
 : البرنامج تخطيط أسس

 واالستفادة المعسكر انعقاد بداٌة قبل المنظمة الهٌئة توفرها التً والمادٌة البشرٌة المصادر تحلٌل .1

  .منها

 .البرنامج تخطٌط فً المعسكر فً العاملٌن األفراد اشتراك .2

  .التخطٌط فً المعسكر أجلهم من أقٌم الذٌن األعضاء اشتراك .3

 .المتغٌرة والمواقف للظروف تبعا البرنامج مواد فً والتغٌٌر والتعدٌل المرونة .4

  :حٌث من البرنامج مواد فً التوازن .5

 .المعسكر ومجتمع الجماعة، األفراد، احتٌاجات مقابلة .أ 

  .إلخ.. ثقافة إلى وجدانٌة إلى فنٌة أنشطة من األنشطة تنوع .ب 

  .حر نشاط لممارسة المشتركٌن لألعضاء فرض توفٌر .ج 

 .مباشرة غٌر أو مباشرة تعلٌمٌة خبرات وتهٌئة الفرص توفٌر .د 

  .بالهدوء تتصف أخرى أنشطة إلى عنٌفة أنشطة من التنوع .ه 

 .الجزاء واعطاء والتقدٌر الحماس بث .6

  .البرنامج تخطيط في المعسكر في المشتركين األعضاء اشتراك طرق

  .الجماعة خالل من: أوالا 

  .الوحدة مجلس خالل من: ثانٌاا 

  .المعسكر مجلس خالل من: ثالثاا 

 نواحً بخصوص األعضاء رغبات لنقل المعسكر ومجلس الوحدة مجلس فً الممثلون األعضاء ٌجتمع

  :فً مسئولٌاتهم وتتلخص النشاط

 .المعسكر فً النشاط برامج تخطٌط .1

 .بالبرنامج خاصة مشاكل أو الجماعة فً تظهر التً المشاكل دراسة .2

  .وتوصٌات اقتراحات تقدٌم .3



 : المعسكر لبرنامج الهيكلي التكوين

 مستوى حٌث من أو لألنشطة المحددة األوقات طرٌق عن إما المعسكر لبرنامج الهٌكلً التكوٌن ٌتم

 .األنشطة فً االشتراك

 :صورة في ذلك ويكون المحددة، األوقات حيث من .1

 .البحر والوقت والراحة، والنوم االستٌقاظ، وقت الغذائٌة، الوجبات أوقات بتحدٌد هٌكلً جدول .أ 

 .لألعضاء المقدمة األنشطة بعض أوقات وٌشمل جزئً هٌكلً جدول .ب 

 للعضو ٌمكن الذي الوقت وٌحدد البرنامج، فً األنشطة األنواع االختٌار فرص ٌشمل هٌكلً جدول .ج 

  .األنشطة هذه ممارسة

  :االشتراك مستوى حيث من .2

 .فردي أما .أ 

  .الجماعة مستوى على .ب 

 .الوحدة مستوى على .ج 

 .الواحدة الرغبة مستوى على .د 

 .الوحدات بٌن .ه 

  .المعسكر مجتمع مستوى على .و 

 :المعسكر برنامج في النشاط أوجه

  :إلى المعسكر برنامج فً النشاط أوجه تقسٌم ٌمكننا

 .الجماعة مع الحٌاة فرص تهٌئها أنشطة .1

  .المعسكر فً الحٌاة واستمرار لحفظ أنشطة .2

 الختامً الٌوم أو المعسكر فً األول والٌوم مثال، كاألعٌاد الخاصة األٌام فرص تهٌئها أنشطة .3

 .للمعسكر

 .المعسكر لموقع المحٌطة للبٌئة الطبٌعٌة المصادر وصٌانة وحماٌة لحفظ أنشطة .4

  .وجوده مظاهر فً الخالق عظمة وتقدٌر الطبٌعة تذوق على القدرة تنمً وجدانٌة أنشطة .5



  .تعلٌمٌة أنشطة .6

 للطبٌعة دراسة - مائٌة رٌاضات - حركً تعبٌر - تمثٌل - موسٌقى - ٌدوٌة فنون مهارات تدرٌس فً كما

