اللقاء الوطني التنسيقي
من  11إلى  17يوليوز 2021الدارالبيضاء

الورشة رقم  :4التكوين املستمر (يومي  15و 16يوليوز )2021
منشطا الورشة :نزهة زهير وعبد هللا ماهر
مقرر الورشة  :بنعيس ى الفرحاني
في بداية الورشة قامت السيدة نزهة زهير بتقديم عرض توضيحي حول التكوين املستمر في مجال الرياضة املدرسية ،تطرقت فيه بشكل تفصيلي للمحاور التالية:
 .1املرجعيات القانونية واملؤسساتية املؤطرة للتكوين املستمر؛
 .2أهم مبادئ ومرتكزات االستراتيجية الوطنية للتكوين املستمر في مجال التربية والتكوين؛
 .3أهداف التكوين املستمر في مجال الرياضة املدرسية؛
 .4تذكير بحصيلة التكوين عن بعد في مجالي التحكيم والتدريب للرياضات الجماعية (من سنة  2016إلى سنة )2020؛
 .5تقاسم النتائج األولية للدراسة املتعلقة بتحديد الحاجيات الخاصة بالتكوين املستمر ألطر الرياضة املدرسية؛
 .6املستجدات التي عرفتها الرياضة املدرسية مؤخرا على غرار االنفتاح على شركاء جدد وإدراج رياضات جديدة تستجيب لحاجيات املتعلمات واملتعلمين
لتخلص بعد ذلك إلى أنه أصبح من الضروري مراجعة هندسة التكوين املستمر في مجال الرياضة املدرسية تماشيا مع التوجهات االستراتيجية للوزارة وتلبي حاجيات أطر
الرياضة املدرسية.

بعد ذلك تمحورت تدخالت السادة املفتشون والسادة رؤساء مكاتب االرتقاء بالرياضة املدرسية حول ضرورة تكوين أطر التربية البدنية والرياضية في مجاالت متعددة
تستجيب ألهداف املشروع رقم  11املتعلق بالرياضة املدرسية (في إطار تنزيل مقتضيات مشاريع القانون اإلطار  51-17في مكوناتها الثالث (مسارات ومسالك رياضة
ودراسة ،االرتقاء بأنشطة الجمعيات الرياضية املدرسية واملراكز الرياضية)) وذلك مع احترام الزمن املدرس ي للتلميذ واألخذ بعين االعتبار املالحظات واملقترحات التالية:
جدول تلخيص ي ملقترحات الورشة فيما يخص التكوين املستمر ألطر الرياضة املدرسية
المستويات المتدخلون االختصاصات واألدوار

المؤسسة

مدير
المؤسسة

توفير الظروف المالئمة
للتكوينات على صعيد
المؤسسة (خصوصي
عمومي قروي حضري)

الحاجيات
تحسيس وتكوين في التدبير اإلداري
والمالي للجمعية الرياضية المدرسية

فترة التكوين

صيغ التكوين

مصادر التمويل

المخرجات

مالحظات

ـ االستفادة من دورات
التعبير عن حاجياته في تكوين في :
تكوينية مستمرة
التكوين بتنسيق مع مفتش  -صياغة و تدبير المشاريع
ـ فترات التكوين :
المادة بناء على حاجيات الرياضية،
 تدبير اإلجراءات التنظيمية لمختلف  1بداية أو نهاية الموسمالتالميذ
الدراسي أو خالل العطل
البطوالت،
البينية؛
 المسؤولية القانونية لألستاذ، 3ـ ربط التكوين ببرنامج
 اإلسعافات األولية،النشاط الرياضي السنوي
 التحكيم والتدريب خاصة بالنسبةالنسب المخصصة لكل
للرياضات الجديدة
 التواصل والقيادة وتكنولجيا االعالم صيغة: 1حضوري 25 :بالمائة
والتواصل
 2عن بعد 50 :بالمائة
 أساتذة التعليم الخصوصي 3المصاحبة الميدانية:
المتوفرين على الشروط النظامية
 25بالمائة
 أساتذة التعليم االبتدائيالتدبير االداري والماليأستاذ مادة
 منهجية البحث وتحرير المقاالتالتربية
العلمية والتقنية
البدنية
 إعطاء األولوية للخريجين الجددوالرياضية

ـ

تصنيف الشواهد وتحديد طريقة
الحصول عليها.
تنويع من صيغ التكوين دون
المساس بالزمن المدرسي:
 1حضوري
 2عن بعد
 3المصاحبة الميدانية
إعداد مصوغات للتكوين
إعداد دليل المكونين والمستفيدين
األقسام المعكوسة
تصنيف المضامين حسب
المستويات
تكييف صيغ التكوين حسب
خصوصيات الجهات والمناطق

إعداد قاعدة معطيات
التفكير في تنويع
خاصة بجميع
مصادر
أطر التربية البدنية
تمويل التكوينات
المدرجة ببرامج العمل والرياضة المدرسية
على جميع
السنوية للفروع
المستويات
(شراكات)...
اإلقليمي الجهوي
الوطني
تكوين النخبة
تكوين الكم،
تكوينات معترف بها
من طرف الجامعات
الرياضية الشريكة
مضامين للتكوين
تلبي حاجيات
ومتطلبات األساتذة
عند إعداد المضامين
وجب التركيز على
الفئة العمرية  6ـــ
 12سنة نظرا ألهمية
هذه المرحلة

