
أمور ينبغي على أولياء األمور اإلحاطة بها بشأن مدرسة الهواء 
الطلق الداخلية في والية أوريغون

يمنح البرنامج اإلرشادي بمدرسة الهواء الطلق التابعة لجامعة والية أوريغون ميزة التطور المهني للمعلمين الرسميين وغير الرسميين في مجال 
الموارد الطبيعية )مدارس، ومناطق تعليمية، ومقدمي خدمات(، كما يقدم التمويل إلى المناطق التعليمية لصالح تفعيل الخبرات ذات الصلة بمدرسة 

الهواء الطلق. نعمل مًعا على تمكين الخبرات الشاملة، والمؤثرة، وعالية الجودة لمدرسة الهواء الطلق ودعمها لصالح شباب أوريغون.

أصدقاء مدرسة الهواء الطلق )2015(. األدلة التجريبية الداعمة لمزايا مدرسة الهواء الطلق وبرامج التعلم 
بالخبرة. مستمدة من:

./https://www.friendsofoutdoorschool.org

)Braun, S.M. )2019 مدرسة الهواء الطلق للجميع: إعداد برامج متنوعة ومحصالتها في والية 
أوريغون: تقييم الدراسة االسترشادية لعام 2018. بورتالند، أوريغون. مؤسسة جراي فاميلي

مجتمع التعلم: 
ارتفاع نسبة المشاركة داخل الغرف الصفية ووجود الحافز عقب إجراء تجارب 	 

خ العالقات مع المعلمين واألقران.   علمية ناجحة، فضاًل عن ترسُّ

القيادة ومهارات العمل: 
معايشة التجارب واكتساب خبرات مباشرة مصحوبة بمهارات التعاون والقيادة، 	 

مما قد يترتب عليه زيادة الثقة بالنفس واالعتماد على الذات. 
التدريب على مهارات العمل وإتاحة الفرصة لقادة طلبة المدرسة الثانوية لممارسة 	 

مهارات العمل الممكنة.

المسارات المهنية في مجال الموارد الطبيعية:
االحتكاك بالمهن المتعلقة بالموارد الطبيعية وفهمها ومن أمثلة ذلك الحراجة، 	 

وإدارة المتنزهات، وبيولوجيا الحياة البرية، وعلم األحياء البحرية، وإدارة 
الموارد، والزراعة، وحماية الموارد الطبيعية. 

تقدير الثقافات المختلفة: 
االحتكاك بأشخاص ذوي خلفيات متنوعة والتفاعل معهم. التأسيس لثقافة تعلم 	 

إيجابية ومنصفة تقوم على االحتواء واالحترام المتبادل.

التثقيف البيئي: 
تعزيز الفهم وبناء المهارات وإيجاد الحوافز التي ُتمّكن من اتخاذ قرارات مسؤولة 	 

تأخذ في عين االعتبار العالقات باألنظمة الطبيعية، والمجتمعات، واألجيال 
القادمة.  

الصحة: 
تطوير العادات الصحية التي ستدوم مدى الحياة من خالل المشاركة في التعلم 	 

الفاعل بجانب العديد من األنشطة الحركية.

إنها مدرسة متمرسة على تطبيق وسائل تعّلم ال يمكن تطبيقها داخل الغرف 
الصفية!

تعليم العلوم البيئية لطلبة الصف الخامس أو السادس.	 
الدراسة الميدانية في الهواء الطلق لمدة تتراوح بين خمس إلى ست ساعات 	 

يومًيا يتم خاللها تقديم دروس علوم ُترّكز على موضوعات التربة، والمياه، 
والنبات، والحيوان.

قد تشتمل الدروس أيًضا على علوم الرياضيات، والدراسات االجتماعية، 	 
واللغات.

في الداخل أغلب األوقات: 
يقضي الطلبة فترة النوم في كبائن، حيث يتناولون الطعام سوًيا في قاعة الطعام، 	 

ويدرسون دروسهم في الهواء الطلق، ويشاركون في أنشطة خلوية أخرى.

أيام عّدة: 
تتراوح مدة البرامج ما بين ثالثة إلى ستة أيام، ويرجع تقدير المدة إلى المنطقة 	 

التابع لها مدرستك.

أعراف أوريغون: 
تمتلك مدرسة الهواء الطلق تاريًخا يزيد عن 60 عاًما قّدمْت خالله برامج 	 

تعليمية آمنة في والية أوريغون!

المزايا والفرص التعليمية التي يتمتع بها الطلبة الذين 
يلتحقون بمدرسة الهواء الطلق:

ما المقصود بمدرسة الهواء الطلق؟

التحصيل األكاديمي: 
التفكير الناقد المتطور في مجاالت ذات صلة بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، 	 

 .)STEM( والرياضيات



Amy Busch :تصوير

انعم بالسالمة والرعاية:
توفر جميع البرامج خدمة إشراف على الطلبة على مدار 24 ساعة، ويجب أن 	 

يجتاز جميع المشرفين، أو اآلباء المرافقون، أو قادة المدارس الثانوية المتطوعين 
التحققات المناسبة عن الشخصية.  

