
ةالارتقاء ابلعمل الرتبوي داخل  املؤسسات التعلميي: 2اجملال 

9املرشوع املندمج رمق 

املراكز الرايضية:حمور 



المرجعيات المؤسساتية

الرسالة الملكية

صخيرات حول الناظرة م

أكتوبر 23الرياضة  بتاريخ 

2008

2011المملكة دستور 

33، 31، 26: الفصل

، 09-30القانون 

ية تدريس التربية البدن:2المادة 

والرياضة إلزامي في المدارس 

والخاصة والمؤسساتالعمومية 

ن التعليمية ، ومؤسسات التكوي
المهني

51.17القانون اإلطار 

دها وتزويللتمدرستعزيز الفضاءات المالئمة : 20المادة 

بنيات والالولوجياتفيعا الضرورية بما بالتجهيزات 

والثتقيفيةالرياضية 

في إلزامية إدماج األنشطة الثقافية والرياضية: 28المادة 

صلب المناهج التعليمية

وضع ألية لتحقيق التعاضد في الموارد : 40المادة 

بما يمكن من حسن استعمالها ........والممتلكات 
واستغاللها المشترك 

01 02

0304

05

01

الميثاق الوطني للتربية 

والتكوين

ياضة والرتعتبر التربية البدنية :12الرافعة 

ا وإلزامياا على مستوى ...  مجاًلا حاسما
"والثانويواإلعدادي التعليم اًلبتدائي 
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السياق

01

02

03
04

النتائج المنتظرة

الرياضيةالمراكزارساء

منشأةومستودعاتمالعب)

تأطيرومجهزة،مرممةأو

دبيربتللمكلفينوإداريتقني
.المراكز

الهدف

يمالتعلتالميذمنممكنعددأكبرتمكين

البدنيةاألنشطةممارسةمناالبتدائي
الرياضيةبالمراكزوالرياضية

السياق واالشكالية

وفر من المدارس اًلبتدائية  التي ًل تتمجموعة 

أو  ًل/ على بنية تحتية رياضية مناسبة و

عدم المتخصصة، يحيل إلىتتوفر على األطر 

دنية استفادة التالميذ من حصص التربية الب
.والرياضية

دور المدرسة

تمكين المتعلمات والمتعلمين من ممارسة األنشطة البدنية 
:والرياضية نظرا  

نمية شخصية الدور الذي تلعبه التربية البدنية والرياضية في ت

فسي المتعلمة والمتعلم على المستوى البدني والصحي والن

واالجتماعي 
التعليميةإلزامية ممارسة التربية البدنية والرياضة بالمؤسسات

02
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03التدابير والعمليات

ملراكز الرايضية متكني أأكرب عدد ممكن من تالميذ التعلمي الابتدايئ  من ممارسة الأنشطة البدنية والرايضية اب1الهدف 

داري للملكفني)ارساء املراكز الرايضية : 1النتيجة   بتدبري املراكز مالعب ومس تودعات منشأأة أأو مرممة وجمهزة، تأأطري تقين وا 

انتقاء و تفعيل املراكز الرايضية 1التدبري

حتديد معايري انتقاء املراكز و اختيار املؤسسات احملتضنة  للمراكز العمليات 

عداد  خمطط للمراكز الرايضية     PLAN TYPEمنوذيج دراسة املرشوع و ا 

 قلمي هجويةزايرات ميدانية و حتديد حاةل املنش ئات الرايضية و لقاءات تنس يق مركزية و عن املسؤولنيية مع و ا 

قلمييا هجوايالتدبري  و ا 

 ترممي املنش ئات الرايضية واقتناء العتاد  الراييض /بناء
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03التدابير والعمليات

ملراكز الرايضية متكني أأكرب عدد ممكن من تالميذ التعلمي الابتدايئ  من ممارسة الأنشطة البدنية والرايضية اب1الهدف 

داري للملكفنيتأأطريمالعب ومس تودعات منشأأة أأو مرممة وجمهزة، )ارساء املراكز الرايضية 1النتيجة   بتدبري املراكز تقين وا 

