى صور الفأرة ميللي على األرض
ً أن تخبرننا بشئ عن شخصية
هل يمكنكن جميعا
ميللي؛ كيف هي أو ماذا تحب القيام به؟
اطلبى من المشاركات ،واحدة تلو األخرى،
ً يساعد فى بناء صورة لشخصية
أن تقول شيئا
ميللي.
ضعى صور الفأرة جيللي على األرض
ً أن تخبرننا بشئ عن شخصية
هل يمكنكن جميعا
جيللي؛ كيف هي أو ماذا تحب القيام به؟
اطلبى من المشاركات ،واحدة تلو األخرى،
ً يساعد فى بناء صورة لشخصية
أن تقول شيئا
جيللي.
تحدثى عن:
فى مجموعات صغيرة ،ناقشي التالى:
صفحة 18

 15دقيقة
نظرة سريعة:

قصة توضح أن
شاركي
بالتركيز بشكل
القيمة ليست
على المظهر.
كبير

األدوات
المطلوبة:

 ،2.1أوراق ،اقالم
نموذج
زهر (نرد) ،لوحة
تلوين،
بيرة من الورق لكل
ك
عة من  8مشاركات،
مجمو
صمغ.

في القصة ،ما الذي تفوته الفأرة جيلي
بسبب قلقها من مظهرها؟
لماذا تحاول الفأرة جيلي جاهدة ان
تغير من مظهرها؟
برأيك ،ما هو الشعور الذى تشعره
جيللي بسبب هذه التصرفات؟
فى اعتقادك ،ماذا تحاول هذه القصة ان
توضحه لنا؟
هل سماعك لقصة جيللي و ميللي يجعلك
تفكرين بشكل مختلف بشأن رؤيتك انت
لنفسك؟
ينبغي عليك الوصول إلى المرحلة التى تعي
فيها المشاركات ما يلي:
االختالفات ما بين الشخصيات
أن جيللي تشعر بضغط نتيجة ما تراه فى
وسائل اإلعالم.
إحساس جيللي بانها يجب أن تظهر بمظهر
معين يجعلها غير سعيدة ،كما ان له مساوئ
عديدة .مثال:
جيلي ال تشارك فى اى انشطة وتضطر إلى
بذل جهد كبير وقضاء وقت طويل فى
االستعداد للخروج ،وال يمكنها قضاء وقت
مع أصدقائها،وال تتمكن من القيام بأشياء
ممتعة .فهى تريد أن تكون على غير
ً ،ولديها
حقيقتها ،وال تعي جمالها حقا
عالقة شائكة مع والديها وتشعر بالقلق
بشكل مستمر.
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نهاية سعيدة
الهدف
تتعلم المشاركات طريقة مختلفة ليصبحن
ايجابيات بشأن مظهرهن وذلك من خالل إدراك
قيمة ما يستطعن القيام به بأجسادهن.

كيفية تنفيذ النشاط
في مجموعات مكونة من أربعة مشاركات،
اختاري واحدة من صور جيللي قامت المشاركات
ً وقومى بلصقها على ورقة
برسمها سابقا
كبيرة .أطلبي من كل مجموعة كتابة رقم
بجوار الجزء المطابق لجيللي:
1

األذن

4

الفراء

2

األنف

5

العني

3

الذيل

6

املخالب

سوف نقوم بمساعدة ميللي كي تعرض لجيللي
أن ما تبدو عليه ليس هو الشئ الوحيد الهام
لها .فعلى سبيل المثال ،في القصة ،تريد
جيللي لشواربها أن تبدو مفرودة .فتستطيع
ميللي أن تقول ما أروع شوارب جيللي بالشكل
الذى تظهر به ألنها تساعدها في إيجاد طريقها
في الغابة.

 15دقيقة
نظرة سريعة:

لي في الشعور
مساعدة جي
تكون من خالل
باالمتنان لمن
كافة األشياء
أن نبين لها
التي تستطيع
الرائعة
من خالل جسدها.
القيام بها

األدوات
المطلوبة:

لجيللي من النشاط
صور
ق ،ورق ،حجر نرد ،
الساب
صاص ،أقالم تلوين.
أقالم ر

جيللي

دعونا نأتي ببعض األمثلة الجيدة التي تتناول
كيف يمكن لجيللي أن تقوم بها من خالل جسدها،
بدالً من ما يبدو عليه مظهرها.
تأخذ كل مشاركة دورها من خالل رمي النرد
وتتوصل إلى شئ ما رائع يتعلق بجزء من
أجزاء جيللي الذي يتطابق مع الرقم الظاهر
على حجر النرد.
حاولي التركيز على ما تستطيع جيللي القيام
به بسبب استخدامها لهذا الجزء من جسدها.
وفي حالة تكرار الرقم أكثر من مرة ،قومى
بإعادة رمي النرد ثانية .المجموعة األولى
التى تتمكن من الحصول على االرقام الستة
كلها اوالً تعتبر فائزة.

صفحة 19
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نهاية سعيدة

 15دقيقة

)تابع(

يمكنك استخدام المثال باألسفل للحصول على
أفكار ،لكن حفزى المشاركات على اإلتيان
بأفكارهن الخاصة:

عينان المعتين
لمساعدتها على لعب
لعبتها المفضلة “
استغماية”.

آذنان كبيرتان-
لمساعدتها في االستماع
إلى صديقاتها عندما
يطلبون المساعدة.

ذيل طويل
لمساعدتها على
االحتفاظ بتوازنها
عند تسلق األشجار

انف حساسة
لمساعدتها
على االستمتاع
بطعامها المفضل.

فرو سميك يجعلها تحتفظ
بدفئها في الشتاء وهو
ممتع في غسله كي تشعر
بالنظافة واألناقة.

أمنحى كل مجموعة الفرصة لمشاركة جيلي
الجديدة التي يرونها.
نحن نعلم أنه ال يوجد شئ يسمى طريقة
واحدة لكي تبدين جميلة؛ فربما تحتاج جيللي
َ .لذا ،ماذا تودين أن تقولى
لفهم هذا أيضا
ً عن جسدها؟ أنتقلى إلى صديقة
لجيللي أيضا
وتظاهرى بأنك تتحدثين إلى جيللي .أخبريها
شئ ما تعلمتيه لمساعدتها على أن تكف عن
القلق بسبب مظهرها .و بعدها تبادلى الدور
مع صديقتك..
إذا كان لديك وقت كافٍ ،قومى بتكرار هذه
اللعبة لكن اجعلى المشاركات يقمن برسم
نموذج مبسط لشخص على ظهر الورقة ،وتضع
ً على أجزاء جسم الشخص فى الرسم
ارقام أيضا
(كما تم مع صورة جيللي).

مخالب قوية تساعدها
على السباحة.

تقوم المشاركة باختيار جزء تحبه في جسدها
لفائدته .و كلما حصلت على رقم،تذكر نشاط
محبب لها تقوم به باستخدام الجزء المرادف
من جسدها .كررى اللعبة حتى يتم ذكر كل
األجزاء المحددة على الرسم.

إرشادات:

بالرغم من أخذ كل مشاركة لدورها في
رمي النرد ،شجعي كل واحدة منهن على
اإلتيان بأفكار بما تستطيع جيلي أدائه
بجسدها.

بالترتيب ،تقوم المشاركات برمي حجر النرد.
وفي هذه المرة ،عندما يظهر رقم جديد،

صفحة 20
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املهمة الشخصية:
أنا أحب نفسي
الهدف
تطبق المشاركات ما تعلمنه من خالل إدراكهن
لسماتهن االيجابية وتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

كيفية تنفيذ النشاط
إعطى كل مشاركة نموذج للعبة الورقية التى
سوف يقمن بتنفيذها
إشرحى لهن كيفية تنفيذ هذه اللعبة الورقية
باتباع التعليمات الواردة فى نموذج  ،2.2و
أن يحضرنها معهن للجلسة القادمة.

صفحة 21

 5دقائق
نظرة سريعة:

بصنع نموذج من
قومى
الفتيات على
الورق ليساعد
هن فى انفسهن
حديد ما يعجب
ت
لى الحديث عن
و شجعيهن ع
لى التعبير عن
ذلك و ع
انفسهن بحرية.

األدوات
المطلوبة:

نموذج 2.2
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الجلسة الثالثة

“ حرة ألكون أنا”

اجللسة الثالثة

تعد وسائل اإلعالم هي أقوى الطرق التي تعرض
ً لمفهوم الجمال .لذا،
ً محدودا
لنا تعريفا
تعرض هذه الجلسة الوسائل اإلعالمية التي
تحدد تنوع صور الجمال التي نراها و تعزز
تعريف الجمال الذي من المستحيل على الناس
تحقيقه.

ومن ثم ،تتخذ المشاركات موقف من خالل وضع
ً للتعبير عن الجمال في
طريقة أكثر تمكينا
وسائل اإلعالم ومشاركتها مع اآلخرين

خريطة اجللسة:

النشاط

صفحة 22

الزمن

االدوات المطلوبة

ترحيب

 5دقائق

ال توجد ادوات مطلوبة

مشاركة المهمة
الشخصية
أنا أحب نفسي

 10دقائق

اللعبة الورقية المستخدمة
فى المهمة الشخصية

أوجدى االختالفات

 10دقائق

أقالم و اوراق ،نموذج 3.1
الموجود بصفحة 48

رسالة إعالمية

 25دقيقة

اوراق ،أقالم ،أدوات فنيه
حسب المتاح

المهمة الشخصية:
نجمتى الساطعة

 10دقائق

أوراق على شكل نجوم ،ألوان
 ،أدوات فنية  ،صمغ

المهارات المكتسبة

المشاركة ،
التحدث بحرية
االنتباه
للتفاصيل  ،قوة
المالحظة
اإلبتكار ،العمل
الجماعى،اإللقاء
التفكير اإلبداعى،
الشجاعة فى
التعبير عن النفس.

