اجملال  : 2الارتقاء ابلعمل الرتبوي داخل املؤسسات التعلميية

املرشوع املندمج رمق 9
حمور :املراكز الرايضية

المرجعيات المؤسساتية

دستور المملكة 2011
الفصل33 ،31 ،26 :

01

الرسالة الملكية

02

مناظرة الصخيرات حول
الرياضة بتاريخ  23أكتوبر
2008

01

القانون اإلطار 51.17
المادة  :20تعزيز الفضاءات المالئمة للتمدرس وتزويدها
بالتجهيزات الضرورية بما فيعا الولوجيات والبنيات
الرياضية والثتقيفية
المادة  :28إلزامية إدماج األنشطة الثقافية والرياضية في
صلب المناهج التعليمية
المادة  :40وضع ألية لتحقيق التعاضد في الموارد
القانون ، 09-30
والممتلكات ........بما يمكن من حسن استعمالها
المادة  :2تدريس التربية البدنية
واستغاللها المشترك

والرياضة إلزامي في المدارس
العمومية والخاصة والمؤسسات
التعليمية  ،ومؤسسات التكوين
المهني

03

05

الميثاق الوطني للتربية
والتكوين

الرافعة  :12تعتبر التربية البدنية والرياضة 04
ا
مجاًل حاس اما وإلزامياا على مستوى
...
التعليم اًلبتدائي واإلعدادي والثانوي"

السياق

02

الهدف
دور المدرسة
تمكين المتعلمات والمتعلمين من ممارسة األنشطة البدنية
والرياضية نظرا :
 الدور الذي تلعبه التربية البدنية والرياضية في تنمية شخصية
المتعلمة والمتعلم على المستوى البدني والصحي والنفسي
واالجتماعي
 إلزامية ممارسة التربية البدنية والرياضة بالمؤسسات التعليمية

السياق واالشكالية
مجموعة من المدارس اًلبتدائية التي ًل تتوفر
على بنية تحتية رياضية مناسبة و /أو ًل
تتوفر على األطر المتخصصة ،يحيل إلى عدم
استفادة التالميذ من حصص التربية البدنية
والرياضية.

تمكين أكبر عدد ممكن من تالميذ التعليم
االبتدائي من ممارسة األنشطة البدنية
والرياضية بالمراكز الرياضية

03

04

02
01

3

النتائج المنتظرة
ارساء المراكز الرياضية
(مالعب ومستودعات منشأة
أو مرممة ومجهزة ،تأطير
تقني وإداري للمكلفين بتدبير
المراكز .

التدابير والعمليات

03

الهدف  1متكني أأكرب عدد ممكن من تالميذ التعلمي الابتدايئ من ممارسة ا ألنشطة البدنية والرايضية ابملراكز الرايضية
النتيجة  : 1ارساء املراكز الرايضية (مالعب ومس تودعات منشأأة أأو مرممة وجمهزة ،تأأطري تقين واداري للملكفني بتدبري املراكز
التدبري 1انتقاء و تفعيل املراكز الرايضية
العمليات







حتديد معايري انتقاء املراكز و اختيار املؤسسات احملتضنة للمراكز
دراسة املرشوع و اعداد خمطط منوذيج PLAN TYPEللمراكز الرايضية
زايرات ميدانية و حتديد حاةل املنش ئات الرايضية و لقاءات تنس يق مركزية و هجوية و اقلميية مع املسؤولني عن
التدبري هجواي و اقلمييا
بناء /ترممي املنش ئات الرايضية واقتناء العتاد الراييض
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التدابير والعمليات

03

الهدف 1

متكني أأكرب عدد ممكن من تالميذ التعلمي الابتدايئ من ممارسة ا ألنشطة البدنية والرايضية ابملراكز الرايضية

النتيجة 1

ارساء املراكز الرايضية (مالعب ومس تودعات منشأأة أأو مرممة وجمهزة ،تأأطري تقين واداري للملكفني بتدبري املراكز

