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همه میتوانند پیشاهنگ شوند!
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فعالیت های پیشاهنگی بدست گروه های محلی
 KFUK-KFUM-speiderneدرسراسر کشوراداره می
شوند .ما برای همه افراد فعالیت مناسبی داریم ،و
به گروه های سنی زیر تقسیم میکنیم:
FAMILIESPEIDING
ازصفرسال تا شروع مدرسه ،برای همه
خانواده ،با تاکید بربازی و یادگیری.
OPPDAGERE
کالس اول ودوم ،بازی و کشف محیط
اطراف.
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STIFINNERE
کالس سوم و چهارم ،کاوش در طبیعت
ضمن بازی و یادگیری.

فعالیتهای پیشاهنگی را
داوطلبان اداره میکنند .ما
از پیوستن پدران و مادران
استقبال می کنیم.

اعتقادات مسیحی بخش مهمی از
فعالیت پیشاهنگی هستند ،اما ما ازهمه
استقبال میکنیم.
تاکید ما برساختن محیطی سرشاراز
اعتماد ،امنیت و ارزشهای واالست .ما
دوست داریم که شما به ما بپیوندید.

VANDRERE
کالس پنجم تا دهم ،افق خودرا گسترش
میدهند و با همکاری و دوستی رشد می کنند.
درسنین نوجوانی تاکید افزاینده ای بر فنون
رهبری است.
ROVERE
ازپایان کالس دهم تا  ۵۲سال ،زمان
تجربیات چالش برانگیز و درجمع های
بزرگتر :منطقه ای ،ملی و بین المللی.
LEDERE
ما به شما بزرگساالن آموزش رهبری می
دهیم .ما به همه نوع رهبران خوش آمد می
گوییم :جوانترها  ،مسن ترها ،با تجربه،
جدید ،مادران رهبر ،پدران رهبر ،و
رهبران بدون سابقه پیشین پیشاهنگی.

در دوره پی
ها ودانشی شاهنگی یک کودک توانایی
م
میتواند بکار ی آموزد که در تمام زندگی
ببرد ،وما به آنها می
آموزیم که
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 KFUK-KFUM-speiderneیک فعالیت
اوقات فراغت است که عضو سازمان
بین المللی پیشاهنگی است .در نروژ ما
 ۱۱۰۰۰عضو داریم .در کل دنیا حدود
 ۴۰میلیون نفر پیشاهنگ هستند.

کودکان یاد میگیرند ،بازی می کنند و در جلسات در
طول سال با طبیعت آشنا می شوند .ما به آنها جهت
یابی ،کمکهای اولیه ،دانش طبیعت ،گره زدن طناب،
ٍ
آشپزی وبسیاری مطالب دیگر می آموزیم .گاه با
گروه های دیگر پیشاهنگی به گشت یا اردو میرویم.
رفتن به این گشت ها هیجان انگیز است ،و کودکان
در حین گشت بسیار می آموزند.
بسیاری از رهبران امروز یادگیری فنون رهبری
را ازدوره پیشاهنگی آغاز کردند .آنچه پیش ما یاد
میگیرید ،تواناییهایست که در زندگی کاری ودر
جامعه ارزشمند هستند .شبکه ودوستان خوبی هم پیدا
میکنید و تجربه هایی که در زندگی با شما میمانند.
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