حرة ألكون أنا | أنشطة للمرحلة العمرية من  10 – 7سنوات

الجلسة الثالثة

مرحب ًا بكم فى اجللسة الثالثة من
“حرة ألكون أنا”

 5دقائق

ً و اشرحى لهن األتى:
اجمعي المشاركات سويا
في هذه الجلسة من برنامج “ حرة ألكون
أنا” ،سوف نتطرق إلى الرسائل التي تقوم
وسائل اإلعالم بإرسالها للناس مما يجعلهم
يشعرون بأن هناك طريقة واحدة للجمال.
وألننا نعرف أن ذلك غير صحيح على اإلطالق،
سنعلن رفضنا لهذه الفكرة بأن نصنع وسيلة
اإلعالم الخاصة بنا لنوضح للناس حول العالم
ً و
أنه من الرائع أن يكون الشخص مميزا
ً.
متفردا
تعهد المشاركة

نظرة سريعة:

قومي بقيادة
لكي يعبرن عن
المشاركات
كة في برنامج
حماسهن للمشار
رة ألكون أنا”.
“ ح

األدوات
المطلوبة:

النشاط اى أدوات
ال يتطلب

الهدف
اطلبي من المشاركات أن يعلن عن مدى حماسهن
واستعدادهن للمشاركة في هذه الجلسة من
برنامج “ حرة ألكون أنا”.
هذا التعهد اللفظى يساعد المشاركات على
االنغماس فى انشطة الجلسة بحماس اكبر مما
يؤثر بشكل كبير على ثقتهم الجسدية

كيفية تنفيذ النشاط
اجمعى المشاركات و اشكريهن على حضورهن و
اطلبي منهن أن يعبرن عن حماسهن للمشاركة
فى جلسة اليوم من برنامج “حرة ألكون أنا”
“هل انتن مستعدات و متحمسات للمشاركة
فى جلسة اليوم من حرة الكون انا؟”
اإلجابة بصوت عالى

“نعم مستعدات”

صفحة 23
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الجلسة الثالثة

مشاركة املهمة الشخصية:
أنا أحب نفسي
الهدف
تزيد ثقة المشاركات بأنفسهن عن طريق قولهن
ألشياء إيجابية عن أنفسهن أمام االخرين.

كيفية تنفيذ النشاط
أشرحي للمشاركات أنهن سيستخدمن اللعبة
الورقية الكتشاف بعض من السمات الرائعة في
صديقاتهن وانتهاز الفرصة لمشاركة صفاتهن
الخاصة.
تحققي من وجود لعبة ورقية لكل مشاركة
ووضحي لهن كيفية طيها بشكل صحيح – استخدمي
التعليمات التالية للمساعدة

 10دقائق
نظرة سريعة:

لمشاركات خمس
أعطي ا
لعبن مع بعضهن
دقائق لي
لعبة الورقية
البعض بال
ها في المهمة
التي صنعن
جلسة السابقة
الشخصية لل

األدوات
المطلوبة:

اللعبة الورقية من
مة الشخصية الخاصة
المه
بالجلسة السابقة

أطلبي من كل مشاركة أن تجد شريكة من
زميالتها.
ً من الصعب قول أشياء نحبها في
أحيانا
ٍ ،لذا سوف نتدرب على ذلك.
أنفسنا بصوت عال
إن قول أشياء نحبها في أنفسنا تجعلنا نشعر
ً لذلك علينا القيام بذلك قدر
ً جيدا
شعورا
المستطاع!
تحققى من إدراك كل مشاركة لطريقة تنفيذ
اللعبة الورقية (ربما تعرفها معظم
المشاركات بالفعل !)

 )1اجعلى الصور
مواجهة لألسفل،
ثم اطوى قطرى
الورقة .بعدها،
افرديهما.

 )2إطوى األركان
األربعةللداخل.

 )3إقلبى الورقة

تختار كل مشاركة رقم
تقوم صديقاتهن بفتح وغلق ورقة اللعبة
الورقية عدة مرات مع تبديل االتجاه الذي
فتحت به.
بمجرد االنتهاء من ذلك ،تختار المشاركة
األولى رقم.
تقوم صديقتها بفتح الجانب المطابق للرقم،
وقراءة جملتها “ أنا أحب ”....

 )4إطوى أركان
الورقة األربعة
للداخل مرة أخرى

( 5إطوى الورقة
لنصفين ،ثم
افرديها

( 6أطوى الورقة
لنصفين من
األعلى لألسفل،
ال تفرديها هذه
المرة.

( 7ضعى اصبعى السبابة و اإلبهام من كل يد داخل
المربعات و حركى اللعبة الورقية لألمام و للخلف لتبدأى
فى العلب.

قومى بذلك مرتين ،ثم أنتقلى إلى المشاركة
األخرى
عندما تشارك كلتا المشاركتين بشيئين،
اطلبي من أزواج المشاركات تبديل الورق حتى
تذهب كل مشاركة لشريكة جديدة .استمري حتى
انتهاء الوقت المحدد !
صفحة 24
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ألكون
ألكون
حرةحرة
|

الجلسة الثالثة

أوجدى االختالفات
الهدف
ترى المشاركات أن الصور الموجودة بوسائل
ً ما
ً؛ ألنها غالبا
اإلعالم ليست صحيحة دائما
ً
تتغير باستخدام تعديل الصور إليكترونيا
(فوتوشوب).

كيفية تنفيذ النشاط
تذكرن قائمة “األميرة المثالية” التي قمنا
بإعدادها في الجلسة األولى بالبرنامج ،تكمن
المشكلة في انه إذا لم تبدو الفتيات مثل
أميرات األساطير فقد ينتابهن شعور باإلهمال
ويشعرن يمشاعر سيئة تجاه أنفسهن .فهذه
الطريقة ،و إن جعلت البعض يشعرن أنهن
جميالت فى بعض األوقات ،إال انها تجعل أغلب
الفتيات يشعرن بالنقص ألنه فى الحقيقة ال
يمكن ألى فتاة ان تبدو على الحقيقة مثل
أميرات األساطير الخيالية.
هل تعلمن أن حتى المشاهير ونجوم السينما
ً ما يظهرن
واألميرات الحقيقية ال تشبه دائما
بها في الصور التي ترونها لهن ،ويرجع
ذلك لتقنية تعديل الصور باستخدام الحاسب
األلى .هل تعلمن ماهى تقنية تعديل الصور
ً (فوتوشوب)؟
إليكترونيا
ُ
يتم شرح فكرة تعديل الصور اليكترونيا
باستخدام برنامج (فوتوشوب) للمشاركات حتى
ً.
يفهمنها جيدا
وذلك عندما يتم تغيير صور األشخاص ،والتي
ً ما تكون مشاهير أو عارضات ازياء،
غالبا
باستخدام الحاسب اآللي لكي تبدو أكثر محاكاة
لفكرة المجتمع عن “المظهر المثالى”” .وهى
ليست كما يبدون في الحقيقة!
في مجموعات صغيرة ،إعطى كل مجموعة نسخة من
ورقة استخراج االختالفات ،واطلبي منهم أن
يحددن الفروق بين الصور “ قبل” و “بعد”
ويسجلنها على الورقة.
عند إنتهاء الجميع من هذه الخطوة ،قومي
بقراءة األجوبة كي تتمكن المجموعات من رؤية
كم من التغيرات تم رصدها.

صفحة 25

 10دقائق
نظرة سريعة:

لمشاركات بضع
تمضي ا
لن فيها أنهن
دقائق يتخي
و عليه ،يقمن
إعالميات،
لة التى يرغبن
بصياغة الرسا
الها للجمهور.
بإرس

األدوات
المطلوبة:

موذج  1.3الستخراج
ن
االختالفات

حتدث عن:
هل كان من السهل إيجاد االختالفات؟
لو كنتن رأيتن الصور “بعد” التغيير
فقط ،هل كنتن ستعرفن أنها خضعت
للمعالجة أو التعديل؟
إذا كانت حتى صور المشاهير و نجوم
االفالم تخضع للتعديل و التغيير ،هل
تعتقدن أنه يمكن ألى شخص ان يبدو مثل
هذه الصور على الحقيقة و بدون اى
تعديل؟
هل تعتقدن انه من الصواب اننا ال نتمكن
من رؤية صور لألشخاص تعكس أشكالهم
الحقيقية؟
ماذا تقلن لصديقة لتخبرنها انها ال يجب
أن تهتم بمقارنة نفسها بصور المشاهير
ً سواء فى المجالت او
المعدلة إليكترونيا
على شاشة التلفاز؟
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الجلسة الثالثة

رسالة إعالمية
الهدف
تتحدى الفتيات الرسالة التى يوجهها اإلعالم
و التى تفترض أن للجمال شكل واحد ،و
يوجهن رسالتهن اإلعالمية اإليجابية البديلة و
التى تساعد األخرين على أن يمتلكوا الثقة
الجسدية
لقد تم منحكن فرصة للسيطرة على وسائل
اإلعالم – مثل التلفاز أو المجالت – لمشاركة
رسالة سريعة مع العالم لتلهمن االخرين
ليشعروا بالثقة بأنفسهم و بمظهرهم .دعونا
نثبت خطأ وسائل اإلعالم ونبين أن ليس هناك
طريقة واحدة لتبدين جميلة!
تكمن المهمة في خلق قصة إعالمية وهمية يمكن
أن تتشاركها المشتركات في ثالث دقائق .يمكن
أن يكون ذلك بأي شكل ،لكن ينبغي أن تحمل
إحدى الرسائل التى تعلمتها المشاركات من
برنامج “ حرة ألكون انا”

