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 العمل املشترك بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة   مخطط 

 2021- 2020برسم املوسم الدراس ي   ي العالي والبحث العلم   املنهي والتعليم التربية الوطنية والتكوين    ووزارة 

 

 : الإيكولوجية"  برانمج " املدارس    -  .1

 الجهة فترة اإلنجاز اإلجراءات املجال

  برسم  للواء االخضر املدارس املرشحةاإلعالن عن نتائج  املجال التنظيمي 

   2020-2019 املوسم  
2021يناير   

 

 الوزارة  –املؤسسة

 األكاديميات الجهوية 

 و املديريات اإلقليمية 

تنظيم زيارات للمدارس الحاصلة على اللواء منذ انطالق  

 البرنامج واملجددة للواء سنويا 
2021فبراير  

 األكاديميات الجهوية 

 و املديريات اإلقليمية 

 األكاديميات الجهوية 

 و املديريات اإلقليمية 

و ارسالها ملديرية   تحيين الئحة املنسقين الجهويين اإلقليميين

 الحياة املدرسية و مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 

 

 األكاديميات و املديريات اإلقليمية  الوزارة 2021يناير 

 

تحيين معلومات املدارس املنخرطة بالبرنامج منذ انطالقته إلى  

 اآلن على التطبيق املتوفر على  البوابة االلكترونية للبرنامج. 

 

 الوزارة 2021فبراير  2021يناير 
اإلقليميين للبيئة  الجهويين و املنسقون 

 والتنمية املستدامة

إخبار املؤسسات املنخرطة في برنامج املدارس اإليكولوجية برسم  

 2021-2020املوسم الدراس ي 
 األكاديميات واملديريات اإلقليمية  الوزارة  –املؤسسة 2021يناير 
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املوسم  شارة "اللواء األخضر" في املدارس املتوجة برسم  منح

 2020-2019الدراس ي 
 األكاديميات واملديريات اإلقليمية  الوزارة  –املؤسسة 2021يناير 

أمام جميع  إلحدى املستويات الثالثة فتح باب الترشيح 

 حسب املنهجية التدرجية املدارس املنخرطة 
 األكاديميات واملديريات اإلقليمية  الوزارة  –املؤسسة 2021مارس 2021يناير 

 ارسال الترشيحات للوزارة و املؤسسة 

للحصول على   اللجن الجهوية للمدارس املرشحة وتقييم  زيارة 

 2021-2020   اللواء األخضر ملوسم 

 2021أبريل 
 األكاديميات الجهوية 

 و املديريات اإلقليمية 

اإلقليميين للبيئة  الجهويين و املنسقون 

 والتنمية املستدامة

  برسم  اإلعالن عن نتائج الترشيح لالستحقاقات الثالثة 

 2021-2020 الدراس ي املوسم  
 األكاديميات واملديريات اإلقليمية  الوزارة  –املؤسسة 2021يونيو

 

    املدارس اإليكولوجية الحاصلة على اللواء األخضرإخبار 

حتى تتفادى    2021-2020بضرورة تجديد لواءها  برسم 

 سحبه 

 2021يونيو 30  2021مارس

 الوزارة  –املؤسسة

 االكاديميات

 واملديريات اإلقليمية 

 األكاديميات واملديريات اإلقليمية 

 بالنجاعة الطاقية باملدارس القروية  انجاز املشاريع الخاصة 

االقتصادية في إطار برنامج التعويض  وتجهيزها باملصابيح  

 الطوعي للكربون 

 املؤسسة   2021مارس – 2020دجنبر

 الوزارة  –املؤسسة

 االكاديميات

 واملديريات اإلقليمية 

تنسيق التعاون مع مديرية املناهج  للعمل على الوسائل  

 البيداغوجية. 

