بالغ صحفي
الرابط 01 ،فبراير -0101وقع كل من الس يد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي والس يد محمد أمين زرايت ،رئيس جمعية  ،TIBU MAROCاليوم ،اتفاقية شراكة تهم دعم
التربية عبر ممارسة كرة السلة في المؤسسات التعليمية.
وتهدف هذه االتفاقية الى دعم التربية عبر ممارسة كرة السلة ابلمؤسسات التعليمية وكذا تعزيز عملية التأطير
واعداد وانجاز برامج مشتركة بين الطرفين تروم تحقيق الهداف المسطرة ،فضال عن االرتقاء ابلعنصر البشري
والعمل على تعميم النموذج البيداغوجي للجمعية عبر مختلف جهات المملكة.
كما تهدف الى توس يع مراكز "تيبو" لتنمية المهارات الحركية ،الفكرية واالجتماعية داخل المؤسسات التعليمية
االبتدائية العمومية والخصوصية ابلوسطين الحضري والقروي ،مع ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين بين
جميع التالميذ والتلميذات ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم في تحسين التحصيل الدراسي والحد من الهدر
المدرسي وكذا التشجيع على التمدرس.
اضافة الى ذلك ،ترمي االتفاقية الى تكوين نخبة مدرس ية من رايضيين ومؤطرين تساهم في تطوير كرة السلة
الوطنية من خالل اعداد وتنفيذ أنشطة مشتركة للتحسيس بمزااي التربية البدنية والرايضة في التنش ئة االجتماعية.
وبموجب هذه االتفاقية ،التي س تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اتريخ التوقيع عليها وتدوم لمدة ثالث س نوات
قابلة للتجديد ،يلتزم الطرفان بأن يضع كل منهما رهن اشارة الطرف الآخر ،ما يتوفر عليه من فضاءات ومنشأآت
ومرافق وتجهيزات ومؤطرين وخبراء.
ومن شأن هذه الشراكة ،أيضا ،أن تتيح لجميع المس تفيدين ،بفضل قوة الرايضة ،التوجيه نحو التمكين
والنجاح الدراسي ،ونقل هذه القيم الى الطفال ،لتصبح ضرورية لتمكينهم من االندماج المهني في المس تقبل.
وتجدر االشارة ،أن الوزارة والجمعية سينظمان "القمة االفريقية الولى حول التربية من خالل الرايضة" أايم 4
و 5و 6أبريل بمدينة الدار البيضاء ،تحت شعار " :تحرير طاقات الش باب االفريقي من خالل الرايضة"  ،للتأكيد
على قوة الرايضة وعلى أهمية الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة الوطنية واالقليمية والعالمية التي تشارك من قريب
أو من بعيد في تعزيز وتطوير الرايضة كوس يلة للتربية والتعليم واالدماج االقتصادي واالجتماعي وتكافؤ الفرص
والتنمية المس تدامة.
يذكر أن هذه االتفاقية تأتي تفعيال لمقتضيات القانون االطار  50.05المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي وللرؤية االستراتيجية لالصالح  0101-0105وخاصة االجراء المتعلق ابلمراكز الرايضية.
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