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 برنامج العمل المشترك بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

 2018 -2017برسم الموسم الدراسي  و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 :اإليكولوجية" برنامج " المدارس  - .1
 

 الجهة فترة اإلنجاز اإلجراءات المجال
 

 مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجال 

 التنظيمي

 

 

 

تجديد اللواء األخضر 

للمدارس الحاصلة على 

 2017 - 2016اللواء

  المتدخلة المسؤولة إلى من

 

 

 

 

 

 

 –المؤسسة

 الوزارة

 

 

 و األكاديميات

 المديريات اإلقليمية

ضرورة تجديد شارة 

"اللواء األخضر " من 

طرف جميع المدارس 

 الحاصلة عليها 

 

 أنظر الرابط التالي:

http://www.ecoecol

es.ma/ar/pavillon-

vert/processus-de-

labellisation-eco-

ecole.html 

 

سبق إرسال مراسلة 

للمدارس  المعنية بتجديد 

لوائها في شهر فبراير 

 2017أكتوبر

 

 2017نونبر

http://www.ecoecoles.ma/ar/pavillon-vert/processus-de-labellisation-eco-ecole.html
http://www.ecoecoles.ma/ar/pavillon-vert/processus-de-labellisation-eco-ecole.html
http://www.ecoecoles.ma/ar/pavillon-vert/processus-de-labellisation-eco-ecole.html
http://www.ecoecoles.ma/ar/pavillon-vert/processus-de-labellisation-eco-ecole.html
http://www.ecoecoles.ma/ar/pavillon-vert/processus-de-labellisation-eco-ecole.html
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من طرف الوزارة 2017

إلعطائها فرصة للتجديد 

 2017إلى حدود نونبر 

 

و إعالم المدارس  

بضرورة إرسال تقرير / 

 استبدال طلب صور عند

 تدهور إلى الشارة الراجع

 .حالتها

تحيين الئحة المنسقين 

 الجهويين اإلقليميين

 

أكتوبر01

2017 

أكتوبر20

2017 

 و األكاديميات الوزارة

 المديريات اإلقليمية

 عدم على الحرص

 الذين تغيير المنسقين

 المواسم خالل عملوا

 حالة إال في السابقة

 بهدف الضرورة،

 و التجارب استثمار

 استفادوا التي التكوينات

 منها.

 

تحيين معلومات المدارس 

المنخرطة الموجودة على 

التطبيق المتوفر على 

البوابة اإللكترونية 

 للبرنامج 

30 

   2017أكتوبر

فبراير 

2017 

المنسقون اإلقليميين  الوزارة

للبيئة والتنمية 

 المستدامة

المنسقين  مع )بتنسيق

 الجهويين(

هو حصر  الهدف

المدارس المنخرطة 

بشكل رسمي وتجديد 

معلوماتها عبر الرابط 

 التالي:



 
 

 3 

2017- 2018 www.ecoecoles.

ma 

إخبار المؤسسات 

المنخرطة  في برنامج 

المدارس اإليكولوجية  

 برسم الموسم 

2017-2018 

 –المؤسسة 2017دجنبر 

 الوزارة

 األكاديميات

 والمديريات اإلقليمية

 

حفل رفع شارة "اللواء 

األخضر" في المدارس 

-2016المتوجة برسم 

2017 

دجنبر  –نونبر –أكتوبر  

2017 

 –المؤسسة

 الوزارة

 األكاديميات

 والمديريات اإلقليمية

 

نخراط المدارس برسم ا

-2018الموسم الدراسي

2019 

 

 –المؤسسة 2018شتنبر   –فبراير 

 الوزارة

 

 األكاديميات

 والمديريات اإلقليمية

اعطاء االولوية للنيابات 

التي بها عدد قليل من 

المدارس المنخرطة من 

أجل تمثيلية متوازنة 

 لجميع الجهات

فتح باب الترشيح أمام 

جميع المدارس المنخرطة 

 2017إلى  2006من سنة 

 –المؤسسة 2018فبراير 

 الوزارة

 

األكاديميات 

 اإلقليمية والمديريات

يسمح بالترشيح ألحد 

االستحقاقات الثالث 

لجميع المدارس 

المنخرطة في البرنامج 

 2017إلى حدود 

http://www.ecoecoles.ma/
http://www.ecoecoles.ma/
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ضرورة إرسال طلب  

الترشيح وعرض 

المشروع 

  power pointالبيئي

 لكل مدرسة مرشحة .