تنسيق التعاون مع باقي املديريات بالوزارة للعمل في مختلف  

 املجاالت )التواصل،...(

 الوزارة طيلة السنة 

 املؤسسة

 الوزارة

 املدراء
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 املجال التكويني 

  عن بعد أو بالحضور  ،جهوية  تكوينية  ورشات   تنظيم   

لمؤسسات التعليمية  املنخرطة  في برنامج "املدارس  ل،

أي  بعد على لم تحصل الحديثة االنخراط  وللتي اإليكولوجية"  

   .  استحقاق

 

القديمة و   املنخرطة    لمدارسلتنظيم تكوينات محلية 

 منسقيها تقوية قدرات قصد الجديدة 

شركاء   حتضنة من طرفملتنظيم ورشات تكوينية مع املدارس ا

 املؤسسة

 2021فبراير 2021يناير 

 املؤسسة 

 الوزارة 

 شركاء املؤسسة 

 

املنسقين اإلقليميين و الجهويين  

 واملدارس اإليكولوجية 

حتضنة من طرف شركاء ململدارس اا

 املؤسسة

   للتربية البيئية و التنمية املستدامة  تنظيم ورشة وطنية

 املديريات اإلقليمية أطر االكاديميات و لفائدة 
 الوزارة   –املؤسسة فبراير -2021يناير

األكاديميات واملديريات اإلقليمية  

 اإلقليميين  و   املنسقين الجهويين

ــــلمي و  ـــــ ــ ــ تنظيم ورشات و أنشطة بيئية نوعية لفائدة متعـ

متعلمات املدارس االيكولوجية  للتعليم االبتدائي و األولي و  

الحسن  مركز من طرف   حضور ، عن بعد أو بال مؤطريهم 

ملؤسسة محمد السادس   الثاني الدولي للتكوين في البيئة

وجية باملركز ،  للتعريف بالخاصيات اإليكول لحماية البيئة

 أنشطة تحسيسية، تكوينية، انجاز وسائل بيداغوجية ...(

  طيلة املوسم الدراس ي

 الوزارة   –املؤسسة

 االكاديميات

 شركاء املؤسسة 

 األكاديميات واملديريات اإلقليمية املعنية 

 املنسقين اإلقليميين و الجهويين

 املدارس املنخرطة في البرنامج 

 شركاء املؤسسة 

املدارس املحتضنة من طرف شركاء  

 املؤسسة 

إرسال السلوكيات البيئية الجيدة للمتعلمين و املتعلمات،  

لتقاسمها على املنصة املواطنة   حسب املحاور ،املنسقين،... 

  التفاعلية املنجزة من طرف املؤسسة  : منصة أنا بونظيف

https://anaboundif.ma/home   

ارسال املشاركات إلى البريد اإللكتروني : 

a.elkhaloufi@fm6e.org 

 

 السنة طيلة 
 املؤسسة 

 

 الوزارة

 األكاديميات واملديريات اإلقليمية املعنية 

 املنسقين اإلقليميين و الجهويين

 املدارس املنخرطة في البرنامج 

 شركاء املؤسسة 

https://anaboundif.ma/home
mailto:a.elkhaloufi@fm6e.org
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متعلمي و متعلمات املدارس  تنظيم ورشات لفائدة  املجال التكويني 

اإليكولوجية  ومؤطريهم، بخصوص أهداف التنمية املستدامة  

   و اللعبة التفاعلية الخاصة بذلك، عن بعد أو بالحضور 

 املؤسسة الوزارة الشركاء طيلة املوسم الدراس ي
 االكاديميات

 الجهويين و اإلقليميين  املنسقين

االستفادة من الوسائل  تنظيم ورشات تكوينية حول طريقة   

 البيداغوجية املوضوعة على بوابة املدارس اإليكولوجية  

موازاة مع الورشات  اإلقليمية  

والجهوية املنظمة على الصعيد  

 الوطني 

ملديريات  األكاديميات وا 

 اإلقليمية

 املؤسسة

 