  .االستكشافٌة والرحالت

 قسمان هناك علٌه وبناء المعسكرات فً النشاط برنامج من جزء أكبر الخالء فً الجماعة حٌاة تمثل

  .المعسكرات فً النشاط ألوجه رئٌسٌان

  :في تتمثل النشاط أوجه: أوالا 

  .األخشاب قطع - الخٌم إقامة - النار اٌقاد: الخالء فً الخالء فً للحٌاة مهارات .1

 .الخالء فً ممارستها ٌمكن وألعاب رٌاضات .2

 .المعسكر بٌئة فً الطبٌعٌة المصادر من لالستفادة مهارات .3

 .والكتابة والتمثٌل والموسٌقى الحركً كالتعبٌر مختلفة فنٌة مهارات .4

  .االستكشافٌة الرحالت .5

  :خاصة وأحداث خاصة أيام تمثل نشاط أوجه: ثانياا 

 .المعسكر فً األول الٌوم برامج .1

  .الزٌارات أٌام .2

 .والدنٌوٌة الدٌنٌة والمناسبات العطالت أٌام .3

 .رٌاضٌة أٌام .4

  .وحفالت بمهرجانات خاصة أٌام .5

  .خاصة أمسٌات .6

  :األمسيات برامج

. المعسكر فً المشتركٌن لألعضاء المعنوٌة الحالة رفع على تعمل التً األنشطة أهم من األمسٌات تعتبر

 العامل بمثابة وتكون المعسكر مجتمع أعضاء بٌن والتآلف الوحدة روح نشر على األمسٌات برامج وتبعث

 أكثر من تكون أن وٌجب المختلفة باألنشطة حافل ٌوم ختام تمثل األمسات وبرامج. األعضاء لسعادة الحٌوي

 المعسكر أمسٌات تركت فإذا. مالءمة أكثر نفسٌة وحالة قادم ٌوم لتحمل وحافزا لألمل عطاء الٌوم أنشطة

 .األعضاء نفوس فً المثل تسرب باألنشطة وشٌق حافل برنامج دون



 التحقيق العديدة الفرص توفر إنها في المعسكر في النشاط برامج من غيرها عن األمسيات وبرامج وتتميز

  :يلي ما

 .المعسكر فً من لكل السلٌم الترفٌه وسائل من وسٌلة .1

 المختلفة النشاط نواحً إعداد فً وٌبدعوا ٌبتكروا أن من المشتركٌن لألعضاء الفرص توفر .2

 .األمسٌات لبرنامج

 .المساء وحفالت التمثٌلٌات خالل وأحاسٌسهم مشاعرهم عن ٌعبروا أن لألعضاء الفرص توفر .3