ماذا ستقولين؟
قبل أن تبدأ المجموعات في تكوين قصتهم،
أطلبي منهم اإلتفاق على الرسالة الرئيسية
التي يودون إبالغها وتدوينها.
على سبيل المثال (تعرض الرسالة األساسية
على شكل جزء من العنوان)

 30دقيقة
نظرة سريعة:

لمشاركات بضع
تمضي ا
لن فيها انهن
دقائق يتخي
وعليه ،يقمن
إعالميات،
لة التى يرغبن
بصياغة الرسا
الها للجمهور.
فى إرس

األدوات
المطلوبة:

فنية حسب المتاح،
أدوات
أوراق  ،أقالم

“ خبر عاجل – ليس هناك طريقة واحدة لتكوني
جميلة ! تقارير من حول العالم تبرهن على
أن هناك طرق عديدة لتبدين جميلة”.
“حرة ألكون أنا – مقابلة مع رياضية
أوليمبية والتى تروى كيف يمكن لما يستطيع
جسدها فعله ان يكون اهم مما يبدو عليه
شكله”
“اناقتى،على طريقتي
ً
صدور مجلة جديدة تحتفى بتقديرك لذاتك عوضا
عن مقارنة نفسك بوسائل اإلعالم”
“أغنية ناجحة جديدة تلهم الفتيات للفخر
بكونهن رائعات من داخلهن”

رسالتك
صفحة 26
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الجلسة الثالثة

رسالة إعالمية

 30دقيقة

)تابع(

رسالتك

كيف تريدين ان تبلغي هذه الرسالة؟
يمكن للمجموعات ان يختاروا اى وسيلة من
وسائل اإلعالم ،مثل:
االخبار الرئيسية
غالف مجلة
أغنية مصورة
إعالن تليفزيوني
إعالن غنائى فى الراديو

حتدث عن:
هل استمتعتن بمشاهدة اللحظات اإلعالمية
لكل مشاركة ؟
هل يحبذ إن تكون الرسائل التي ترسلها
وسائل اإلعالم في الحقيقة مثل تلك
الرسائل ؟
ماهى رسالتك المفضلة للثقة الجسدية؟

حوار صحفى
رسوم متحركة
أمنحى المجموعات ما يقرب من  20دقيقة
لإلعداد وإعطاء وقت كافِ لكل مشاركة كي تؤدي
أو تشارك مادتها اإلعالمية أمام المجموعة.
وجهي الشكر للمجموعات على عملهن الجاد.

إرشادات:

يعمل هذا النشاط بشكل أفضل عندما يكون
ً لما
ً حقا
ً واضحا
لدى المجموعات فهما
يودون اإلفصاح عنه .قدمى المساعدة لكل
مجموعة في تطوير رسالتها الرئيسية قبل
الشروع في تقديم مادتها اإلعالمية.
حثى الجميع على المشاركة وأعطي الفرصة
ألكبر عدد ممكن من المشاركات للتعبير
عن أرائهن بحرية خالل هذا النشاط.

صفحة 27
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الجلسة الثالثة

املهمة الشخصية:
جنمتى الساطع

 10دقائق

الهدف
تتشارك الفتيات رسائل إيجابية مع األخرين
تعبرن فيها عن ما تعلمنه حتى اآلن فى
برنامج “ حرة ألكون أنا”.

كيفية تنفيذ النشاط

نظرة سريعة:

اقات على شكل
إعداد بط
سائل إيجابية
نجوم تحمل ر
شاركات لآلخرين
تعرضها الم
ين هذه الجلسة
لمشاهدتها ب
جلسة القادمة.
وال

األدوات
المطلوبة:

تقسم الفتيات لثنائياتنحن نرى أن وسائل اإلعالم تقضي وقت كبير
في إخبار الناس بأن هناك طريقة واحدة
للجمال ،وأن المظهر أهم بكثير من أي شئ
أخر .نحن نعي مدى خطأ هذه الرسالة ،لذا
سنسعى لبث رسالة مختلفة .دعونا نخبر
األشخاص بأننا نعلم أنه ليس هناك طريقة
واحدة فحسب للجمال وأن المظاهر ليست هي
أهم شئ .فلنشجع كل مشاركة على تقدير نفسها
دون القلق حول الوصول للشكل الذى تروج له
الوسائل اإلعالمية.
تعطى
منها
واقع
ألكون
تحدى
بشكل

كل فتاة ورقة على شكل نجمة،و يطلب
كتابة عبارة إيجابية عن زميلتها من
ما اكتسبته من مشاركتها ببرنامج “حرة
انا” حفزيهن على االعتزاز بهويتهن و
فكرة أنه يجب على الجميع ان يبدوا
معين.

إليك بعض األفكار:
أنت نجمة كما أنتِ !
أنت أكثر من مجرد مظهرك الخارجى
أنتى جميلة !
كونى فخورة بنفسك ،انتى رائعة !
ُ حرية
للفتيات حرية تزيين النجوم و أيضا
قراءة ما كتبته عن صديقتها للمجموعة .تعطى
كل فتاة النجمة لصاحبتها و تعبر لها عن
سعادتها بصداقتهما
قبل نهاية النشاط تلتقط المجموعة صورة
جماعية تحمل كل مشاركة نجمتها .أو يمكنك
االكتفاء بتصوير النجوم فقط إذا أردتى.

صفحة 28

أو كروت على شكل
أوراق
دوات فنية لتزيين
نجوم ،أ
نجوم (ألوان ،صمغ،
ال
كرتون ملون)..

يمكنك مشاركة هذه الصور على الموقع
www.free-being-me.com
أطلبى من كل مشاركة ان تعرض نجمتها حيث
يمكن للجميع رؤيتها .أو يمكن أن يقمن
بتعليق النجوم على حائط فى مكان تنفيذ
البرنامج ،أو يمكنها ان تأخذ النجمة معها
للمنزل أو المدرسة و تعرضها على أهلها او
صديقاتها.
كمهمة إضافية ،أطلبى من الفتيات ان يخبرن
أناس مختلفين بما كتبن على هذه النجمة وأن
يقمن بذلك مع أكبر عدد ممكن من الناس قبل
الجلسة القادمة.

إرشادات:

إذا وجدت بعض المشاركات داخل فريقك
صعوبة فى القيام بهذه المهمة ،يمكنك
تكوين ثنائيات من الفتيات الصغيرات مع
ً و شجعيهن على مساعدة
فتيات اكبر سنا
بعضهن البعض.
إحرصى على أن توضحى للفتيات أنه فى
حالة ما إذا رغبن فى عرض النجمة فى
مكان عام كالمدرسة او النادى ،ينبغى
عليهن الحصول على تصريح بذلك أوالً
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الجلسة الرابعة

“ حرة ألكون أنا”

اجللسة الرابعة

تتحدث هذه الجلسة من برنامج “حرة ألكون
انا”عنكن .و عن التغيير الذى يمكنكن
إحداثه لتحسين الثقة الجسدية لألخرين
باستخدام ما تعلمتموه خالل الجلسات السابقة

من البرنامج .سنتعلم كيف نعتز بهويتنا،
ونمرح مع أغنية راقصة من بوروندى،كما
سنساعد أصدقائنا ليشعروا بالفخر بأنفسهم.

خريطة اجللسة:

النشاط
ترحيب

 5دقائق

ال يتطلب أى أدوات

رينجا رينجا

 10دقائق

تتطلب التدريب على اللحن
ً
و الكلمات مسبقا

مشاركة:
المهمة الشخصية
“نجمتى الساطعة”

 10دقائق

كرة من الخيط /الصوف لكل
مجموعة

التنسيق،
الثقة ،التحدث
بحرية

الشعور بالتميز

 25دقيقة

نموذج  4.1من صفحة 49

التعاطف ،
التعبير بحرية

 10دقائق

نموذج  4.2من صفحة 50

التفكير و
التأمل ،اإلحساس
بالمسؤولية

تعهد “حرة ألكون
أنا”

صفحة 29

الزمن

االدوات المطلوبة

المهارات المكتسبة

الموسيقى و
اإليقاع ،الذاكرة،
الوعى الثقافى
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الجلسة الرابعة

مرحب ًا بكم فى اجللسة الرابعة
من برنامج “حرة ألكون أنا”

 5دقائق

إجمعى المشاركات لتوضحى لهن األتى:
هذه الجلسة من برنامج “ حرة ألكون أنا”
تدور حولكن؛ حيث سنعبر عن رأينا المخالف
لفكرة أن المظهر هو أهم شيئ لدى اإلنسان.
كما سنفكر في الفارق الذي نستطيع صنعه إذا
أخذنا موقف لمشاركة الرسائل التي تعلمناها
فى البرنامج مع العالم من حولنا.

نظرة سريعة:

دة المشاركات
قومي بقيا
تبادلن حماسهن
ً لكي ي
جميعا
في برنامج “
حول المشاركة
رة ألكون انا”.
ح

األدوات
المطلوبة:

تعهد المشاركة

الهدف
توافق كل مشاركة على مشاركتها الفعالة
واالستمتاع بتلك الجلسة من جلسات برنامج”
حرة ألكون انا” .كما يساعد هذا االلتزام
الشفهي المشاركات على المساهمة بشكل أكثر
ً األمر الذي يؤثر بشكل كبير على ثقتهن
تفتحا
بأجسادهن.