ـ مراجعة دليل الوفود
الرياضية وتحيين
النصوص القانونية
ـ تخصيص نسبة
خاصة بالعنصر
النسوي
تقييم التكوين  :حسب
األهداف المسطرة
ـ االلتقائية بين مختلف
المشاريع (المشروع
رقم  11والمشروع
رقم  9المتعلق بتدبير
المسارات المهنية )....
مع ضرورة إشراك
المفتشين والمعنيين
بالعملية
إدماج موارد وكفاءات
من األساتذة ذوي
الكفاءات
تفعيل أدوار اللجن
التقنية اإلقليمية
والجهوية
التنسيق مع السيدات
والسادة المفتشين في
تكوين الطلبة األساتذة
برمجة تكوينات من
طرف الجامعة الملكية
المغربية للرياضة
المدرسية ألطر
الجهات المحنضنة
للبطوالت الوطنية

الفربق
التربوي

البحث عن شركاء
لتمويل تكوين على
صعيد
المؤسسة
تحديد حاجيات التكوين

ـ التعبير عن الرغبات
وفق الميوالت
التالميذ

مجلس
التدبير
المجالس
التعليمية

دعم المشروع الرياضي
وإدماج المشروع
الرياضي ضمن مشروع
المؤسسة المندمج
تحديد حاجيات االساتذة
جرد للحاجيات
وتضمينها بالتقارير

المساهمة في دعم
جمعية األباء مشاريع التكوين

إقليميا

ـ إعداد استمارات مبسطة من أجل
اختيار األنشطة المرغوب فيها
ـ األخذ بعين االعتبار حاجيات
التالميذ في وضعية إعاقة
المسير ،الصحفي،
ـ تكوين في :
ّ
المسعف ،المنظم

المرحلة التشخيصية
بداية السنة
تشخيص المكتسبات

ــ تنظيم أبواب مفتوحة بإشراك
جمعيات آباء وأمهات وأولياء
التالميذ
تكوين عن بعد تحسيسي أو
تكويني

حكم صغير وصحفي
صغير ومسعف
صغير يشارك في
األنشطة الرياضية
بالمؤسسة التعليمية

جمع وتقاسم
االنتاجات الرقمية
والعلمية

ـ تحديد الحاجيات
الضرورية من طرف
السيد المفتش.اإلشراف
وتنسيق جميع العمليات
المرتبطة
بالتكويناتالتنسيق مع
اللجان التقنية في الجانب
التقني ومكاتب االرتقاء
بالرياضة المدرسية في
الجانب اإلداري
مفتشو مادة والتنظيمي وكذلك مع
المصالح المختصةومع
التربية
باقي المفتشين التحسيس
البدنبة
بأهمية التكوين الذاتي
والمستمر

رؤساء
مكاتب
االرتقاء
بالرياضة
المدرسية

جهويا

ـ التكوين المستمر للمفتشين وحضور
ندوات وتكوينات وطنية ومنتديات
دولية

منهجية البحث وتحرير المقاالت
العلمية والتقنية
تكوين في التدبير اإلداري والمالي
للجمعية

حضوري وميداني
عن بعد

عقد شراكات مع
جهات خارجية في
إطار االنفتاح
عقد لقاء وطني سنوي
لتقاسم ودراسة
المواضيع المرتبطة
باالرتقاء بالرياضة
المدرسية

رؤساء
مكاتب
االرتقاء
بالرياضة
المدرسية

تنسيق عملية التكوين
المستمر

إحداث لجان جهوية
للتكوين

منهجية البحث وتحرير المقاالت
العلمية والتقنية
تكوين في التدبير اإلداري والمالي
للجمعية

مفتشو مادة اإلشراف على عملية
التكوين في جميع
التربية
مراحلها
البدنبة
والرياضية
المساهمة في صياغة
مضامين للتكوين في
اللجان التقنية مجاالت مختلفة وانشطة
جديدة

رؤساء
مكاتب
االرتقاء
بالرياضة
المدرسية

وطنيا

تنسيق عملية التكوين
المستمر

مفتشو مادة التنسيق مع مديرية
االرتقاء بالرياضة
التربية
الممدرسية بخصوص
البدنبة
والرياضية التكوين المستمر
المساهمة في صياغة
مضامين للتكوين في
اللجان التقنية مجاالت مختلفة وانشطة
جديدة
تفعيل لجنة التكوين
المكتب
المديري المستمر

منهجية البحث وتحرير المقاالت
العلمية والتقنية

تكوين المكونين جهويين من أجل
مضاعفة التكوين على الصعيدين
وضع
الجهوي واإلقليمي
خطاطة وطنية للتكوين يتم تنزيلها
جهويا وإقليميا

جمع وتقاسم
االنتاجات الرقمية
والعلمية

