
  اردو ھای دانش آموزی

  تعریف اردو

 مسافرتی است دسته جمعی با ھدفی معّین و مشخص ھمچون: کسب دانایی، توانایی، سازگاری اجتماعی و تفریح.» اردو«

اردو، یعنی سازگاری فعاالنه در یک زندگی دسته جمعی و اردوگاه به مکانی گفته می شود که، جمعی از افراد برای مدت 

 شرایط زمان و مکان، در آن به سر می برند.محدود مطابق 

» اردو«را چنین معنا کرده است: » اردو«به کار می رود. فرھنگ عمید واژه » لشگرگاه«واژه ای است عربی و به معنای » اردو«

 ی شود.محل تجمع افراد برای تمرین و تفریح است، ھمچنین به محلی که ورزشکاران یا پیشاھنگان گرد ھم آیند نیز اطالق م

فعالیتی سازمان یافته، نظام مند و ھدفمند است که به صورت گروھی با برنامه ھای معین، تحت نظارت و » اردو«در اصطالح: 

ھدف مربی در محیطی خارج از محدودۀ فعالیت ھای روزمره برگزاری می گردد. گرایش غالب اردو آموزشی و پرورشی است. 

 د، بانشاط و با ھدف تربیت و سازندگی.البته در فضایی کامًال متنوع، مساع

 اھداف اردو 

 کسب تجربه و افزایش مھارت ھای زندگی اجتماعی

 افزایش روحیه تعاون و مشارکت جویی

 گسترش خالقیت ھای علمی، ھنری، ورزشی و کشف استعداد ھای نھفته

 آشنایی با معارف و مفاھیم اخالقی و آداب اسالمی

 و تقویت روحیه ی نظم پذیری اجتماعی و ھمزیستی اسالمی آشنایی با فعالیت ھای گروھی

 آمادگی افراد برای مقاومت در برابر مشکالت و تنگناھا

 ایجاد فرصت برای قبول مسئولیت و شخصیت پذیری

 پرداختن به تفریحات سالم برای تخلیه ی فشارھا و ھیجان ھای روحی و درونی

 ه و خود باوری درونی سازی، احترام به قوانین و رعایت مقرراتتقویت بنیه ی اخالقی، اعتقادی، ایمان، اراد

  ایجاد حس رقابت توام با رفاقت 

  فواید اردو

 تقویت روحیه ی جمع پذیری و قانون مندی و برخورداری از نظام معین  -١

 آشنایی با دوستان جدید و انس و الفت با آنان . -٢

 آشنایی با فرھنگ ھای بومی شھرھا . -٣

 آشنایی با شخصیت ھای مذھبی، فرھنگی، موثر و تاریخ ساز . -۴

 آشنایی با اماکن زیارتی، باستانی، سیاحتی و فر ھنگی . -۵



 کسب تجربه و مھارت ھای زندگی دسته جمعی . -۶

 دیدن شھر ھای جدید، اماکن زیارتی و تفریحی . -٧

 ایجاد انس و الفت بین بچه ھا زندگی معمولی خانوادگی .تقویت روحیه ی اعتماد به نفس و ھمزیستی در شرایط خارج از  -٨

 تقویت روحیه ی دینی . -٩

]؛ مسافرت وسیله سنجش اخالق ٢محل شناخت و آزمایش دوستان؛ حضرت علی(ع) می فرماید: الَسَفر میزاُن األخالق[  -١١

 است.

 عبرت و پند گرفتن از پیشینیان .  -١٢

 .برانگیختن حّس دوستی و صمیمیت  -١٣

  بازشناسی توان شخصی نقش خویش  -١۴

  تمرین زندگی مستقل از خانواده-١۵

  آیین نامه اردو

 حفظ و نگھداری امکانات و فضای سبز اردوگاه بر ھمه الزم است.

 ورود و خروج دانش آموزان شرکت کننده ، تنھا با مجوز رسمی مسئوالن می باشد.

 گیرد.استحمام فقط در زمان ھای اعالم شده صورت 

 در صورت دارابودن سابقه بیماری خاص، ھماھنگی با مربی مربوطه ضروری است.

 در زمان انجام فعالیت ھای اردویی، از حضور در محل اسکان اکیدًا خودداری گردد.

 استفاده از لباس رسمی در زمان انجام فعالیت ھا الزم است.

 اجرای برنامه در محل مربوطه حضور به ھم رسانید.برای حضور در برنامه ھا حداقل پنج دقیقه قبل از زمان 

 ھنگام اقامه نماز جماعت و مراسم عبادی، از انجام ھر گونه فعالیت دیگر خودداری کنید.

