
اتيجية تدبتر التغطية اإلعالمية بناء حول اللقاء التواصلي  استر

 الخاصة بمختلف األنشطة الرياضية المدرسية

 2022نونتر  29الرباط 
 

 ________________________________ 

لقاء تواصيل حول اسرتاتيجية  عقد ابلرابط وامللتقيات الوطنيةمبركز التكوينات  2022نونرب 29يومه الثالاثء مت 

 .2023/2022ة برمس املومس ادلرايس الإعالمية اخلاصة مبختلف الأنشطة الرايضية املدرس ي تدبري التغطية

الس يد مدير مديرية الارتقاء ابلرايضة املدرس ية والس يد رئيس قسم التصال بوزارة الرتبية  وقد حرض هذا اللقاء

أأعضاء اجلامعة و  صاحل مبديرية الارتقاء ابلرايضة املدرس يةالأقسام واملورؤساء ضة والسادة الوطنية والتعلمي الأويل والراي

، املنابر الإعالمية الوطنية ممثيل ومجموعة منوابملديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل  امللكية املغربية للرايضة املدرس ية

التواصل وتتبع أأشغال اجمللس الإداري ابلأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين  مصاحل رئيسات ورؤساء والسادةوالس يدات 

عالمية ومنشطنيو  عالمية مؤثرين فعاليات اإ  .وحصفيني متثل بعض املنابر اإ

حول اسرتاتيجية تدبري التغطية  املدرس يةوقد افتتح اللقاء بعرض تأأطريي من طرف مدير الارتقاء ابلرايضة 

اخملطط التواصيل حول ابلوزارة  رئيس قسم التصالعرض ل املدرس ية وتالهالإعالمية اخلاصة مبختلف الأنشطة الرايضية 

  .2023/2022 ادلرايس للمومس اكبة الأنشطة الرايضية املدرس يةو مل

تغطية حممكة لل  ومتكل اسرتاتيجية تدبريحول  تقامس التجاربو  النقاش ت لإغناءداخاللماجملال ل، فتح وبعد ذكل

 . أأنشطة الرايضة املدرس يةتلف عالمية خمل لإ ا

 واكن من أأمه ما أأشار هل املتدخلني:

للرايضة املدرس ية، وخصوصا ما جاء به  2026-2022التأأكيد عىل املاكنة احملورية اليت أأولهتا خارطة الطريق  -

 ؛12الالزتام 

اذلي يعرفه جمال الرايضة معوما وجمال الرايضة املدرس ية خصوصا، وعىل رضورة ترصيد التأأكيد عىل الزمخ القوي  -

 املكتس بات والإجنازات الوطنية وادلولية؛

التأأكيد عىل دور الرايضة املدرس ية يف بناء أأبطال الغد، ومتكني املتعلامت واملتعلمني من التفتح وتعزيز هماراهتم  -

 وكفاايهتم؛

املساواة وتاكفؤ الفرص والعداةل اجملالية ومقاربة النوع يف الولوج والاس تفادة من الأنشطة التأأكيد عىل أأمهية  -

 الرايضية؛

رضورة متكل والاطالع اجليد عىل املس تجدات والربانمج الس نوي للرايضة املدرس ية من أأجل مواكبته تواصليا  -

عالميا؛  واإ



 للمواكبة الإعالمية؛ هتيهئمهبم من أأجل احلرص عىل حتيني لواحئ املنابر الإعالمية وربط التصال  -

قلميية، بتنس يق مع البنيات الإدارية امللكفة  - تقامس خمرجات اللقاء املركزي عىل املس توى اجلهوي مع املديرايت الإ

 مبجال الرايضة وكذا المتثيلية اجلهوية للجامعة امللكية للرايضة املدرس ية؛

ابلربانمج الس نوي للرايضة املدرس ية ولتقامس املس تجدات  عقد لقاءات دورية مع وسائل الإعالم للتعريف -

 والإجنازات؛

مأأسسة التنس يق بني خلية الرايضة املدرس ية ومصاحل التواصل والتحسيس ابلرايضة املدرس ية عرب مواقع التواصل  -

قل   ؛ميياالاجامتعي واخنراط لك اجلهات والفاعلني يف تقامس ونرش أأمه احملطات الرايضية الوطنية هجواي واإ

اعامتد مجيع الوسائط وادلعامئ التواصلية املمكنة من أأجل اس هتداف أأكرب عدد من املتتبعني للشأأن الراييض  -

 املدريس؛

حتفزي معل النوادي املدرس ية الناشطة يف جمال الصحافة والتصوير الفوتوغرايف من أأجل الاس تئناس مع املواكبة  -

 التواصلية والصحفية للملتقيات الكربى؛

مدادها جبميع املعطيات الالزمة من أأجل حتقيق الإشعاع رصد  - املنابر الإعالمية املنارصة للمدرسة العمومية، واإ

 الالزم للتظاهرات الرايضية؛

يصال املعلومة وتقامس الأحداث الرايضية  - ماكنيات اليت توفرها وسائل التكنلوجيا من أأجل اإ الاس تغالل الأمثل لالإ

 ل الاجامتعي؛مواقع التواصاملدرس ية، خصوصا 

صدار منشورات خاصة ابلتظاهرات الرايضية )بث مبارش، شهادات وروبوراتجات، ملصقات، وصالت  - اإ

عالمية، منشورات، كبسولت، جمالت، دعامئ....(؛  اإ

احلرص عىل حتديد املهام واملسؤوليات وفق مقاربة تنس يقية وتشاورية وتشاركية بني مجيع املتدخلني خارجيا  -

 وداخليا؛

 القدرات للملكفني مبجال التواصل، مع الاس تغالل الأمثل للوسائل اللوجيستيكية احمللية املتوفرة بلك هجة؛تقوية  -

جناح التظاهرات الرايضية )مثال: جائزة الصحفي الصغري(؛ -  التفكري يف ختصيص جوائز للمسامهني يف مواكبة واإ

 تام مت تتوجي بعض قدماء الإعالميني اذلين سامهوا يف الارتقاء ابلرايضة املدرس ية. ويف اخل 

 

    