دوات المطلوبة :ال
اال
لب هذا النشاط أى
يتط
أدوات

كيفية تنفيذ النشاط
ً داخل دائرة .وجهي
إجمعى المشاركات سويا
الشكر لكل مشاركة على الحضور وأطلبي منهن
اإلعالن عن حماسهن ومدى استعدادهن للمشاركة
في هذه الجلسة من جلسات برنامج “ حرة ألكون
أنا”.
هل انتن مستعدات للرقص و المرح و الغناء
و المشاركة بحماس فى هذه الجلسة من “حرة
الكون أنا”؟
اإلجابة بصوت عالى

“نعم مستعدات”

صفحة 30
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الجلسة الرابعة

رينجا رينجا –

أغنية من بوروندى

 10دقائق

الهدف
تستمتع المشاركات بالتعبير عن اعتزازهن
بهويتهن و ثقتهن بأجسادهن.

نظرة سريعة:

و غناء أغنية
تعلم
محفزة للثقة
معبرة و
من بوروندى.
بالنفس

كيفية تنفيذ النشاط

األدوات
المطلوبة:

في بعض بلدان إفريقيا ،تستخدم النساء
األغاني والقصص لتعليم الفتيات أن يصبحن
واثقات من أنفسهن وفخورات بالمظهر الذي هن
عليه .وهذه أغنية شعبية تتغنى بها جمعية
المرشدات في بوروندي ،بإفريقيا .كل شطر
يتضمن نفس النغمة.
الناس في بوروندي يحبون الرقص والغناء !
أجعلي مجموعتك في حالة مزاجية إيجابية
لألغنية من خالل حثهم على التصفيق والتمايل
والرقص .قومي بالتدرب على أغنية رينجا
رينجا في كيروندي ( اللغة الرسمية في
بوروندي) وبلهجتك.
تغني القائدة شطر وتقوم المجموعة
بالتكرار .وتستبدل القائدة اسم “ لوسي”
باسم إحدى المشاركات وكلمة “ ابتسم” بشئ
ما رائع عن هذه المشاركة ،مع تغيير كل
جملة شعرية حتى يتم االحتفال بكل مشاركة.
عندما يتم ذكر اسم شخص ما باألغنية ،شجعي
المشاركات على الرقص إذا رغبن في ذلك.

تدرب على اللحن و
ال
ً
الكلمات مسبقا

إرشادات:

إذا كان لديك عدد كبير من المشاركات،
قومي بتقسيمهن لمجموعتين لضمان االحتفال
بكل مشاركة في األغنية.
حاولى تعلم الكلمات الكيروندية؛ وإذا
ً حاولي الغناء فقط بلغتك.
كان ذلك صعبا
عندما تعرف المجموعة األغنية ،شجعي
المشاركات على ابتكار افكار لالحتفال
بأصدقائهم – أو بأنفسهم

تنطق الكلمات على النحو التالى

رينجا ! رينجا !
رينجا -كوو -بويزا-
رينجا !
وابو – هاواي – إيمانا – ياواي!
رينجا – كوو  -ابتسامة – ياواي!
رينجا!
وابو – هاواي – إيمانا – ياواي!
بواواي!

صفحة 31

فخوري يالوسي ! كوني فخورة!
فخورة!
فخورة بجمالك !!
فخورة
هبة عندما ولدت!
فخوري يالوسي ! كوني فخورة!
فخورة بابتسامتك ! كوني فخورة

كوني
كونى
كوني
كوني
إنها
كوني
كوني
!
إنها هبة من هللا عندما ولدت
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الجلسة الرابعة

مشاركة:
املهمة الشخصية جنمتى الساطعة

الهدف
تتشارك الفتيات ويحتفلن بنشرهن لرسالة
إيجابية عن الثقة بالنفس.

كيفية تنفيذ النشاط
تقسم الفتيات لمجموعات ،تقف كل مجموعة فى
دائرة ،تحمل إحدى الفتيات بكرة الخيط و
تمسك بطرف الخيط  ،ثم تلقي البكرة لزميلة
لها فيمتد الخيط بينهم.
 .تتحدث الفتاة التى التقطت بكرة الخيط
لباقى المجموعة عن األتى:
ما هى الرسالة التى كتبتها على النجمة
و لمن وجهتها
و ما اهمية هذه الرسالة بالنسبة لها
بعد أن تنهى حديثها تمرر البكرة لزميلة
اخرى و تسرد هذه الزميلة نفس النقاط ثم
تعطى البكرة لزميلة اخرى بعد أن تمسك
ً ،بعد انتهاء الجميع من الحديث
بالخيط أيضا
و تمرير كرة الخيط لبعضهن تتكون لدينا
شبكة من الخيوط على شكل نجمة ترمز للصلة
التى تخلقها الرسائل اإليجابية بين الناس
إشرحى لهن أنه:

صفحة 32

 5دقائق
نظرة سريعة:

جموعات صغيرة،
في م
شاركات كل فى
تقوم الم
كيفية نشرها
ورها بمشاركة
د
تى كتبتها على
للرسالة ال
الخاصة بها.
النجمة

األدوات
المطلوبة:

من الخيط أو الصوف
كرة
لكل مجموعة

عندما نقوم بشئ إيجابي في العالم المحيط
بنا مثل مشاركة الرسائل التى كتبناها على
نجومنا ،فإن تصرفنا ال يصبح مجرد تصرف
فردى.
ففى جميع انحاء العالم هناك ماليين
المرشدات وفتيات الكشافة يتخذن مواقف داخل
مجتمعاتهن تساعد اآلخرين على الشعور بشكل
جيد نحو انفسهم.
مثل هذه الشبكة التي تربط كل مشاركة منكم،
ً بتلك
هناك شبكة غير مرئية تربطنا جميعا
الماليين من المرشدات وفتيات الكشافة.
ً لتصنع
كل تلك األفعال الصغيرة تتجمع معا
ً في العالم.
ً كبيرا
تغييرا
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الجلسة الرابعة

الشعور بالتميز –

البحث عن الكنز
الهدف
تتمرن المشاركات على كيفية
ً.
الشكل الواحد للجمال لفظيا

مواجهة فكرة

كيفية تنفيذ النشاط
اختاري ثمانية إلى عشرة رسائل من النموذج
 1.4وقومي بإخفاء كل منها بأماكن سرية فى
مكان االجتماع .أطلبي من المشاركات تشكيل
مجموعات صغيرة باإلضافة إلى قائدة مصاحبة
لكل فريق.

 25دقيقة
نظرة سريعة:

المشاركات في
تعمل
صغيرة ،تبحث
مجموعات
الرسائل التي
المشاركات عن
تشعر بالضغوط
تمثل شخصية ما
عليهن اإلتيان
بسبب مظهرها و
ية لتحدى فكرة
بطريقة إيجاب
بطريقة معينة.
أهمية الظهور

األدوات
المطلوبة:

تميز الموجودة فى
رسائل ال
 ،4.1أوراق و اقالم
نموذج

إن ما قمنا بإخفاؤه فى مكان االجتماع هو
بعض األفكار التي تعتقدها فتيات صغيرات
مثلك وال يفصحن عنها .لذا ،يكمن عملك في
إيجاد أكبر عدد ممكن من األوراق المخفية
والتفكير في شئ ما تقولينه ليساعدهن في
فهم وإدراك أنه ليست هناك طريقة واحدة
لتكوني جميلة.
أخبري المشاركات بالعدد اإلجمالي للرسائل
المخبأة حتى يعلمن انهن انتهين حين يجدنها
ً !
جميعا
تبدأ المجموعات فى إيجاد الرسائل ،و كلما
وجدن رسالة تقوم القائدة بقراءتها عليهن.
تفكر
هناك
لذلك
معين
بصوت

المجموعة في رد إيجابي يوضح أنه ليس
طريقة واحدة لتكون الفتاة جميلة،
فالمخاوف بشأن محاولة التشبه بمظهر
ال طائل من ورائها .ثم يصحن برسالتهن
ٍ.
عال

عندما ترد المجموعات على جميع الرسائل،
حاولي تنفيذ الجزء التالي من النشاط:
دعونا نجرب بأنفسنا كيف يمكن للرسائل
اإليجابية أن تغير ما نشعر به.
أطلبي من المشاركات أن تتخيلن أنهن يشعرن
بالحزن بسبب قلقهن بشأن مظهرهن مثل
الفتيات التي تترك تلك الرسائل.
تمثل المشاركات
يشعرن به.

مدى الحزن الذي يمكن أن

ً على “ أصدقائي ال
فعلى سبيل المثال :ردا
يحبونني إذا لم أكن جميلة” ،يمكن للمجموعة
القول “ :ال تقلقي ،فنحن ال نوافقك على ذلك
! فالناس تحبك لشخصك فقط وليس ما تبدين
عليه! “

أشرحي بأنك ستقومين بقراءة كل من الردود
اإليجابية التى صاغتها المجموعة خالل عملية
البحث عن الكنز .وعندما تستمعن إلى كل
رسالة ،يجب على المشاركات أن يغيرن شكلهن
ليعكس كيف تغيرت مشاعرهن.

تقوم القائدات بتدوين الردود اإليجابية
التي يسمعونها؛ وتخبئ المجموعة الرسالة
مرة أخرى حتى تجدها مجموعة أخرى.

يمكن للمشاركات أن يقفزن ويبتسمن لتوضيح
أهمية تلك الرسائل في كيفية تغيير شعورهن!

صفحة 33
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الجلسة الرابعة

الشعور بالتميز – البحث عن الكنز

)تابع(
أسئلة

؟ هل هناك أوقات شعرتى فيها بالقلق
من تصرفات الفتيات الالتى بعثن بهذه
الرسائل؟
فى اعتقادك ،ماهى الرسالة التى سوف
تساعدك على عدم القلق فى المستقبل؟
ماهى الرسالة المفضلة لك من بين
الرسائل التى صاغتها المجموعة فى هذا
النشاط؟

 25دقيقة

إرشادات:

إذا وجدت المجموعات صعوبة في اإلتيان
بردود إيجابية خاصة بها ،أطرحي عليهن
أسئلة لمساعدتهن على مناقشة أفكارهن.
كما يمكنك تذكيرهن بالرسائل الرئيسية
لبرنامج “ حرة ألكون انا “ وهي:
ليس هناك طريقة واحدة لتبدين جميلة .

