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اللقاء التنسيقي الوطني 

حول الرياضة المدرسية

1الورشة 
اضة تدبير أنشطة الجمعية الرياضية المدرسية الخاصة بالري

على مستوى المؤسسة؛(م  الكم.ر.أ) للجميع

2الورشة 
على( رياضة النخبة) تدبير منافسات األنشطة الرياضية المدرسية 

واإلقليمي؛ ( المؤسسة)المستوى المحلي 

3الورشة 
على( رياضة النخبة) تدبير منافسات األنشطة الرياضية المدرسية 

المستوى الجهوي والوطني؛ 

ورشات ومحاور اللقاء التنسيقي

التكوين المستمر والشراكات4الورشة 

2الورشة 
تدبير منافسات األنشطة الرياضية 

على ( رياضة النخبة) المدرسية 

(  المؤسسة)المستوى المحلي 
واإلقليمي؛ 



تدبير المنافسات الرياضية لرياضة

النخبة على المستوى المحلي واالقليمي 2الورشة رقم 

عبد الحق مستعين: السيداخليفة باصور: السيدتأطير الورشة

رضوان بوجمعاوي: السيد

أمين بنعباس: السيدالمقرران قجامنعيمة : السيد



تدبير المنافسات الرياضية لرياضة

النخبة على المستوى المحلي واالقليمي 2الورشة رقم 
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1المحور رقم 
بلورة مشروع 

رياضي دامج 2المحور رقم 
ف تفعيل أدوار مختل

المتدخلين وفق 

مقاربة تشاركية

3المحور رقم 
تدبير المنافسات

تدبير المنافسات الرياضية لرياضة

النخبة على المستوى المحلي واالقليمي



بلورة مشروع رياضي دامج المحور

1رقم



1المحور رقم 
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ب تعريف املشروع الرياض ي الدامج؛

؛...(الصفحة  OPاملرجع )إحالة تشريعية 

، (ُيستنبط من مشروع املؤسسة)املشروع الرياض ي يصب في مشروع املؤسسة 

لذا يجب تخصيص جزء من دعم مشروع املؤسسة لدعم املشروع الرياض ي؛

،(11املشروع رقم )األطر املنطقية للمشاريع 

.دعم وتشجيع ممارسة األنشطة الرياضية املدرسية: 3املحور 

1

2

4

3



بلورة مشروع رياضي دامج 1المحور رقم 

محلي  برنامج النشاط الرياضي السنوي يتضمن إشارة إلى ضرورة وجود برنامج سنوي: تدبير إداري 

لألنشطة الرياضية المدرسية

في شأن مزاولة حصص أنشطة الجمعية الرياضية المدرسية14-130المذكرة : تدبير زماني 

يتعين إصدار برنامج النشاط الرياضي السنوي بموازاة مع المقرر الوزاري السنوي-

المجالس المنتخبة، الجماعات،INDH)اإلشارة إلى البحث على موارد مالية أخرى : تدبير مالي 

...(الترابية

، لفائدة...توفير و تأهيل الموارد البشرية عبر تكوينات، أيام دراسية، ملتقيات، ندوات: تدبير بشري 

مختلف المتدخلين

على المستوى المحلي واإلقليمي



بلورة مشروع رياضي دامج 1المحور رقم 

...(  التعلم، العطل، االمتحانات: حسب مراحل)مراعاة زمن يواكب البرمجة المدرسية للمتعلم 

تجويد مذكرة النشاط الرياضي السنوي 

تحديد مؤشرات لكل نشاط رياضي 

على المستوى المحلي واإلقليمي



ن تفعيل أدوار مختلف المتدخلي

وفق مقاربة تشاركية
المحور

2رقم 



2المحور رقم 

.
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تفعيل أدوار مختلف المتدخلين 

وفق مقاربة تشاركية
2المحور رقم 

.توطين حصص األنشطة في جدول حصص التلميذ واألستاذ و تتبعها من طرف لجنة مختصة 

سطرة تطبيق م)ضبط الغيابات غير المبررة في حصص األنشطة المدرسية و اتخاذ اإلجراءات اإلدارية 

بصورة مستمرة طيلة الموسم الدراسي ( الغياب

انطالق من االطار التشريع برمجة حصص األنشطة و مراقبتها من طرف المدير 

دعوة المديرين لمثل هاته اللقاءات؛

(الشق اإلداري)مدير المؤسسة 

بته خالل تتبع و مراقبة مشاريع األنشطة الشخصية لألستاذ من طرف المدير حتى يقوم المفتش بمراق

