
اللقاء التنسيقي الوطني
الرايضة املدرس ية يف خدمة التلميذات والتالميذ



01أهدف اللقاء

متكن لك لتفعيل آ نشطة الرايضة املدرس ية حىت ي آ ليات وصيغ بناء 

طار الرايض ة للجميع تلميذة وتلميذ من ممارسة رايضته املفضةل يف ا 

.آ و ا طار رايضة النخبة



02اإلشكالية قصد بناء اآلليات؟

.بلتراجع الرايضة املدرس ية عام اكنت عليه من ق 

النظرة اخلارجية

زلت الرايضة املدرس ية كام اكنت عليه، ال

ال نشطة املربجمة وال لقابويتجسد ذكل يف 

رمغ الاكراهاتاحملصل علهيا 

النظرة ادلاخلية



02فرضيات؟

هل ظروف ورشوط الاش تغال من بني ال س باب؟•

هل هناك تقصري يف تسويق منتوجنا؟•

اب املؤثرة؟هل الس ياق اال داري والرتبوي اذلي تعيشه املدرسة من ال س ب•

؟اكنت وراء ذكل...( املعيش ية والاجامتعية) هل العوامل اخلارجية •

اجملمتع؟تأ هيل آ طر ال تامتىش مع الس ياق احلايل لتطورهل حاجيات •

اس امتراتزايراتجبوثلقاءات 



03التصور لبناء اآلليات والعدد

ونية والرتبوية، املذكرات مدخالت القان)املدرس ية تقوية ومأ سسة وتتبع آ ليات تدبري وتنش يط الرايضة •

؛... وجيا عن بعدوزارية آ و مشرتكة، النظم املعلوماتية، اال عالم والتواصل الرمقي، توظيف التكنول

.تقوية قدرات التقنية والتدبريية للمتدخلني يف الرايضة املدرس ية•

هامتم التالميذ يف توس يع وتنويع العرض آ نشطة الرايضة املدرس ية وبرجمة رايضات آ خرى حتظى اب•

طار  ؛املرشوع الراييض ومرشوع املؤسسةا 

تلقي ادلمع الانفتاح عىل اجلامعات الرايضية آ و املؤسسات ادلامعة من آ جل تقامس اخلربات و •

لالرتقاء ابلرايضة املدرس ية ؛

المنوذج العريب، القاري والعاملي؛: الرايضة املدرس ية املغربية•



04المبادئ

رس ية وارتقاهئااملتعلمة واملتعمل يف صلب اهامتم الرايضة املد•



01أعمال اللقاء 

 خلاصة آ نشطة امجلعية الرايضية املدرس ية اتدبري : 1الورشة

ASS )ابلرايضة للجميع  de Masse) املؤسسةعىل مس توى  .

 ؛ التكوين املس متر  والرشآاكت: 4الورشة

 س ية  تدبري  منافسات ال نشطة الرايضية املدر :  2الورشة

.قلميواال  ( املؤسسة) عىل مس توى احمليل ( رايضة النخبة)

 تدبري  منافسات ال نشطة الرايضية :  3الورشة

ين؛ والوطعىل مس توى اجلهوي(  رايضة النخبة)املدرس ية

خطة وبرنامج 
عمل 

المنتوج 
المنتظر
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