ما بداخلنا هو أهم بكثير مما نبدو
عليه من الخارج
من الرائع أن تقدر ما تستطيع أجسادنا
ً مثل تقديرنا لما تبدو
القيام به تماما
عليه.
من الضروري أن تكونى نفسك .فجميعنا
مختلفين وهذا ما يجعلنا مميزين.
لن يقرر األخرين إذا ماكانوا يحبونك أم
ال بناء على مظهرك فقط.

صفحة 34
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الجلسة الرابعة

بطاقة تعهد
“حرة ألكون انا”

 10دقائق

الهدف

نظرة سريعة:

تلخص المشاركات ما تعلمنه من برنامج “ حرة
ألكون انا” .ويتعهدن بالحفاظ على ما تعلمنه
و يتعهدن بتنفيذه.

شاركات ما هى
تقرر الم
التى تعلمنها.
أهم النقاط
قتين سيحاولن
ما يحددن طري
ك
اركة الرسائل
تجربتهما لمش
من برنامج “
التي تعلمنها
رة ألكون أنا”.
ح

األدوات
المطلوبة:

كيفية تنفيذ النشاط

من نموذج  4.2لكل
نسخ
ركة ،أوراق ،أقالم
مشا

تعطى كل مشاركة عشر دقائق إلعداد وتزيين
بطاقة التعهد لبرنامج “ حرة الكون انا”
الخاصة بها.
ٌلب منهن االلتزام به
أشرحي أن الوعد الذي ط
هو حول األشياء الصغيرة التي يستطعن القيام
بها لمساعدة أنفسهن واآلخرين للشعور بمزيد
من الثقة الجسدية .فعلى سبيل المثال:

“ أتعهد بعدم قول أي شئ مؤذي ألصدقائي قد
يشعرهم بالقلق حول مظهرهم“ .
“ أتعهد بتذكير األخرين بأنه ليس هناك
طريقة واحدة فقط لتبدو جميالً”.
“ أتعهد بمشاركة ما تعلمته مع عائلتي”.
هنئى المجموعة باالنتهاء من إعداد بطاقات
التعهد الخاصة بهن وشجعيهن على إظهارها
لعائالتهن وأصدقائهن.

من
خالل ال
أتع
هد بأن
أ
ب
ذ
ل
قصارى

صفحة 35

جهدى ل

مشاركة
فى “حر
ة
ال
ك
و
ن ا
نا” تع
لمت...

مشار
كة هذه
الرسائ

......

ل
عن طري

ق.....
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الجلسة الخامسة

تعهد املشاركة
في هذه الجلسة ،سوف نعمل من خالل أربع
خطوات سهلة لتخطيط مشروع “ ميدانى” مدهش
تقمن من خالله بمشاركة ما تعلمتوه خالل
برنامج “ حرة الكون أنا” .تولي القيادة
ً ألصدقائك وداخل مجتمعك !.
وأحدثي فرقا

الهدف
توافق كل مشاركة على مشاركتها الفعالة
واالستمتاع بتلك الجلسة من جلسات برنامج»
حرة ألكون انا».
كما يساعد هذا االلتزام الشفهي المشاركات
ً األمر الذي
على المساهمة بشكل أكثر تفتحا
يؤثر بشكب كبير على ثقتهن بأجسادهن.

دقيقتان
نظرة سريعة:

ً
شاركات جميعا
قودي الم
لن حماسهن عن
كي يتباد
في البرنامج.
المشاركة

األدوات
المطلوبة:

النشاط اى أدوات
ال يتطلب

كيفية تنفيذ النشاط
ً فى دائرة و اشكريهن على
إجمعى الفرقة معا
حضورهن و اطلب منهن أن يعبرن عن حماسهن
للمشاركة فى جلسة اليوم من برنامج “حرة
ألكون أنا”
“هل انتن مستعدات و متحمسات للمشاركة فى
جلسة اليوم من حرة الكون انا؟”

اإلجابة بصوت عالى

“نعم مستعدات”

صفحة 36
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الجلسة الخامسة

التخطيط للمشروع امليدانى
(التنفيذى)
الهدف
تتشارك الفتيات ما تعلمنه على مدى جلسات
برنامج “ حرة الكون انا” فيما يتعلق بالثقة
الجسدية ،وتتخذن زمام القيادة لتوضحن
لالخرين انه ال توجد طريقة واحدة للجمال.

مالحظة هامة:

من االهداف األساسية لبرنامج “ حرة الكون
انا” نشر رسالة الثقة الجسدية قدر اإلمكان
ألشخاص أخرين غير الذين أتيحت لهم الفرصة
لالستمتاع بالبرنامج بأكمله.

لذلك ،لتستطيع كل مشاركة الحصول على شارة
برنامج “ حرة ألكون انا” ،ينبغي عليها
اآلتي:
الوصول لشخصين على االقل ،تتراوح اعمارهم
بين  14-7سنه
قضاء ساعة على األقل معهم لتشاركهم
الرسائل االساسية التى تعلمتها من
البرنامج

كيفية تنفيذ النشاط
هذه هى اكثر الجلسات إثارة حيث نخطط
لتنفيذ المشروع الميدانى لنشر ما تعلمناه
من رسائل خالل أنشطة برنامج “حرة الكون أنا”
قدر المستطاع.
إشرحى الخطوات االربعة االساسية إلحداث تغيير:
ً ماهو الفرق
رؤية التغيير :سوف نفهم معا
الذى نريد أن نحدثه،و ماذا يمكن ان يعنيه
ذلك لالخرين
التخطيط للتغيير :سنتخذ قرار بشأن ما
ً وإعداد خطة لما نقوم به
سنقوله إلحداث فرقا
لتوصيل الرسالة ألشخاص أخرين.
إحداث التغيير :سوف نقوم بوضع خطتنا موضع
التنفيذ !
مشاركة التغيير :لن نتوقف عند هذا الحد –
بل سنفكر فى ما يمكننا فعله لتستمر الرسالة
فى االنتشار ،و مشاركة ما قمنا بتنفيذه مع
غيرنا من المرشدات و فتيات الكشافة حول
العالم.
صفحة 37

ساعة واحده
نظرة سريعة:

ً كيف ستقوم
خططن معا
كن بنشر رسالة
مجموعت
بطريقة ممتعة
البرنامج
ومثيرة!

األدوات
المطلوبة:

األدوات المطلوبة:
راق ،أقالم ،لوحات
أو
من الورق ،.نموذج
كبيرة
التخطيط 5.1
تتناول هذه الجلسة ألخطوتين االولى و
الثانية :رؤية التغيير و التخطيط للتغيير.
سوف نضع خطتنا موضع التنفيذ لنحدث
التغيير ،ثم نقضى بعض الوقت بعدها لنفكر
فى كيفية مشاركة و نشر هذا التغيير.

رؤية التغيير –  20دقيقة
هذه هي فرصتنا للتفكير على مستوى أكبر؛
ماذا لو استوعبت كل فتاة وفتى في بلدنا أو
حتى في العالم كله ،مثلك ،أن هناك أكثر من
طريقة لتكوني جميلة وما بداخل المرء أهم
بكثير من المظهر الخارجي؟
تولي قيادة مجموعات صغيرة لمناقشة هذه
ً:
األسئلة سويا

فى رأيك ،كيف سيشعر الناس إذا أدركوا
حقيقة ان كل فرد مميز و جميل كما هو؟
ماذا سيمثله ذلك لمجتمعنا إذا وصلت
هذه الرسالة لجميع الناس؟
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الجلسة الخامسة

التخطيط للمشروع امليدانى (التنفيذى)
)تابع(
تستغرق المجموعات عشر دقائق في إعداد رسم
كبير أو خريطة ذهنية لعرض أفكارهم.
وفيما يلي بعض األفكار للمساعدة:

االفراد:
س
يشعر الناس بأنهم
أك
ثر
س
عا
دة وأكثر ثقة
وفخورين بالطريقة
التي يبدون علها،
كما سيستمتعون
بأن
فسهم بشكل أكبر وال
يق
لق
وا بما يفكر به
اآلخرين ،وسيحبون
أنفسهم كما هم من
الداخل وليس مجرد
المظهر الخارجي.

ساعة واحده
ثم أعطي كل مجموعة دقيقة واحدة لشرح
أفكارها أمام الفرقة بأكملها .تأكدي من
أن لكل مشاركة الفرصة لمشاركة فكرة.

ً
ً ،تلك أفكار رائعة ،إذا عملنا سويا
حسنا
ً إلى جانب مع جميع المرشدات وفتيات
جنبا
الكشافة حول العالم الالتي يشاركن في
برنامج “ حرة ألكون أنا” ،فيمكننا إحداث
ً !
ً كبيرا
فارقا

التخطيط للتغيير:

واآلن لدينا صورة كبيرة لما نريد تنفيذه
ويمكننا التفكير بشأن كيفية تحقيق ذلك.

رسالتنا –  5دقائق
ً لنحدد
قبل كل شئ ،دعونا نعمل سويا
النقاط األساسية التي اكتشفناها من برنامج
“ حرة الكون أنا” والتي نرغب في مشاركتها
مع أناس آخرين لتحسين ثقتهم الجسدية
أطلبي من المجموعة التفكير مرة أخرى في كل
جلسة من جلسات البرنامج:

المجتمعات و
العالم:
سيعامل الناس
بمساواه و
احترام ،ستقل
المضايقات ،
و سيصبح الناس
ودودين أكثر مع
بعضهم البعض.