حتديد مواصفات  املرشفني عىل املركز 2التدبري 

صدار املذكرة املنظمة ل حداث املراكز الرايضية   •العمليات  ا 

فتح طلبات الرتش يح ،انتقاء و تعيني املرشفني عىل املراكز •

عداد ال طار القانوين للمراكز الرايضية؛3التدبري ا 

عقد اجامتعات معل مع مديرية الشؤون القانونية و املنازعات ل عداد النصوص القانونية للمركز •العمليات 

عداد ال طار القانوين للمراكز الرايضية؛• ا 
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03التدابير والعمليات

ملراكز الرايضية متكني أأكرب عدد ممكن من تالميذ التعلمي الابتدايئ  من ممارسة الأنشطة البدنية والرايضية اب1الهدف 

وبرامج معدةمفعةلمراكز رايضية 2النتيجة 

؛(أأساتذة الرتبية البدنية-املنشطني-املرشفني )تكوين املوارد البرشية 1التدبري

عداد حمتوايت  تكوين املوارد البرشية العمليات  ؛(أأساتذة الرتبية البدنية-املنشطني-املرشفني )ا 

عداد دليل الألعاب  ودليل املصاحبة الرتبوية للمراكز؛ ا 

 (أأساتذة الرتبية البدنية-املنشطني-املرشفني )تكوين املوارد البرشية
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04 التنفيذمستوىات

المركزيالمستوىعلى

للمشروعالعامالتصورإعدادـ

المشروععنالمركزيالمسؤولتعينـ

العملفريقتكوينـ

المراكزإلحداثالالزمةالميزانيةتحديدـ

التنظيميةالمراسالتإرسالوإعدادـ

يةالرياضالمراكزعلىالمشرفينمواصفاتتحديدـ

بالمراكزالمنشطةاألطرتكوينـ

للمركزقانونيإطارإعدادـ

إقليمياو،جهويامركزياتنسيققاءاتلتنظيم

لقاءوالرياضيةالمنشئاتحالةتحديدوميدانيةزيارة

إقليمياوجهوياالمشروععنالمسؤولينمع

الالزمالرياضيبالعتادالمراكزتزويدـ

المصاحبةودليلالرياضيةاألنشطةرنامجبإعدادـ

للمراكز؛التربوية

تقبليينالمسالمشرفينتكوينومحتوياتبرنامجإعدادـ

المركزعلى

للمراكزالتربويةالمصاحبةدليلإعدادـ

الجهويالمستوىعلى

المشروععنالجهويالمسؤولتعين-

البشريةالمواردتكوينوتعيينوانتقاءـ

درسيةالمبالخريطةالمكلفةالمصالحمعالتنسيقـ

نيةالبلتقليصاإلقليميةالمديريةمستوىعلى

مركزللالمحتضنةالتعليميةللمؤسسةالتربوية

الرياضي؛

إقليمياوجهوياتنسيقلقاءاتـ

ية و زيارة ميدانية و تحديد حالة المنشئات الرياض-

لقاء مع المسؤولين عن المشروع  إقليميا

ترميم المنشئات الرياضية /بناء -

الالزمالرياضيبالعتادالمراكزتزويدـ

ةالمحدثالمراكزحسبالالزمةالميزانيةتحديدـ

بالجهة

يةالرياضللمراكزالمحتضنةالمؤسساتتحديدـ

ةاإلقليميللمديرياتتنظيميةمراسالتإرسالـ

المعنية
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04 التنفيذمستوىات

اًلقليميالمستوىعلى

المشروععناإلقليميالمسؤولتعينـ

الستقبالروريةوالضالالزمةالشروطعلىتوفرهافيتتمثلمحددةمعاييروفقوروافدهاللمركزالمحتضنةاإلعداديةالثانويةتحديدـ

االبتدائية؛روافدهاتالميذ

عن(واإلقليميالجهوي)والمسؤولينوالرياضيةالبدنيةالتربيةمادةمفتشبحضوراإلقليميالمديرالسيدإشرافتحتاجتماععقدـ

التوضيحاتوالمعلوماتجميعإلعطاء(الروافد)االبتدائيةالتعليميةالمؤسساتومديريللمركزالمحتضنةالمؤسسةومديرالمشروع