التدبري 2

حتديد مواصفات املرشفني عىل املركز
•اصدار املذكرة املنظمة لحداث املراكز الرايضية
•فتح طلبات الرتش يح ،انتقاء و تعيني املرشفني عىل املراكز

التدبري3

اعداد الطار القانوين للمراكز الرايضية؛

العمليات

•عقد اجامتعات معل مع مديرية الشؤون القانونية و املنازعات لعداد النصوص القانونية للمركز
•اعداد الطار القانوين للمراكز الرايضية؛

العمليات
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التدابير والعمليات

03

الهدف 1

متكني أأكرب عدد ممكن من تالميذ التعلمي الابتدايئ من ممارسة ا ألنشطة البدنية والرايضية ابملراكز الرايضية

النتيجة 2

مراكز رايضية مفعةل وبرامج معدة

التدبري1

تكوين املوارد البرشية (املرشفني -املنشطني -أأساتذة الرتبية البدنية)؛

العمليات

 اعداد حمتوايت تكوين املوارد البرشية (املرشفني -املنشطني -أأساتذة الرتبية البدنية)؛
 اعداد دليل ا أللعاب ودليل املصاحبة الرتبوية للمراكز؛
 تكوين املوارد البرشية (املرشفني -املنشطني -أأساتذة الرتبية البدنية)

6

مستوىات التنفيذ
على المستوى المركزي
ـ إعداد التصور العام للمشروع
ـ تعين المسؤول المركزي عن المشروع
ـ تكوين فريق العمل
ـ تحديد الميزانية الالزمة إلحداث المراكز
ـ وإعداد إرسال المراسالت التنظيمية
ـ تحديد مواصفات المشرفين على المراكز الرياضية
ـ تكوين األطر المنشطة بالمراكز
ـ إعداد إطار قانوني للمركز
لتنظيم قاءات تنسيق مركزيا ،جهويا و إقليميا
زيارة ميدانية و تحديد حالة المنشئات الرياضية و لقاء
مع المسؤولين عن المشروع جهويا و إقليميا
ـ تزويد المراكز بالعتاد الرياضي الالزم
ـ بإعداد رنامج األنشطة الرياضية ودليل المصاحبة
التربوية للمراكز؛
ـ إعداد برنامج ومحتويات تكوين المشرفين المستقبليين
على المركز
ـ إعداد دليل المصاحبة التربوية للمراكز
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على المستوى الجهوي
 تعين المسؤول الجهوي عن المشروعـ انتقاء و تعيين و تكوين الموارد البشرية
ـ التنسيق مع المصالح المكلفة بالخريطة المدرسية
على مستوى المديرية اإلقليمية لتقليص البنية
التربوية للمؤسسة التعليمية المحتضنة للمركز
الرياضي؛
ـ لقاءات تنسيق جهويا و إقليميا
زيارة ميدانية و تحديد حالة المنشئات الرياضية ولقاء مع المسؤولين عن المشروع إقليميا
بناء /ترميم المنشئات الرياضيةـ تزويد المراكز بالعتاد الرياضي الالزم
ـ تحديد الميزانية الالزمة حسب المراكز المحدثة
بالجهة
ـ تحديد المؤسسات المحتضنة للمراكز الرياضية
ـ إرسال مراسالت تنظيمية للمديريات اإلقليمية
المعنية

