
يراعى المشرف األمن حتى ال يحدث تيه ألحد من األفراد ، وكذلك يراعى الوقاية من الجـروح                 
  0واالنزالق والكسور باألشراف الدقيق 

  

من المسابقات التى تثير الحماس ألسر إعدادي مسابقة اختراق الحواجز ويقوم فيها الكشافة بعمل              
  0عدة أنواع من الحواجز التى يطلب من الفريق اختراقها والعودة قبل زمن محدد 

  :ومن ضمن هذه الحواجز 
  

  0ساللم أو شجر أو تالل أو حواجز منخفضة 
  

  0فوق خط أو جزع شجر أفقى منخفض االرتفاع بالسير 
  

  0لحاجز مائى أو رسم حاجز مائى 
  
  

السير بين الحبال الرأسية المهتزة التى يعلق أسفلها ثقل خفيف ويتم هزها برفق وعلى المتسـابق                
  0المرور فيما بينها 

  
  

  0السحف على المركبتين والساعدين أو المرور أسفل خيط منخفض 
  
  
  

  0ة أو لمسافة معينة اللف حول ملعب أو فناء عدد من المرات بسرعة معين
:

  
 استالم جائزة الكنز ، يـتم       ينقسم الالعبون إلى فريقين أو ثالث يتم تخبئة كنز أو بطاقة بموجبها           

  0 بطاقات ترشد كل بطاقة إلى األخرى 5عمل 

l@MäØÛa@òjÈÛ@ ¨a@Öa‚a@òÔibß@uaì@

  
يتم إخفاء الكنز 

  السلم فى بير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يراعى نفس درجة الصعوبة للفريقين 
  يراعى تشفير الجمل أو جعلها غامضة قليال 

ابحث عن بطاقة 
فى أعمق  4رقم 

  مكان فى الوجود

1 

2 

3 

الورقة التالية 
 4  مع أم النور

الكنز فى 
 5  بير

توضع بالقرب 
 من مدخل التيار

1 

2 

3 

4 

5 
اوزن الفريق 
الثانى مسار 
مختلف يقود 
  لنفس الكنز 

‡Çb—¾a@@ توضع فى
علبة على 
قلب شكل

æŒaìnÛa@@ توضع على
 خطوة30بعد 

ÐÔÛa@@@ تقدم ثالثون
خطوة لتجد 

3بطاقة

توضع تحت 
  الصليب

@Þbj¨a@µi@Ûa@@

  0تدخل هذه اللعبة السرور حيث أن بها التفكير والحركة والمشاركة والتنافس معاً

 2تجد بطاقى 
فى اجمل بقعة
المعسكر فى

ÑzÛa@@
u –áîƒnÛa@@

  
  
  

 إنه الحياة فى أرض اهللا الطلقة الهـواء الفسـيحة           0 فى حياة الكشاف     التخيم هو الناحية المرحة   
فيتسـلطون  " اإلرجاء حيث التالل واألشجار وما خلق اهللا من مخلوقات  وأطيار وحيث البحار واألنهار             

@@@ô‹§a  0" على سمك البحر وطير السماء 
  0 ) 26:تك   "(وعلى البهائم وعلى كل األرض : " أرض التخيم 

  :مخيم أن تكون على مسافات مناسبة من العمران يفضل فى أرض ال

  1



    0 لعدم إزعاج السكان -أ 
مظلة 
  محاضرات

D

C 

B  

  جزلمة

  مطبخ

W. C  0  للحصول على الطعام والشراب بسهولة -ب  
  أرض السمر

A 
 @bèuýÇë@òiÛa@ÊìãZ@ @

מ− א א :א
א

  0 األرض الطينية التى تحتوى على طمى  .1
  0 األرض التى رملها غير ناعمة  .2
  0 وفى هذه الحالة لن يتزحزح الوتد أو الساري  األرض التى تحتوى على رمل وزلط ، .3

א− א :א
ــتقبال   :على شاطئ البحر  .1 السـ

ــيوف  الضـ
ــتهم  وراحـ
لحين الكـالم   

  القائد

خيمة القائد وبها 
نادى مستلزمات المعسكر

  خلوى

ألن الوتد يستريح فى الرمال ولن يثبت وللتغلب على ذلك نضع خشب أو حجارة عند نهاية الوتد أو                  
  خاصة بالقائد  0الساري 

