بالغ صحفي
الثالاثء  62يناير 6262
تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،قطاع التربية الوطنية ،بتعاون مع
الجامعة الملكية المغربية للرايضة المدرس ية ،والجامعة الملكية المغربية للرايضات الوثيرية ،الرشاقة البدنية ،الهيب هوب
وا ألساليب المماثلة ،والجامعة الملكية المغربية للرايضات الحضرية ،والجامعة الملكية المغربية للووشو ،والجامعة الملكية
المغربية للتايكوندو ،والجامعة الملكية المغربية للكراطي وأأساليب مشتركة ،ما بين فاتح فبراير و 62ماي " ،6262عن بعد"
 ،وبصفة اس تثنائية ،فعاليات الدورايت الرايضية المدرس ية برسم الموسم الدراسي  ،6262 -6262في رايضات  :التايكوندو،
والكراطي ،والووشو ،والبريكدانس ووالهيب هوب (أأسلوب حر) ،والسكايت والرولر ،والأداء الحر في كرة القدم،
والشطرنج ،وذلك لفائدة جميع المتعلمات والمتعلمين اب ألسالك التعليمية الثالثة ،الفئات العمرية مواليد س نوات من 6222
الى  ،6222عبر منصة الكترونية من خالل الرابط.https://adss.men.gov.ma/ :
ويأأتي تنظيم هذه المنافسات الرايضية" ،عن بعد" مراعاة للظروف االس تثنائية الراهنة التي تعيشها بالدان جراء
جائحة "كوفيد ،"21-والتي اقتضت تنظيم الدراسة في شكل صيغتين :الحضورية وعن بعد ،كخيار من أأجل الحفاظ على
صحة المتعلمات والمتعلمين وضمان تحصيلهم الدراسي ،وكذا ابلنظر لعدم امكانية تنظيم ا ألنشطة الرايضية في صيغتها
الحضورية ،كما كان الحال عليه من قبل.
كما يأأتي تنظيمها في اطار االنفتاح على مجموعة من الرايضات التي أأصبحت تحظى ابهتمام المتعلمين والمتعلمات
سواء داخل المؤسسات أأو خارجها ،ونظرا لدور المدرسة في تتبع الممارسات االجتماعية المرجعية وتكييفها ،وتأأطير
ممارس تها تربواي من أأجل تدريسها وفق الغاايت المجتمعية والمؤسساتية.
وتهدف الى خلق دينامية وحيوية رايضية تنافس ية على جميع المس توايت االقليمية والجهوية والوطنية ،وكذا
اكتشاف مواهب جديدة في المجال الرايضي واالبداعي وتطعيم الرايضات المدنية للمشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية
والدولية.
فعلى الراغبات والراغبين في المشاركة في هذ التظاهرة الرايضية المدرس ية الولوج الى المنصة االلكترونية أأعاله
ووضع رابط الفيديوهات المسجلة ،عبر ادخال رقم مسار الخاص بهم في المنصة ،شريطة موافقة الأب أأو الأم أأو ولي الأمر
على مشاركة ابنته أأو أأبنه في هذه المنافسات ،كما يشترط أأن تكون الفيديوهات المسجلة داخل فضاءات المؤسسات
التعليمية ،وأأال تتعدى مدة كل فيديو 22اثنية.
وس تمر المنافسات من ثالث مراحل اقصائية اقليمية وجهوية ووطنية ،حيث يتعين على المشاركين تسجيل فيديو
واحد خاص بكل مرحلة ،فيما يتم تسجيل فيديو واحد ابلنس بة للتالميذ في وضعية اعاقة ،سيتم اعتماده خالل البطولة
الوطنية ،وستشرف لجان تقنية لكل رايضة "عن بعد" على عمليات التحكيم وتقييم المشاركات وانتقاء أأجودها واالعالن
عن المتأأهلين عبر هذه المنصة.
وس تخصص للفائزات والفائزين ابلمراتب الثالث ا ألولى وطنيا في كل صنف رايضي وكل فئة عمرية جوائز تقديرية
وشواهد اس تحقاق ،تتويجا لهم على انجازاتهم وتحفيزا لهم على المضي قدما في العطاء وتنمية مهاراتهم البدنية العقلية.
ويمكن االطالع على كافة المعطيات المتعلقة ابلتسجيل وشروط المشاركة في هذه ا ألنشطة الرايضية من خالل
المذكرة الوزارية رقم  0096/21الصادرة بتاريخ  62يناير ،6262عبر البوابة االلكترونية للوزارة www.men.gov.ma
وصفحتها على مواقع التواصل االجتماعي ،وكذا عبر المنصة االلكترونية أأعاله.
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