املمارسات البيئية الجيدة  تنظيم خرجات ميدانية  لتبادل  

وتقوية عملية التشبيك بين مختلف الفاعلين املعنيين  

 .بعين االعتبار الحالة الوبائية بالبالد األخذ  مع بالبرنامج

 2021ماي  – 2021أبريل 

و   املنسقين الجهويين

 اإلقليميين  

 االكاديميات

 الوزارة

مؤسسة محمد السادس  

 لحماية البيئة و شركائها

 املدارس املنخرطة

ــــتنظيم ورش ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــات بين املدارس اإليــ ـــــــ ـــــ الشبكة  و       كولوجيةـ

 لجامعات الخضراء ل  فريقيةاإل 
 طيلة املوسم الدراس ي

 املؤسسة

 الوزارة

 

لجامعات  الشبكة اإلفريقية ل

 الخضراء

الوسائل البيداغوجية : " مختبر الواقع    إنجاز و تجريب

املنصة  و    « VIRTUAL REALITY LAB »اإلفتراض ي" 

 التنوع البيولوجي البحري،....   –اإللكترونية االفتراضية 
 املؤسسة 2021ماي -  مارس

 الوزارة   –املؤسسة

 االكاديميات

 شركاء املؤسسة 

 املدارس املنخرطة

البيداغوجية املختبرات الترابية  انطالق إنجاز الوسيلة  

جتهي مراكش آسفي  و  ب كمرحلة تجريبية للتكوين البيئي ف 

ات ، لسلوكيات البيئية  تنظيم ورش (الرباط سال القنيطرة

 (  …الجيدة

 طيلة املوسم الدراس ي

 املؤسسة

 الوزارة

 

 املؤسسة

 الوزارة

 االكاديميات

 املنسقين اإلقليميين و الجهويين 
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متعلمي و متعلمات  و مؤطري املدارس املنخرطة في  مشاركة 

مختلف األنشطة  و التظاهرات الوطنية و الدولية الخاصة  

الندوة     : بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة و شركائها 

الدولية لليونسكو حول التربية  على التنمية املستدامة ،  

جوائز لال حسناء للساحل املستدام ، ندوات دولية و  

 وطنية،... 

 طيلة املوسم الدراس ي

 املؤسسة

 الوزارة

 االكاديميات

 شركاء املؤسسة

 املؤسسة

 الوزارة

 االكاديميات

 شركاء املؤسسة

ملسابقة السلوكيات الجيدة في إطار  تنظيم النسخة الثانية 

 انجاز البرنامج واطالق املسابقة موازاة مع الورشة الوطنية 

 

فيديوهات مع   إلنجاز التعاون مع مديرية التواصل بالوزارة  

 الفائزين 

 2021 مارس انطالقا من 

 املؤسسة

 الوزارة

 االكاديميات

 شركاء املؤسسة

 املؤسسة

 الوزارة

 شركاء املؤسسة

 

اطالق دراسة تحليل تأثير برنامج املدارس اإليكولوجية  

  املشاريع وأفضل املمارسات  أفضل  على الدراسة  )ستستند 

  سنة عشر  األربعة مدار على املجال هذا في إنجازها تم التي

  مع ،  املدرسة في الجهات املتدخلة  جميع تشمل  والتي  ، املاضية 

 تحقيقها( التي تم   النتائج  على  خاص بشكل  التركيز 

 2021يناير انطالقا من  
 املؤسسة 

 

 املؤسسة 

 الوزارة 

 االكاديميات 

 مكتب الدراسات 

 

زيارة املدارس االيكولوجية للمعرض االفتراض ي لليونسكو  

"املواطنون الخضر" الذي يتضمن مشاركة املدارس  

 لليونسكو يوذلك عبر املوقع اإللكتروناإليكولوجية 

 2021يناير انطالقا من  

 املؤسسة

 الوزارة

 

 املؤسسة

 الوزارة

 االكاديميات

 املدارس املنخرطة
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 املجال التقويمي 

