تدبير أنشطة الجمعية الرياضية
المدرسية الخاصة بالرياضة للجميع على
مستوى المؤسسة

األطراف المتدخلة إلعطاء دينامية جديدة لحصص ج.ر.م للجميع

األستاذ (ة)
عضو الجمعية
الرياضية المدرسية

التلميذ(ة)
المدير(ة)
رئيس الجمعية
الرياضية المدرسية

المفتش (ة)
الرئيس المنتدب
المكلف بمكتب
االرتقاء بالرياضة
المدرسية
الكاتب العام

الفرع اإلقليمي

روح المسؤولية
(احترام ميثاق
الراضة واخالقيات

تقييم أدائه
الشخصي

المهنة)

ادراج تقييم
المشروع الرياضي
ضمن المجالس
التعليمية

تقييم عمل التلميذ
مع احتساب الغياب
في نقطة المراقبة
التواصل مع
مختلف الفاعلين
باستعمال كل
القنوات المتاحة

تخصيص ايام
لالحتفال وتثمين
مجهودات
التالميذ

األستاذ (ة)
خلق صفحة
تواصلية خاصة
بجرم

برمجة ايام
تحسيسية
جعل الفضاء
امين
للممارسة
الرياضية

ينخرط في
المحطات
التكوينية

اسهام في وضع
برنامج رياضي
مندمج يراعي
ميوالت المتعلمين

اعداد بطاقة
لالعمال
التطوعية
للمتعلم

اشراك التالميذ في
اعداد مشروعه
الرياضي
الشخصي

الظروف اإلدارية:
 اسناد نفس أقسام التربية البدنيةوالرياضية لنفس األستاذ في إطار
حصص ج.ر.م.
 تضمين ح.ج.ر.م في استعماالت زمنالتالميذ.
 ترسيم ح.ج.ر.م في جداول حصصاألساتذة مع تحديد األقسام المسندة
والحيز الزمني لرياضة النخبة
 تدبير أنصاف أيام عطل اإلداريين.الظروف المادية:
 فضاء امن وجذابللممارسة:
(التشجير ،التلوين،
الجداريات)...
 دمج المشروع الرياضيفي مشروع المؤسسة.

رئيس المؤسسة
رئيس ج.ر.م
االلتزام األول:
تهيئ ظروف
االنطالق

االلتزام الثاني:
ضمان شروط
العمل

االلتزام الثالث:
التقييم والتقويم
 السهر على برمجةاجتماعات دورية تقييمية
وتقويمية لألنشطة المنجزة.
 إعداد تقارير أسبوعية حولسير حصص ج.ر.م

التواصل:
 مقاربة تشاركية االنفتاح على أ.أ.أ التالميذ (فعليا وافتراضيا) تفعيل دور التالميذ واشراكهم الفعلي في اختيارممثليهم ،في اتخاذ القرارات.
 عمليات تحسيسية عن طريق االبواب المفتوحة،المهرجانات المناسباتية.
 األيام المفتوحة :اختيار النوع الرياضي،التسجيل في االعمال التطوعية....
 ألعاب بال حدود(التالميذ/األساتذة/اإلداريين/العائلة)
 نقل األنشطة خارج المؤسسة.السيرورة:
 برنامج رياضي مستمر طول الموسم الدراسي(بطوالت محلية ،مسابقات مختلفة)
 عقد وتفعيل الشراكات -تتبع ومواكبة ومراقبة حصص ج.ر.م

 التواصل اإليجابي والتأطير -مواكبة وتتبع سير حصص ج.ر.م

 االشراف على إعدادالمشروع الرياضي
للمؤسسة

الفريق
البيداغوجي
للمادة
(أعضاء ج.ر.م)

 تأطير أساتذة المادة عبر تفعيلأدوار اللجن التقنية المتخصصة
 مراقبة سير حصص ج.ر.ماألستاذ (ة)
(المشروع
الرياضي
الشخصي)

مدير المؤسسة
(ر.ج.ر.م)

المفتش(ة):
الرئيس
المنتدب للفرع

الفرع اإلقليمي
للج.م.م.ر.م

الجامعة م.م.ر.م
(مديرية إ.ر.م)

الفرع الجهوي
للج.م.م.ر.م

 تتبع عبر بوابة مسار إدماج دفتر النصوصالرقمي

 المفتش المنسقالجهوي
 -تتبع عبر بوابة مسار

 االشراف على وتنسيق مختلف العملياتوالتدابير الخاصة بالرياضة للجميع (المكلف
باالرتقاء بالرياضة المدرسية)
 المساهمة في بناء برنامج العمل السنوي السهر على إعداد وتنفيذ وتقويم برامج عملاللجن التقنية اإلقليمية المتخصصة.

تقديم اللواء الرياضي
للمؤسسات المتميزة

التأهيل
والتزيين

تخصيص جائزة سنوية

المساهمة
في
التكوين
المستمر
لألساتذة

دعم
المبادرات
المتميزة
بالمؤسس
ات

المساهمة
في جعل
الفضاءات
أكثر
جاذبية

بلورة
مشروع
خطة عمل

المساهمة
في بلورة
ميثاق
الرياضة
للجميع تثمين المبادرات
الهادفة إلدماج
التالميذ في
وضعية إعاقة
عقد
شراكات
مع محيط
المؤسسة

الفرع اإلقليمي
للج.م.م.ر.م

تحفيز
األساتذة
الجادين
والمجددين
الدعم
المادي
لالحتفاالت
المناسباتية

دعم
االشعاع
اإلعالمي
لرياضة
الكم

على المستوى القريب
والمتوسط والبعيد

تنظيم
زيارات
من أجل
التشجيع
والتحفيز

تحسيس
المديرين
بأهمية
حصص
الرياضة
للجميع

خطة
تواصلية

استثمار صفحات التواصل
االجتماعي

شكرا على حسن االنتباه

