السفر يعلمك دروس وال تخبرك بها املدرسة!
ًمىحً الصفس فسضت مميزة لالحخيان بشعىب وحعلم زلافاث جدًدة ،هما ًىفس فسضت لالطالع
على املزٍد مً العلىم واملعازف ،واهدصاب مهازاث وخبراث ال ًمىً حعلمها في املدازس
والجامعاث واملؤشصاث ألاوادًمُت ألاخسي.
وجؤهد العدًد مً الدزاشاث أن الصفس ٌصاعد على بىاء شخطُت إلاوصان وزفع مصخىي
كدزجه على مىاجهت الخحدًاث على شتى أهىاعها .وجلدم صحُفت هافُىغخىن بىشذ ألامسٍىُت
مجمىعت مً الدزوس التي ًمىً حعلمها مً الصفس:
 .1الخفاعل مع الثلافاث املخخلفت
على السغم مً أن املىاهج الدزاشُت جلدم شسوحا عً بعض الشعىب والثلافاث ،إال أن
ّ
الخفاعل املباشس مع هره الشعىب ٌعطي فىسة أفضل عً زلافتها ،وَعلم احترام أشلىب حُاتها
ومعخلداتها.
 .2الطبر
جىاجه املصافس العدًد مً املطاعب والخحدًاث التي جحخاج إلى الطبر للخغلب عليها ،لرلً
ٌعد الصفس مً أفضل الصبل لخعلم الطبر على الشدائد.

 .3الابخعاد عً وشائل الخىاضل الاجخماعي
شُطسث وشائل الخىاضل الاجخماعي بشيل هبير على حُاة الىثيرًً في الىكذ الحاضس،
وشاهمذ بخدمير جزء هبير مً الحُاة الاجخماعُت الحلُلُت والاشخمخاع بما جىفسه الطبُعت،
وَشيل الصفس فسضت مميزة لالبخعاد عً هره الىشائل واخخباز الحُاة الىاكعُت مً جدًد.
 .4هُف حعِش اللحغت
ٌصُطس الللم على حُاة الطالب في املدزشت والجامعت حىٌ العدًد مً ألامىز مً كبُل
الخحضير لالمخحاهاث والخفىير في املصخلبل وجأمين الىعُفت املىاشبت ،في حين ًمىً الترهيز
على الاشخمخاع بالحُاة عىد الصفس واشخىشاف بالد جدًدة.
 .5البشس مدشابهىن في ول ميان
بغض الىغس عً العسق أو الجيض أو اللىنً ،دشابه جمُع البشس في ألاهداف والطمىحاث،
فجمُعىا وصعى إلى ألامان والىجاح في حُاجىا الاجخماعُت واملهىُت ،وعىدما جخخلط بمخخلف
الثلافاث والشعىب في العالم شخدزن هره الحلُلت.
.6العالم لِض مخُفا هما ٌعخلد البعض
عىد مخابعت ألاخباز الُىمُتٌ ،صىد الاعخلاد لدي البعض أن معغم بلدان العالم ال جخمخع
بلدز واف مً ألامان ،إال أن ذلً لِض صحُحا على إلاطالق ،فىشائل إلاعالم عادة ما ًىطب
جسهيزها على ألاحدار الهامت والخطيرة ،وحغفل الىثير مً الىىاحي إلاًجابُت.

 .7لدًً طاكاث وامىت ال حعلم بىجىدها
ٌصاعد الصفس على جفجير طاكاث وامىت لم جىً حعلم بىجىدها لدًً ،فأهذ بحاجت إلى
الاعخماد على هفصً باليامل خازج البالد ،وهرا ًمىحً دفعت كىٍت الشخىشاف مىاهب
وكدزاث لم جخخبرها مً كبل.
.8ال ميان أفضل مً وطىً
ًسجبط إلاوصان بىطىه بشيل وزُم ،وال ًدزن معنى الابخعاد عً الىطً إال مً جسب هرا
الشعىز ،ومهما جىفس لً مً حصهُالث للحُاة في بالد الغسبت ،فلً ججد مياها أفضل مً وطىً
لخعِش فُه.
 .9مشاولً الطغيرة ال كُمت لها
كد جىاجه بعض املشاول الطغيرة في حُاجً الُىمُت ،لىىً شخىدشف أهً إوصان محغىظ
عىدما حصافس إلى بعض البلدان وجىدشف الحُاة الطعبت التي ٌعِشها شيان هره البلدان.
 .11الخىاضع
ًمىحً الصفس فسضت الخىاضل مع أشخاص مً مخخلف ألاعساق والثلافاث ،ومهما اعخلدث
أهً جمخلً مً العلم أو املاٌ أو غيرها مً امللىماث ،شخىدشف أن هىان مً هى أفضل مىً
في أي مً هره املجاالث ،لرلً علًُ أن جخحلى بالخىاضع الري ًسفع كدزن بين الىاس.
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