ماذا فعلنا؟
ماذا اكتشفنا أو تعلمنا؟

قومي بكتابة إجابات األسئلة على ورقة كبيرة
– استخدمي قلم ألوان واحد لسؤال ماذا
قاموا به و لون أخر لما تعلموه.

صفحة 38
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الجلسة الخامسة

التخطيط للمشروع امليدانى (التنفيذى)
)تابع(
إرشادات:

يتعين على المخططين تقديم المساعدة في
بداية كل جلسة لتنبيه ذاكرتك لما قد
ينتجه هذا النشاط.

ينبغي على المجموعة البدء في تحديد
القليل من الرسائل البسيطة التي
تعلموها:
ليس هناك طريقة واحدة لتبدين جميلة .
ما بداخلنا هو أهم بكثير مما نبدو
عليه من الخارج
من الضروري أن تكونى نفسك .فجميعنا
مختلفين وهذا ما يجعلنا مميزين.
من الرائع أن تقدر ما تستطيع أجسادنا
ً مثل تقديرنا لما
القيام به تماما
تبدو عليه.

ساعة واحده

إليك بعض االفكارالتى قد تساعدك:
“ انتى رائعة كما أنتِ”
“كونى نفسك !”
ً”
“أنا جميلة ،و انت ايضا
بعد ذلك ،أطلبي من كل اثنتين من المشاركات
أن تعلنا رسالتهما على بقية المجموعة في
تتابع سريع.
ً ،كل الرسائل رائعة !
أحسنتم جميعا
علقى رسائل التى شيرت على الحائط ليراها
الجميع .يمكن استخدام هذه الرسائل
للمساعدة فى وضع خطة عمل المجموعة .كما
يمكن استخدامها كجزء من دعوة او كملصق.
لم ال تشاركين هذه الرسائل على الموقع
www.free-being-me.com
يمكنك استلهام رسائل اخرى مما شاركه
ً.
االخرين على الموقع ايضا

لن يقرر األخرين إذا ماكانوا يحبونك
أم ال بناء على مظهرك فقط.
أجعلي تلك الرسائل واضحة أمام المجموعة
وسط جميع المقترحات المطروحة.

كونى
فسك !
ن

رسالة على تى شيرت –  10دقائق
هناك طريقة رائعة لبدء حوار حول
البرنامج وهي مشاركة رسالتك على تي شيرت
حتى يشاهدها الجميع ! تخيلي فقط إذا سرنا
ً ونحن نرتدي التي شيرتات التي
جميعنا سويا
تحمل الرسالة ،فقد يسأل الناس ماذا يعني
هذا .وإذا رغبت في جذب انتباه األشخاص،
وجعلهم يتحدثون عن ما تعلمناه من برنامج
“حرة ألكون انا” ،فماذا ستكتبين على التي
شيرت الخاص بك؟

أنا
جم
يلة..

.

و أنتِ
أيضا
ً!

ً
أطلبى من المشاركات ان يعملن سويا
كثنائيات لمدة خمس دقائق ليضعن تصميم
للعبارة التى سيضعنها على التى شيرت.
من المفيد ان تساعد القائدات المشاركات
ليتأكدن من وضعهن لرسائل مناسبة فى تصميم
التى شيرت.
صفحة 39
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الجلسة الخامسة

التخطيط للمشروع امليدانى (التنفيذى)
)تابع(
خطة العمل –  30دقيقة
ونحن اآلن نتصور ما سيكون عليه العالم
إذا شعر كل شخص أنه حر ليكون نفسه ،دون أن
تساوره مخاوف بشأن مظهره الخارجى .أنت على
دراية بالرسائل التي ترغبين في إخبارها
للناس ،وسوف تساعدك التي شيرتات الخاصة
بنا في جعل الناس يتحمسون للحديث معك.
لقد حان الوقت لتقرير كيف سيبدو “المشروع
الميدانى” الخاص بنا وما نود توصيله داخل
مجتمعنا.
هذا هو وقت المرح ،حيث ستطلقن لخيالكن
العنان.
شجعى المشاركات على اتخاذ موقف القيادة
لوضع خطة المشروع الميدانى الخاص بهن.

جراء

اإل
ال تنسي:

أنت في حاجة إلى التواصل مع األشخاص
الذين يستهدفهم المشروع الميدانى لمدة
ساعة واحدة على األقل.

ساعة واحده

قومى بالتخطيط:
إذا رغبت مجموعات صغيرة في العمل على
المشاريع الميدانية الخاصة بهن ،يستطعن
االن البدء في التخطيط .أما إذا كنتي
تخططين لمشروع ميدانى تنفذه المجموعة
بأكملها ،يمكن للمجموعات الصغيرة طرح
أفكار مختلفة ثم يتم التصويت عليها إلقرار
المشروع الختامي.
استخدمي نموذج التخطيط  5.1كما هو او بعد
تعديله لمساعدة المشاركات في التفكير
فيما يرغبن تحقيقه و كيف يمكنهن القيام
بذلك.
حاولي االنتهاء من المخطط المبدأى بنهاية
الجلسة وكذلك إعداد قائمة بكافة التفاصيل
العملية المطلوبة للتنفيذ.
إذا كان لديك مجموعات صغيرة تعمل بشكل
ً للخوض في خططهن والتحقق
منفصل ،فخذي وقتا
من أن لديهن الدعم الذي يحتجنه .أطلبي
منهن مشاركة خططهن مع باقي المجموعات
األخرى قبل نهاية الجلسة.
ً،
وإذا كانت مجموعتك بأكملها تعمل سويا
قومي بتشجيع أكبر عدد ممكن من المشاركات
على ممارسة المهارات القيادية لديهن
من خالل تولي مسئولية أجزاء مختلفة من
المشروع.
ً .نحن متحمسات للغاية للبدء
أحسنتن جميعا
فى تنفيذ المشروع الميدانى .كما نتوق
لنبدأ موجة من الثقة الجسدية للجميع.

ينبغي أن يكون هؤالء األشخاص المستهدفين
أطفاالً وشباب من نفس الفئة العمرية
للمشاركات.
ينبغي أن يكون هناك شخصين على األقل
تتواصل معهم كل مشاركة.
عليك توصيل الرسائل التي قد تعلمتها من
برنامج “ حرة ألكون انا”
ً تنفيذ المشروع الميدانى
يمكنكن جميعا
بشكل جماعى ،أو فى مجموعات صغيرة أو
بشكل فردى.
صفحة 40
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الجلسة الخامسة

اخلطوات التالية...
ماذا سنفعل االن !
نظرة على ما سبق

إحداث التغيير

حان وقت وضع الخطة موضع التنفيذ !

ناقشي التالى:

بداية ،قد ترغبين فى مناقشة ما يلي مع
المجموعة:

اقضي القليل من الوقت لتقييم برنامج “
ً األنشطة والمشروع
حرة الكون انا” – و أيضا
الميدانى الخاص بك .وهناك طريقة واحدة
يمكن من خاللها القيام بذلك:

رحلة نهرية :تقوم المشاركات بوصف رحلتهن
من الجلسة األولى وحتى الجلسة الخامسة من
جلسات برنامج “ حرة الكون أنا” باعتبارها
رحلة نهرية بدأت بالقرب من المنبع وانطلقت
نحو البحر.

كيف ستعرفين أن مشروعك الميدانى قد
ً؟
حقق نجاحا

فى مجموعات صغيرة ،قومي برسم نهر والرحلة
التي قمتم بها ،وقومي بوصفها إذا رغبتم في
ذلك.

ما هو اكثر ما يثير حماسك بشأن
المشروع؟

من أين يتدفق النهر بسرعة وهل استمتعت
الفتيات و تعلمن الكثير؟

هل أنت قلقة بخصوص اى شيئ؟
ً على تذليل أى عقبات قبل
(اعملن معا
البدء بالتنفيذ)

هل وجدن عوائق بالنهر استوجبت منهن ان
يقفن أو أن يتخذن قرارات؟
هل الطريقة التي ينظرن من خاللها للعالم من
حولهن تغيرت أثناء الرحلة؟

سجلى ما يلي:
التقطى صور أو سجلي
اطلبي من األخرين أن
بانطباعاتهم عن هذه
سجلي عدد المشاركات

هل كانت هناك أي شجيرات تعيق طريقهن؟

فيلم عن تجربتك.
يعودوا إليك
التجربة
فى هذه التجربة

أخبرينا عن مشروعك الميدانى على الموقع
www.free-being-me.com
أخبرينا ماذا فعلتى وكم عدد االشخاص الذين
تواصلتى معهم !

أطلبي من المشاركات أن يشاركن رحلتهن،
ويتحدثن عنها للمجموعة بأكملها أوفي
المجموعات الصغيرة.

دعونا نحتفل !

كافئى عضوات فريقك بمنحهن شارة برنامج “
حرة الكون انا”! ويمكنك تجهيز احتفال في
نفس الوقت لتهنئة أنفسكم بكل ما حققتموه
ألنفسكن ولآلخرين فيما يختص بالثقة الجسدية.

