
التعليم في الهواء الطلق
التعلم في أفضل فصول دراسية للتعليم في الهواء الطلق على مستوى العالم

دائرة اإلرشاد التابعة لجامعة والية أوريغون

معلومات للمدارس، والمناطق، ومناطق الخدمات التعليمية

تُعد دائرة اإلرشاد التابعة لجامعة والية أوريغون )OSU Extension(هي المقر المؤسسي لبرنامج 
التعليم في الهواء الطلق بوالية أوريغون وتتحمل المسؤولية المالية، والبرمجية، واإلدارية عن 

البرنامج. توفر دائرة اإلرشاد التابعة لجامعة والية أوريغون المعلومات والخبرات لجميع سكان 
والية أوريغون؛ لتساعدهم على التطور داخل مجتمعاتهم، واالرتقاء من قِبل االقتصادات النامية، 

وتقاسم الفخر فيما يتعلق بالنظم البيئية المزدهرة في والية أوريغون.

المدارس غير الحكومية / الخاصة: يحد التشريع الذي يحكم تمويل التعليم في الهواء الطلق 
)ORS 327.390( من أهلية منح برنامج التعليم في الهواء الطلق للمناطق التعليمية ومناطق 

الخدمات التعليمية. وبناًء على هذا الحكم وفهمنا للقيود الدستورية المفروضة على استخدام أموال 
اليانصيب، لن يكون بمقدور دائرة اإلرشاد التابعة لجامعة والية أوريغون الموافقة على الطلبات التي 
تشتمل على امتيازات فرعية أو الترتيبات التعاقدية األخرى مع المدارس الخاصة لغرض توفير 

خدمات التعليم في الهواء الطلق لطالب المدارس الخاصة.

المدارس المستقلة والمناطق التي تخدم المدارس المستقلة:  المدارس المستقلة الحكومية مؤهلة 
للحصول على تمويل برنامج التعليم في الهواء الطلق. ينبغي على المهتمين بالتقدم للحصول على 
التمويل االتصال بمنطقتهم التعليمية الراعية وطلب أن يتم إدراجهم في الطلب الخاص بالمنطقة. 
سوف يتدفق التمويل عبر المنطقة التعليمية إلى المدارس المستقلة. إذا لم تقدم المنطقة أي طلب، 
فقد تختار أي من المدارس المستقلة العمل مع منطقة الخدمات التعليمية )ESD( التابعين لها. 

يمكن للمدارس األربع المستقلة التي ترعاها الدولة أن تختار تقديم الطلب بنفسها أو أن  تُدرج 
ضمن طلب المنطقة / منطقة الخدمات التعليمية . 

تحظر دائرة اإلرشاد التابعة لجامعة والية أوريغون التمييز في جميع برامجها، وخدماتها، وأنشطتها، وموادها على أساس 
العرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو الدين، أو الجنس، أو الهوية الجنسية )بما في ذلك التعبير الجنساني(، أو التوجه 

الجنسي، أو اإلعاقة ، أو السن، أو الحالة االجتماعية، أو الوضع العائلي / األبوي، أو الدخل المستمد من برنامج المساعدة 
الحكومي، أو المعتقدات السياسية، أو المعلومات الجينية، أو حالة المحاربين القدامى، أو االنتقامبسبب المشاركة في أنشطة 

سابقة للدفاع عن الحقوق المدنية. )ال تنطبق جميع قواعد الحظر على جميع البرامج.(

  إذا كانت لديك أسئلة أو ترغب في مناقشة كيف يمكنك مساعدة، أو مشاركة، أو دعم برنامج التعليم في
الهواء الطلق على مستوى الوالية، فيرجى االتصال بنا.
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التعلم العملي
التعلم في الهواء الطلق يطور الصحة البدنية 

والعقلية للطالب وينمي الوعي المجتمعي 
لديهم. تُساعد هذه التجربة على تنمية المشاعر 
اإليجابية تجاه برنامج التعلم في الهواء الطلق 

المحيطة. والبيئة 

"إن التعلم الذي ينطوي على التطبيق العملي 
واالنغماس في مغامرات خارج سياق الصف 

الدراسي يُتيح للنشء التعرف على البيئة 
المحيطة بهم؛ ومن ثم تنمية قدرات الفهم 

والتقدير وإثارة الدهشة وروح االستكشاف 
واالحترام. كما إنه يُعزز من الشعور بالبيئة 

المحيطة، ويساعد النشء على فهم أنفسهم في 
سياق عام ويساعد في تنشئة مواطنين يتمتعون 
بالوعي بأهمية الحاجة إلى االستخدام المستدام 

 للموارد الطبيعية في هذا العالم". 
- مشروع قصة في الهواء الطلق

الحياة. تغيير  هناك! 

