
برنامج : فكر أوالً 
الوقایة من اإلصابات، 
ألطفال مدارس أكثر 
ا وعیًا واطالعا وتمكینً 

في األردن



الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیّة

توجیھ من ب2005عامآبتأسست في غیر ربحیةھي مؤسسة 

.مجلس األمناءةرئیسالمعظمة،جاللة الملكة رانیا العبدهللاصاحبة ال

الرؤیة
.نحو مجتمع أردني صحي وآمن



الرسالة
الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة مؤسسة أردنیة غیر ربحیة تسعى 

إلى زیادة الوعي الصحي وتمكین المجتمع المحلي بكافة شرائحھ 

تقوم الجمعیة بتطویر وتنفیذ .من إتباع أنماط حیاة وسلوكیات صحیة
بالشراكة مع امة مشاریع وبرامج تنمویة تعنى بالصحة والسالمة الع
.القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني

الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیّة



ما ھو برنامج فكر أوالً؟



برنامج فكر أوالً 

إدراكاً من الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة لحقیقة أن األطفال ھم األكثر

، تسببھا حوادث السیرالتيعرضة إلصابات العمود الفقري المختلفة 

بنت السقوط، األنشطة الریاضیة، والنشاطات الترفیھیة في األردن، فقد ت

الجمعیة مشروع الوقایة من اإلصابات المطبق في كندا والوالیات 

سنة بقضایا الوقایة من 13-5المتحدة األمریكیة لتوعیة األطفال ما بین 

.اإلصابات



یتبنى مواد وتقنیات تعلیمیة تمد الطلبة بالمعرفة حولھو مشروع

قابلیة اإلصابة وخطرھا، مشجعاً بذلك الممارسات والسلوكیات 

األكثر سالمة وأماناَ، كما یعمل على تنمیة مھارات الطلبة وزیادة 

ي قدرتھم على حل المشاكل والتفكیر النقدي والتحلیل لمساعدتھم ف

وكذلك یتضمن المشروع أجزاء . اتخاذ القرار األسلم واألكثر أمانا

تتعلق بالمعلمین وأولیاء األمور لمساعدة الطلبة في تحقیق أھداف

.المشروع

برنامج فكر أوالً 



أھداف مشروع فكر أوالً 

لمتعلقة یھدف المشروع إلى تزوید الطلبة بالمفاھیم، واألفكار، والمھارات ا

طتھم بالوقایة من إصابات الدماغ والعمود الفقري أثناء ممارستھم ألنش

:الحیاتیة عن طریق تحقیق النتاجات التعلمیِّة اآلتیة

).الدماغ والنخاع الشوكي(التعریف بالجھاز العصبي•

.إظھار الوعي للممارسات الصحیة والسلیمة•

السالمة عند ركوب المركبات أو الدراجات و قواعد تطبیق قواعد•

ؤدي إلى سالمة المشاة باإلضافة إلى جمیع الممارسات الیومیة التي قد ت

اإلصابات



محصلة البرنامج

2010-2009المرحلة التجریبیة  •
11عدد المدارس 
1079عدد الطالب 
35عدد المعلمین 

2017-2016مرحلة التعمیم •
156عدد المدارس 
99,000عدد الطالب 
1800عدد المعلمین 



انخفضت إصابات الدماغ والنخاع الشوكي في  

.المدارس التي طبق بھا المشروع

البرنامجنتائج



الورقي-منھاج فكر أوالً 

بات م التفاعلي بین المدرسة والبیت تم تطویر مجموعة كتیلتعزیز عملیة التعلّ 

المفاھیم تستھدف الطلبة، والمعلم لخلق سلسلة توعویة مترابطة الكتساب

.وتعزیزھا

ھدف تساعد األنشطة المطبوعة في كتیّب األنشطة على إعطاء فرص تعلم للطلبة ب

تحلیل البیانات، إكمال القصص، تحلیل المشاھد،: بناء معرفتھم الجدیدة مثل

ورصد األخطاء وتصویبھا، والقیام بعملیات بحث واستقصاء للمعلومات، 

والتوصل إلى طرق للبدء بالتغییر والمبادرة بھدف الحد من حوادث وإصابات 

الجمجمة والنخاع الشوكي



مصادر التعلّم والتعلیم

)للطلبة(كتیّب األنشطة 

ستویات أنشطة منوعة تراعي المكتیّب األنشطة الخاص بالطلبةیوفر

