مجموعة كشافة شتاينادلر ،ومجموعة
كشافة كغويتونغين ،ومجموعة كشافة زيادلر.
رابطة الكشافة للفتيان والفتيات.
توصيف المنظمة الشبابية:
تُعتبر رابطة الكشافة للفتيان والفتيات أكبر منظمة كشافة غير ُمرتبطة بالدين في ألمانيا .تنتمي رابطة الكشافة للفتيان والفتيات
إلى الهيئة العالمية لحركة الكشافة .وتعد هذه الهيئة ثاني أكبر منظمة لألطفال والشباب في العالم وتضم أكثر من  50مليون
عضو .لدى رابطة الكشافة للفتيان والفتيات مجموعات في جميع أنحاء ألمانيا .وت ُدعى هذه المجموعات المحلية "شتيمي".
تَجْ َم ُع مجموعة الكشافة بين المسؤولية الشخصية والتعاون واللعب والمهام ال ُمجتمعيّة .إن االستكشاف متنوع ويتضمن الرحالت
والمعسكرات والحياة في الطبيعة والموسيقى الفنية واألعمال اليدوية العملية واألنشطة المرحة والرياضية .وهذا يشمل أيضا ً
التعامل مع البيئة االجتماعية ومقابلة األطفال والمراهقين من خلفيات ثقافية مختلفة.
إن التدريب المتنوع للمهارات البشرية مهم بالنسبة لنا .المبدأ هو :التعلّم من خالل ال ُممارسة .كل عضو لديه الفرصة للمساهمة
بمهاراته ومعرفته وللتعلم من اآلخرين وزيادة خبراته .وعلى النقيض من منظمات الشباب األخرى ،فإن قيادة الشباب للشباب
اآلخرين تلعب دورا ً رئيسيا ً لدينا .فيتحمل األعضاء الشباب المسؤولية في وقت مبكر ويتعلمون كيفية التعامل معها.

توصيف المجموعات المحلية:
إن رابطة الكشافة للفتيان والفتيات تتمث ّل في فيسبادن فيما مجموعه ثالث مجموعات محلية ،تُشكل معا ً ما يُسمى "عش النسر".
تتكون كل مجموعة من عدة مجموعات صغرى .تنقسم هذه المجموعات إلى ثالث فئات عمرية بميادين واجبات مختلفة للغاية.
تجتمع كافة المجموعات بشكل دوري .إن التعاون بين الشباب والكبار يتطلب التسامح واالستعداد للمساعدة وال ُمراعاة والقرارات
الديمقراطية.

لمحة عن الفئات العُمرية:
الكشافة األشبال :هذا هو اسم المجموعة من سن السادسة إلى الحادية عشر .بعض من الكشافة األشبال يقومون بتشكيل مجموعة.
نسمي هذه المجموعات "قطيع".
المفردتان "الك ّ
شاف الشب ل" و"القطيع" مأخوذتان من "كتاب األدغال" لروديارد كيبلينغ .يجب على الكشافة األشبال أن يتعلموا
كيفية إيجاد طريقهم في المجموعة مثل شخصية الرواية ماوكلي .عليهم أن يتعلموا احترام القواعد في حياة المجموعة وأن
يتولوا مهاما ً من أجل المجموعة وأن يراعوا اآلخرين.
يعرفون حياة المجموعة .يحب الكشافة األشبال األلعاب البرية والرحالت والمعسكرات الصغيرة
ومع ذلك فإن المرح واأللعاب ّ
ً
والتنكر ويمكنهم أن يستخدموا أي شيء تقريبا في األعمال اليدوية.
نسمي هذه المجموعات "مجموعة القرابة" .تُخطط مجموعة القرابة مشاريعها الخاصة مع زيادة الخبرة واالستقاللية .تُفضّل
مجموعة القرابة الذهاب في رحلة .تكون الرحلة كالسفر مع حقيبة ظهر وخيمة .يقومون بذلك سيرا ً على األقدام أو على الدراجة
أو بالقارب أو القطار في عطالت نهاية األسبوع أو خالل فترة عطالت األعياد.

الكشافة :هؤالء هم الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة .ينضم ستة أو سبعة أو ثمانية من
الكشافة معا ً في مجموعة.
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ما يُميزهم هي حقيبة الظهر وخيمة النار السوداء التي تدعى باأللمانية "كوتي"َ .يفخر الكشافة بإبداعهم ومجتمعهم ومشاريعهم.
أحد مؤتمرات القمم في حياة الكشافة هو المعسكر الفدرالي الذي يقام كل أربع سنوات .يلتقي فيه كشافة رابطة الكشافة للفتيان
والفتيات من جميع أنحاء ألمانيا .كما وتشارك رابطة الكشافة للفتيان والفتيات في اجتماعات الكشافة الدولية.

ال ُمغامرون والرحّالون :إنهم الشباب البالغون في رابطتنا .ومعظمهم تولى منصبه .هذا يعني أنهم يُشرفون على مجموعة أو
يعملون في مجلس إدارة المجموعة .يقوم العديد من ال ُمغامرين والرحّالين بتشكيل رحلة معاً .فيقومون بالتخطيط ألنشطة رحلتهم
بأنفسهم.

ما الذي يُميزنا كرابطة الكشافة للفتيان والفتيات؟
 الشباب يقود الشباب. نحن مستقلون عن األحزاب السياسية واألديان. التعليم المختلط (الفتيات والفتيان يكونون معا ً في المجموعات). مغامرات ال حدود لها. أنشطة دوريّة. -أنشطة صيفية سنوية.

هل أنت مهتم باالنضمام؟
التعرف على إدارة المجموعة
يجب أن تأتي إلى أحد أنشطتنا الجماعية إذا كنت ترغب في االنضمام .في النشاط الجماعي يمكنك
ّ
واألعضاء اآلخرين؛ فيمكنك تجربة ما إذا كنت تجد الكشافة ممتعة وتتوافق مع اآلخرين .الحد األدنى للسن هو ست سنوات.
ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع الويب المعني ونحن نتطلع إلى تلقي بريد إلكتروني منك!

نتمنى لك مسيرة حياة جيدة!
مجموعة عش النسر!

اإلتصال بنا:
WI-Sonnenberg
Stamm Steinadler
بريد إلكترونيstammesfuehrung@steinadler.org :
www.steinadler.org

WI-Klarenthal
Stamm Seeadler
بريد إلكترونيstammesfuehrung@stamm-seeadler.de :
www.stamm-seeadler.de

WI-Schierstein
Stamm Greutungen
بريد إلكترونيinfo@stamm-greutungen.de :
www.stamm-greutungen.de
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