للموسم الدراس ي   زيارة اللجن الجهوية للمدارس املرشحة

2020-2021 
 اللجن الجهوية  األكاديميات  2021أبريل  2021مارس

اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج "املدارس  

اإليكولوجية" للحسم في املدارس الحاصلة على االستحقاقات  

 2021-2020الثالثة برسم ترشح 

 2021بداية يونيو  

 املؤسسة

 الوزارة

 شركاء املؤسسة

 

 

 برنامج" الصحفيون الشباب من أجل البيئة"  .2

 اإلجراءات املجال

 الجهة فترة اإلنجاز

 املتدخلة املسؤولة إلى من

 

 املجال التنظيمي 

 الوزارة  –املؤسسة الوزارة  –املؤسسة 2020دجنبر 2020 دجنبر  اقتراح مشروع املذكرة 

 املنسقين الجهويين  األكاديميات  2020دجنبر 2020دجنبر  إرسال لوائح اللجن الجهوية و جدول عملها )اجباري( 

للتوزيع على   بمحور السنةرسال امللصق الخاص ا

 املؤسسات التعليمية املشاركة 
 املؤسسة 2020دجنبر 2020دجنبر 

 الوزارة  

 األكاديميات 

 واإلقليميين  الجهويين  املنسقين  

 املؤسسات التعليمية املشاركة 

الصحفيين الشباب من  باراة م في املشاركين  ضبط الئحة

 2021-2020 دورةأجل البيئة 
 2021يناير  2020دجنبر 

الثانويات التأهيلية  

 واإلعدادية 
 واإلقليميين  الجهويين  املنسقين  

والفيديو من  تاجات والصور الفوتوغرافية ر إعداد الربو 

 الصحفيين الشباب طرف  
 الصحفيين الشباب األستاذ املؤطر  2021 مارس 2021يناير 
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عبر البوابة  األعمال املنجزة ل رساآخر أجل إل 

 املخصصة 
 2021أبريل  09

مديري الثانويات +  

 املشاركين 
 املنسقين اإلقليميين 

إرسال محاضر االنتقاء إلى إدارة مشروع البيئة والتنمية  

 املستدامة عبر البريد املحمول 
 املنسقين الجهويين  األكاديميات  2021ابريل  20قبل 

 املجال التكويني 

، عن بعد او بالحضور ،    تنظيم ورشات تكوينية  جهوية 

 حسب جدول التكوينات. بالثانويات املشاركة  خاصة

 

 تنظيم تكوينات محلية من طرف اللجن الجهوية  و

 2020يناير 2021فبراير 2020 دجنبر 

 املؤسسة

 الوزارة

 

تنظيم خرجات ميدانية  لتبادل املمارسات البيئية  

عملية التشبيك بين مختلف الفاعلين  الجيدة وتقوية 

األخذ بعين  باحترام معايير السالمة و    املعنيين بالبرنامج

 االعتبار الحالة الوبائية بالبالد.

 2021 ماي 2021 أبريل 

و   املنسقين الجهويين

 اإلقليميين  

 االكاديميات

 الوزارة

مؤسسة محمد السادس  

 لحماية البيئة و شركائها

 الراغبة في املشاركة الثانويات 

إطالق برنامج التكوين اإللكتروني لبرنامج "الصحفيون  

  ا و إقليمي   اجهوي  امنسق 94الشباب من اجل البيئة" لفائدة 

على هامش   في الورشات التكوينية  ة املشاركين ملرافق

 الورشة الوطنية 

 2021فبراير  2020دجنبر  

 املؤسسة

 الوزارة

 

 اإلقليميين و الجهويين املنسقين 

تنظيم ورشات لفائدة الصحفيين الشباب  ومؤطريهم  

 بخصوص أهداف التنمية املستدامة عن بعد أو بالحضور  
 املؤسسة الوزارة الشركاء طيلة املوسم الدراس ي

 االكاديميات

 املنسقيين الجهويين و اإلقليميين 

   للتربية البيئية و التنمية املستدامة  تنظيم ورشة وطنية

 أطر االكاديميات و املديريات اإلقليمية لفائدة 
 الوزارة   –املؤسسة 2021يناير – 2020دجنبر

