فوج منزل جميل

الكشافة التونسية

الأبواب

النشاط

المستهدفون

المكان

الإشراف

 مرحلة االندماج مرحلة الشّبل الفارس مرحلة الشّبل األمري املرحلة الشّبل امللك افتتاح السنة الكشفيّة حفل القبول حفل الصعود حفل أداء الوعد -حفل اختتام السنة الكشفية

 األشبال اجلدد األشبال=
=
 -األشبال  +األولياء

 اجتماع الفرقة اجتماع جملس الفرقة اجتماع السّداسيات -اجتماع األولياء

 القادة و األفرادـ القادة+الع+املسا
 أفراد السداسيات -األولياء

 القادة القادة العرفاء -القادة

 -حيدد الحقا

 امللتقى اجلهوي للفرق -امللتقى اجلهوي للعرفاء

 أفراد الفرقة -العرفاء

 -اجلهة

حيدد الحقا

 عيد اجلالء املولد النبوي الشريف عيد الشجرة. عيد الثورة و الشّباب عيد االستقالل رصد هالل رمضان سهرة رمضانية عيد الشهداء عيد األمهات -الصّالون الكشفي

 األشبال املواطنون - األشبال -األشبال

 الفوج الفوج البلدية الفوج الفوج اجل القرآنية القادة +الفوج -
 الفوج -الفوج

 شوارع البلدة النادي ؟؟ ؟؟ ؟؟ ضفاف البحرية ش احلبيب بورقيبة -النادي

 -خرجات اهلواء الطّلق

 -األشبال

 -القادة

 املعصرة+اخلرايب خرجة البحرية منتزه الرّيف رفراف -الرّمال

 -مدينة العلوم

 -األشبال و أولياؤهم

-القادة

 خميّم عطلة الشّتاء خميّم عطلة الرّبيع أو امللتقىاجلهوي لألشبال
 املخيّم الصّيفيصفحة اجمللّة facebook
 الرقميّ اجمللة احلاططيّة مطوية إخبارية عراطس الدّمى عرض فلم و نقاشه بنك الشّبل الشبل املتفوق محلة رأس السنة -محلةهزّ كي تلمّ

 -األشبال

 -القادة

 مدينة العلوم دحدحسيدي بوسعيد
دار املكفوفني الرمال؟ -طربقة

 ورشةالرسم واخلط العربي -ورشة اإلذاعة

القادة
 +األولياء
+املعلمون

النادي +البيت
 +املدرسة

 -القادة

 -النادي

 -الفوج

 روضة الرؤى -النادي

جهة بنزرت

التاريخ
 -طيلة شهرين

الأهداف

الوسائل
املنهاج
 +شارات اهلواية

تطبيق املنهاج

 كنش الوصوالت علم 55 -كرسيا و هدايا

 تسجيل األفراد و التعريف بأنشطة السّنة االحتفاء باألفراد اجلدد التشجيع على اقتناء زي موحدو االستعداد ألنشطة السّنة
 -تكريم األفراد و احملبني

 حسب الربنامج الشهري=
 حيدده العرفاء و املساعدون -مرطبات و مشروبات

 تطبيق املنهاج الرتبوي الربجمة و التخطيط التدريب على القيادة -التشاور و تبادل اخلربات

 -بيد اجلهة (مفوّضيّة األشبال )

 التعارف و تبادل اخلربات -تكوين العرفاء

الكلفة

مؤشرات الن ّجاح

 طيلة السنة  25أكتوبر1512 السّبت 11أو األحد  15جانفي1511
 بعد املخيم الصّيفي نصف شهري شهريا نصف شهري 5مرات يف السنة
 حيدد الحقا  25أكتوبر1512  21أكتوبر 1512  21نوفمرب1512  21جانفي1511  15مارس1511  1أفريل 1511؟؟
  0أفريل 1511  55ماي 1511 حيدد الحقا نوفمرب 1512 ديسمرب1512 جانفي1511 مارس 1511 أفريل 1511 2 -ماي 1511

 55د (معاليم النشاط – زي)
 5 +د تسجيل للفرد

 -تسجيل  21فردا

55د
 -حسب الربنامج

ـ حضور 5أولياء

 255دحتددها اجلهة

 -إجناز  05%من األنشطة

-

ـ االحتفاء باألعياد و املناسبات
 التسابق بني املدارس أو بني الفرق (فوج أمحدالدّهماني+فوج املاتلني .)...

 -حيدده الفوج

 حضور 5أولياء مشاركة  21فردا مشاركة  1عريفني بنجاح -مشاركة  21فرد

 -حيدد الحقا

 إجناز حبث حول الزيتون اقتناء نبتات الزينة لرتوجيها -الرتفيه و البحث وتطبيق املنهاج

 -جمانا

 -مشاركة  21فرد

  7دنانري  25دنانري للفرد 5 -دنانري للفرد

 -ش ج للنقل

 -االستفادة من مدينة العلوم

 55 -د للفرد

مشاركة  21شبال

 ديسمرب1512 مارس1511 -الدورة الثانية

 -حتدد الحقا

 ممارسة عيش اخلالء + -تطبيق املنهاج

  15د  05د 115 -د

 مشاركة  21فردا == -

 اجلمهور العريض أفراد الفرقة + = -األحباء

 أفراد السداسيات=
=

النادي ++

 التحيني اليومي نصف شهرية -ثالثية

-- طابعة -طباعة

 التواصل مع األفراد و التعريف باألنشطة التعريف بأنشطة الوحدة و إبداعات األشبال -نشر أعمال السداسيات و الفرقة عموما

 55د

 الوصول إىل  55حمب جتديدها دوريا -طبعها مرتني

 األشبال التالميذ  +األشبال -األشبال

 القادة= -القادة

 النادي م ش اجلمهوريةـ النادي

 األشبال+ -املواطنني

مجعية الوقاية من
حوادث الطرقات
 -بلديّة منزل مجيل

حمطة االستخالص

 طيلة السنة امرة يف الشّهرين طيلة السنة أيّام الدراسة 52ديسمرب1512

--

األشبال+الزهرات

 -القادة

أحياء منزل مجيلوحمالت األهالي
 النادي -دار الشّباب

 تنمية القدرات التمثيلية و ملكة اخليال لدىاألشبال
 اإلشعاع متويل املخيم الصيفي التوعية مبخاطر السرعةاملساهمة يف نظافة منزل مجيل والتّوعية بوجوبمل الفضالت بعد كنسها

  155د  5د أسبوعيا  25د شهرياجمانا

 مشاركة  25شبال مجع  25أشبال مبلغ 55د  25أشبال.التنسيق مع الفوج

 طيلة السّنة -إىل حدود آخر ماي

 أفرشة و طاوالت و أدوات نظافةوساطل النّقل

 -لوحة 1م × 2م.

 هدية عيد األمّهات -االحتفاء باألمهات

  55د 55 -د

إجناز  % 55من املشروع
 -تهيئة  15هدية

