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  لتعلم  فرصة   توفير   خالل   منويكون هذا    ، هذا النشاط هو مثال ألنشطة األطفال التي تستهدف رفع الوعي تجاه فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه

فهم    يوضح درجة   بسيط   اختبار  اجتازوا   الذين  لألطفال   شهادة   منح  خالل   من أيضاً  و   الوقائية   وإجراءاتها  كورونا   فيروس   عدوى   حول   األساسية   المعرفة 

 . كورونا فيروس   عدوى من بالوقاية  األطفال  توعية إلى  يهدف األطفال لهذا الفيروس، 

  مسؤول وهو    المدرسة،  مستوصف  دائماً في، ويكون موجود  "  "المدرس المسئول عن الصحة   ويطلق عليه "  معلم تمريض"  اليابان  في  المدارسيوجد ب 

بالمدرسة  للطالب  والعقلية   البدنية   الصحة  عن   والمالحظات   الطبية   والفحوصات  الطالب،   وأمراض  صاباتل ل  األولية  اإلسعافات   مثل  ،الموجودين 

ً   المدارس  ممرضات   تعطي   ل   عادة،  الصحية  مدرسين  مع  بالتعاون  األمور المتعلقة بالصحة في    واإلرشاد   التثقيف  يقدمون   قد  ولكن  دراسية،   حصصا

 . الدراسية الفصول 

 . يومي الصحي بشكل والطالب  األطفال  بوضع  دراية  وعلى  بالصحة، يتولى مهمة تتعلق ألنه  صحيتثقيف اد ورش دروس إ المدرسة  ممرض ويقدم

نفسه في المجال    الطفل  ويطور  الطفل،  نمو  مرحلة لتطور    وفقًاالعلمية المتعلقة بالصحة    لموادل  المدرسة  ممرضة  على إعدادهنا    مثالً   نقدم  سوف 

 . لختبار ويخضع فصل كل  في عليه  بناءً  الصحي

 

 الصف المستهدف بالنشاط: جميع صفوف المرحلة البتدائية 

 تصنيف النشاط: التوجيه الصحي، تدابير الوقاية من فيروس كورونا  

 وقت تنفيذ النشاط: مرة واحدة خالل العام الدراسي تكون خالل وقت األنشطة الخاصة )أو التربية البدنية الصحية(  

 

 هدف النشاط  

 . الوقائية لتجنب اإلصابة به  والتدابير  كورونا فيروس  عدوى  حول  األساسية المعلومات  استيعاب ⚫

 . يوم  كل العدوى من الوقاية تدابير والحافز لدى الطالب الذي يدفعهم لتنفيذ الدافع إيجاد  ⚫

 



 الالزمة  اإلعداداتو التعليمية المواد   

   كورونا فيروس  لعدوى الوقائية المضادة  المواد التعليمية المتعلقة باإلجراءات 

 كورونا  دكتور اختبار الحصول على شهادة 

 كورونا  دكتور شهادة 

 اجراءات التنفيذ  

ويكون هذا في الوقت    ،كورونا  فيروس  عن  الناجمة  المعدية  األمراض  بمكافحة  الخاصة   التعليمية  المواد  باستخدام  لألطفال  الصحي   التوجيه  توفير (1

المسئول عن   مدرس ال  سيتولى تنفيذ النشاط  وقت األنشطة الخاصة  ففي حالة تنفيذ النشاط في   والبدنية،  الصحية  التربية  أو   لخاصة ا  ألنشطة با  الخاص

والبدنية  معًا،  المدرسة   وممرضة   الفصل  الصحية  التربية  في حالة وقت    ممرضة و  والبدنية  الصحية   التربية  عن  المسؤول   المعلمتعاون  سي   ،أما 

 على تنفيذ النشاط.  معًا المدرسة 

 

 



 

 

 بعد انتهاء هذا النشاط التعليمي يخضع الطالب لختبار الحصول على الدكتوراه في كورونا (2

 

 

 

 

 



 

 

 . الدكتوراه في كورونا شهادة الناجحين المتقدمين يمنحون  ثم ومن الطفل  امتحان مستوى ونتيجة  بتقييم المعلمون يقوم (3

 

 )وجه الشهادة(                                                                        )ظهر الشهادة(    

 

 

ً  لألطفال عندما يكون الفردي التوجيه  توفير سيتمولهذا شهادة    على الحصول  من سيتمكنون األطفال  جميع ※    . ضروريا

 

 المراجع المستخدمة  

 (البتدائية F محافظة  ايباراكي مدرسة) كورونا الحصول على الدكتوراه في اختبار تنفيذكيفية  توضح التي  صحية ال نشرةال

 

 

 