سوف يحُضر معلمو الغرف الصفية مع طلبتهم من حين آلخر.	 
ل/ممرضة مسّجلة أو قد يتوافر عبر 	  يتوافر في العديد من البرامج ممرض مسجَّ

الموقع بعض االختصاصيين الطبيين لإلشراف، ووصف العالجات، والتعامل مع 
اإلصابات أو األمراض البسيطة.

النوم في كبائن: 
ُتخصَّص الكبائن بحسب الجنس وتَسع الكبينة المثالية من 8 إلى 12 طالب أو 	 

طالبة باإلضافة إلى قائد أو قائدْين للكبينة.

قضاء النهار في الهواء الطلق: 
سوف يشارك الطلبة في دراسات ميدانية علمية في الهواء الطلق تتراوح مدتها 	 

بين خمس إلى ست ساعات يومًيا، فضاًل عن أنشطة أخرى خلوية.  

البقاء في المدرسة والتركيز في التعلم:
سوف يدرس الطلبة الملتحقون بمدرسة الهواء الطلق العلوم، والتاريخ، واللغة، و/	 

أو الرياضيات من خالل برنامج فاعل قائم على المشاركة. 
لن يستخدم الطلبة الهواتف الخلوية ولن يمارسوا ألعاب الفيديو. يمثل هذا للبعض 	 

فرصتهم األولى للتواجد في محيط الطبيعة مع األصدقاء والمعلمين.

عش تجربة االحتواء:
على جميع الطلبة من مختلف ثقافاتهم، وخلفياتهم، وتنوع إمكاناتهم توقع االستقبال 	 

بالترحاب والشعور باالحتواء.

ُكن اجتماعًيا:
سوف ُيكّون الطلبة صداقات، ويعززون العالقات، ويتمتعون بفرص القيادة، 	 

ويمارسون تجربة النمو االجتماعي العاطفي.  

احصل على مستوى جيد من الغذاء:
سوف يجري إعداد جميع وجبات أبنائك أواًل بأول، وسوف يتم استيعاب أي قيود 	 

غذائية قد تكون ألحدهم.  في مدرسة الهواء الطلق، يجري تناول الوجبات كأسرة 
واحدة مع توافر أصناف مختلفة من الطعام للجميع.

استمتع!
استمتع بممارسة األنشطة العلمية العملية، وااللتفاف حول نيران المخيمات، 	 

والتجوال، والغناء وغيرها من األنشطة الترفيهية، وجميعها أمثلة على األنشطة 
التي يمكنك ممارستها في مدرسة الهواء الطلق!

الحياة في مدرسة الهواء الطلق—بإمكانك أن تتوقع قيام 
الطلبة بـ:

طرق يمكن ألولياء األمور واألسر دعم الطلبة من خاللها:

طرق يمكن من خاللها لمدرستك، أو منطقتك التعليمية، أو 
القائم على تقديم خدمات مدرسة الهواء الطلق دعم أسرتك:

إرسال رسالة بريد شخصية: 
أرِسل رسائل وحزم تدابير لهم )أرسلها قبل مغادرتهم حتى تصل أثناء تواجد ابنك 	 

في مدرسة الهواء الطلق!(

تقديم التشجيع:
أخِبر أبناءك عن سعادتك بمغامرتهم، وأن بعض التوتر ال يضير، وأنك تعلم 	 

قدرتهم على المواجهة وتتوقع منهم أداًء عظيًما. 

استضافة زيارات للموقع:
تستطيع المنطقة التابع لها أو القائم على الخدمة تنظيم يوم يقوم خالله أولياء 	 

األمور أو األسر بزيارة موقع مدرسة الهواء الطلق. 

تعزيز التواصل الواضح والمتواتر: 
تواَصل مع منطقتك التعليمية، أو مدرستك، أو القائم على الخدمة عبر الهاتف 	 

أو بالمراسلة لطرح األسئلة.  تواَصل مع معلّم ابنك لطرح أي أسئلة أو شواغل 
ُتساورك. إذا كنت في حاجة إلى مواد مترجَمة، الرجاء طلبها منهم. 

توفير مالبس، وأحذية طويلة الساق، وحقائب للنوم: 
إذا كان هناك حاجة إلى مالبس وحقيبة نوم مناسبة، أخِبر المعلم بذلك، فاألمر 	 

يمكن تنظيمه!

التواصل:
لمعلومات عن برنامج مدارس الهواء الطلق الخاص الذي سيحضره ابنك، 

ُيرجى التواصل مع معلمهم أو مع مسؤول المنطقة التابع لها مدرستك.

للتواصل مع البرنامج اإلرشادي بمدرسة الهواء الطلق التابع لجامعة والية 
أوريغون:

 البريد اإللكتروني: 
outdoorschool@oregonstate.edu

 أو عبر اإلنترنت على 
outdoorschool.oregonstate.edu

@OROutdoorSchool  

www.facebook.com/OROutdoorschool


