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Youth Association for Social Awareness
تجمع الشباب للتوعية االجتماعية    

تقدم

مشروع تعليم مبادئ القيادة السليمة لدى جيل الغد      
Traffic Safety Educational Garden 



يهدف هذا المشروع إلى زيادة الوعي حول سالمة السير
 للجيل الصاعد ما بين السادسة والثالثة عشر من العمر 



يتألف المشروع من مرحلتين نظرية وتطبيقية



بدأ المشروع بالمرحلة النظرية التي يقدم فيها محاضرون         ي
 من اليازا تجربة الجمعية ووسائل الوقاية من حوادث السير          



:الترآيز على النقاط الخمس التالية    يتم 

أهمية استعمال حزام األمان في جميع مقاعد السيارة وليس فقط  -1
.في المقاعد األمامية

أهمية جلوس األطفال ما دون العاشرة من العمر في المقاعد -2
.الخلفية

أهمية استعمال الخوذة الواقية لدى سائقي ومستعملي الدراجات  -3
.النارية والهوائية

أهمية التزام الجميع بالجسور واألرصفة واألنفاق المخصصة    - 4
.للمشاة مع اإلشارة إلى آثرة حوادث المشاة في لبنان

تشجيع الجيل الصاعد على احترام قانون السير في لبنان    - 5
.إشارات السير" وخاصة 



عرض الموضوع معتمدين على الوسائل يتم 
البصرية واإلنتاج اإلعالمي لليازا



يشارك الطالب في مسابقات مدرسية مخصصة لمعرفة       
مدى استيعابهم لإلرشادات المثارة خالل المداخلة



في نهاية المرحلة النظرية، توزع المناشير التوجيهية على           
الطلبة مع تشجيعهم على مناقشة مضمونها مع األهل       



:المرحلة التطبيقية    
نقل سيارات صغيرة إلى داخل الملعب في المدرسة    ت 

 مجهزة بأحزمة األمان



يقود الطلبة هذه السيارات مستعملين الحزام والخوذة  
.الواقية، باإلضافة إلى االلتزام بإشارات السير 



الختام توزع لهم الشهادات التذآارية     في 



:مدة المشروع ساعتان  
 ساعة للمرحلة النظرية  -
 تلميذ40 ساعة للمرحلة التطبيقية لكل  -
 

:تكلفة المشروع 
 على آل تلميذ على أن ال يقل عدد التالميذ 4000

 تلميذ100عن 
 



www.yasa.org
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