 W. C  : الرمال الناعمة  .2

  للتأكد من شخصية الزائر 
  أمن

  خروج

  0تصلح لنعومة ملمسها ممكن ألن تحتوى األرض على زواحف ضارة وأيضا لن 

  0)خشب وحجارة ( بخوازيق + :  العالج 
    0بحبال +   دخول

א  0 األرض الجيرية  .3 אא :א
 وترجع أهميتها إلى أنها المكان الذى سوف يتم المبيت به طول فتـرة المعسـكر                : الخيم     - 1  0 األرض الصحراوية  .4

تـابوت  / هابـك   / هرمية  / بسيطة  / حجازى  / وتتعدد أنواعها وأشكالها وأحجامها وتنقسم إلى هندية        
  "  sleaping bag" سليبنج باج / خيمة عربى /

  0وهى أسوأ األراضى لصعوبة الدق حيث إنها صلبة جداً 

א   000نستخدم أوتاد حديدية ومطرقة بدال من األوتاد الخشبية و : العالج  אמ א :א
  0التى تستخدم فى تثبيت الخيمة  :   األوتاد– 2  
  0وهو يستخدم فى تثبيت األوتاد فى األرض   :  الدقماق- 3  

@‹ØÈ¾a@Šþ@âbÈÛa@ÝØ“Ûa@@
  0وتستخدم فى قطع األشجار واألخشاب بصفة عامة   :  البلطة– 4
  0التى تعبر عن رمز الطريق  : 0000 – 5
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  0تسخين المياه للشرب بالمعسكر  .3  0 المراهم واألدوية والشاش واألطوال نظرا لتعدد استخدامها تحتوى على :  صيدلية إسعاف– 6
  0الحراسى .4  

  0من العناصر المهمة جداً فى نجاح المعسكر الذى يقوم به الكشافون وهو إيفاد النار 
א א :א

æaäÛa@@@5.  0اإلضاءة عند تعذر وجود الكهرباء  
  إذاً النار لها المرتبة األولى فى المعسكر 

    0)كلما كان الخشب جيد كانت النار جيدة للطهى ( نوع الخشب الموجود  .1
  0حالة الجو  .2
  0 البيئة المجاورة أحوال .3
  0نوع الطهى الذى يراد عمله  .4
:א
  0القرب من الماء بقدر المستطاع لمواجهة الظروف  .1
  0الخالء وعدم مالصقته لألشجار  .2
  0النظافة من ورق  األشجار حتى ال يحدث حريقا  .3

:א •
  0ار تعمل على انعكاس الحرارة فى فرن الخبز والشوى وخبز الرياح عن الن

:א •
  :تستعمل للحصول على جهاز للطهى السريع عندما تكون األرض رملية أو يتعذر الحفر فيها 

א • :א
تستعمل للحصول على الحرارة التى تلزم للطهى البطئ ألنواع الطعـام الـذى ال يحتـاج إلـى           

  0المالحظة طول الوقت وأيضا لطهى كمية كبيرة من الطعام 

  :تخدم النار فى تس
  0إعداد الطعام  .1
  0الدفء والسرور إلى النفس فى السمر  .2

  
لعقـد وهـى    لنتحدث عن العقد والرابطات والدورات فالبد أن نتحدث عن الخامة األساسية فى ا            

  األحبال 

òîÐ“ØÛa@‡ÔÈÛa@@@@

  
Þbjyþa@ñd“ã@@  

أول من عرف األحبال هو رجل الغابة القديم بمحض الصدفة فقد لفت نظره األلياف الطويلة التى              
تتدلى من األشجار الضخمة وبدء اإلنسان القديم فى استخدمها وتطويرها ، وكانت الحبال فى هذه الفترة                

ومع مزيد من التطور منذ ذاك      0" الدبالق   " هى تلك األلياف النباتية المجدولة يدويا وكانت تعرف باسم        
وهى أنـواع   " األحبال  " أو االسم الدارج لها وهو      " أحزمة الربط   " العهد وحتى اآلن وهى تعرف باسم       

