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رؤيتنا

يف الس نوات املقبةل ،س متكن الرايضة املدرس ية ،عرب الاخنراط
الفعيل للجمعيات الرايضية املدرس ية ) ،(ASS, FRMSSلك
متعمل(ة) من ممارسة نشاط راييض من اختياره طيةل الس نة
ادلراس ية ،ابلإضافة اإىل اكتشاف مؤهالته الرايضية من خالل
املشاركة يف املنافسات الرايضية.

هممتنا

 توفري عرض راييض وتربوي غين ومتنوع مع تعممي ودمقرطة ممارسة
ا ألنشطة البدنية والرايضية جبميع املؤسسات التعلميية.
 تشجيع المتزي الراييض املدريس.
 ربط عالقات مع خمتلف املنظامت الرايضية الوطنية وادلولية.

قمينا من خالل الرايضة املدرس ية

 الصحة للجميع؛
 الرتبية ،التفتح ،الإدماج ،التاكفؤ؛
 المتزي ادلرايس والراييض.

رسالتنا

 اإحداث وتفعيل امجلعيات الرايضية املدرس ية الزتام مؤسسايت
و أأخاليق؛
 الرتبية البدنية والرايضية املدرس ية هلام نفس ا ألهداف الرتبوية،
ويسهامن يف تمنية خشصية الطفل (احلس حركية  ،العاطفية
واملعرفية)؛
 التحدي ملا هو أأفضل ...

املرشوع رمق  11املتعلق ابلرتقاء ابلرايضة املدرس ية
هيدف املرشوع رمق  ،11املتعلق ابلرتقاء ابلرايضة املدرس ية ،اإىل
هتئي الظروف والرشوط الالزمة ملامرسة ا ألنشطة الرايضية املدرس ية
من طرف املتعلمني واملتعلامت وجعلها مش تال للتنقيب عن املواهب
الرايضية وصقل هماراهتا وتوجهيها اإىل ا ألندية الرايضية الوطنية،
ويندرج يف اإطار تزنيل مقتضيات القانون الإطار رمق  51.17املتعلق
مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وخاصة اإحداث مسارات
رايضة ودراسة يف جمال الرايضة املدرس ية.
ينقسم املرشوع  11اإىل ثالثة حماور:
احملور  :1اإحداث مسارات ومساكل "رايضة ودراسة" ،وهيدف هذا
املرشوع اإىل متكني التالميذ الرايضيني املوهوبني من تدريب راييض
مس متر ومنظم ودراسة عادية .وتمتزي هذه املساكل جبدوةل زمنية
ختصص فهيا الفرتة الصباحية لدلراسة (من الساعة الثامنة اإىل الواحدة
بعد الزوال) والفرتة املسائية للتكوين الراييض (من الواحدة اإىل
السادسة زوالا).وقد بلغ عدد التالميذ املسجلني برمس املومس
ادلرايس ( 1396 ،2021-2020مهنم  507تلميذة) موزعني عىل
 16نوع راييض ،يؤطرون من طرف أأنديهتم.

احملور  :2اإحداث املراكز الرايضية :ويه مراكز حتدث مبؤسسات التعلمي
الثانوي الإعدادي ابلوسطني احلرضي والقروي ،وتفتح يف وجه تلميذات
وتالميذ مؤسسات التعلمي الابتدايئ ابجملالني القروي واحلرضي اليت تفتقر
لبنية حتتية رايضية مناس بة .هتدف املراكز الرايضية اإىل متكني التالميذ من
الاس تفادة من حصص مؤطرة ملادة الرتبية البدنية والرايضية .بلغ عدد هذه
املراكز  97مركزا يس تفيد مهنا  30437تلميذ (ة) ينمتون ل  329مدرسة
ابتدائية.
احملور  :3تعزيز أأدوار الرايضة املدرس ية (  (ASSوتشجيع مشاركة مجيع
املتعلامت واملتعلمني يف حصص التعمل والتدريب واملنافسة ،يف رايضة من
اختيارمه بغض النظر عن السكل التعلميي (رايضة للجميع) .واكتشاف
مؤهالهتم وتوجهيهم حنو المتزي الراييض .وابلتايل متكيهنم من عرض متنوع
يتضمن عدة أأنشطة رايضية مدرس ية.

