اللقاء التنسيقي الوطني حول الرياضة المدرسية تحت شعار:
الرياضة المدرسية في خدمة التلميذات و التالميذ
من  11الى  17يوليوز 2021

تقرير الورشة الرابعة في موضوع :
الشراكات والتواصل وسبل االرتقاء بالرياضة المدرسية
امتدت أشغال الورشة الرابعة على مدى يومين وتناولت في موضوعها الشراكات والتواصل
وسبل االرتقاء بالرياضة المدرسية ،وبعد تحديد تعريف للشراكة كالتزام وتعاقد بين طرفين أو
أكثر من أجل تحقيق أهداف محددة في الزمان و المكان وقابلة للقياس و التقويم ،وأنواع
الشركاء (جمعويون رياضيون – اقتصاديون – اجتماعيون) خلصت المناقشة إلى التوصيات
التالية:
حاول الحاضرون االجابة على االشكالية التالية:
كيف يمكن للشراكات ان تساهم في االرتقاء بالرياضة المدرسية؟
بعد نقاش مستفيض تم اقتراح الموجهات و المبادئ العامة لعقد الشراكة التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

تحديد مستوى وطبيعة الشراكات التي يتم ابرامها على المستوى لمحلي و االقليمي و
الجهوي على غرار اتفاقيات الشراكة االطار
ا رساء ثقافة الشراكة داخل الفضاء المدرسي من خالل تكوين الفاعلين و تشجيعهم على
المبادرة و االنفتاح على المحيط السوسيو ثقافي
تبسيط المساطر الخاصة بابرام الشراكات
ادراج الشراكة كالية مساعدة لتحقيق اهداف المشروع الرياضي للمؤسسة
الحرص على تمحور كل الشراكات المبرمة في الوسط المدرسي على مصلحة التلميذ
يجب ضبط الحاجيات عند عقد اي شراكة
تتطلب الشراكة مهارات قيادية لالدارة التربوية و الفاعلين الجمعويين
مواكبة و تتبع التزامات اطراف الشراكة من خالل احداث لجن محلية و اقليمية وجهوية

ولتطبيق هذه المبادئ تمت مناقشة انواع و طبيعة الشراكات الممكن ابرامها على المستويات
المختلفة في الوسط المدرسي كما يلي:
-

-

-

على مستوى المؤسسة التعليمية (الجمعية الرياضية المدرسية)
• تشخيص الحاجيات
• بناء المشروع الرياضي للمؤسسة (مشروع مندمج)
• تحديد الشريك  :جماعة ترابية – نادي محلي (توسيع العرض من خالل تنويع
األنشطة)....
• عقد اتفاقية الشراكة
• اشراك جمعية االباء وتفيل دوارها
على مستوى اإلقليمي و الجهوي
• صياغة مشروع لالرتقاء بالرياضة المدرسية
• إشراك السادة المفتشين و رؤساء مكاتب االرتقاء بالرياضة المدرسية في ابداء الرأي
في مشاريع الشراكة.
و باإلضافة إلى هذا يجب العمل على ما يلي:
تأهيل المتدخلين في الرياضة المدرسية من خالل برمجة تكوينات تهم مجال الشراكة و
التواصل.
تحيين وتفعيل االتفاقيات االطار المبرمة بين وزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء.
تقاسم جميع اتفاقيات الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية وباقي المؤسسات
األخرى.
إحداث لجن مشتركة محلية  ،جهوية ومركزية لتتبع تنفيذ بنود الشراكة.
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