 در اردو فعالیت ھا بر اساس سازماندھی سر گروه خود بوده و پیروی از سلسله مراتب در طول اردو الزم است.

 مستقیم با مسئوالن اردوگاه خودداری گردد و ھماھنگی الزم با مربی صورت گیرد.ھنگام بروز مشکل از ارتباط 

 ھر روز پس از صرف صبحانه نظافت فردی و اجتماعی ضروری است.

  توصیه ھایی جھت اردو

 در ھمۀ برنامه ھای اردو، فعاالنه شرکت کنید و از گوشه گیری و تک روی بپرھیزید.

 بقه ھا ، بازی ھا و فعالیتھای گروھی کامل شرکت نمایید.به موقع استراحت کنید تا در مسا

 برنامه ھای عبادی را جدی بگیرید و با شرکت به موقع در نمازھای جماعت، بر نیروی معنوی خود بیفزایید.



 دوستی و صمیمیت و یکرنگی در اردو، یک اصل است. کینه و دلگیری و ناراحتی را فراموش کنید.

ایده بپرھیزید و با طنزھا و لطیفه ھای ناب که نژاد و قوم خاصی را مورد تمسخر قرار نمی دھد، به از شوخی ھای جلف و بی ف

 محفل خود گرمی ببخشید.

 را جدی بگیرید تا در زندگی آیندۀ خود موفق باشید.» اخالق«و » نظم«دو اصل بسیار مھم 

 بھره بگیرید. به توصیه ھای مربیان اردو دقیقًا عنایت کنید و از تجربه ھای آنان

 به مقررات اردو احترام گذاشته و به آنھا عمل کنید. 

  ایمنی در مسیر اردو

 برای تأمین ایمنی در طول مسیر باید نکات زیر را در نظر گرفت:

 در انتخاب مسیر، باید مطمئن ترین و بی خطر ترین راه را بر گزید.

 باشیم تا در فرصت ھای مناسب بتوانیم از آنان آمار بگیریم.الزم است آمار دقیق و اسامی افراد را به ھمراه داشته 

 الزم است امداد گری آشنا به فوریت ھای پزشکی ھمراه با تجھیزات مناسب را به خدمت بگیریم .

 اصول بھداشتی، ھمچون: بھداشت، تغذیه و نظافت استراحتگاھھای طول مسیر را رعایت کنیم .

 شب تنظیم کنیم . ٩صبح تا  ۶برنامه حرکت را بین ساعات بھتر است در طول شب حرکت نکنیم و 

 در فاصله ھای مناسب ، زمانی را برای رفع خستگی و پاسخ به نیازھای طبیعی افراد در مکانی توقف کنیم.

 سرگرمی ھای داخل اتوبوس 

 در اتوبوس می توان سرگرمی ھای مختلفی اجرا نمود مانند موارد زیر:

 خواندن سرودھای جمعی -

  ذکر نکته ھا و پیام ھای کوتاه به وسیله مربی ھمراه -

 نکاتی در مورد شنا

یکی از برنامه ھای جذاب و متنوع در اردو، شنا کردن در استخر و دریا می باشد، ولی این امر رعایت نکات ایمنی دارد که در اثر 

 رعایت این نکات مشکالتی را به وجود می آورد.سھل انگاری و عدم رعایت این نکات ایمنی دارد که در اثر سھل انگاری و عدم 

 از ھل دادن یکدیگر به داخل استخر و ھر نوع شوخی خطرناک چه در داخل وچه در خارج از آب خودداری کنید.

 قبل از ورود به استخر دوش بگیرید و بدن خود را با آب و صابون بشویید.

 دوش بگیرید و گوش و زیر بغل خود را کامًال خشک کنید.  در آبھای آلوده شنا نکنید و پس از پایان شنا مجددًا

 با شکم سیر و بالفاصله پس از صرف غذا شنا نکنید 

 



 ھدیه سفر 

 بھترین سوغات سفر ، تحول و دگرگونی در دل و جان است .

 برای خرید از بازار و تھیه سوغات ، توجه به نکات زیر الزم است:

 کن است سوغاتی بھتری تھیه نمایید.در خرید سوغاتی عجله نکنید زیرا مم

 در حین خرید سعی کنید تخفیف بگیرید.

 چیزی در سفر تھیه نمایید که در شھرتان کمتر است تا تازگی داشته باشد .

 سعی کنید ھمه پولتان را خرج نکنید. چه بسا جنس مناسبتری پیدا کنید و نیاز مبرم به پول داشته باشید.

 عضای خانواده خود سوغاتی تھیه نمایید در صورت امکان برای ھمه ا

  

  منبع :سایت سالمت نوجوانان  جوانان و مدارس