  :عديدة منها 

@æaäÛa@ÊaìãcZ@

شديد المتانة :  ويستخدم فى الميداليات الكشفية وبهلوانات الخيام والبكار ومن مميزاته      :

ŠbäÛa@pbßa‡ƒna@@
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 فى عمل البوايات والجدجات وسوارى األعالم وفـى         والسبيه لها استخدامات عديدة فهى تستخدم       0ير مجهد للجلد البشرى ويكون عادة من القطن  غ- يدوم لفترة طويلة -
  0  غالبا ال يستخدم فى الكشافة :  0الطهى وذلك بتعليق الطعام من أسفل فى قمة الشكل الهرمى وكذلك تستخدم كرافعة لألشياء الثقيلة 

  
 حبل سميك وشديد يستخدم فى الجر وأحياناً فى المعسـكرات والتـدريبات الكشـفية               :

   0واختراق الموانع والضاحية وغيرها 

ة وقصر عمره وهـى      يكون عادة لونها بنى ، وال تستخدم فى الكشافة لقلة متان           :א
  0غالبا تعزل من نمر واحد 

 الجلد له خاصية االنكماش بالماء فيكتسب متانة فائقة جعلت الجلود من أحزمة الربط :א
  0الشنيعة 

 من األلياف الصناعية ال يستخدم فى العقد والربط بل يستخدم فى عمل ستائر              :
  0المسرح أو جدجات المناشر 

غاية فى الرفع والدقة ، هامة فى الحياكة والتطريز ، جسم الخيط أى النمر               تكون   :א
  0يتكون من عدة نمور ولكنها مغزولة بمهارة وبدقة متناهية 

 ومن مميزاته متانته 0 نمر 4 نمر ، 3 نمر ، 2 من أهم حبال الكشافة الجوية ومنه   :
  0جدجات وكل ما يتعلق بالكشافة وخشونته ويمكن تلوينه يستخدم فى العقد والرابطات وال

 بعد معرفة أنواع أحزمة الربط واستخداماتها ، فهناك بعض األشغال الهامـة التـى               000واآلن  
  : يجب التمييز بينها 

  0)) الخيه - الدورة - الربطة -العقدة (( 
  0               تكون حبل مع نفسه أو حبل مع حبل 

  :ومن أهم أمثلة العقدة 
:א
  عندما يكون طرف الوتد أو العصى سهل التعامل معه: تركيب أو تلبيس  •
  0عندما يكون التعامل مع جزع شجرة أو عامود خرسانة  : الربط  •

الوتدية عادة ثنائية وأحيانا ثالثية أو مركبة أى أكثر من ثالثة وتكون بتزويد خيات مفتوحة عليها                
0  

                            
                          
 0وتكون بداية الدورة أو نهايتها      

 إما بداية العقدة أو نهايتهـا ، وال       
تحيك واستخدمت فى عمل جـدج     

   0صور لتثبيت الوتد بالمنتصف 
                         

                      نفس 
 أو عقـدة    0فكرة عقدة الصـياد     

الصياد قامت على أساسها ثم جاء      
من بعـدها الوتديـة والثمانيـة       

   0وغيرها 
  

ــدى                  إحـ
األعمال اليدوية التى تقـوم بهـا       

: شافة لعدة أغـراض منهـا       الك
التجميل والزينة أو ملئ الفراغات     

  0بين النماذج وكذلك عمل األسوار والنوارى الخلوية والبوابات والجدجات والمظالت وغيرها 

òî©a@Z@
  :خيه مفتوحة 

  :خيه مغلقة 

ÞÌÛa@Z@

  

  : أنواع الغزل *** 
ñ‡ÔÈÛa@: 

  0الغزل العنكبوتى  •
  0الغزل الهندسى  •
  0الغزل الشبكى   •

  
 0 عصيان فأكثر 3حبل مع  •

Ûa@@@paŠë‡Z@
  4



    0 على العصيان هى عبارة عن خيه مفتوحة •
  0تكون فى بداية ونهاية العقدة  •  
    : ومن الدورات المعروفة   