تطوير الرايضة املدرس ية الإفريقية يف صلب اهامتمات اململكة املغربية
سريا عىل هنج الس ياسة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس
نرصه هللا اجتاه البدلان الإفريقية ،واعتبارا ألمهية الاستامثر يف الش باب
من خالل الرايضة لبلوغ أأهداف التمنية املس تدامة ،نظم املغرب مجموعة
من ا ألنشطة والتظاهرات ادلولية والإفريقية كجمزنايد  ،2018واليت
احتل فهيا املنتخب املغريب الرتبة الثانية من أأصل  52بدلا مشاراك ،كام
نظم املنتدى الإفريقي ا ألول يويم  15و  16يناير  2018ابلرابط
واملنتدى الإفريقي الثاين يوم  26أأبريل  2019بطنجة ،وامللتقى الافريقي
بصغتني احلضورية وعن بعد نظرا للتدابري الاحرتازية حملاربة كوفيد 19
( أأايم  3و  5أأبريل  2021مبدرجات الوزارة ابلرابط.

وعىل الصعيد املؤسسايت ،يشغل املغرب منصب انئب رئيس
اجلامعة ادلولية للرايضة املدرس ية ) (ISFورئيس اجلامعة الإفريقية
للرايضة املدرس ية يف خشص الاكتب العام لقطاع الرتبية الوطنية،
الس يد يوسف بلقامسي.

ضامن الاس مترارية البيداغوجية وحفز الإبداع الراييض
معلت مديرية الارتقاء ابلرايضة املدرس ية عىل اختاذ مجموعة من
الإجراءات لتدبري فرتة احلجر الصحي فامي يتعلق بتأأمني املامرسة
الرايضية مجليع التالميذ وضامن الاس مترارية البيداغوجية وذكل حىت
يمتكن املتعلامت واملتعلمون من الاس تفادة من حصص مادة الرتبية
البدنية والرايضية يف ظروف أمنة تس تجيب لرشوط السالمة
الصحية .أأمه هذه التدابري اإصدار مذكرة رمق  20.058بتارخي 25
ش تنرب  2020حول تدبري تدريس الرتبية البدنية والرايضية وتأأطري
الرايضة املدرس ية يف ظل جاحئة كوفيد ــ .19
موازاة مع ذكل ،نظمت املديرية ،بتعاون مع اجلامعة امللكية املغربية
للرايضة املدرس ية ،مجموعة من ا ألنشطة والتظاهرات الرايضية من
بيهنا:
 التكوين املس متر عن بعد لفائدة أأس تاذات واساتذة الرتبية
البدنية والرايضية يف جمايل التحكمي والتدريب الراييض
اخلاص ابلرايضات امجلاعية ،اس تفاد منه  900أأس تاذ(ة) من
املغرب و 33أأس تاذ(ة) من ادلول الإفريقية ،وذكل يف الفرتة
املمتدة من  16مارس اإىل هناية شهر مايو 2020؛

تنظمي دوري وطين مدريس عن بعد ،خالل الفرتة املمتدة من 18
ماي اإىل  15يونيو  ،2020يف رايضات الكراطي والتايكواندو
والشطرجن خاص جبميع ا ألسالك التعلميية ،ابلإضافة للمسابقة الوطنية
ل إالبداعات احلركية واليت مهت مجيع التلميذات والتالميذ مبن فهيم
التلميذات والتالميذ يف وضعية اإعاقة .بلغ عدد املشاركني يف هذا
ادلوري  2592تلميذ(ة) ( 954اإانث و 1638ذكور) ،ميثلون خمتلف
الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.

 املشاركة يف بطوةل العامل املدرس ية الافرتاضية يف رايضة التايكواندو
يف صنف البوميس املنظمة من طرف مجهورية النيبال إابرشاف من
اجلامعة ادلولية للرايضة املدرس ية يف الفرتة مابني  13و 15غشت
واليت حصلت فهيا عنارص املنتخب الوطين املدريس عىل 5
ميداليات (ميداليتني ذهبيتني وميدالية فضية وميداليتني برونزيتني)؛
 اإنتاج عرض فين راييض عن بعد مبناس بة اذلكرى  45للمسرية
اخلرضاء شارك فيه املتعلامت واملتعلمون من خمتلف هجات اململكة
بتأأطري من أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية ،خالل بداية شهر نونرب
2020؛

 اإنتاج حصص مصورة للرتبية البدنية والرايضية مت بهثا عرب
القنوات التلفزية خالل فرتة احلجر الصحي ابتداء من
ا ألس بوع ا ألول من شهر أأبريل 2020؛
 تنظمي وبث عدة ندوات تفاعلية عن بعد هتدف اإىل التكوين املس متر
ألطر الرايضة املدرس ية؛
 تنظمي ادلورايت الرايضية الوطنية عن بعد يف رايضات التايكواندو،
الكراطي ،الووشو ،الشطرجن وبريكدانس والهيب هوب ( أأسلوب
حر) والساكيت والرولر ،وا ألداء احلر يف كرة القدم .وذكل من فاحت
فرباير اإىل  25ماي  2021بتعاون مع اجلامعات الرايضية املعنية.

