
دور املشرفة التربوية في نشر  ثقافة الوعي بقواعد السالمة املرورية 
لدى معلمات وطالبات التعليم العام

البوارديسامية : اعداد

لجنة أمهات وأهالي ضحايا حوادث السيارات
الجمعية السعودية للسالمة املرورية

مشرفة وحدة نشاط الطالبات بمحافظة الخبر: بالتعاون مع 
مبارك السهليشاهة. أ



تزداد فرص نجاح برنامج تعليم ثقافة السالمة املرورية
 من قضية يتبناها املجتمع 

ً
عندما يكون البرنامج جزءا

ويؤمن بها فتصبح املسئولية مشتركة 
.بين جميع أفراد وفئات املجتمع

دور هام خاصةوللمشرفة التربوية لوحدة النشاط 
في انجاح برامج التوعية في املدرسة

فما هو دورها؟

؟
ً
ما الذي يجعل برنامج تعليم ثقافة السالمة املرورية فاعال



" 
ً
 بغير نفٍس أو فساٍد في األرض فكأنما   قتل الناس جميعا

ً
من قتل نفسا

 
ً
"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

احياء النفس رسالة عظيمة 
وإذا تبنت املشرفة هذه الرسالة تستطيع أن تبث روح العطاء 

وتشعل الحماس في نفوس رائدات النشاط باملدارس 

حتى يتم تطبيق برنامج التوعية بالطريقة التي تحقق الهدف منه

اإليمان بالهدف 
من وراء التوعية التي تقدم في املدارس



جذور ثابتة وقوية



متابعة تطبيق البرنامج من حيث:

oصحة تنفيذ البرنامج بالطريقة التي تحقق الهدف

oتطبيق األنشطة العملية داخل وخارج الصف

o تقديم كامل البرنامج لجميع الفصول

oتوثيق البرنامج باستخدام النماذج املرفقة به

oانجازات املعلمات والطالبات

oالعقبات التي تواجه رائدة النشاط

توفير وقت مناسب للبرنامج

املتابعة واملساندة



تشجيع املدارس التي تنفذ البرنامج بالشكل املطلوب

.عن طريق استضافة مدارس أخرى لالطالع على أعمالهم

(تكريم الخ/ خطاب شكر)تعزيز املعلمات املبدعات في توصيل الرسالة

تشجيع التنافس وتبادل الخبرات بين املدارس:

إقامة حمالت وزيارات ومسابقات ومهرجانات تخص   

السالمة

التحفيز للمعلمات والطالبات



إن دمج مواضيع السالمة مع املواد الدراسية األخرى 

يقوي ويعزز مفاهيم السالمة لدى الطالبات

أمثلة لإلعراب: اللغة العربية

تجلس الفتاة في الكرس ي الخلفي وتربط حزامها•

ال تتشاجر مع إخوتك في السيارة حتى ال تزعج السائق •

مقابلة/ رسالة/ تقرير/ كتابة قصة 

(/        الرؤية في الظالم)انعكاس الضوء على األلوان الفوسفورية :العلوم

تأثير السرعة على اندفاع الجسم

دمج البرنامج مع املواد الدراسية



إن دمج مواضيع السالمة مع املواد الدراسية األخرى 

يقوي ويعزز مفاهيم السالمة لدى الطالبات

صناعة اكسسوارات عاكسة توضع على املالبس: األشغال اليدوية

رسم البيانات/ الكسور / النسبة املئوية : الرياضيات

اللغة اإلنجليزية

املواد الدينية

البحث

الرسم

دمج البرنامج مع املواد الدراسية



عمل خطة استراتيجية يتم من خاللها:

oتحديد املهام واملسؤوليات للجنة اإلشرافية ولقائدة املدرسة

oتحديد مراحل تنفيذ البرنامج بخطة زمنية

oعمل برنامج مفتوح لحفل االفتتاح

oعمل نموذج التقرير الختامي والتقييم

من تجارب إحدى املشرفات
السهلي من مكتب التعليم بالخبرشاهة. أ



حث رائدات النشاط باملدارس على:

oمكن تكوين فرق تآزرية من الطالبات بكل مدرسة يوضع لها هدف ذكي وأهداف محددة ي
تطبيقها وقياسها ومتابعتها 

oلتواصل التسويق واالعالن للبرنامج وأي فعالية له داخل وخارج املدرسة من خالل وسائل ا
.االجتماعي

o استضافة إحدى الشخصيات داخل املدرسة بهدف تقديم ندوة أو محاضرة أو دورة أو
.  غيرها

من تجارب إحدى املشرفات
السهلي من مكتب التعليم بالخبرشاهة. أ



oملدارس األخرى القيام بزيارة ألحد املدارس مع بعض الطالبات لالطالع على تنفيذ الفعالية في ا.

oتصويره من مشاركة أولياء األمور في الفعاليات من خالل املسابقات أو من خالل فلم فيديو يتم
وعرضه في (اإلشارات/ربط الحزام)قبل ولي أمر لتجاربه الشخصية في تطبيق قواعد السالمة 

.املدرسة

oدارس االستفادة من االنستغرام وتويتر وسناب شات وغيرها لنشر التوعية وتشجيع امل

بعرض أعمالهم وأنشطتهم

من تجارب إحدى املشرفات
شاهة السهلي من مكتب التعليم بالخبر. أ



برنامج التوعية بالسالمة املرورية
هو بذرة تسلم للمشرفة التربوية

ومتى ما غرستها املشرفة وتعهدتها بالعناية واالهتمام
 على حماية نفسه

ً
 قادرا

ً
 واعيا

ً
فإنها تكبر وتثمر لتنش ئ جيال

في الختام



 ممن قلت عنهم
ً
اللهم اجعلنا جميعا

 
ً
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا



شكرا إلصغائكم