    

  5

    
éîjÛa@@

قد تكون ثالثية أو رباعية وتبدأ بوتديـة        
فى العرق أو العصى الوسطى ، ثم يغزل الخيط         
بين أطراف العروق رايح جاى ، ويختتم أيضـا         
بوتدية ثم يقلب العرق األوسط فتقـام العـروق         

  0بشكل هرمى 

  
  
  
  
  

ن المسـافة صـغيرة بـين       عندما تكو + 
العروق فعند القلب للعرق الوسط يعصر الحبـل        

  0أو السيزل ويقطع 

  
  
  

وإذا كانت المسافة كبيرة بين العروق      + 
  0فتنتج دورة مرخية أو مهوية 

  
  

ولكى يتالفى هذا الكشاف أو الجوال يجب أن يربط بين عدد لفات الحبل على العرق والمسـافة                 
  0بينه وبين اآلخر 

  
  

  
  0" حزام الشد "الخيط أو الحبل وعصا واحدة أو أثنين وال تزيد عن ذلك وتعرف بـ تكون بين 

  :ومن أنواع الرابطات 
  

 وتبدأ بوتدية وتنتهى بالثمانيـة وتسـتخدم        0ْ  90تشبه المربعة ولكن ال تصل الزاوية نهائياً إلى         
لرابطتين مـن أعلـى سـيخ    المعينة حول النار من اتجاهين متقابلين بينهما النار ويوضع على سبعتين ا      

  0يطهى أو يشوى عليه الطعام 
كما يستخدم فى عمل نماذج من الجدجات بطريقة مبسطة وبدوره اسـتخدام خامـات ووسـائل                

 وتنتهى كذلك ربطة المعينة بالحبكة مثلهـا مثـل          0 كذلك يستخدم فى النادى الخلوى       0مساعدة متعددة   
  0المربعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

òİi‹Ûa@Z@

òäîÈ¾a@@



    ثقافات فرعية مثل البدو أو النوبيين أو ثكنات العمال 
  0الرحالت السياحية   
    
    
    
    

دقـة  تعتبر اإلعداد أهم عوامل نجاح الرحلة وهو يحتاج إلى أخذ التصاريح ودراسـة التكلفـة ب                 
 واستئذان أولياء األمـور واختيـار المجموعـة    0واإلعالن الجيد ووضع برنامج ، االستعداد للطوارئ        

  0المناسبة 

üëc@Z‡î§a@†a‡Ç⁄a
א מ א :א

א א א א
مجرد الخروج من مبنى الكنيسة ليس هدفاً فى حد ذاته ولكن البد أن يكون هناك هـدف آخـر                   

 ويمكن أن يكون الهدف ترفيهياً على أن يحرص المشرف علـى تثبيـت              0تثقيفى أو روحى أو تعليمى      
حاضرين إلى الكنيسة سواء كـانوا      أواصر الوحدة بين أعضاء المجموعة أو إدخال السرور على قلب ال          

  0قدامى أو أعضاء جدد 

  
  

  0يزداد هذا العدد فى حالة وجود أطفال 
bîãbq@Z@µÏ‹“¾a@åß@óÏbØÛa@†‡ÈÛa@Z

  
 ومـن   0وينبغى للخادم أن يبتكر فرصاً جديدة للرحالت ويحس أن يكون قد زار المنطقة بنفسه                 

  :ضمن األفكار التى تصلح للرحالت والزيارات الميدانية 
إن إلغاء رحلة أو حذف أجزاء منها يحدث إحباطاً شديداً للمشتركين ، يجب أن يكون البرنـامج                 

  0طبوعاً واضحاً ويستحسن أن يكون م

brÛbq@@ZwßbãÛa@‰îÐäm@óÏ@òãë‹¾aë@òÓ‡Ûa

  0يحرس المشرف على تنبيه األذهان عما سيراه أو سيالحظه المشتركون    مكتبة عامة - متاحف - مصانع -حديقة الحيوان 
  0يحدد المشرف أماكن التجمع وزمن اللقاء   ئق عامة  حدا- اآلثار -معرض الكتاب 