استقبال ملفات تجديد 

 -2017الشارة برسم 

2018 

يونيو 30 2018مارس

2018 

 الوزارة المؤسسة

 المرشحة المؤسسات

ضرورة إرسال طلب 

التجديد وعرض 

المشروع 

  power pointالبيئي

محين لكل مدرسة 

 . مجددة

إعالن عن نتائج الحصول 

على االستحقاقات الثالث 

 2018 -2017برسم  

 

 –المؤسسة 2018يونيو

 الوزارة

 األكاديميات

 والمديريات اإلقليمية

 تسلم الشارات والشواهد

البرونزية والفضية قبل 

متم الموسم الدراسي 

2017-2018 

 

المجال 

 التكويني

خاصة  اتورش   

 بالمؤسسات التعليمية 

المنخرطة  في برنامج 

 " "المدارس اإليكولوجية

بالمديريات  االقليمية التي 

تحصل على أي لواء لم 

دجنبر  

2017    

فبراير 

2018 

 المؤسسة

 الوزارة

 

المنسقين اإلقليميين و 

 الجهويين

 ضرورة إرسال مراسلة

في الموضوع من 

 طرف الوزارة

بالمديريات هم كالتالي :  

-جرادة    -سيدي إفني

  -الدريوش  –إنزكان 



 
 

 5 

أو  إلى حد األن أخضر

  االنخراطضعيفة 

   -السمارة 

تنظيم ورشة وطنية لفائدة 

المنسقين اإلقليميين و 

 الجهويين

 2018نونبر
 –المؤسسة

 الوزارة

 األكاديميات

والمديريات اإلقليمية 

 المعنية

بمركز التكوينات و 

 الملتقيات بالرباط

 

إنجاز و تجريب المنصة 

 –اإللكترونية االفتراضية 

الطاقة  –المناخ  –الهواء 

 الماء -

 

 

 2018مارس -يناير 

 المؤسسة

 
 المدارس المنخرطة

مشاركة تالميذ 

المدارس المنخرطة في 

"المدارس برنامج 

اإليكولوجية" وكذا 

الثانويات اإلعدادية 

 بأكاديمية

على هامش الورشات 

التحسيسية و رفع شارة 

 ""اللواء األخضر

 

المجال 

 التكويني

 

االستفادة من الوسائل 

البيداغوجية الموضوعة 

 محمد على بوابة مؤسسة

      السادس لحماية البيئة 

موازاة مع الورشات  

والجهوية المنظمة اإلقليمية 

 على الصعيد الوطني

األكاديميات 

 والنيابات

 المؤسسة

 

 الرابط:

http://www.ecoec

-oles.ma/outils

pedagogiques/ 

 

تنظيم تكوينات محلية من 

طرف اللجن الجهوية 

المنسقين  

اإلقليميين و 

*تقوية قدرات المدارس  المدارس المنخرطة

الحديثة االنخراط 

http://www.ecoecoles.ma/outils-pedagogiques/
http://www.ecoecoles.ma/outils-pedagogiques/
http://www.ecoecoles.ma/outils-pedagogiques/
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لتبادل الممارسات البيئية 

الجيدة وتقوية عملية 

التشبيك بين مختلف 

الفاعلين المعنيين 

 بالبرنامج 

 

واشراك المدارس ،  الجهويين

منسقي المدارس و 

منسقي الجهة في 

األنشطة في األنشطة 

خرجات (  المبرمجة

للموقع بعد الورشات: 

مارتشيكا، و  بحيرة

 الحيوي المحيط محمية

للمتوسط، و  البيقاري

 -خليج وادي الدهب 

 واحة النخيل 

 

ضرورة إرسال تقارير 

التكوينات إلى الوزارة 

و المؤسسة مباشرة 

 بعد الورشة التكوينية

تنظيم ورشات تحسيسية 

 للمدارس.كوم

المحتضنة من  مؤسسة  

البنك المغربي للتجارة 

  للتربية والبيئة الخارجية

 المؤسسة طيلة الموسم الدراسي

 الوزارة

شركاء 

 المؤسسة

 

 المؤسسة

 الوزارة

 شركاء المؤسسة

 

ضرورة إرسال تقارير 

الورشات إلى الوزارة 

و المؤسسة مباشرة 

 بعد الورشة
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تنظيم ورشات تحسيسية 

للمدارس المحتضنة من  

 ألسطوم المغرب 

 

 المؤسسة  طيلة الموسم الدراسي

 الوزارة

 شركاء المؤسسة

 

