
 نشرة إخبارية تواصلية

 تصدرها االكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الشرق

 7102فرباير   - عدد خاص    -  إشعاع  الشرق
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 إشعاع الشرق

  

ارتأت األكاديمية أن تصدر هذا العدد الخاص من نشرتها " إشعاع الشرق"، تثمينا للمجهود  

والدينامية اللذين تميز بهما تنفيذ البرنامج التكويني  الميداني الجهوي الذي  أطره  مشكورا فريق 

مختص من األكاديمية عبر تراب جهة الشرق في مجال تقوية حضور البعد البيئي في مدارسنا، وذلك  

على مدى أسبوعين تمكن فيها الفريق من التواصل وتقوية قدرات الفاعلين في مجال البيئة بالمديريات 

  . اإلقليمية الثمانية  بالجهة

،  COP22هذا ويأتي هذا البرنامج التكويني في سياق األثر المستمر الحتضان بالدنا لمؤتمر المناخ

في موضوع: الصحفيين  2061شتنبر  00بتاريخ: 907-61وتنفيذا لمقتضيات المراسلة الوزارية عدد:

بتاريخ:  028-61، والمراسلة الوزارية عدد: 2069الشباب من أجل البيئة والصور الفوتوغرافية دورة 

في موضوع: برنامج  "المدارس األيكولوجية " . وكذا في إطار برنامج العمل  2061دجنبر  29

المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، للموسم 

 2069الجاري، ومن خالل البرنامج المشترك الذي يتماشى مع توجيهات االمم المتحدة في اختيار سنة 

السنة الدولية للتنمية السياحية المستدامة، هذان البرنامجان اللذان يدخالن في صلب اهتمام األكاديمية 

التي تعمل على تنزيلهما على شكل محطات تكوينية تهدف باألساس الى الحث على االنخراط في 

البرنامجين من طرف المؤسسات التعليمية المعنية وتوسيع قاعدة المهتمين بالمجاالت البيئية، وتحفيز 

الشركاء على االنخراط في البرنامجين من خالل االهتمامات واالختصاصات المشتركة للقطاعات المعنية، 

هذا عالوة على الرغبة في اعطاء نفس جديد لبرامج البيئة والتنمية المستدامة عبر ربط جسور التواصل 

بين كل الفاعلين، وتثمين الممارسات الجيدة وإبرازها عبر هذه المحطات من أجل التقاسم والتحفيز، كما 

 . تعكس ذلك مواد هذا العدد الخاص من نشرة إشعاع الشرق الذي نضعه بين أيدي قرائها ومتتبعيها

          كلمة البد منها: 

 

 

 

 

 

تعمل األكاديمية على بلورة تناولها للبعد البيئي وعالقته بتربية الناشئة وذلك في 

إطار برنامج العمل المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومؤسسة 

محمد السادس لحماية البيئة ومن خالل البرنامج المشترك الذي يتماشى مع توجيهات 

السنة الدولية للتنمية السياحية المستدامة،  7102األمم المتحدة في اختيار سنة 

وهذان البرنامجان يدخالن في صلب اهتمام وأولويات أكاديمية جهة الشرق من 

خالل تنزيلهما على شكل محطات تكوينية تهدف باألساس إلى الدعوة لالنخراط في 

البرنامجين من طرف المؤسسات التعليمية المعنية وتوسيع قاعدة المهتمين 

بالمجاالت البيئية ووضع خريطة بيانات لألنشطة البيئية بالمؤسسات التعليمية بكل 

أسالكها وتحفيز الشركاء من أجل االنخراط في البرنامجين من خالل االهتمامات 

واالختصاصات المشتركة للقطاعات المعنية وإعطاء نفس جديد لبرامج البيئة 

والتنمية المستدامة عبر ربط جسور التواصل بين كل الفاعلين وتثمين الممارسات 

لوجية عبر محطات يكوالجيدة وإبرازها عبر هذه المحطات من أجل التقاسم والتحفيز. هذا وقد بادرت كل الجهات المعنية لالنخراط في تنزيل برنامج المدارس األ

سادس وشركاء ال تواصلية شارك فيها رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية االبتدائية ومنشطات ومنشطو األندية البيئية ورؤساء المصالح وممثلة مؤسسة محمد

 إللكترونية.وا األكاديمية من جامعة محمد األول وتمثيلية القطاعات المعنية بالجهة والمجتمع المدني  والمنابر اإلعالمية الوطنية والجهوية، الورقية