   مراكز التدريب - ملجأ -نزهة نيلية   0يستحسن وجود شخص خبير بالمنطقة لتقديم الشرح وإجابة األسئلة 
   مستشفى-مراكز المعلومات وحجرة المخطوطات    0يحاول المشرف تجنب الملل الذى يحدث فى بعض أوقات الرحلة 

ف من سالمة ومشاركة كافة أعضاء الرحلة ويحذر مـن المخـاطر                            يتأكد المشر 
bÈiaŠ@Z           0الموجودة     معرض- مركز مكافحة اإلدمان -بيت المسنين 

                                      مدارس دور الحضانة - أديرة -كنائس أخرى 
   مساكن جامعى القمامة - مراكز المعوقين -مزرعة 
    األندية الرياضية- مصيف اليوم الواحد -القرى 

   دور نشر أو مطبعة - مراكز سمعيه وبصرية -اليبارشيات 
   مشروعات زراعية - مشروعات بيئة -مسرح العرائس 

  
  0تحميض الصور الفوتوغرافية  •
bßb‚Z@áîîÔnÛaë@òÈibn¾a وذلك عن طريق: 

  0كتابة مقاالت  •
  0اإلدالء بآراء  •
  0اختيار الرحلة المقبلة  •
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  0ويراعى المشرف عدم التثقيل على أعضاء الفريق وتعويضهم بأوقات ترفيهية وجلسات روحية   0التشجيع على دراسات أعمق  •
     òîÇbà§a@pbÇë‹“¾a@@   

  0المحافظة على روح المسرح والحزم  .1
òÜy‹Ûa@Ò‹“ß@pbjuaë@@Z@@  

يقصد بالمشروعات الجماعية تلك المشروعات التى يصل فيها الدارسون إلى الحلـول بأنفسـهم              
  0الهتمام باألعضاء الخجولين أو المعوقين ا .2  0 كما يختص بمسألة أو موضوع يهم الجماعة 0وذلك عن طريق مشاركتهم بعضهم مع بعض 

  0حل المشكالت بهدوء  .3  
  0تشجيع األعضاء على طرح األسئلة  .4  
  0 الجو المبهج الذى يثير بالخروج عن الرتابة  .1

@ñr×@‡öaìÏ@óÇbà§a@ÝàÈÜÛë@
  0التصرف فى األزمات بهدوء وسرعة  .5

    0يناسب كافة المستويات االجتماعية والفكرية  .2
  

تزداد المسئولية فى حالة المعسكرات عن المسئولية التى تقع على الخادم فى حالة الرحلة ، ولكن                
  0تى تقدمها الرحلة الفائدة التعليمية من المعسكر تفوق تلك ال

pa‹ØÈ¾a@@@3.  0ينمى القدرة اإلبداعية ألن الدارس يتعرض لعدة حلول لمشكلة واحدة  
  0يحدث إشباع بسبب تحقيق جهد جماعى  .4
  0يظل تأثيره فترة أطول نظراً ألن التعلم يحدث بطريقة ذاتية  .5
ويجب على مشرف المعسكر مراعاة كافة النقاط التى ذكرناها فى الرحالت باإلضافة إلى التدقيق                0اركة والتآلف بين أعضاء الجماعة مما يساعد على تكوين الوحدة الروحية تزداد المش .6

 فالمعسكرات ال تصلح كوسيلة تعليميـة       0فى إختيار المجموعة المتجانسة من حيث العمر واالهتمامات         
هم خدمة فردية أوالً قبل أن يدمجوا       للمشاغبين أو الحاالت الشاذة وهؤالء ال يجب إهمالهم بل يجب خدمت          

  0مع الجماعة 

  
  

ولما كان المجهود الذى يبذل فى المعسكر مجهوداً شاقاً فإنه يجب توفير العدد الكافى من الخـدام           
 ويحسن التركيز على الجانب     0وتخصيص بعضهم ألنشطة معينة كالطعام أو الرياضة أو قيادة الصالة           

ألولى للمعسكر ثم التدرج فى تكييف النشاط الروحى والثقافى فى النهاية الترفيهى واالجتماعى فى األيام ا
  0 يتم تقييم جدول للخدمة كل يوم 0

