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 الدراسة أثناء  الرحالت النهار�ة ورحالت المب�ت  
االجتماعیة. في بعض  العالقات وأالكثیر من األشیاء یتعلمھا الطالب في المدرسة ، سواء تعلق األمر یالمواد المدرسیة  

.الفصل الدراسي  خارجتعلم في مكان آخر الفضل األ كون مناألحیان ی

  
إلى متحف یحتوي على معرض یتعلق بالموضوع الذي یدرسھ الطالب.   الذھاب فیدالمثال ، قد یكون من المعلى سبیل 

عندما یكون الموضوع ھو الصید والحیاة في البحر ، قد یكون من الجید إحضار معدات الصید والحصول على یوم  

الدراسي في الغابة. ما یتعلمھ الطالب في دراسي في البحر. عندما یدرس الطالب عن الغابة ، من الجید قضاء الیوم 

. الرحالت ھو نقطة انطالق جیدة لفھم الموضوع الذي یدرسونھ في المدرسة

  
مع   من خالل العمل الجماعيیمكن أن یوفر التدریس في مكان آخر غیر الفصل الدراسي فرًصا أفضل للتعلم العملي 

ھم في محیط مألوف وغیر مألوف. یواجھ الطالب تحدیات في بیئة الزمالء. في الرحالت یُمنح الطالب فرصة لتجربة أنفس

في الرحالت  تحصیل المعرفي. باإلضافة إلى  أن ھناك الكثیر من القدراتھمآمنة ، ولدیھم الفرصة إلظھار المزید من 

  لموجودةتلك اغیر  أخرى للتعرف على بعضھم البعض بطرق للطالب ھي فرصة جیدة المدرسیة  المختلفة ، إن الجوالت

  في المدرسة. 
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 المخیمات المدرسیة

  إلىلجمیع التالمیذ في النرویج خالل المرحلة االبتدائیة. یسافر التالمیذ  يمدرسالیجب أن تتاح فرصة السفر إلى المخیم 

یعرفون الكثیر  امعلمین خاصین بھ ةالمدرسی اتمعلمین یعرفونھم لتعلم أشیاء جدیدة. لدى المخیم بصحبةالمخیم المدرسي 

قع فیھا المخیم المدرسي وعن األنشطة التي سیشارك فیھا التالمیذ. األنشطة في المخیم المدرسي صحیة  یعن المنطقة التي 

تذكرونھ إلى سیو في حیاتھم مخیم المدرسي ، سیحتاجونومثیرة وتعلیمیة. الكثیر مما یتعلمھ الطالب ویختبرونھ في ال

 .األبد

  
خاص بھم  في جناح  وناألوالد ینامف،  التي فیھا مبیتأو رحالت  ةالمدرسی اتعندما تسافر الفصول الدراسیة إلى المخیم

ة  عن سالم . المعلمون مسؤولونمنفصل عن األخر في  طابق كل جناح أن یكون ، ویفضل جناح خاص بھموالفتیات في 

تجربة رائعة للطالب. یجب أن یشعر جمیع الطالب باألمان أیضا وترتیب الغرف. وھذا یخلق بیئة آمنة وجیدة و ومراقبة

 في الرحلة. 

  
. ھذه األشیاءخذ في االعتبار أاحتیاجات مختلفة عندما یتعلق األمر بالطعام. المدرسة ت یھمكون لدتالعدید من الطالب قد 

 .الطالب  سالمة قع على عاتق المدرسة أیًضا مسؤولیة ضمانكما ی

یمكن للطالب  وأدوات معدات والمخیمات المدرسیةمجانیة. لدى العدید من المدارس كلھا التي تنظمھا المدرسة  رحالتال

 .استعارتھا

عن    الصف المعلمین. تحدث أیًضا مع معلم معتحدث ال فیمكنك والمخیمات المدرسیةإذا كانت لدیك أسئلة حول الرحالت 

 .االحتیاجات الخاصة لطفلك التي یجب مراعاتھا
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