األكاديميات واملديريات اإلقليمية  

 اإلقليميين  و   املنسقين الجهويين

 

تنظيم أنشطة بيئية نوعية لفائدة الصحفيين الشباب و  

الحسن  مركز ، عن بعد أو بالحضور من طرف  مؤطريهم 

 املوسم الدراس يطيلة 
 الوزارة  –املؤسسة

 االكاديميات

األكاديميات واملديريات اإلقليمية  

 املعنية

 املنسقين اإلقليميين و الجهويين 



          

 
 8 

ملؤسسة محمد السادس   الثاني الدولي للتكوين في البيئة

للتعريف بالخاصيات اإليكولوجية باملركز   لحماية البيئة 

، أنشطة تحسيسية، تكوينية، انجاز وسائل بيداغوجية  

)... 

 املدارس املنخرطة في البرنامج 

 : البيداغوجية  ائل الوسو تجريب   انطالق إنجاز 

املختبرات الترابية للتكوين البيئي في جتهي مراكش آسفي   -

تنظيم   (و الرباط سال القنيطرة كمرحلة تجريبية 

 …)ورشات

 VIRTUAL »" مختبر الواقع اإلفتراض ي"-

REALITY LAB »  

 طيلة املوسم الدراس ي

 املؤسسة

 الوزارة

 

 املؤسسة

 الوزارة

 االكاديميات

 الجهويين املنسقين اإلقليميين و 

 املؤسسات التعليمية

إرسال السلوكيات البيئية الجيدة للمتعلمين و  

املتعلمات، املنسقين،... حسب املحاور ، لتقاسمها على  

املنصة املواطنة التفاعلية املنجزة من طرف املؤسسة  :  

    https://anaboundif.ma/home منصة أنا بونظيف

ارسال املشاركات إلى البريد اإللكتروني : 
a.elkhaloufi@fm6e.org 

 السنة طيلة 
 املؤسسة 

 

 الوزارة

 األكاديميات واملديريات اإلقليمية املعنية 

 املنسقين اإلقليميين و الجهويين

 املدارس املنخرطة في البرنامج 

 شركاء املؤسسة 

مشاركة الصحفيين الشباب ومؤطريهم في مختلف األنشطة   

و التظاهرات الوطنية و الدولية الخاصة بمؤسسة محمد  

الندوة الدولية  :  شركائهاالسادس لحماية البيئة وبرامجها و  

لليونسكو حول التربية  على التنمية املستدامة ، جوائز  

لال حسناء للساحل املستدام ، ندوات دولية و  

 وطنية،... 

 طيلة املوسم الدراس ي

 املؤسسة

 الوزارة

 االكاديميات

 شركاء املؤسسة

 املنسقين اإلقليميين و الجهويين 

 

 

 

 2020دجنبر  20 تتبع فرق العمل على مستوى الثانويات املشاركة 
فبراير   20

2021 
 املشاركة الثانويات الراغبة في  الجهوية واإلقليمية  اللجن

 الجهوية  اللجن املنسقين الجهويين للبيئة  2021أبريل 12 أسبوع  عقد اجتماعات اللجن الجهوية لتقويم األعمال املشاركة

https://anaboundif.ma/home
mailto:a.elkhaloufi@fm6e.org
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 املجال التقويمي 
 أعضاء لجنة التحكيم الوطنية  املؤسسة 2021أبريل  26 عقد اجتماعات لجنة التحكيم الوطنية 

 2021أبريل  30 الجوائز و الشواهد اإلعالن عن النتائج وتحديد تاريخ تسليم 
 

 الوزارة  –املؤسسة

مشاركة الفائزين الوطنيين في املباراة الدولية للصحفيين  

 الشباب
 FEEاملؤسسة الدولية للتربية البيئية  –املؤسسة  2021ماي  19

 ( FEEللتربية البيئية )املؤسسة الدولية  –املؤسسة  2021يوليوز  05 اإلعالن عن نتائج املباراة الدولية 