óÇbà§a@ÝàÈÜÛ@Â“íë  
  0ينبغى للمشروع أن يكون مناسباً لقدرات التالميذ  -1
  0كذلك ينبغى توافر المواد واألدوات المطلوبة  -2
  0يحتاج المشروع إلى إشراف مباشر لضمان المشاركة والفاعلية  -3
أو القيام بالعمل ويكتفـى بـبعض التوقعـات أو          كذلك ال ينبغى للمدرس وضع التصميمات        -4

كما يجب أن تتخلل المناسبات الخاصة والبرامج الجذابة كل األيام حتى ال يمر وقت بدون حماس                  0االفتراضات 
  0 ويتم اختيار الطالب المثالى أو المجموعة المثالية 0

على المدرس أن يقوم بالتشجيع المستمر والمشاركة بنفسه والمتابعة حتى يمكن تجنب التوقف  -5
  0فى منتصف الطريق 

  
  

  0يقوم المدرس أو الناظر أو الكاهن مع باقى التالميذ أو الفصول للتقييم وتوزيع الجوائز  -6
ÝàÈÛa@‹ØÈß@@

الهدف منه إنجاز عمل جماعى أو تحقيق هدف محدد سواء فى مبنى الكنيسة             وهو معسكر يكون    
      0أو التنمية البيئية 

 0ويراعى فى مثل هذه المعسكرات إختيار األشخاص ذو الحماسة العالية والرغبة فى التضحية              
 أو مشوهاً   كذلك يجب توفر الخبرة الكافية إلنجاز العمال أو االستعانة بالفنين حتى ال يأتي العمل ناقصاً              

0  

òîÇb»@òİ“ãþ@òÜrßc@@  
  0لى حفل أو مهرجان إشراف ذاتى ع •
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  0معسكر عمل لنظافة أو مبانى بالكنيسة  •   0تقييم الحملة من حيث المميزات والعيوب واألخطاء وتأثيرها على المجتمع -5
  0مهرجان يحتوى على معرض ومتحف وكنتين لألسر المنتجة  •  

احتفالية بمناسبة معينة بها دعوة الكنائس األخرى  وتصميم الشـارات ثـم البرنـامج ثـم                  •
  000المطبوعات 

òí‹Øäm@òÜÐy@  
تهدف الحفلة التنكرية إلى زيادة قدرة اإلبداع والتعبير عند التالميذ كما تفيد فى إعطاء معلومات               

 بارتـداء    يقـوم المشـتركون    0بطريقة طريفة غير مباشرة عن الشخصيات التى يقوم التالميذ بتمثيلها           

  ) بنود 4( مالبس وعمل حركات صامتة تعبر عن بعض البنود المقترحة للحفلة 
  0مجسمات ليوم الطفل أو مدينة الكتاب المقدس  •

  0والمسابقة الكتابية ) مسابقة التتابع ( لى الكأس لمين وألعاب التلماتش مسابقة تحتوى ع •
عرب ، هنود حمر ، أفارقة ، اسكيمو ، يابانية ، رعاة بقر ،              :  مواطنون من بالد مختلفة      -1

  0 إلخ 000نوبيون ، اسكندرانيون 
  

@òÜà¨a@ëc@òÜÏbÔÛa@@   
هو نوع من الخدمة غير المستديمة وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق إنجاز معين من مجال الصحة أو 
التعليم أو االفتقاد وفى زمن قياسى يستعان فيها بخبراء مدربين على هذا العمل من مناطق أذي يعودون                 

  0ا إلى مناطقهم بعده

 000، عالم رجل مطافى ، طبيب ، ملكى ، ساحر ، أمين شرطة ، مالح           : وظائف مختلفة    -2

  0إلخ 
ويمكن أن تغطى الحملة عدة أنشطة فى وقت واحد كاإلستفادة من وجود الجهود وتقديم خـدمات                

  0متكاملة 
  0 إلخ 00شخصية التاريخ ، المهرج ، سندباد ، عالء الدين ، البخيل : شخصيات  -3