شاركى التغيير
عمل عظيم ! إن المشاريع الميدانية التي تم
إنجازها ،واألطفال والشباب الذين توصلتن
إليهم داخل مجتمعكن برسائلكن الخاصة
ببرنامج “ حرة الكون انا” لمجهود رائع !
نحن واثقات أنكن ال تردن التوقف عند هذا
الحد...
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الجلسة الخامسة

اخلطوات التالية ...ماذا سنفعل االن !
)تابع(
ً ...تعهدى باالستمرار
تطلعى قدما
كيف يمكنك االستمرار في مشاركة رسائل
البرنامج والتواصل مع المرشدات وفتيات
الكشافة من جميع أنحاء العالم؟
شاركي ما قمتي بأدائه :شاركي الخطط
والصور والمقتطفات المأخوذة من المشروع
الميدانى الخاص بك مع آخرين من جميع
أنحاء العالم على موقع برنامج « حرة الكون
انا» .استلهمى من األخرين و كونى مصدر
إلهام لهم !
www.free-being-me.com
استخدمى بطاقات التعهد بالمشاركة فى حرة
الكون أنا !
وذكري المشاركات ببطاقات التعهد التي قمن
بتنفيذها في الجلسة الرابعة ،وشجعيهن على
االحتفاظ بها معروضة في المنزل

حرة
ألكون
أنا

تذكري الرسائل التي تعلمتها مجموعتك من
خالل برنامج “ حرة الكون انا” ونفذيهم
ضمن أنشطة المرشدات /فتيات الكشافة في
المستقبل.
لقد تعلمنا الكثير من برنامج “ حرة الكون
انا” – نحن نعلم أنه ليس هناك طريقة واحدة
لتبدين جميلة ،وأنه يجب أن يكون لدينا ثقة
بأجسادنا وأن نعتز بما يجعلنا مختلفين
و متميزين ،الن ذلك سيشعرنا بالرضا و
ً أنه على مستوى
السعادة .وقد تعلمنا أيضا
العالم هناك العديد من الطرق المختلفة
لتكوني جميلة وأن ما بداخلنا أهم بكثير من
مظهرنا الخارجي.
وعلى ذلك ،ماذا سنفعل االن وقد انتهينا من
برنامج « حرة الكون انا»؟
أرجعي إلى بطاقة التعهد الخاصة بك وقومي
بمشاركة ما قد تعهدت بفعله مع مجموعتك.
لما ال تذكري فريقك بالتعهدات الخاصة بهن
بعد شهر من انتهاء البرنامج وتتعرفي على
كيفية وفائهن بها؟

أحسنتم !

ً على مشاركتكم فى برنامج “حرة الكون
شكرا
أنا” .نتمنى ان تكون عضوات فرقتكم قد
استمتعن به و تعلمن الكثير و شعرن بالقدرة
على نشر رسالتهن لكل شخص يقابلنه.

شاركى

ال تنسي مشاركة ما قامت به
المجموعة على الموقع
www.free-being-me.com
لتنضمون إلى موجة الثقة
الجسدية حول العالم.

كيف كانت مشاركتك؟

زورى موقع البرنامج و شاركى في التقييم
اإلليكترونى العالمى حول البرنامج.

www.free-being-me.com
أفكارك و ارائك ستكون موضع االهتمام و
التقدير ألى تطوير للبرنامج فى المستقبل.
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نموذج 1.1

قائمة االميرة املثالية
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نموذج 1.2

حقائق عن اجلمال
حول العالم.
فى مكان ما في العالم...
......النساء الممتلئات هن الجميالت.
فى موريتانيا بإفريقيا ،من األفضل أن تكون
النساء ممتلئات الجسد.
لألسف ،بعض الفتيات يجبرن على األكل حتي
يصبحن مرغوبات.
 ...يعتقد الناس أن الجمال فى ان تكون
للفتاة رقبة طويلة ،و تقوم السيدات بوضع
حلقات حديدية فى رقابهن لجعلها أطول.
وهناك مجتمعات في تايالند وميانمار ،تقوم
السيدات والفتيات فيها بتمديد أعناقهن
لتبدو جميلة ويظهرن انتمائهن للمجتمع الذي
يعشن فيه.
 ....فى بعض المجتمعات يعتقد ان الجبهة
العريضة من عالمات الجمال ،فتجذب الفتيات
شعرهن للخلف بشدة ليزيد بروز الجبهة.
في القرن الـ 16بإنجلترا ،كانت الملكة
تمثل الجمال المثالي وعندما قامت بحلق
شعرها إلظهار جبهة كبيرة .قامت جميع النساء
بمحاكاتها.
 ...يعتبر األشخاص ذوي البشرة السمراء
البرونزية هم األكثر جماالً ،لذلك يجلس
النساء والرجال تحت مصابيح كبيرة ويقومون
بطالء أجسامهم أو وضع كريمات على بشرتهم
إلكسابها اللون البرونزى.
في بلدان مثل استراليا وبريطانيا والواليات
المتحدة األمريكية ،يرغب الكثير من األشخاص
أن يبدوا كأنما تعرضوا للشمس وحصلوا على
لون جلد برونزى ،لذا فهم يدهنون أجسادهم
بالكريمات أو يستخدموا اجهزة التسمير
االصطناعي أو يقضون وقت طويل في الشمس .وقد
ً وضار لبشرتك.
يكون ذلك خطيرا
...يشعر بعضر األشخاص بانهم سيكونون أكثر
جماالً عندما يكون لون بشرتهم افتح ،فيقوم
النساء والرجال بدهان أجسامهم بكريمات
لتفتيح بشرتهم وتجنب التعرض ألشعة الشمس.
وفي أماكن عديدة في آسيا،مثل الهند
وباكستان تمثل البشرة الفاتحة اللون أكثر
جاذبية .فيعتقد بعض األشخاص إنهم سيكونون
ً بالبشرة الفاتحة.
أكثر نجاحا
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 ...الطول هو الجمال ،حيث يجري بعض األشخاص
جراحة لجعل أرجلهم أكثر طوالً.
في بعض بقاع آسيا ،مثل كوريا الجنوبية،
يزيد األشخاص طولهم من خالل إجراء عملية
جراحية لتطويل الساق.
...يعتقد البعض أن جمال المرأة ان يكون
جسدها ممتلئ من األرداف.
فى البرازيل ،النساء ممتلئات األرداف هن
الجميالت – بالرغم من تغير هذا المفهوم مع
الوقت و تأثرهم بالبلدان االخري حيث بدأ
الكثيرين فى االقتناع بأن الجمال فى الجسد
النحيف.
 ... ...يظن أناس أن جمال المرأة في
ً ،لذلك لجأت
ان يكون لها قدم صغيرة جدا
الفتيات إلى تضميد أقدامهن إليقاف نموها.
وفي الصين ،حظى ربط القدمين بشعبية كبيرة
حتى أوائل القرن العشرين .فقد جعل النساء
يسرن بطريقة غريبة كان ينظر إليها على
انها طريقة جذابة.
 ...الحواجب المعقودة – وهي أن يتم
ً جميالً في
ً – اعتبر شيئا
توصيل الحاجبين معا
النساء.
وفي طاجيكستان ،تشعر الفتاة بأنها محظوظة
ً .وإذا لم
للغاية إذا اتصل حاجبيها معا
يحدث ذلك ،تقوم باستخدام خليط من األعشاب
ً.
لرسم خط وتوصيل الحاجبين معا
المؤخرة الممتلئة هى من عالمات الجاذبية و
الجمال للنساء
فى جامايكا ،حيث يعتبر الرقص من األنشطة
ً ،تعتبر النساء ذوات المؤخرة
الهامة جدا
الكبيرة جميالت لبراعتهن فى الرقص.
 ...يرى البعض أن األسنان داكنة اللون تكون
ً في النساء.
جميلة جدا
حتى عام  1900فى اليابان ،كان يطلق على
ذلك “أوهاجورو” و كان من عالمات الجمال
ً .و ذلك
ً للرجال أيضا
للمتزوجات و أحيانا
ً لتقليد قديم يعتبر األشياء داكنة
إتباعا
السواد جميلة ،كما يظن أنه يحمي األسنان من
التسوس.
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نموذج 1.3

قدوة من الواقع

من هو /
هى قدوتك؟

قدوتى هو /هى
أعرفه عن طريق
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و أقدره بسبب
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نموذج 2.1

