
 

 لبرنامجي الجهويةلورشات التكوينيةالتوقعي ل  برنامج ال

 " املدارس اإليكولوجية" و " الصحفيون الشباب من أجل البيئة"  

 2021-2020وسم مل  حفل "اللواء األخضر "و  

 2021فبراير24إلى   10من  

 

ن  يصحفي ال تاريخ  ورشة  الورشات  مؤطرو

 الشباب من أجل البيئة 

 ورشةتاريخ 

 المدارس اإليكولوجية  

 األكاديميات الجوية 

 للتربية والتكوين  

 المؤسسة 

 الوزارة  

 أعضاء لجنة التحكيم الوطنية 

 

 
 2021فبراير   11 الخميس

 

2021فبراير   10 األربعاء  

 صباحا مع المديرين و المنسقين

بعد الزوال مع المتعلمات و  

 المتعلمين و مؤطريهم 

 

 البيضاء سطات لدار ا

 
 بني مالل خنيفرة 

 

 باط سال القنيطرة الر
 

 كلميم واد نون 
 

 

  

1 

 المؤسسة 

 الوزارة 

أعضاء لجنة التحكيم الوطنية    

 

 

 2021  فبراير 18 الخميس

 

2021فبراير   17 األربعاء  

 صباحا مع المديرين و المنسقين

بعد الزوال مع المتعلمات و  

 المتعلمين و مؤطريهم 

 تطوان الحسيمة   طنجة
 

 فاس مكناس 

 
 سوس ماسة 

 
 الداخلة وادي الذهب 
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 المؤسسة 

 الوزارة  

 أعضاء لجنة التحكيم الوطنية 

  

 2021فبراير   25 الخميس

 

 

2021فبراير   24 األربعاء  

 صباحا مع المديرين و المنسقين

بعد الزوال مع المتعلمات و  

 المتعلمين و مؤطريهم 

 مراكش أسفي 

 
 جهة الشرق 

 
 درعة تافياللت 

 
 لعيون الساقية الحمراء ا

 

3 

 

 

 : هامة مالحظات

المكلف وعضوات من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة    الجهوية الورشات التكوينية  يشرف على تأطيرس .1

الصحفيون الشباب من أجل البيئة" و"  "  وأعضاء اللجنة الوطنية لبرنامجيببرامج التربية البيئية في الوزارة  

 . وشركاء المؤسسة، خبراء لتنمية المستدامة باإلضافة إلى بعض منسقي البيئة وا  "المدارس اإليكولوجية

عن بعد وسيتم ارسال الرابط الخاص بالمنصة الرقمية )زوم، ويبكس،...(لكل  ورشات  التنظيم  السنة ب  هذه  تتميز .2

 .المشاركة في الورشة  ت ورشة للمنسق الجهوي ليتكلف بدوره إلرساله للمؤسسا 



 

ستستعمل في الورشات مجموعة من الوسائل البيداغوجية الرقمية الخاصة ببرنامجي "المدارس اإليكولوجية"  .3

 . و الصحفيون الشباب من أجل البيئة"

البرنامج   .4 منسقي  و  بمديري  خاصة  احداها   ، اإليكولوجية  للمدارس  ورشتين  اكاديمية  بكل  السنة  هذه  تنظم 

 )مدرسة/)تلميذ و تلميذة و مؤطرهم أخرى خاصة بالمتعلمات و المتعلمين بالمدرسة و 

التابعة المدارس اإليكولوجية    يمثلونمشاركا   80ما بين  لبرنامج المدارس االيكولوجية     يستفيد من كل ورشة .5

 للجهة

ورشة   .6 كل  من  للجهة  اإلعداديةالثانويات    يمثلونمشاركا    80يستفيد  التابعة  التأهيلية    و   تلميذة  و  تلميذ )  و 

 )مؤطرهم

الحاصلة ع .7 بالمدارس  بعد خاص  تنظيم حفل عن  اللواء  سيتم  الفلى  الشباب  الصحفيون  كذلك  بكل  ئزون  او 

 عبر البريد  اللواء االخضرشارات وسترسل  2020- 2019برسم الموسم الدراسي أكاديمية 

والتنمية المستدامة وكذا مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بتقارير الورشات تتم موافاة إدارة مشروع البيئة   .8

 المنجزة معززة بصور.

 يمكن ان يطرا تغيير على التواريخ المذكورة أعاله  .9

 يمكن تنظيم ورشات حضورية في حال تحسن الوضعية الوبائية وتوفر شروط السالمة .10