األنبا ابرآم ، شمشون ، داود ، جليات ، أثناسيوس ، موسى ، كاهن العهد القديم                : قديسون   -4

  0 إلخ 000، السامرية ، موسى األسود ، األنبا بوال واألنبا أنطونيوس ، البابا كيرلس 
  :ومن أمثلة ذلك 

 الفانوس السحرى أو الفيديو والواعظ أو خادم التربية         -حملة تحتوى على الطبيب والممرضة      + 
  0ى جوائز للمجموعة التى تفوز فى البنود األربعة بأعلى تقييم تعط  0أو منطقة معينة الكنسية أو محو األمية ، تذهب إلى ضاحية أو قرية 

0تحسب النقاط على االبتكار ، الدقة ، آراء الجمهور أو لجنة التحكيم  حملة افتقاد للبيوت مكونة من المكرسات وخدام إعدادى وخدام العمال والكاهن لبعض الحاالت             + 
  0، ورغم صعوبة اإلعداد للحمالت فإن تأثيرها الكبير على المجتمع يشجع على تنفيذها 

א   :واجبات مشرف الحملة 
א א   0ادات الشعبية والرسمية  إعداد الحقل وذلك بالزيارات المسبقة وتمهيد الذهن للقي -1

  0التنبيه المتكرر من خالل قنوات اإلتصال األكثر فاعلية  -2
 إعداد كل ما يلزم للحملة من أشخاص ومعدات ومواصالت واالهتمام بإقامة وراحة الفريق          -3  من ايبارشية ملوى وأيضا االشمونيين 

 0ذ على مستوى التربية الكنسية بالكنيسة ككل        نقدم اقتراحات جذابة تستحق الدراسة الجادة والتنفي        0أثناء العمل 
  0وهى فكرة مدينة متكاملة للكتاب المقدس 

التخطيط لحمالت مماثلة أو مركز مستديم للنشاط أو طريقة من طرق المتابعـة حتـى ال                 -4
    0ير الحملة يضيع تأث

Êë‹“¾a@ñ‹ØÏZ@
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 ولكن أصغر قلـيال  Humman Scaleيقوم الخدام بعمل مجسمات بحجم الشخص الطبيعى 
 سم وهى تتناسب 160 متر ولكن ارتفاع األبواب بهذه المجسمات 2مثال نجد ارتفاع باب الحجرة العادى 

   00000يان فيشعرون فيها بالراحة و وطول الفت
تشبه القريـة الفرعونيـة أو مدينـة اإلنتـاج          ( تقوم فكرة المدينة على تجسيد ديكورات وأماكن        

  0) اإلعالمى أو نيوزالند 
ومن ضمن هذه األماكن موسى فى النهر ، بئر يعقوب ، سور أورشـليم  ، الصـليب ، مـزود                     

نيال ، سفينة نوح ، حوت ، العليقة ، األهرامات وسقوط األصنام            بالحجم الكبير ، القبر الفارغ ، جب دا       
  0مترين x  عن دخول العائلة المقدسة ، التجلى ، كنيسة مجسمة مترين 

يقوم التالميذ أو بعض الممثلون بلبس المالبس ومعايشة المشهد ثم ينتقلـون إلـى ركـن آخـر                  
  0ليستمعوا إلى شرح أو مؤثرات صوتية أو كورال 

  0 عرائس من الورق مجسمة أو ثنائية األبعاد من الكرتون يمكن عمل
كذلك يمكن استخدام المؤثرات الطبيعية مثل العش أو الحيوانات األليفة الصناع جو من الواقعية              

  0000لبيئة الكتاب المقدس ومشاهده 
  فى هـذا المجـال     90يوجد اشرطة فيديو لنشاط ايبارشية ملوى فى السنوات السابقة منذ عام            + 

   086702073:  ملوى  المنيا   ت 13الخالف يطلب من مركز وسائل اإليضاح ص ب رقم 
ونحن نأمل أن تقوم أحد الكنائس أو الهيئات أو أحد المشروعات بإقامة مجسمات دائمـة لفائـدة                 

  الدارسين ونقلهم إلى البيئة الكتابية بطريقة مؤثرة 


