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د ښوونځي په جریان کې ورځنې علمی سفرونه د او شپې د پاته کیدو سفرونه
په ښوونځي کې هم دعلمی پوهی اوهم د ټولنیزومهارتونو له پلوه  ،ډیر څه د زده کونکي د زده کړې لپاره شتون لري .خو ځینې
وختونه د زده کړی د ال اغېزمنتیا لپاره د ټولګي په پرتله بل چیرې هم زده کړه ترسره کیداي شي.

د بیلګی په توګه  ،دهغه موضوع په اړه چې زده کونکي پری کار کوي معقوله به دا وي چې زده کونکي یوه موزیم ته چې د
سمی موضوع پورې اړوند نندارتون لري ،الړ شئ  .اویا کله چې درسی موضوع د کب نیول اود سمندردغاړی سره ژوند وي ،
نو دا به ښه وي چې د کب نیولو اسباب اولوازم راوړو او د ښوونځي درسی ساعتونه د سمندرپه غاړه تیر کړو .او کله چې زده
کونکي د ځنګل په اړه زده کړه کوي  ،نو دا به ښه وی چې د ښوونځي ورځ په ځنګل کې تیره شئ .هغه څه چې زده کونکي یې
د ښوونځي نه باندی په علمی سفرونو کې زده کوي ،په ښوونځي کې د زده ګړی د ادامه ورکولو لپاره ښه پیل دی.

د ټولګي نه بهر بل چیرې زده کړه ،زده کونکو ته د ټولګیوالو سره یوځای په ګډه د عملي زده کړې غوره فرصتونه برابرولی
شی .د ښوو نځي نه د باندی په علمی سفرونو کې زده کونکو ته فرصت ورکول کیږي چې خپل ځان د پیژندل شوي او نا پیژندل
شوي چاپیریال سره اشنا کړی .زده کونکي په خوندي چاپیریال کې د ننګونو سره مخامخ کیږ ي  ،او دوی فرصت مومی چې د
خپل استعدانو بیال بیل اړخونه وښی  .په بیالبیلو علمی سفرونو کی سربیره پر دی چی

زده کونکی ډیره پوه ترالسه کوې ،

علمی سفرونه یو ښه فرصت دی چې ټولګیوال پرته د ښوونځي نه په یو بل شان  ،یو بل سره وپیږنی.
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هغه ښوونځي چی د کمپ په مقصد استفاده کیږی
په ناروې کې ټول زده کونکي باید دا امکات ولري چې دابتدایی ښوونځي د دوره په ترڅ کې د کیمپ ښوونځي ته سفر وکړي.
زده کونکي د ښوونکو سره یو ځای هغه د کمپ ښوونځي ته سفر کوي چې ښه ورسره اشنا دی  ،ترڅو نوي شیان هلته زده کړي.
د کیمپ ښوونځي خپله هم ښوونکي لري چې د کیمپ ښوونځی شا او خوا منطقو په اړه او هم هغه راز لوبی چی زده کونکي
پکې برخ اخیستې شی ،ډیر معلومات لري .د کیمپ ښوونځي لوبی ګټوری ،په زړه پوري او علمی اړخ لري .ډیری د هغه څه نه
چې زده کونکي یی د کیمپ ښوونځي کې زده کوي او تجربه کوي  ،هغه څه دی چی دوی ورته اړتیا لري او د تل لپاره یې په یاد
ساتي.

کله چې یوه ټولګی د کیمپ په مفصد یا په نورو ځایونوکی د شپې د پاته کیدو لپاره سفرونو کوي  ،هلکان په یوه ځانګه کې او
انجونې په بله ځانګه کې او کله هم په بیال بیلو پوړونوکې بیده کیږي  .ښوونکي د خونو د امن او نظم د ساتلومسؤل دي .دا کار
زده کونکو لپاره خوندي او ښه چاپیریال او عالي تجربی رامینځته کوي .ټول زده کونکي باید په سفر کې د خوندیتوب احساس
وکړي.

ډیری زده کونکي ممکن خاص ډول خواړو ته اړتیاوې ولري  .ښوونځی د خواړو د برابرولو موضوع په پام کی نیسي .د زده
کونکو خوندی ساتل هم د ښوونځي مسؤلیت دی .د ښوونځي لخوا تنظیم شوي علمی سفرونه وړیا دي .ډیری ښوونځي او خاص
هغه ښوونځي چی د کمپ په مفصد استفاده کیږی ځنی داسې وسایل لري چې زده کونکي یې کولی شي امانت واخلی.
که تاسو د سفرونو او د هغی ښوونځي چی د کمپ په مفصد استفاده کیږی په اړه پوښتنې لری د ښوونکو سره خبرې وکړئ
.اوهمدارنګه که ماشوم مو داسی ځانګړي اړتیاوی ولری چی باید پام ورته وساتل شی ،نو په اړه یی هم د ښوونکي سره
وغږیږئ .
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