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َإليَاالمامَ...َةَ...يدَ دَ اتَجَ حَ جا َياتَجديدةَون َحدَ ت َ

َ

 يةوالتعليمية التربوالالصفية قامت المدرسة بمجموعة من والرحالت والمعسكرات الترفيهية  ةفي إطار األنشط

 : للترم األول

 ،العين السخنة والعودةبات ابو إليماراثون العجل  للصف األول الثانوي كانت ب البداية 

والمعسكر التحضيري لمسير السويس الصف الثالث اإلعدادي  بمدرسة  ،والصف الثاني الثانوي سفاجا والعودة

يوط روأخيًرا الفصول الشتوية للصف األول اإلعدادي برج العرب والصف الثاني اإلعدادي كنج م مصر الجديدة .

 .االبتدائي سوجاري التحضير لمعسكرات المنيا الصف الخام ....

 ، التي تعتمد على التشويق والتجربة والبحثالحديث  تعد الرحالت المدرسية طريقة من طرق التعليموفي نظرنا 

نية من أنواع الترفيه. فهي تأخذ الطالب من أجواء المدرسة الروتي ا واالستكشاف. وتمتلك في طياتها نوعً 

 والمواعيد واالنتظام والمذاكرة، والواجبات إلى أجواء المرح واللعب واالنتعاش.

 روس نتعلمها من الرحالتحقق ود  ، هناك أهداف ت  بل بجوار هذا والرحالت المدرسية ال تقتصر على الترفيه فقط 

المدرسية. فبجوار اللعب والترفيه هناك الرحالت التعليمية الثقافية وتكون بغرض االستكشاف،  والمعسكرات

 والدارسة خارج اإلطار التقليدي بطريق جديدة ومبتكرة. والتعلم بطريقة المشاهدة والنزول للواقع

 الترفيهبين التعليم ووسيلة جمعت  أما عن الفصول الشتوية ورجوعها بعد غيبة عامين ،أصبحت بالنسبة للمدرسة

، وهي مهمة للغاية ال يمكن االستغناء عنها . ألنها تضيف للطالب الكثير من المهارات والمعلومات بطريقة أيًضا 

بسيطة ويسيرة. وكذلك تنمي روح التعاون والود واأللفة بين الطالب ومعلميهم والطلبة، وزمالئهم في تكرارها 

والفائدة على كل فرد في المدرسة، كما إنها ضرورية للتجديد من نشاطهم، وأن على فترات متفاوتة. يعود بالنفع 

 .يعيشون مغامرة مختلفة عن اليوم الدراسي الروتيني

أرى قلبي حائًرا، ولساني عاجًزا، وقلبي غير قادر على النطق  ورسالة أبعثها بملء الحب والتقدير واالحترام،

ن على هذه األنشطة والساهرين على التحضير والتنفيذ والتقيم لتظهر بعبارات الشكر والعرفان لجميع القائمي

ل لها..  بأجمل ح 

أنتم جميعًا تستحقّون الشكر والثناء، فلوالكم لم تكن مؤسستنا لتصل إلى أفضل المراتب، ولوال جهودكم لما كان 

مها، وأنتم من يحمل شعلة للنجاح أّي وصول، ولما تحققت األهداف، فأنتم أساس رفعة هذه المدرسة وأساس تقد

 ..النجاح والتطور، فشكًرا لكم وإلى األمام دائًما

 مدير المدرسة                                                                                             

 األب روماني أمين اليسوعّي                                                                                     