  .األمسٌات برامج رٌادة خالل من وتنمتها الرواد مهارات إلظهار الفرص توفر .4

  :اآلتية االقسام إلى األمسيات برامج تقسيم ويمكن

 .العروض: أوالا 

  .داخلٌة خفٌفة ألعاب أو - رٌاضٌة لٌالً: ثانٌاا 

  .الحفالت: ثالثاا 

 .النار حول أمسٌات: رابعاا 

  .مائٌة أنشطة برامج: خامساا 

  .خفٌفة ألعاب: سادساا 

  .المعسكر خارج أنشطة: سابعاا 

  .منوعة برامج: ثامناا 

 . العروض: أوالا 

  .التمثٌلٌات .2   . الهواه عروض .1

  :الخفيفة واأللعاب الرياضية الليالي: ثانياا 

 .كالشطرنج ألعاب .2  . الوحدات بٌن مبارٌات .1

  .خطابات كتابة أو موسٌقً كسماع هاديء نشاط ذات لٌالً .3

  :الحفالت: ثالثاا 



  .مٌالد أعٌاد حفالت - منظمة مآدب حفالت - شعبً رقص حفالت - تنكرٌة حفالت

  :النار حول أمسيات: رابعاا 

 .األغنٌة مهرجان .2  . القصص قص برنامج .1

  .النار حول خفٌفة عروض .3

  :المائية األنشطة برامج: خامساا 

  .البحر شاطىء على أو بحٌرة حول غناء .2   .تجدٌف .1

  وجد ان السباحة حمام حول بالشموع احتفال .3

 :خفيفة ألعاب: سادساا 

  .المجموعة عنه وتبحث مكان فً الرائد ٌختبًء - والقنص كالصٌد

  :المعسكر خارج أنشطة: سابعاا 

 .المعسكر موقع خارج وجبة اعداد .2 . استكشافٌة رحالت .1

  .النوم مٌعاد بعد للجماعات مفاجآت .4  . النجوم دراسة .3

  :مثل منوعة برامج: ثامناا 

  .افرٌقٌة لٌالً.. عربٌة لٌالً - فرعونٌة لٌالً

  :وتقيمه البرنامج سجالت

  .اإلعتبار فً نضع أن ٌمكننا فمثال السجالت نظام محتوٌات حول اختالف هناك

 التحاق طلب الصحً، الكشف استمارة وتشمل. المعسكر فً المشترك بالعضو خاصة سجالت -1

 مدٌر مع الشخصٌة المقابلة تقرٌر العضو، وهواٌات ورغبات األمور، أولٌاء من بٌانات المعسكر فً العضو

 .المعسكر بدء قبل المعسكر

 األنشطة، فً واشتراكه تقدمه، نواحً تشمل المشترك، للعضو المنظمة بالمالحظة خاصة سجالت -2

 عن إحصائٌة بٌانات لتسجٌل خطة المعسكرات معظم فً ٌكون ما عادة األنشطة بعض فً اإلختباراته نتائج

 .الجماعٌة أو الفردٌة لألنشطة سواء الحضور، حٌث من البرنامج



 السجالت وهذه السجالت تلك إلعداد المؤهلة الرٌادة توفرت إذا بالجماعة خاصة سجالت هناك -3

 األعضاء وتقبل شعبٌة ومدي ببعض بعضهم األعضاء وعالقات الجماعة أعضاء نمو قٌاس فً هامة

 .الجماعة ولرائد البعض بعضهم

 النشاط، واخصائً الجماعة رائد ٌسجلها المعسكر فً النشاط أوجه بعض عن مبسطة تقارٌر هناك -4

 مجلس فً المعسكر مدٌر مع التقارٌر هذه وتناقش وتدرس الوحدة ومدٌر البرنامج ومدٌر الوحدة ورائد

 .بإعدادها قاموا الذٌن الرواد جانب من االقتراحات بعض التقارٌر هذه وتشمل المعسكر مجلس وفً الوحدة،

 وهذه النشاط وأوجه بالبرنامج ٌختص ما فٌها وتسجل منتظمة بطرٌقة تعد سنوٌة تقارٌر هناك -5

 النشاط، فً المشتركٌن األعضاء رغبات النشاط، من الغرض وتشمل. طبٌعتها فً وصفٌة تعتبر التقارٌر

  .المقبلة لألعوام اقتراحات وكذلك الحضور ونسبة اإلٌجابٌة مدى

 موضوعٌة فً تساعد تقٌٌم أدوات اختبارات باستخدام فٌها النشاط برنامج تقٌم أن المعسكرات بعض إعتادت

 . بالبرنامج الخاص التقٌٌم

  التقٌٌم؟ فً ٌشترك من

 المعسكر عن المسئولة للهٌئة تابعٌن وأفراد المعسكرات، فً المشتركون األعضاء تقٌٌم عملٌة فً وٌشترك

 :فً تتمثل التقٌٌم عملٌات فً المستخدمة الطرق أما المعسكرات هذه ادارات ومجالس لجان وكذلك

 .األعضاء سجالت خالل من المعسكر فً المشتركون األعضاء إلٌه وصل الذي المستوى دراسة .1

  .اإلدارة وهٌئة المعسكر برواد الخاصة العمل تقارٌر مراجعة .2

 .للمعسكرات والمحلٌة الدولٌة، اللجان وضعتها التً المستوٌات تطبٌق مدى .3

 .والمشرفٌن الرواد مع المعسكر مدٌر ٌعقدها التً المؤتمرات .4

 .للرائد الذاتً التقٌٌم .5

  .المعسكر فً النشاط وألوجه للرواد، المعسكر، لبرنامج المعسكر فً المشتركٌن األعضاء تقٌٌم .6

