
اصة تدبير أنشطة اجلمعية الرياضية المدرسية اخل
بالرياضة جللميع عىل مستوى المؤسسة
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اللقاء التنسيقي الوطني حول الرياضة املدرسية
2021يوليوز 17إلى 14الدار البيضاء من 
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األطراف املتدخلة إلعطاء دينامية جديدة لحصص الجمعية الرياضية املدرسية للجميع

األستاذ

رئيس الجمعية الرياضية: المدير

المكلف بمكتب االرتقاء بالرياضة المدرسية

04الرئيس المنتدب للفرع: المفتش التربوي

03

02

01

ةالفرع اإلقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسي
05

المتعلم
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بلورة مشروع  
خطة عمل

دعم المبادرات 
المتميزة  
بالمؤسسات

المساهمة في 
التكوين 
المستمر 
لألساتذة

المساهمة في 
جعل 

الفضاءات 
أكثر جاذبية

تحفيز األساتذة 
الجادين 
والمجددين

الدعم المادي 
لالحتفاالت 
المناسباتية

دعم االشعاع 
اإلعالمي 
لرياضة الكم

تنظيم زيارات
من أجل 
التشجيع 
والتحفيز

تحسيس 
المديرين 
بأهمية 
حصص 
الرياضة 

للجميع

عقد شراكات 
مع محيط 
المؤسسة

تثمين 
المبادرات 

الهادفة إلدماج 
التالميذ في 
وضعية إعاقة

المساهمة في 
بلورة  ميثاق 

الرياضة 
للجميع

الفرع اإلقليمي  
امعة الملكية جلل

المغربية للرياضة 
المدرسية
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:االلتزام األول 
تيهئ ظروف االنطالق

:االلتزام الثاني
ضمان شروط العمل

:االلتزام الثالث

عاملواكبة والتتب
:الظروف اإلدارية

ية اسناد نفس أقسام التربية البدن-
ار والرياضية لنفس األستاذ في إط

.م.ر.حصص ج
ت م في استعماال .ر.ج.توطين حصص -

.زمن التالميذ
م في جداول .ر.ج.ترسيم حصص-

م حصص األساتذة مع تحديد األقسا
نخبةاملسندة والحيز الزمني لرياضة ال

.تدبير أنصاف أيام عطل اإلداريين-
م برنامج رياض ي مستمر طول املوس-

ت بطوالت محلية، مسابقا)الدراس ي 
(  مختلفة

السهر على برمجة اجتماعات-
دورية تقييمية وتقويمية

.لألنشطة املنجزة
اقبة - تتبع ومواكبة ومر

م.ر.حصص ج
إعداد تقارير أسبوعية حول -

م.ر.سير حصص ج

مقاربة تشاركية: التواصل
افتراضيا)التالميذ أ.أ.أاالنفتاح على ج - (فعليا و

.اذ القراراتتفعيل دور التالميذ واشراكهم الفعلي في اختيار ممثليهم، في اتخ-
.اتيةعمليات تحسيسية عن طريق االبواب املفتوحة، املهرجانات املناسب-
....وعيةاختيار النوع الرياض ي، التسجيل في االعمال التط: األيام املفتوحة-

(العائلة/اإلداريين/األساتذة/التالميذ)ألعاب بال حدود -
.نقل األنشطة خارج املؤسسة-

عقد وتفعيل الشراكات-

:املاديةالظروف
:فضاء امن وجذاب للممارسة-
...(التشجير، التلوين، الجداريات)

.دمج املشروع الرياض ي في مشروع املؤسسة-
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(الجهوي )الرئيس املنتدب للفرع اإلقليمي(: ة)املفتش

التواصل اإليجابي والتأطير-
م.ر.مواكبة وتتبع سير حصص ج-

(م.ر.ج.ر)مدير املؤسسة 

االشراف على إعداد املشروع الرياض ي للمؤسسة-

ا

م.ر. أعضاء ج: الفريق البيداغوجي للمادة

أساتذة املادة عبر تفعيل أدوار اللجن التقنيةتأطير
اقبة سير حصص ج م.ر.مر

الشخص يالرياض ياملشروع(:ة)األستاذ

االشراف على وتنسيق مختلف العمليات 
والتدابير الخاصة بالرياضة للجميع والجهوي للجامعةاإلقليميالفرع

تتبع عبر بوابة مسار
إدماج دفتر النصوص الرقمي مديرية االرتقاء+ الجامعة 
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ي املشروع الرياض تقييم