مستوىات التنفيذ

04

على المستوى اًلقليمي
ـ تعين المسؤول اإلقليمي عن المشروع
ـ تحديد الثانوية اإلعدادية المحتضنة للمركز وروافدها وفق معايير محددة تتمثل في توفرها على الشروط الالزمة والضرورية الستقبال
تالميذ روافدها االبتدائية؛
ـ عقد اجتماع تحت إشراف السيد المدير اإلقليمي بحضور مفتش مادة التربية البدنية والرياضية والمسؤولين (الجهوي واإلقليمي) عن
المشروع ومدير المؤسسة المحتضنة للمركز ومديري المؤسسات التعليمية االبتدائية (الروافد) إلعطاء جميع المعلومات والتوضيحات
المتعلقة بالمشروع وأهدافه باإلضافة إلى العمل على وضع البرمجة الزمنية األسبوعية الستغالل الفضاءات الرياضية وحصص
األنشطة الرياضية المخصصة ألقسام المؤسسات االبتدائية والعمل على استفادة جل أقسام الروافد كلما أمكن من حصة أو حصص
أسبوعية مدة كل واحدة منها ساعة واحدة؛
ـ فتح باب الترشيح أمام أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية الراغبين في االلتحاق بالمركز الرياضي وإجراء مقابالت
انتقائية ،مع ضرورة مراعاة شروط الكفاءة وروح المسؤولية والمشاركة واالنخراط في أنشطة المركز وفق البرمجة الزمنية الشتغاله
خالل وخارج الزمن المدرسي والعطل المدرسية ونهاية األسبوع مع تحديد العدد الالزم من األساتذة حسب متطلبات المركز؛
ـ منح األستاذات واألساتذة المنتقين تكليفا مؤقتا للعمل بالمركز مع تقليص ساعات عملهم األسبوعية إلى  18ساعة ( 16ساعة عمل
وساعتين من أجل التنسيق وحصص الجمعية الرياضية المدرسية إلعداد الفرق الرياضية)؛
ـ تكييف جداول حصص أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية للمؤسسة المحتضنة للمركز بشكل يسمح باالستغالل األمثل للزمن
والفضاءات الرياضية وييسر عملية ولوج تلميذات وتالميذ التعليم االبتدائي؛
لقاءات تنسيق مركزيا ،جهويا و إقليميا زيارة ميدانية و تحديد حالة المنشئات الرياضية و لقاء مع المسؤولين عن التدبير جهويا و إقليميابناء /ترميم المنشئات الرياضية8
-تزويد المراكز بالعتاد الرياضي الالزم

مستوىات التنفيذ

04

على المستوى المحلي
ـ تقديم الحصيلة السنوية لمجمل أنشطة المركز في شكل تقرير سنوي ينجزه أساتذة
المركز الرياضي تحت إشراف مدير المركز الرياضي؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي للمركز تحت إشراف السيد مفتش مادة التربية البدنية
والرياضية
تحديد الثانوية اإلعدادية المحتضنة للمركز وروافدها وفق معايير محددة تتمثل في
توفرها على الشروط الالزمة والضرورية الستقبال تالميذ روافدها االبتدائية؛
ـ تكييف جداول حصص أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية للمؤسسة المحتضنة
للمركز بشكل يسمح باالستغالل األمثل للزمن والفضاءات الرياضية وييسر عملية
ولوج تلميذات وتالميذ التعليم االبتدائي؛
عقد لقاءات تنسيق إقليمياتحديد حالة المنشئات الرياضية و لقاء مع المسؤولين عن التدبير جهويا و إقليميا9

حصيلة الموسم الدراسي 2019-2018







05

إحداث  79مركزا رياضيا ب  38مديرية إقليمية و  10مديريات جهوية
استفادة  197مؤسسة ابتدائية من خدمات المراكز الرياضية
استفادة  20807تلميذ من خدمات المراكز الرياضية
 78أستاذ يؤطرون األنشطة المقدمة بمختلف المراكز الرياضية
تم تنظيم بطوالت إقليمية وجهوية للفرق الممثلة للمراكز الرياضية بمختلف
المديريات الحهوية
تم تنظيم الدورة الثالثة للبطولة الوطنية الرياضية المدرسية للفرق الفائزة بالبطوالت
الجهوية للمراكز الرياضية.

10

شكرا عىل تتبعمك
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