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جتارب تربوية

تجارب تربويـة:
برنامج المرشد في قواعد السالمة الطرقية
تقديم
اسم التجربة :برنامج املرشد في قواعد السالمة الطرقية.
مجال التجربة :نادي التربية الطرقية.

دوافعها:

يتحمل املدرسون واملربون كما اآلباء مسؤولية أخالقية ودينية ووطنية في متكني األطفال من قواعد السالمة الطرقية ،والتي
اس
(و َم ْن َأ ْح َي َ
ال تقل أهمية عن باقي املعارف واملهارات التي يكتسبها األطفال باملدرسة ،ولنتذكر قوله تعالى َ
اها َفكَ َأنَّ َما َأ ْح َيا النَّ َ
َج ِميعا) سورة املائدة – آية .32

ويأتي «املرشد في قواعد السالمة الطرقية» كبرنامج موجه لألطفالُ ،يقَ ِّر ُب إليهم بأسلوب مبسط القواعد األساسية

للسالمة الطرقية ،من أجل مساعدتهم على جتنب حوادث السير التي تزهق ماليني األرواح سنويا.

أهدافها:
-

توعية التالميذ بخطورة حوادث السير.

-

تقريب قواعد السالمة الطرقية للتالميذ بشكل مبسط.

-

تعويدهم على االلتزام بقواعد املرور.

-

إشراك التالميذ في نشر قواعد السالمة الطرقية والعادات احلسنة بني ُأ َس ِر ِهم.

مسار التجربة

صاحب التجربة:

بدأت فكرة البرنامج سنة  2010على شكل عرض
تقدميي تفاعلي حول قواعد السالمة الطرقية بعنوان:
«اختر طريقك» ،يقدم للتالميذ بعض القواعد األساسية

للسالمة الطرقية ،والذي متت املشاركة به في إطار أنشطة
األسبوع اجلهوي للسالمة الطرقية بجهة طنجة  -تطوان.
وقد مت اختيار العرض ضمن املساهمات املتميزة التي مت
عرضها خالل املنتدى اجلهوي الثالث للتربية الطرقية
املنظم يومي  2و  3دجنبر  2010مبقر األكادميية اجلهوية

•االسم :منير العافية
•مقر العمل  :مجموعة م��دارس اجوامعة – نيابة الفحص
أنجرة
•الهاتف0615341774 :
•البريد االلكتروني:
mounir121276@hotmail.com
•معلومات حول المستهدفين :تالميذ سلك التعليم االبتدائي،
مادة :التربية على المواطنة – اآلداب اإلسالمية – التعبير...

للتربية والتكوين بشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من
حوادث السير واملديرية اجلهوية للتجهيز والنقل.
بعد ذلك مت حتويل العرض إلى برنامج تفاعلي
يتضمن عالمات املرور وقواعد السالمة الطرقية ،واختبارا
للحصول على رخصة رمزية للسير للراجلني .وقد متت
جتربة البرنامج مع تالميذ مؤسسة تالميذ مجموعة مدارس
اجوامعة (نيابة الفحص-أجنرة) ،إضافة إلى عدد كبير من
األطفال في اخمليمات الصيفية؛ فحقق نتائج طيبة وتفاعال
جيدا من طرف املستفيدين.
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على إثر ذلك مت استدعاء صاحب البرنامج لتمثيل

مت تقدمي وشرح البرنامج ملنسقي نوادي التربية

أكادميية طنجة  -تطوان في تكوين باملعهد امللكي للشرطة

الطرقية ونوادي التربية على املواطنة بنيابة الفحص-أجنرة

بالقنيطرة من  10إلى  12دجنبر  2012حول احلمالت

وذلك يوم  18فبراير  2014مبناسبة اليوم الوطني للسالمة

التحسيسية بالوسط املدرسي ،والذي مت تنظيمه في إطار

الطرقية ،مبقر النيابة ،من أجل اعتماده من طرف األندية في

شراكة بني وزارة التربية الوطنية واملديرية العامة لألمن

حمالت التوعية والتحسيس باملؤسسات االبتدائية واإلعدادية،

الوطني واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير .وكانت

وسرعان ما انتشر العمل بالبرنامج في املؤسسات التعليمية في

التربية الطرقية أحد أهم مكوناته.

مختلف جهات اململكة خاصة خالل األنشطة املواكبة لألسبوع

ساهم هذا التكوين إضافة إلى توجيهات املركز الوطني

الوطني للسالمة الطرقية .كما تعتمده الكثير من اجلمعيات

للمصادقة على املوارد الرقمية في إنتاج النسخة الثانية من

العاملة في ميدان السالمة الطرقية.

البرنامج ،والتي تتميز بـ:

طريقة استغالل البرنامج :

 واجهتها السهلة .تطر ِقها لقواعد السالمة الطرقية في مختلف
ُّ

الوضعيات .

تضم ِنها لنبذة تاريخية حول تطور املرور وقواعده.ُّ

-احتوائها على متارين وألعاب تفاعلية أكثر تضمن

انخراطا أكبر لألطفال في بناء املفاهيم.
 شكل النصوص وقراءتها ليصبح البرنامج مناسبا أيضالتالميذ املستويات الدراسية األولى الذين لم يتمكنوا بعد من
آليات القراءة.
 احترامها لقوانني النشر وامللكية الفكرية ،بإشارتهاملراجع أي مادة متضمنة في البرنامج.
متت املصادقة على البرنامج من طرف املركز الوطني
للمصادقة على املوارد الرقمية التابع لوزارة التربية الوطنية.

تتضمن مختلف املواد ا ُمل َد َّر َس ِة بالتعليم االبتدائي واإلعدادي:

مواضيع تتعلق بالسالمة الطرقية ،والتي ميكن للمدرس خاللها
أن يستغل البرنامج في شرح قواعد السالمة الطرقية ،كدروس
التربية على املواطنـة ،ودروس اآلداب اإلسالمية وغيرها .كما
ميكن استغالل البرنامج في حصص األنشطة املوازية التي تنظمها
نوادي التربية الطرقية ،والتي ميكن أن تتوج بإجراء االختبار
الذي يتضمنه البرنامج ،والذي يحصل مبوجبه الناجحون على
رخصة رمزية للراجلني.

لتحميل البرنامج:

http://www.taalimtice.ma/sites/default/files/RN/P/PTOUS-LES-NIVEAUX/VAREN/VAREN-3-ALMORCHID-FI-SALAMA-TOROQIA/Al%20morchid%20.rar
مالحظة :كلمة فك الضغط»fahsanjra« :

ومت نشره على بوابة املوارد الرقمية للوزارة (www.

فيديو عن البرنامج:

 )taalimtice.maفي  17فبراير  2014مبناسبة األسبوع

https://www.youtube.com watch?v=X9iRqFjyfLU

الوطني للسالمة الطرقية.

92