التعاوني، المعرفیة المختلفة، ویمكن توظیف ھذه األنشطة في التدریب

.أو التدریب المفرد



: مصادر التعلّم

وم یوفر مجموعة من الوسائط التعلیمیة على شكل ملصقات ورس

لتعلیمیة توضیحیة و قطع تركیب تدعم المعلّم في تنفیذ المواقف ا

.التعلّمیة



:المعلمة/ دلیل المعلّم 

المنھاج، یوفر مجموعة من اإلرشادات والمقترحات التي تساعد في تنفیذ

ذ كما یحتوي على خطة كاملة للدرس مما یسھل على المعلم تنفی

.عبءالمنھاج بدون



:األغاني

لى یضم منھاج  فّكر أّوالً أحدى عشر أغنیة مع مشاھد داعمة تساعد ع

.تعزیز األفكار األساسیة الواردة في المنھاج



حوسبة برنامج فّكر أوالً مشروع 

:بالتعاون بینحوسبة برنامج فّكر أوالً تم إنجاز مشروع 
.الصحیةتوعیةللالجمعیة الملكیة •
.وزارة التربیة والتعلیم•
.روبیكونشركة •
•Copy write
.مستشفى فلسطین•



االكتروني-منھاج فكر أوالً 
المنھاج المحوسب وھو عبارة عن عدد من الدروس المحوسبة التي 

ف تخاطب الطالب من خالل أسلوب التعلّم التفاعلي باستخدام مواق
ى وتجارب توظف الحوار والشخصیات لتعزیز األفكار المطروحة، ال

فاھیم لدى جانب األنشطة والتقییمات التي تقیس مدى نضوج وترسیخ الم
.الفئة المستھدفة

.                     مادة االسعاف األولي-.االغاني التعلیمیة-



متابعة تطبیق المشروع
یتم تطبیق الدروس المطلوبة خالل العام الدراسي من قبل معلمي -

.  مادتي العلوم أو المھني أو معلمي صفوف المراحل األساسیة األولى

ة والتعلیم یتم متابعة تطبیق المشروع من قبل مشرفي وزارة التربی-

یر تطبیق بتقاریتم التواصل مع المشرفین لتزوید فریق الجمعیة -

ن وتقریر تدریب المعلمیواستبانة االصابات دروس المشروع

.خالل العام الدراسيواجتماع األھالي



نموذج تدریب المعلمین
الصفوف التي سیغطیھا بالدروس التخصص المعلمة/ اسم المعلم الرقم



تقریر اجتماع األھالي
اسم المدرسة  
الرقم الوطني

المدیریة
اسم المشرف

تاریخ االجتماع

التوصیات والمالحظات

.......عدد الحضور من األھالي
..................حضور المشرف

..................حضور فریق الجمعیة



نموذج متابعة اإلشراف

اسم المعلمالشعبةالصفالرقم
عدد الطلبة في الصف

ذكور           إناث
ات اسعاف/  درس ( الفعالیة التي نفذت 

التاریخ)نشاط/ أولیة 
حضور

المشرف
)ال/نعم(

حضورفریق
الجمعیة

)ال/ نعم(



استبانة اإلصابات
مشروع فكر أوال     / الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة 

استبانة االصابات

اسم المدرسة  1

الرقم الوطني 2

مدیریة التربیة والتعلیم 3

سنة االنتساب (سنة المشاركة األولى 
) للمشروع

4

عدد طالب المدرسة 5

الصفوف 6

عدد الشعب  7

:  المجموع عدد اإلصابات بین الطلبة حسب السجل 
الصحي للعام الدراسي السابق 

 .........../...........

8

:  المجموع عدد اإلصابات بین الطلبة حسب السجل 
الصحي للعام الدراسي الحالي 

.........../...........

9

:الجروح :الحروق :نزیف األنف :ضربة الشمس
:عنف الطلبة :السقوط :الضرب :االختناق

:األسلحة :الغرق :لدغ الحشرات :حوادث السیر
:اناث :ذكور اإلصابات للعام الدراسي الحالي 

نكور، (حسب الجنس .........../........... 
) إناث

10

:الثالث-الروضة اإلصابات للعام الدراسي الحالي 
حسب الفئة العمریة .........../........... 

11

:السابع-الرابع
:التوجیھي-الثامن



أسئلة



شكراً لكم
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