 "المدارس األيكولوجية " في صلب اهتمام األكاديمية
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 2069الصحفيون الشباب من أجل البيئة والصورة الفوتوغرافية .. دورة 

، استفادت جميع المديريات اإلقليمية الثمانية التابعة ألكاديمية جهة 7102فبراير  01يناير و 01خالل الفترة الممتدة ما بين 

التعريف بالبرنامج والمقاربات المعتمدة وآليات االشتغال وأهداف اختيار موضوع الشرق من ورشات تكوينية حول مواضيع همت 

السنة والربورتاج أو التحقيق الصحفي الذي تناول التعريف والسياقات واألنواع ثم التناول والمعالجة وصوال إلى االخراج انطالقا من 

القضايا المحلية وفق المعايير المشار اليها في المذكرات التنظيمية، كما همت تقنيات الصورة الفوتوغرافية من حيث التعريف 

والمواصفات والتقنيات واألنواع وكذا تقنيات إدخال التعديالت على الصورة وتوضيبها وفقا لبرانم وبرامج معدة للعملية السياقات 

المعايير  المعتمدة لالنتقاء خلصت إلى تطبيقات عملية للتعرف على مدى االستيعاب والتعريف بالسياحة المستدامة وكذا  العامة

 والتفاعل مع كل المعلومات المقدمة. 

 المدارس األيكولوجية .. لحظة التتويج 

تنظيم  2069يناير  67  شهدت  المديرية اإلقليمية بالناظور يوم

ورشة عمل حول الصحفيين الشباب والمدارس األيكولوجية تلتها 

لحظة فرح خالل تتويج الفائزين وطنيا ودوليا مع تقديم شهادات 

وارتسامات حول العمل وكذا المشاركة المتميزة للمديرية بمؤتمر 

، وجدير بالذكر أن جميع المديريات اإلقليمية COP77األطراف 

التابعة ألكاديمية جهة الشرق استفادت من توكوينات تهم المحور 

نفسه وفق برنامج مسطر وتأطير شامل داخل ورشات عمل تفاعل 

 داخلها كل المشاركات والمشاركين مع العروض والمبرمجة.
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 برنامج المدارس األيكولوجية بالجهة: انخراط وتفاعل

بمقر المركب التعاوني التابع    7102يناير  02تم يوم 

للمديرية اإلقليمية بوجدة استعراض ثالثة مرتكزات أساس 

تتفاعل من خاللها المديريات اإلقليمية مع برنامج المدارس 

األيكولوجية على مستوى البعد التشاركي المؤسس على 

المساهمات العلمية لمختلف الفعاليات الجهوية واالقليمية من 

منطلق أن وحدة التنشيط والتنسيقية الجهوية والتنسيقيات 

اإلقليمية تشكل فريقا واحدا والبعد االستراتيجي القائم على 

التخطيط الدقيق والتوقع العلمي المدروس بناء على اعراف 

المقاربة العلمية الوازنة والبعد التقويمي المرتبط بمبدأ التواصل 

النقدي البناء في اختيار الصيغ الكفيلة بتحقيق االرتقاء األكاديمي 

 في تفعيل مختلف األنشطة والبرامج المتعلقة بمجال البيئة.

 العمق التربوي لبرنامج
 المدارس األيكولوجية 

عمد البرنامج المسطر لبلورة الفعل األيكولوجي إلى 

توظيف الشرط التربوي لتحقيق األهداف المتوخاة منه، 

وذلك من خالل تبسيط كيفية االنخراط في البرنامج وطرق 

التمويل وتخصيص سطر مالي في ميزانية وزارة التربية 

الوطنية لدعم المدارس اإليكولوجية ومراعاة التوقيت 

والزمن المدرسيين وخصوصيات األنشطة البيئية وقابلية 

التطوع عند األساتذة وتخصيص زيارات ميدانية من أجل 

االنخراط والتأطير من طرف المكلفين بالبرنامج إقليميا 

وجهويا ثم العمل على تكثيف الورشات التكوينية من أجل 

تقوية قدرات الفاعلين وتثمين الممارسات الجيدة في برنامج 

المدارس اإليكولوجية وتسهيل الولوج إلى بوابة برنامج 

المدارس اإليكولوجية والعمل على تحقيق التواصل أفقيا 

وعموديا من أجل االستفادة من البرنامج وتثمين المشاركات 

الخاصة بالبرنامج إقليميا وجهويا من خالل تخصيص 

جوائز وطنية وجهوية توزع في المناسبات على المدارس 

األيكولوجية الحائزة على احدى االستحقاقات عالوة على 

تسليم شارة اللواء األخضر واالستحقاقات األخرى من 

طرف المسؤولين في مناسبات احتفالية تبرز مؤهالت 

ومجهودات المؤسسات االيكولوجية المتوجة بدل وضعها 

 في إدراج المؤسسات بالمديريات اإلقليمية.
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 اإليكولوجيا .. محطات للتنزيل الميداني 