ومشروع املتعلم

الشخص ي قصد 
التعديل 

تقييم عمل التلميذ
في مع احتساب الغياب 

اقبة  نقطة املر

التواصل مع مختلف 
الفاعلين باستعمال 
كل القنوات املتاحة

جعل الفضاء 
آمن ومحفز 
للممارسة 
الرياضية

وضع برنامج 
رياض ي مندمج 
يراعي ميوالت 

املتعلمين

اعداد بطاقة 
لألعمال 
التطوعية 
للمتعلم

فياملتعلماشراك
مشروعهاعداد
الشخص يالرياض ي

فيينخرط
املحطات
التكوينية

في أنشطة الرياضة للجميع( ة)أساس ي( ة)فاعل(: ة)األستاذ 
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أدوار املتعلم داخل الجمعية الرياضية املدرسية للجميع
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حاجيات 
المتعلم

تنمية 
القدرات

االنتماء

تحقيق 
الذات

جسر 
لرياضة 

الترويح النخبة
عن النفس

التواصل

اكتساب 
المعارف

ممارسة 
األنشطة 
المفضلة



آليات التنزيل

الوسائل  الفترة العمليات

استمارة •
استبيان•
املالحظة •

شهر شتنبر رصد وتحديد الحاجيات

برمجة األنشطة الرياضية1.
عداتتيهئ الفضاءات وتوفير امل2.

طيلة املوسم الدراس ي تلبية الرغبات
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االنخراط التطوعي في أنشطة الرياضة للجميع

تحمل المسؤولية

املشاركة

التنظيم
التحكيمواالعداد

االعالم
والتواصل

التأطير
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آليات التنزيل
الوسائل  الفترة العمليات المجال

توجيه–اجتماعات –ملصقات –إعالنات 1.

ن من مكو –املواظبة –احتساب نقط تشجيعية ز أنشطة موازية 2.

نقط الفروض 
رحالت–حفالت –شواهد تقديرية ميداليات جوائز . الجوائز 3.

(رشتنب)بداية املوسم 
طيلة املوسم الدراس ي

اإلشهار 1.

التحفيز2.
المشاركة

خلين املتد–املستفيدين –النشاط الرياض ي : بطاقة تقنية•
.والتواريخ قبل بداية النشاط 

املبرمج

إعداد برنامج1.

تحديد اللجن واملهام2.

تيهئ الفضاء3.

التنسيق4.

التنظيم 
واإلعداد

التنسيق مع األندية والعصب واملختصين؛❖
إنتاج ❖
, مدرس ي" تربوي "دليل تحكيم ❖

بداية املوسم
.خالل أطوار األنشطة

إنشاء مدارس للتحكيم داخل ❖
املؤسسة؛

تعيين التالميذ الحكام❖
التحكيم

صاحبة تكليف التالميذ املتميزين رياضيا بمهمة التأطير وامل-
ألقرانهم؛

تفعيل الشراكات مع الجامعات والعصب والنوادي-
طيلة املوسم الدراس ي

التعلم بالنظير -1
االنفتاح على شركاء مختصين في-2

األنشطة املبرمجة
التأطير

نادي االعالم واإلذاعة املدرسية؛-
إنشاء صفحة أو موقع الكتروني تحت إشراف األستاذ؛-
قات ملص)إعداد سبورة مرجعية خاصة بأنشطة الرياضة للجميع-

طيلة املوسم الدراس ي
التنسيق مع النوادي التربوية داخل 

املؤسسة؛
استغالل وسائل التواصل االجتماعي

اإلعالم 
والتواصل
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األيام الرياضية للجميع

03

تنظيم أنشطة رياضية 

زيارة : خارج المؤسسة

النوادي والمنشآت 

الرياضية قصد التعرف 

والمزاولة

04

إدراج أنشطة رياضية خالل 

األيام واألسابيع الثقافية 

بالمؤسسة

01

تخليد المناسبات الوطنية 

والعالمية

02

حضور ومشاركة : أبواب مفتوحة

استضافة نوادي مدنية -األولياء
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خطة 

التواصل 

واالعالم

التنسيق

اإلخبار

التغطية

التوثيق

اإلدارة : التنسيق مع 

المفتش –التربوية 

الجمعيات –التربوي 

والمجالس واألندية 

الشركاء+ بالمؤسسة 

–اإلدارة التربوية –املتعلم 
السلطة –أولياء األمور 

-الشركاء –املحلية 
الصحافة

اإلذاعة –نادي اإلعالم 
الصحافة –املدرسية 

املحلية

–إنجاز تقارير 
فيديوهات و صور 

للحدث 
توثيق النشاط في سجل 

األرشيف
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كرا على حسن  
ش 

اه ب  ت  ن  الإ 


