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    الوطني للتغذية بالوسط المدرسيالوطني للتغذية بالوسط المدرسي  لألسبوعلألسبوع  إعطاء االنطالقةإعطاء االنطالقة

  في المسابقة الوطنية في رسم القصة المصورةفي المسابقة الوطنية في رسم القصة المصورة  الفائزينالفائزينالفائزات والفائزات ووتتويج وتتويج 
  

إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية  في

تم  ،الوطنية والتكوين المهني وشركة سنترال دانون

سبوع الوطني للتغذية بالوسط األإعطاء انطالقة 

يوم وذلك  ،"صحتي في تغذيتي" ، تحت شعارالمدرسي

بمؤسسة ابن حزم االبتدائية بالمديرية  ،3102ماي  32

 .اإلقليمية لسال

الذي يتم تنظيمه بجميع  ،يهدف هذا البرنامجو

المؤسسات العمومية والخاصة للتعليم االبتدائي، إلى 

جيال الناشئة بأهمية مبادئ التغذية السليمة تحسيس األ

ساسيا في نمو االطفال وتطورهم أتعد عنصرا  التي

مرحة بين المدرسين  من خالل تفاعالت تعليمية

 . التالميذو

نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين و

المدير  ،كد السيد عبد الرحمان بليزيدا، المهني

الذي تم تنظيمه حفل الفي  ،اإلقليمي للوزارة بسال

سبوع الوطني على أهمية األ، بهذه المناسبة

ة على تنظيمه بمساهمة للتغذية الذي دأبت الوزار

معتبرا أن هذه الفعالية شركائها في هذا المجال، 

مناسبة لتوعية وتحسيس التالميذ بأهمية  تشكل

 ،السليمودورها في تكوين الجسم التغذية السليمة 

اكتساب عادات غذائية على  همحثفرصة ل كما أنها

سليمة بداية من التعليم األولي واالبتدائي، من 

صص مختصة تتناول مواضيع ترتبط خالل ح

بالتغذية والمواد الغذائية وتصنيفها حسب أهميتها في 

 الصحية هميةاألمع التركيز على  تكوين جسم التلميذ،

وجبة الفطور في التحصيل الدراسي وترسيخ قيم ل

 .مة تنطلق من مكتسبات علم التغذيةوعادات غذائية سلي

أن ات الصدد، كد السيد المدير اإلقليمي، في ذكما أ

االعتبار الجانب المتعلق سبوع يأخذ بعين تنظيم هذا األ

تحسيس التلميذات والتالميذ  عبرالمحيط البيئي ب

وممارسات مدنية االلتزام بعادات سليمة  بضرورة

النفايات الضارة  من يهاالحفاظ علقوامها احترام البيئة و

ى التي يمكن أن تترتب عن بعض المواد المستعملة في

 .مجال التغذية

سبوع الوطني للتغذية، وعلى هامش حفل انطالق األ

توزيع عدد من الجوائز الهامة على التلميذات تم 

قة والتالميذ المشاركين في النسخة الرابعة من المساب

بحضور مختلف  ،الوطنية في رسم القصة المصورة

 .الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال

ة على المستوى الوطني في مسابقهذه ال وتنظم أطوار

تعزيز  تهدف إلىحيث  ،يع مؤسسات التعليم االبتدائيجم

اإلبداع لدى الصغار في مجال روح المبادرة و

معارفهم  التعبير عنتمكنهم من كما التغذية، 

 عن طريق التغذية موضوعمكتسباتهم حول و

وسيلة تعبير القصص المصورة، التي تعد 

فكارهم أترتيب  مثيرة تتيح لألطفالممتعة و

 .إبداعاتهموالتعبير بحرية عن أحاسيسهم و

 هذه السنة المؤسسات الفائزة يشار إلى أن

بتوفرها على مشاريع تربوية غنية على تتميز 

مستوى فن القصة المصورة التي قام 

ارتباطا و. المشاركات والمشاركون بإنجازها

العمل على طبع سيتم ولتعميم الفائدة بذلك 

يتم س ة كمافائزاللمصورة القصص ا بعض

التعليمية على مكتبات المؤسسات  هاعيتوز

  المشاركة في هذا البرنامج
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