يناير، بوجدة .. لقاء تواصلي هم مديريات جرادة وبركان  01
ووجدة، كان بمثابة انطالقة فعلية للجولة التعبوية لربوع 

 المؤسسات التعليمية بجهة الشرق،
يناير، بثانوية عبد العزيز أمين التأهيلية بمديرية الدريوش،  01

ثم  محطة الناظور مساء  نفس اليوم لتثبيت شارة "اللواء 
األخضر"  لكل من مدرسة أم المؤمنين ومدرسة عمرو بن 
العاص ومدرسة أوالد العربي، ترأسها السيد عامل إقليم 

 الناظور ،
يناير، بمديرية جرسيف .. تفاعل كبير وحضور قوي على  72

مستوى التنسيق واالنخراط مع المصالح الخارجية 
والمنتخبين الذين كان حضورهم إيجابيا من خالل تتبعهم 

 للورشات طيلة اشتغالها، 
فبراير، بمديرية فجيج بوعرفة، تميزت بحضور مكثف  01

لجميع مدارس اإلقليم رغم شساعته وبعد المدارس 
 جغرافيا عن مركز التكوين.

 برنامج غني للنهوض بالوسط البيئي 

سطر الفريق األكاديمي المتتبع لبرنامج المدارس 

األيكولوجية مخططا متكامال  برؤية شمولية يهدف إلى التعريف 

بهذا البرنامج ومالمسة التعاطي مع  تدبير استهالك الماء 

والنفايات والطاقة، باعتبارها محاور أساسا في البرنامج، مع 

تقديم الممارسات الجيدة في مجال المدارس اإليكولوجية،  

وخاصة منها التي حصلت على شارة "اللواء االخضر"  

و"الميدالية الفضية" من جهة الشرق، وكذا تمرير المعارف 

والمهارات والممارسات اإليجابية والسلبية في التعاطي مع  

المواضيع البيئية، واإلشادة بالتجارب والممارسات الجيدة بالجهة 

من طرف المؤسسات التي توجت في المجال ... كل هذا تم 

الوقوف عليه ميدانيا بين المؤسسات التعليمية التي تشتغل على 

 المقاربة األيكولوجية داخل أنشطتها الموازية.

 توصيات لالرتقاء ببرنامج المدارس األيكولوجية

مالحظات التالية: لل خلصت الجولة الميدانية التكوينية، من خالل اإلنصات للمشاركين والفاعلين المسهمين في برنامج المدارس األيكولوجية والصحفيين الشباب،

اعتبار المشاركات غير  تكثيف الدورات التكوينية لتقوية قدرات الفاعلين التربويين والتالميذ؛ مراعاة الزمن المدرسي والتفرغ لممارسة األنشطة بمختلف مجاالتها؛

يظهر أن موضوع السنة صعب التناول إن على مستوى االستيعاب أو التنزيل كربورتاج صحفي  ملزمة ألي مادة من المواد الدراسية ودعوة الجميع للمشاركة؛

إشكالية تعميم المراسلة الوزارية على  تنظيم ورشات تطبيقية من مصادر الخبرة؛ تعميم التجارب السابقة من أجل التقاسم محليا وجهويا ووطنيا؛ للمشاركة؛

 االلتزامات اإلقليمية من حيث التنظيم والحضور كانت موفقة ومتفاوتة؛ المؤسسات التعليمية المعنية ومنشطي األندية أو ورودها متأخرة؛ البرنامج المسطر تم تنفيذه؛

تسجيل  الحضور الوازن للشركاء في بعض المحطات؛ المحطات حققت األهداف المسطرة مسبقا؛ التعبير عن االلتزام في االنخراط والمشاركة في البرنامجين؛

 ت.حطاالتنظيم المحكم والحضور الوازن للفاعلين التربويين بنسب متفاوتة؛ تسجيل حضور المسؤول اإلقليمي عن القطاع أو من ينوب عنه في كل الم


