
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 بالغ صحفي

 
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث  نظمت وزارة الرابط، -5252فبراير  52الخميس 

واللجنة  (UNESCOللتربية والعلوم والثقافة )بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة قطاع التربية الوطنية،   العلمي،
المناظرة الوطنية  اليوم،  ،وبتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرايضة المدرس ية الوطنية للتربية والعلوم والثقافة،

   .التربية الحركية ابلتعليم الأوليحول 

طار  الوطنية ويندرج تنظيم هذه المناظرة ولي، الذ  البرانمج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأ  تنزيلفي ا 
 تحت شعار:  ،5221يوليوز  21بتاريخ انطالقته  صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله وأأيدهأأعطى 

طار تنزيل  ،"مس تقبلنا ال ينتظر"  ضمن حافظة مشاريع تفعيل أأحكام القانون اال طار 4المشروع وكذا في ا 
عاقة أأو تمكين الأطفال في وضعية ا  ب " الخاص التربية والتكوين والبحث العلمي بمنظومة المتعلق   51-17 

 .وضعيات خاصة من التمدرس"

لى التعريف بمشروع التربية الحركية وتحسيس الفاعلين التربويين  المناظرةكما تهدف هذه  ي مجال فا 
طفال التعليم الأولي رابعة والسادسة ما بين سن ال ،بأأهميتها في تحسين وتجويد الحركة الشاملة والدقيقة للأ

 وتطوير القدرات الحس ية الحركية لديهم. 

عداد دليل   وهو مكمل للدالئل المعدة من طرف الوزارةمرجعي للتربية الحركية، وتجدر اال شارة أأنه تم ا 
ة للتربية والتكوين لجهة ة الجهويابلأكاديميالتعليمية  في مجال التعليم الأولي، حيث تم تجريبه ببعض المؤسسات 

قليميتين الصخيرات  ل تنظيم ورشات من خالوذلك تمارة وسال، -الرابط سال القنيطرة، وخاصة ابلمديريتين اال 
سات، تم فيها متدخلين في التعليم الأولي بهذه المؤس وال  والمربين ميدانية تحسيس ية وتأأطيرية لفائدة المربيات

لى تنظيم تكوين عن بعد اس تفادت منه المربيات  .المربونو  تجريب بعض أألعاب الدليل، ابال ضافة ا 

لى ذلك،  لحركية ابلتعليم للتربية ا المنهاجيحول اال طار عروض علمية بتقديم  الوطنية المناظرةهذه  تميزتا 
فضال  وكذا حول التربية الدامجة ابلتعليم الأولي، ،المهارات الحركية لدى الطفل من خالل الألعابنمية وت  الأولي

 الحركية ابلتعليم الأولي.التربية الدامجة و  تناولت تنظيم ورشات عمل عن

ة، فشارك في هذه المناظرة بعض أأطر الوزارة وممثلو منظمة اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقا
لى جانب مؤسسات التعليم المدرسي ب والمربين خبراء وابحثين في مجال التربية الحركية ابلتعليم الأولي والمربيات ا 

قليميتين ابلمديريت  في مجال التعليم الأوليالمعنية ابلتجريب ورؤساء جمعيات المجتمع المدني الفاعلة  ين اال 
 الصخيرات تمارة وسال.