وحصصةالرياضيالفضاءاتالستغاللاألسبوعيةالزمنيةالبرمجةوضععلىالعملإلىباإلضافةوأهدافهبالمشروعالمتعلقة

حصصأوحصةمنأمكنكلماالروافدأقسامجلاستفادةعلىوالعملاالبتدائيةالمؤسساتألقسامالمخصصةالرياضيةاألنشطة

واحدة؛ساعةمنهاواحدةكلمدةأسبوعية

مقابالتوإجراءالرياضيبالمركزااللتحاقفيالراغبينوالرياضيةالبدنيةالتربيةمادةوأساتذةأستاذاتأمامالترشيحبابفتحـ

الشتغالهالزمنيةالبرمجةوفقالمركزأنشطةفيواالنخراطوالمشاركةالمسؤوليةوروحالكفاءةشروطمراعاةضرورةمعانتقائية،

المركز؛متطلباتحسباألساتذةمنالالزمالعددتحديدمعاألسبوعونهايةالمدرسيةوالعطلالمدرسيالزمنوخارجخالل

عملساعة16)ساعة18إلىاألسبوعيةعملهمساعاتتقليصمعبالمركزللعملمؤقتاتكليفاالمنتقينواألساتذةاألستاذاتمنحـ

؛(الرياضيةالفرقإلعدادالمدرسيةالرياضيةالجمعيةوحصصالتنسيقأجلمنوساعتين

للزمناألمثللباالستغاليسمحبشكلللمركزالمحتضنةللمؤسسةوالرياضيةالبدنيةالتربيةمادةأساتذةحصصجداولتكييفـ

االبتدائي؛التعليموتالميذتلميذاتولوجعمليةوييسرالرياضيةوالفضاءات

لقاءات تنسيق مركزيا ،جهويا و إقليميا-

زيارة ميدانية و تحديد حالة المنشئات الرياضية و لقاء مع المسؤولين عن التدبير جهويا و إقليميا-

ترميم المنشئات الرياضية /بناء -

تزويد المراكز بالعتاد الرياضي الالزم -
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04 التنفيذمستوىات

المحليالمستوىعلى

أساتذةجزهينسنويتقريرشكلفيالمركزأنشطةلمجملالسنويةالحصيلةتقديمـ

الرياضي؛المركزمديرإشرافتحتالرياضيالمركز

البدنيةةالتربيمادةمفتشالسيدإشرافتحتللمركزالسنويالعملبرنامجإعدادـ

والرياضية

فيمثلتتمحددةمعاييروفقوروافدهاللمركزالمحتضنةاإلعداديةالثانويةتحديد

ية؛االبتدائروافدهاتالميذالستقبالوالضروريةالالزمةالشروطعلىتوفرها

لمحتضنةاللمؤسسةوالرياضيةالبدنيةالتربيةمادةأساتذةحصصجداولتكييفـ

عمليةسروييالرياضيةوالفضاءاتللزمناألمثلباالستغالليسمحبشكلللمركز

االبتدائي؛التعليموتالميذتلميذاتولوج

عقد لقاءات تنسيق إقليميا-

إقليمياتحديد حالة المنشئات الرياضية و لقاء مع المسؤولين عن التدبير جهويا و-
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 مديريات جهوية10و مديرية إقليمية38مركزا رياضيا ب 79إحداث

 مؤسسة ابتدائية من خدمات المراكز الرياضية197استفادة

 تلميذ من خدمات المراكز الرياضية20807استفادة

78  أستاذ يؤطرون األنشطة المقدمة بمختلف المراكز الرياضية

ختلف تم تنظيم بطوالت إقليمية وجهوية للفرق الممثلة للمراكز الرياضية بم

الحهويةالمديريات 

لفائزة بالبطوالت تم تنظيم الدورة الثالثة للبطولة الوطنية الرياضية المدرسية للفرق ا

.  الجهوية للمراكز الرياضية

05 2019-2018حصيلة الموسم الدراسي 
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تتبعمكشكرا عىل 