  :التقييم معايير

 .طوال للمعسكر المنظمة الهٌئة ببرنامج المعسكر برنامج ارتباط مدى -1

 .المعسكر فً المشتركٌن األعضاء لنمو البرنامج ٌحققه ما ومدى المعسكر أهداف تحقٌق مدى -2

 .اإلشراف هٌئة من االستفادة مدى -3

  .المعسكر بٌئة فً المتوفرة الطبٌعٌة المصادر من االستفادة مدى -4



 : التقييم أوقات

. المعسكر فصل انتهاء أو النشاط من معٌن نوع انتهاء بعد أو دورٌة وبطرٌقة باستمرار، التقٌٌم ٌتم أن ٌمكن

  :اآلتٌة لألغراض التقٌٌم وٌستخدم

  .حالٌا الموجودة البرامج لتحسٌن: أوالا 

  .المستقبلٌة البرامج وتعدٌل لتطوٌر: ثانٌاا 

 والعمل وقدراتهم امكاناتهم على التعرف خالل من وذلك المعسكر فً المشتركٌن األعضاء التقٌٌم ٌفٌد: ثالثاا 

  .تنمٌتهم على

 : البرنامج مدير وظيفة

  :الوظيفة من الغرض: أوالا 

 من المعسكر من المستفٌدٌن لألعضاء التعلٌمٌة الفرص توفر التً األنشطة خالل من المعسكر برنامج إدارة

  .المعسكر أجلها من التً األغراض تحقٌق أجل

  :المسئولٌة فً الوظٌفة هذه تتبع: ثانٌاا 

  .المعسكر مدٌر

 :األساسية الواجبات: ثالثاا 

  .المعسكر فصل بدء قبل المعسكر فً العاملٌن التدرٌب برنامج وتنفٌذ تخطٌط فً االشتراك -1

  .باألنشطة الخاص الزمنً الجدول وتنسٌق النشاط اخصائً على االشراف -2

 حدود فً الخبرات ولتقٌٌم الوحدات البرامج تخطٌطهم على واالشراف الوحدات مدٌري ارشاد -3

 .المعسكر فً المشتركٌن ورغبات قدرات

 .والبشرٌة المادٌة مصادره من لالستفادة المعسكر فٌه ٌتواجد الذي بالمجتمع عالقات تنمٌة -4

 .كله المعسكر مجتمع فٌها ٌشترك التً لألحداث للتنسٌق المعسكر مجلس مع العمل -5

 .تقارٌر وعمل المعسكر برنامج فً المتوفرة والخبرات األنشطة تحلٌل -6

 .المعسكر فً االشراف هٌئة اجتماعات وتنفٌذ تخطٌط فً المعسكر مدٌر مساعدة -7

  .المعسكر مدٌر جانب الى المعسكر فً المضٌف سورة فً ٌكون -8



  :الكفاءات

 :ٌجب المعسكر فً العاملٌن األعضاء لكل العامة الكفاءات جانب الى -1

 .المعسكر لها التابع المنظمة أو الهٌئة بعضوٌة ٌتمتع أن .أ 

 برنامج خالل من الهٌئة أو المنظمة أهداف ولتحقٌق المعسكرات مجال فً رغبة لدٌه تكون أن .ب 

 .المعسكرات

 .مسئولٌته تحت ٌعملون الذٌن الرواد وارشاد االشراف على القدرة .ج 

 .المعسكر برنامج من المستفٌدٌن األعضاء ورغبات احتٌاجات على التعرف على القدرة .د 

  .البرنامج أنشطة فً واالبداع االبتكار أو المبادأة على القدرة لدٌه  .ه 

  متنوعة أنشطة منها ٌستلهم جدٌدة مصادر على التعرف على القدرة .و 

  .المعسكر فٌها المتواجد والبٌئة تتفق

  .سنة 22 عن المعسكر مدٌر سن ٌقل أال: السن -2

 .والخبرة التدرٌب -3

 .ٌعادلها ما أو التربوٌة المعاهد أو الكلٌات أحدى خرٌج ٌكون أن .أ 

 .كمدٌر فٌه للعمل ٌرشح الذي المعسكر ٌتبعها التً الهٌئة أو المنظمة فً التدرٌب .ب 

  .بالمعسكر شبٌهة تربوٌة مؤسسات فً الرٌادٌة الخبرة أو المعسكرات رٌادة فً الخبرة .ج 

  