(14-130المذكرة )زيارته 



تفعيل أدوار مختلف المتدخلين 

وفق مقاربة تشاركية
2المحور رقم 

صياغة برنامج المشاركة على مستوى المؤسسة 

أجرأة المشاريع الرياضية للفريق التربوي للمؤسسة

تحفيز التلميذات والتالميذ للمشاركة في المنافسات الرياضية

اضية المدرسيةالقيام بحمالت تحسيسية لفائدة التلميذات والتالميذ لتوعيتهم بأهمية حصص األنشطة الري

( : األنشطة الرياضية)الشق التربوي : مدير المؤسسة

العمل على انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي

تقاطع المشروع الرياضي المدرسي مع األنشطة الموازية والمندمجة للمؤسسة



تفعيل أدوار مختلف المتدخلين 

وفق مقاربة تشاركية
2المحور رقم 

بلورة المشروع الرياضي للمؤسسة

تحديد الحاجيات المادية و البشرية المالئمة لخصوصيات المؤسسة

المشاركة في المنافسات الرياضية طيلة الموسم الدراسي

اضية المدرسيةالقيام بحمالت تحسيسية لفائدة التلميذات والتالميذ لتوعيتهم بأهمية حصص األنشطة الري

الفريق التربوي

تعبئة التلميذات والتالميذ لملء استمارة قصد معرفة ميوالتهم في الرياضات الجديدة 

ي للمؤسسة تحفيز و تشجيع التلميذات والتالميذ وباقي المتدخلين الذين يساهمون في اإلشعاع الرياض



تفعيل أدوار مختلف المتدخلين 

وفق مقاربة تشاركية
2المحور رقم 

تتبع حصص األنشطة الرياضية

مل سنويلقاءات بداية السنة بين المصالح، المفتش و األستاذ لوضع برنامج خطة ع: التنسيق األفقي 

دعوة المديرين لمثل هاته اللقاءات

(. المجمل)إضافة خانة خاصة باألنشطة الرياضية في الحصيلة السنوية للمفتش

مفتش مادة التربية البدنية والرياضية

(ة)مراقبة مشاريع األنشطة الرياضية الشخصية لألستاذ

التواصل الفعال 

...  عقد لقاءات مع شركاء، رؤساء الجمعيات 



تدبير المنافسات الرياضية المحور 

3رقم 



تدبير المنافسات الرياضية 2المحور رقم 

تسمح بالمشاركة في اإلقليمي وتحدد من طرف المختصين في الميدان؛ VMAتحديد عتبة انتقاء 

تحديد نسب المداخيل لكل مجال من مجاالت الصرف؛

تأهيل مالعب التربية البدنية والرياضية بالمؤسسات التعليمية؛

(  ومنهم يتم اختيار فريق النخبة ...A,B)تحديد الفئات العمرية لرياضة الكم 

تحفيز المديرين وباقي المتدخلين الذين فازت مؤسساتهم بالمراكز األولى؛

.خلق ذاكرة للمؤسسة 



توصيات



توصيات

إصدار برنامج زمني إقليمي يحدد موعد انطالق ونهاية حصص األنشطة الرياضية؛

المعتمد؛(  ة)و المدرب( ة)التنسيق بين األستاذ

تفعيل األنشطة الرياضية بالتعليم االبتدائي مع مراعاة خصوصيات المنطقة

إنجاز تقارير الجمعية الرياضية المدرسية بصفة أسبوعية  داخل المؤسسة و إرسال  

.المجمل الشهري إلى مكتب االرتقاء بالرياضة المدرسية قصد التتبع واالستثمار

يتوفير وترميم وإصالح وبناء المنشآت الرياضية مع احترام المعايير المعتمدة لكل نشاط رياض

إدراج حضور حصص األنشطة الرياضية المدرسية ضمن نقطة المواظبة



توصيات

مع حصص ( ات)تفادي تطابق انصاف أيام الراحة األسبوعية الخاصة بالسادة المديرين

األنشطة الرياضية المدرسية؛

اشراك مفتش التعليم االبتدائي في األنشطة الرياضية المحلية واإلقليمية والجهوية 

.والوطنية

ةاشراك جميع الفئات العمرية بدون استثناء في جميع مراحل المنافسات الرياضية المدرسي



2فريق عمل الورشة 
يشكركم على حسن تتبعكم