 الوزارة  –املؤسسة 2021وليوز ي  تنظيم الحفالت الجهوية للفائزين في املسابقة 

نظرة  "تنظيم زيارات ملعرض الصحفيين الشباب بعنوان

و املمر البيداغوجي ) في أماكن تواجد   "أخرى على البيئة

 اذا سمحت الحالة الوبائية للبالد بذلك  املعرض و املمر( 

 األكاديميات–املؤسسة طيلة السنة 

 "دارس العاملية" املمشروع .3

 اإلجراءات املجال

 الجهة فترة اإلنجاز

 املتدخلة املسؤولة إلى من

 املجال التنظيمي 
و الحياة   مديرية املناهجتنسيق التعاون مع  

 على جميع مراحل البرنامج للعمل   املدرسية
 الوزارة طيلة السنة 

 املؤسسة

 الوزارة

 املنسقون الجهويون 

 املجال التكويني 

  التجريبية الفصول  في  والتقييمات  االختبارات -

  املدارس  من  االستفادة) إنشاؤه تم  الذي للمحتوى 

  وفاس  القنيطرة  سال الرباط جتهي في االيكولوجية

 ( مكناس 

 2021يناير 2020دجنبر 

 املركز 

 الوزارة

 جامعة االخوين 

 اللجن املتتبعة للمشروع 
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  النتائج  على الحصول : والتالميذ املعلم مالحظات -

  ضمان  من اجل  للوضع عامة  رؤية  على للحصول 

 الوطنية مدارسنا مع املحتوى  تكييف

 الطريق  خارطة تنفيذ

   النتائج توحيد  -

  الكامل والتنفيذ لالرتقاء  طريق خارطة وضع -

املستويات   جميع في 2030 التعليم لكفاءات

 التعليمية 

 2021فبراير

 
 2021مارس 

 املركز 

 الوزارة

 جامعة االخوين 

 اللجن املتتبعة للمشروع 

 األدوات  وصندوق  النهائي التقرير

  البلدان وفرق   SDSN شبكة بين   التعاوني العمل  -

  الخاصة البحوث نتائج  جميع لتجميع  الثالثة

 .الثالثة التجريبية باملشاريع

  وتنفيذ لتوطين  كاملة أدوات مجموعة تصميم -

 2030 التعليم مفاهيم

 2021أبريل  2021مارس 

 املركز 

 الوزارة

 جامعة االخوين 

 SDSN شبكة

 

** 

 

 هامة: اتمالحظ

 للحالة الوبائية للبالد سيتم تنظيم الورشات التكوينية عن بعد اتباعا   .1

 يجب اإلشارة ،على أنه يمكن أن يطرأ تغيير على بعض التواريخ المعلنة في البرنامجين.   .2

الوطنية  ستؤطر  الورشات التكوينية من طرف عضوات  من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة و المسؤول عن تتبع البرامج  المشتركة بوزارة التربية  .3

  تعليم العالي والبحث العلمي و أعضاء اللجنة الوطنية لبرنامجي" الصحفيون الشباب من أجل البيئة" و" المدارس اإليكولوجية "  باإلضافةوالتكوين المهني وال 

 وشركاء المؤسسة . وخبراء  إلى بعض منسقي البيئة والتنمية المستدامة

 اشراك المدارس القديمة والحديثة االنخراط في برنامج  المدارس االيكولوجية في الورشات المحلية.  ضرورة .4

 عبر البريد  اللواء األخضر شارات لى اللواء بكل أكاديمية وسترسل الصحفيون الشباب الفائزون و بالمدارس الحاصلة عبسيتم تنظيم حفل عن بعد خاص  .5

 حال تحسن الوضعية الوبائية وتوفر شروط السالمةيمكن تنظيم ورشات حضورية في  .6
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