
 الملتقى الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغير

 1122( حزيران)يونيو 12-12

بنظرة واقعية للمجتمع العربى ورصداً لحركة الفتية والشباب وخاصة فى استخدامهم ألدوات العصر فى 

نترنت وأن اإل ليون مواطن فى المنطقة العربية يستخدمونم 21بعد ما أوضحت االحصاءات أن واالتصاالت 

, وأن هناك عالقة طردية بينهما خاصة على أجهزة التليفون المحمولمليون منهم يستخدمون الفيس بوك و 21

 .مليون فى سن الفتية والشباب هم الفاعلين فى هذا المضمار 21أن و

ن االستراتيجية الكشفية العربية فى مجال اإلعالم واالتصال أن تتجه فى إعداد كوادرها إلى هذه الس إرتأتولذا 

جيل واع بأدوات  للمساهمة فى خلقضع األسس السليمة والبذرة الصالحة عاماً لكى ت 22-21 من الهامة

 .مستخدماً االستخدام األمثل لها, عصره ممتلكاً لنواجزها

 .ولذا كان هذا الملتقى الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغير

أنفسهم وتقديم التعبير عن تكوين فريق إعالمى كشفى عربى من اإلعالميين الصغار يستطيعون  :الهدف 

  مدركين لحقوقهم وواجباتهم على شبكات التواصل اإلجتماعىالحركة الكشفية فى جميع وسائل اإلعالم 

 -:أربعة  محاور هى مرتكزة على (  Tell the story) كيف تحكى قصة : ات الموضوع

د عداإ)اإلعالم المسموع , (Featureالخبر اإلنسانى –تحرير الخبر البسيط والمركب )المكتوب  اإلعالم-

–استخدام كاميرا الفيديو –مهارات المراسل اإلعالمى )اإلعالم المرئى , (حلقات إذاعية تحكى قصة الكشفية

 –المواقع الشخصية )نترنت اإلاإلعالم على شبكة ,(المونتاج–كتابة السيناريو البسيط  –التصوير الفوتوغرافى 

 (شبكات التواصل االجتماعى

مجلة , والمجلس العربى للطفولة والتنميةيعقد الملتقى بالتعاون بين المنظمة الكشفية العربية : ماإلعداد والتنظي

 (.ممؤسسة األهرا)عالء الدين 

 تدريبات عملية على ,أدواروتمثيل جلسات وورش عمل وتطبيقات عملية وحلقات نقاش  :يةالتدريبات العمل

 ورش للتصوير الفوتوغرافى , ملية على المقابالت التليفزيونيةتدريبات ع, اإللقاء والتقديم اإلذاعى

 ورشة عمل لكتابة السيناريو البسيط و تصوير الفيديو

لصالة التحرير والمطبعة بمؤسسة زيارة ميدانية لمدينة , لمجلة عالء الدينزيارة ميدانية  :الزيـارات التطبيقية

  األهرام 

ثرية والتاريخية لمدينة تنظم األمانة العامة برنامجاً اجتماعياً هادفاً لزيارة المعالم األ: ىالبرنامج االجتماع

 .مشاهدة أحد عروض خيال الظل ببيت السحيمى, القاهرة

 : يتضمن البرنامج الموضوعات التالية

الشعار مدلول  , الخبر الصحفى، اإلعالم والتواصل ,اإلعالم وحقوق الطفل ؟ننتمىوإلى أى مؤسسة  من نحن ؟

الشبكات , المونتاج , التصوير بالفيديو ,لتصويرالفوتغرافىتصال الشخصى ، امهارات اال, العالمى للكشافة

القصة , شبكة سوا أون الين مهارات االتصال الشخصى ،, نترنتتجنب المخاطر على اإل, جتماعيةاإل

تنظيم معرضاً للمنتجات اإلعالمية , زيارة صالة التحرير باألهرام والمطبعة, كتابة السيناريو, المصورة

 .للملتقى


