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إن التعلم الرئيسي الذي تقدره العائالت هو

االستقاللية القوية التي تكتسبها الفتيات

والفتيان عند مشاركتهم في esplai والثقة

مع فرق المرشدين.

ما الدروس التي تبرزها العائالت؟

يقوم معظم esplais بأنشطتهم بعد ظهر

esplais يوم السبت، عىل الرغم من وجود

أخرى تقوم بأداء أنشطتها في الصباح أو في

يوم آخر من أيام األسبوعأيضاً. تنظم بعضها

أيضاً معسكرات ومخيمات (حيث ينام

الفتيان والفتيات بعيداً عن المنزل) خالل

عطلة الربيع و/أو الصيف.

متى يتم esplai؟



esplai تقام األنشطة يوم السبت في مكان

أو في الفضاء العام للبلدية أو في الحي

الذي يقع فيه. لكل esplai موقع محدد

فيما يتعلق بمكانه: يوجد في البعضمنها

مساحة لجميع المجموعات، والبعض اآلخر

ذو حجم أصغر ويتسع لجزء من المشاركين،

والبعض اآلخر صغير جداً بحيث يتم تنفيذ

األنشطة دائماً خارجالمكان. في أي من

الحاالت فإننا نستمتع بالقيام باألنشطة في

الهواء الطلق وفي األماكن العامة، ألنها

تجعلنا مرئيين للمجتمع وتقربنا من جاراتنا

وجيراننا.نميل أيضاً إىل الذهاب في نزهات

ورحالت استكشافية في جميع أنحاء

كاتالونيا، وخالل العطالت، ننتهز الفرصة

للذهاب إىل المعسكرات و/أو المخيمات

و/أورحالت السير في الطبيعة لقضاء

بضعة أيام معاً ولالستمتاع بالطبيعة.

 أين تقام األنشطة؟

فيesplai ، يتم اإلبقاء عىل تواصل مستمر

مع العائالت من خالل قنوات مختلفة

(الواتساب والبريد اإللكتروني والهاتف

والتواصل وجهاً لوجه...). ترساللمرشدات

والمرشدون المعلومات حتى تعرفوا كل

تفاصيل النزهات والرحالت والمعسكرات

والمستعمرات والمسارات. نوصي بإخبار

فريق المرشدين بقنوات االتصال المريحة

أكثر بالنسبة لك. باإلضافة إىل ذلك، في

،esplai يوم السبت، عند الذهاب إىل

يمكنك أن تستفسر عن كل الشكوك

المعلقة. إذا كان هناك شيء ما يقلقك،

فيمكنك أيضاً أن تطلبمقابلة خالل بعض

الوقت بمفردك مع مرشدتك أو مرشدك

المرجعي.

 كيف تتواصل األسر مع المرشدات

والمرشدين؟

إن الوصول إىل esplai ليس باألمر السهل

في بعض األحيان... لكن ال تقلق! إن

المرشدات والمرشدين عىل وعي بهذا األمر

وسيرافقون الولد أو الفتاة فيكل ما يحتاج

أو تحتاج إليه. بالصبر والمحبة، ستصبح

esplai مكاناً خاصاً جداً له أو لها. إنه

يستحق المجهود!

ماذا يحدث لو كان لدى الفتى أو

الفتاة شكوك؟ ماذا يحدث لو شعر

بالخجل؟ ماذا لو لم يشعر بالرغبة؟

طوال الدورة، سوف تدعوك المرشدات

والمرشدون إىل اجتماعات إلخبارك بكيفية

عمل الدورة وباألنشطة الصيفية والكرنفال

وإلجراء تقييم للدورة، وما إلىذلك. هذه

االجتماعات ليست إعالمية فحسب، بل أن

المرشدات يتوقعن منك أن تخبرهن بوجهة

نظرك. إن رأيك ضروري للعمل اليومي

!esplaiلـ

هل يوجد اجتماعات للعائالت؟