يحكى أن...
يحكي أن كان هناك ف
أرة أسمها ميللي وكانت بينما تركض ،تع
ثرت جيللي في حجر  ،وصاحت
ال تحب شئ أكثر
ميللي ”:
من قضاء يوم تلعب فيه مع
انتبهي!” “ هل أنت بخير؟”
صديقاتها والسب
احة في البركة وأكل النوع
وقالت جيللي م
تذم
رة:
“
ال
.
.ال”
“أن
ظري
إلى
المفضل لديها
من الجبنة .وكانت جيللي هي
طالء مخلبي !
لقد فسد” فنظرت ميللي وكان
أفضل صديقاتها.
هناك شرخ بسيط في
م
خلب
جيل
لي،
وق
الت
مي
للي
 ”:ال عليك“ ”،
كانت جيللى مرحة جدا
ً ،وكان الجميع
يحب
يمكنك إعادة طالئها عندما
وجودها .قبل
تعودي للبيت”
ذهاب جيلي لتلعب تحاول د
ً
ائم
ا
أن تتأكد
فردت عليها
من مظهرها وملبسها .فتقوم
جيللي وهي حزينة قائلة ”:
لك
بتلميع
نها
ت
شع
بدو
رها
س
و
يئة
طالء
م
اآل
ن!” وأضافت ”:سيضحك
خالبها وتمشيط فرائها
علي
وجعله
ب
الج
راق
ا
ميع
ً.
كما
أر
ك
اكي
الحقا
انت تحب أن تلقى نظرة
ً ،سأعود للمنزل
على
الم
إلصالحها”.
جلة
ا
لمف
ضلة
لوالدتها ،الفأرة
ال
ممي
زة،
حيث
تع
تقد
إ
نها إذا حاولت أن
فردت ميللي
ت
ظهر
مسرعة“ :ال ال! نحن متأخرون
مثل
ا
لفأ
رات
في
المجالت وعلى ش
بالفعل،
اشة
هيا
!
فال
احد
سوف
ي
هتم
بهذا
التلفاز ،فيعني
األمر!”
ذلك أنها ستكون األفضل في
المدرسة ويكون
لد
يها
وأخيرا
مزيد من الصداقات.
ً تم
كنت
مي
للي
من
إق
ناع
جي
للي بأن
وفي احد األ
يكملوا مسيرهم للبحيرة.
يام الدافئة المشرقة ،أتفقت
و
صلت
ميللي وجي
الص
للي
ديق
تان
وصديقاتهن على الذهاب
إلى البركة وتحمس الجميع
عند
ر
للبركة لل
ؤيت
سبا
هن،
ق
حة .طرقت ميلي على باب جيلي
فزت ميللي في الماء وأحدثت
ان
للذهاب
دفع
ش
للع
ديد
وم .فانتظرت  ...وأنتظرت...
فى الماء! فضحك الجميع حتى
ال
ثم ط
منق
رقت
ذين
با
بها
على
مرة أخرى وهي تنادي عليها
الشاطئ ،ماعدا جيللي التي
بج
ر
وار
كضت
بس
الن
رعة
افذ
للو
ة ”:جيللي ؟!”  .وأخيرا
ً ،فتح
راء لتفادي وصول رش المياه
ال
باب
و
إليها.
أتت
وا
لدة جيللي وهي تنظر حولها
وقا
وص
لت:
احت
“
صد
جي
يقا
للي الزالت تستعد للخروج،
تها  “ :هيا يا جيللي ،حان
دورك!”
أنا قلقة”،
ثم قالت  ”:لماذا ال تذهبين
ال
ستعجالها ،فقد حاولت مرارا
ً أن أجعلها
=فقالت جيللي”:
ت
خرج
ط
وال
أه ..ال ،لقد جئت للمشاهدة
ال
صباح!”
فقط
– لقد انتهيت توً
ء من تمشيط فرائي
ركضت ميللي
وسأبدو مروعة إذا ابتل”.
للطابق العلوي ووجدت جيللي
حا
ولت مي
وهي تمشط فرائ
للي وصديقاتها أن تقنعنها
ها .ثم قالت ميللي “ :هيا
با
بنا،لقد فاتتنا
لسباحة ولكن دون جدوى.
الكثير من المتعة بالفعل،
فرائك يبدو رائعا
ً كما هو هكذا!”
وطوال اليوم ك
انت
جي
للي
جا
لسة
على
ح
افة
و لكن جي
البركة وهي
للي ال تعتقد ذلك – فهي تبدو
تضع مخالبها في مياه البركة
وتش
بائسة،
اهد
ثم
األ
قا
خري
لت:
ات.
فقد أرادت كثيرا
“ ال يمكنني الخروج وأنا
ً أن تنضم
إل
بهذا
يهن
الش
لك
كل!
نها
أن
ك
انت قلقة بأن تعتقد بقية
ظري إلي ،فأنا أشبه الشاه
ا
وليس
لفأ
فأر
رات
أ
ة!”
ك
نها
ت
انت
ميللي ترى أن صديقتها
بدو سخيفة .وفي وقت الغداء،
ان
تبدو
ضمت
مثا
ج
لية
يلي
كما
للن
هى وأخبرتها بذلك .لكن
زهة لكنها لم تأكل حتى قطعة
صغ
لم ت
يرة
نصت
من
جي
ال
للي
جبن
إلى ما تقوله صديقتها.
التي أحضرتها صديقتها
ميل
لي-
فك
انت
ق
لقة بأن تصبح سمينة.
قالت ميل
لي“ :هيا يا جيللي!” .وفي
و
بعد
ق
النهاية،سا
ضاء
عدت ميللي صديقتها جيللي في
يوم طويل في اللعب تحت أشعة
الش
مس،
ع
تصفيف أخر خصلة
ادت كل منهن إلى فراشها .لم
من فرائها ،وأختلست جيللي
تست
طيع
مي
نظرة أخيرة في
للي الخلود للنوم ،فقد ظلت
المرآة ونسقت شواربها ثم
م
ستي
قظة
ذهبت اخيرا
تشعر بق
ً للخارج.
ليل من الحزن لعدم انضمام
جي
للي
إليهن
كانت ال
خالل النزهة فلم تستمتع مثل
شمس الدافئة تسطع عليهم وهم
بقية صديقات
ها.
ف
كيف
تست
طيع
يركضون
بسع
ادة
مساعدة جيللي،
لر
ؤية
صديقاتهن وهن يسبحن
وكيف تبين لها
بالبركة.
مدى متعتها بأن تكون نفسها
دون قي
ود؟ لم تدرى ماذا تفعل ...
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نموذج 2.2

لعبة أنا أحب نفسي
الورقية
قومي بملء نموذج اللعبة الورقية بثمانية
أشياء مميزة تحبيها في نفسك .حاولي أن
تجعلي أربعة منهم على األقل عن مظهرك!

صفحة 47

ال تقومي بطي الورقة  ...أحضريها في
الجلسة القادمة من برنامج .

حرة ألكون أنا | أنشطة للمرحلة العمرية من  10 – 7سنوات

نموذج 3.1

أوجدى االختالفات
قومي بإدراج صور “ قبل” و “ بعد” لنماذج استخدمت فيها تقنية تعديل الصور
(فوتوشوب) مع وجود قائمة منفصلة تتضمن أسماء األجزاء المختلفة التي تم تعديلها.

صورة أصلية

صورة معدلة

صورة أصلية

صورة معدلة
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نموذج 4.1

رسائل التميز
أنا ال أرغب في
ً ألن
السباحة مجددا
ركبتي تبدو سيئة
المنظر.

أصدقائي ال يحبونني
ألنني غير جميلة.

ً،
حذائي قبيح جدا
سوف يضحك الناس
علي.
ّ

أختي تقول لي أن
تنورتي تبدو سخيفة
علي.
ّ
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ً،
شعري مجعد جدا
فصديقاتي لديهن شعر
ناعم ينبغي علي فرد
ّ
شعرى.

أنا أقصر من
صديقاتي! ال أعتقد
أنى سأصبح طويلة
ً.
القامة أبدا

ربما ينبغي علي أن
ّ
أجرب وضع ماكياج
لكي أبدو أكبر
ً؟
عمرا

تبدو بطني بارزة،
من األفضل أن ارتدي
تي شيرت فضفاض.

مالبسي طفولية،
سأرتدي مالبس مثيرة

إذا لم أحظى
بشعبية ،لن يكون
ً.
لدي أصدقاء مطلقا

كل شخص يظهر في
التلفاز يبدو
طويل القامة ونحيف
القوام ،أشعر أنني
ً عندما
قبيحة حقا
أقارن نفسي بهم.

أنا ال أحب اللون
الوردي ،أشعر اننى
لست فتاة عادية
مثل بقية الفتيات.
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نأ نوكأل ةرح

نموذج 4.2

بطاقة دعوة
“حرة ألكون أنا“

(2
(1
أتعهد بأن أبذل قصارى جهدى لمشاركة هذه الرسائل عن طريق.....
(2
(1
من خالل المشاركة فى “حرة الكون انا” تعلمت.........

«الرسالة األساسية لبرنامج «حرة ألكون أنا»
ليس هناك طريقة واحدة لتبدين جميلة .
ما بداخلنا هو أهم بكثير مما نبدو عليه من الخارج
ً مثل
من الرائع أن تقدر ما تستطيع أجسادنا القيام به تماما
تقديرنا لما تبدو عليه.
من الضروري أن تكونى نفسك .فجميعنا مختلفين وهذا ما يجعلنا
مميزين.
لن يقرر األخرين إذا ماكانوا يحبونك أم ال بناء على مظهرك فقط.
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للمشروع 5.1

منوذج التخطيط
مرحلة
التنفيذ

االفكار

ماذا نريد ان
نخبر الناس؟

استخدمي األفكار التي
توصلت إليها مع
المجموعة بأ
كملها
عن
ما
تعلمتوه من برنامج “
حرة الكون انا”.

من تريدين
أن تشاركى
رسائلك؟

طالب المدرسة ،األصدقاء،
العائلة ،مجموعات
الشباب األخرى ،األشخاص
الذين نقابلهم في
المناسبات اإلجتماعية.

كيف يمكننا
تشجيع
األشخاص على
المشاركة؟
كيف سيبدو
المشروع
التنفيذى
الخاص بنا؟

استعملي رسالة التي
شيرت بطريقة أو باخرى
– هل يمكنك وضعها على
دعوتك؟

يمكننا دعوة البعض لشرب القهوة او المثلجات،
عرض تمثيلي ،أثناء ليلة تقضيها الصديقات
بمنزل إحداهن ،عقد اجتماع خاص للمرشدات
وفتيات الكشافة ،تنظيم حفلة ،تنظيم حدث
مجتمعي ،اجتماع مدرسي أو وقت الفسحة ...

أين سينفذ
المشروع
التنفيذى
الخاص بنا ؟

مكان االجتماعات ،مدرسة،
في مكان خارجي ،في
منزلك ...

كيف ستقسم
المهام؟

قومى بمنح كل شخص وظيفة
وتأكدي من تضمين كل شخص
في تلك المهام.

هل أنت بحاجة
إلى أي
مساعدة ؟

فكري في من قد تحتاجين
لمساعدته أو ألخذ تصريح
منه.

ما هي
الموارد
التي تحتاجين
إليها ؟

األقالم ،الورق ،األطعمة،
المشروبات ،المقاعد،
الطاوالت ،الموسيقي،
الالب توب ....
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مالحظات
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