ال تحتوي فصول التعليم في الهواء الطلق على مكاتب، جدران أو ممحاة لأللواح الخشبية، فقط 
تعتمد على الطالب المشاركون في أفضل فصول التعلم على اإلطالق: المناظر الطبيعية المدهشة في 

أوريغون. تعمل تجربة التعليم في الهواء الطلق على تطوير بيئة التعلم حتى يتمكن الطالب من التعلم 
وإنشاء عالقات قوية مع البيئة المحيطة ومع بعضهم البعض.

دعم اإلنجاز األكاديمي 

يتكامل برنامج التعليم في الهواء الطلق مع دروس 
STEAM )العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، 

والفن، والرياضيات(، والتاريخ، ودروس العلوم 
االجتماعية مع توفير فرص متساوية للطالب 

لدراسة العلوم الطبيعية. إنه يبني ويعزز دروس 
الفصل، مما يسمح للطالب بتطبيق المعرفة 

المكتسبة في الفصول الدراسية على العالم الحقيقي. 

تلتزم دائرة اإلرشاد التابعة لجامعة والية أوريغون 
بدعم المعلمين في والية أوريغون عن طريق توفير 

المناهج الدراسية عالية الجودة في برامج التعليم 
في الهواء الطلق واألنشطة التي تُِعد الطالب 

لاللتحاق بتلك البرامج. وهذا يساعد على تعزيز 
فرص التعلم بعد االنتهاء من برنامج التعليم في 
الهواء الطلق، ويدعم المعايير التعليمية للدولة 
وكذلك األهداف المحددة للمدارس والمدرسين.

بناء المهارات لحياة أفضل
يعمل التعلم العملي القائم على تحسين نتائج التعلم 

عن طريق جعل العمل المدرسي أكثر مالءمة 
ومتعة. يرى الطالب كيفية تطبيق دروسهم المدرسية 

على العالم من حولهم.

إّن دراسة العلوم الطبيعية وفهم العالقة بين الماء، 
والتربة، والنباتات، والحيوانات )واألشخاص( 

تُساعد الطالب على إدراك إنهم جزء من نظام بيئي 
كامل. ينبع التنوير البيئي والتقدير الكبير إلدارة 
الموارد الطبيعية في والية أوريغون من تجربة 
التعليم في الهواء الطلق. إن التفكير الناقد وحل 

المشكالت في العالم الواقعي، والعمل الجماعي، 
والشعور بالمسؤولية واالرتباط باآلخرين هي 

الصفات التي يتم تعزيزها ودعمها من خالل برنامج 
التعليم في الهواء الطلق، والمهارات التي يُقيّمها 

أصحاب العمل، والتي تُعد ضرورية لمساعدة 
المجتمع على حل القضايا المعقدة.

قائد موثوق به 
( تمويل  Measure 99( خصص معيار

برنامج التعليم في الهواء الطلقللمناطق التعليمية 
ومناطق الخدمات التعليمية لخدمة طالب الصف 

الخامس أو السادس في والية أوريغون. وهذا يجعل 
والية أوريغون أول والية في الواليات المتحدة تقوم 

بتمويل برامج التعليم في الهواء الطلق.

وقد ألزم تشريع 2015 دائرة اإلرشاد التابعة 
لجامعة والية أوريغون بإدارة البرنامج في جميع 
أنحاء البالد/ في جميع الواليات بمشاركة إحدى 
اللجان االستشارية، تعمل  دائرة اإلرشاد التابعة 

لجامعة والية أوريغون مع المناطق لتمويل برامج 
التعليم في الهواء الطلق التي تلبي احتياجات الطالب، 

والمعلمين، والمجتمعات.
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