ضرورة إرسال تقارير 

الورشات إلى الوزارة 

و المؤسسة مباشرة 

 بعد الورشة

تنظيم ورشات تحسيسية 

للمدارس المحتضنة من  

 الطرق السيارة بالمغرب

 المؤسسة الموسم الدراسي طيلة

 الوزارة

شركاء 

 المؤسسة

 المؤسسة

 الوزارة

 شركاء المؤسسة

 

ضرورة إرسال تقارير 

الورشات إلى الوزارة 

و المؤسسة مباشرة 

 بعد الورشة

تنظيم ورشات بين 

المدارس اإليكولوجية و 

 الجامعات الخضراء

 المؤسسة طيلة الموسم الدراسي

 الوزارة

 

مرحلة تجريبية  الجامعات الخضراء

 لمديريات المقترحة:

الرباط القنيطرة و 

 مراكش أسفي

ورشات تكوينية  تنظيم

من طرف مديرية برنامج 

جيني باستعمال المنصة 

 الرقمية

 

تحيين معلومات المدارس 

الحاصلة على أحد 

االستحقاقات وإرسالها 

لمديرية جيني)الرمز، 

المدارس الفائزة     طيلة الموسم الدراسي

بإحدى االستحقاقات 

 الثالث
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 مركزية...(

 

العمل مع جيني لتجهيز 

 المدارس باألنترنيتهذه 

 

 االحتفال بأيام الساحل

 

 سيتم تحديد الحقا

 المؤسسة

 الوزارة

شركاء 

 المؤسسة

 المؤسسة

 الوزارة

 شركاء المؤسسة

توجيه المراسلة إلى 

األكاديميات الجهوية 

بالمدن  للتربية والتكوين

 المعنية

 

 

 

المجال 

 التقويمي

زيارة اللجن الجهوية 

 للمدارس المرشحة

 

أبريل30 2018مارس

2018 

ضرورة ملء البطاقة  الجهوية اللجن األكاديميات

التقييمية بأكملها مع 

المالحظات  وقرار 

 اللجنة مع التوقيعات

اجتماع أعضاء اللجنة 

الوطنية لبرنامج 

"المدارس اإليكولوجية" 

للحسم في المدارس 

الحاصلة على 

االستحقاقات الثالثة برسم 

  2018 -2017ترشح 

 

 

 2018بداية يونيو   

 المؤسسة

 الوزارة

 شركاء المؤسسة
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 برنامج" الصحفيون الشباب من أجل البيئة" .2

 

 اإلجراءات المجال
 الجهة فترة اإلنجاز

 مالحظات
 المتدخلة المسؤولة إلى من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجال 

 التنظيمي

 

 

 

 

  أكتوبر 15 اقتراح مشروع المذكرة

2017   

30  

أكتوبر

2017 

 –المؤسسة

 الوزارة

 –المؤسسة

 الوزارة

الماء  "  هو :الدورة  هذه موضوعال-

كمحور لمباراة   من أجل عالم مستدام "

جل البيئة أالصحفيين الشباب من 

 . 2018- 2017الدراسي وسم للم

من في الموضوع سترسل المراسلة -

طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين 

المهني والتعليم والبحث العلمي إلى 

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

.  

تحميل المذكرة من 

 موقع المؤسسة

نونبر

2017 

 

30 

دجنبر

2017 

المنسقين 

اإلقليميين 

والجهويين 

 للبيئة

وضع المذكرة مع مالحقها على موقع  

 المؤسسة

http://www.jeunesreporters.or

g.ma/circulaires.php 

 

إرسال لوائح اللجن 

الجهوية و جدول 

نونبر 

2017 

دجنبر 

2017 

المنسقين  األكاديميات

 الجهويين

 2017دجنبر  31اإلرسال إلى حدود 

http://www.jeunesreporters.org.ma/circulaires.php
http://www.jeunesreporters.org.ma/circulaires.php
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 )اجباري(عملها  

تحديد المؤسسات 

الراغبة في المشاركة 

في المباراة 

 - 2018 -2017للدورة

دجنبر 

2017 

يناير 

2018 

الثانويات 

التأهيلية 

 واإلعدادية

المنسقين 

 اإلقليميين

في إرسال المؤسسات الراغبة 

 المشاركة في المباراة إلى المؤسسة

الربوتاجات إعداد 

 والصور الفوتوغرافية 

من طرف الصحفيين 

 الشباب 

دجنبر  20

2017 

فبراير 

2018 

االستاد 

 المؤطر

الصحفيين 

 الشباب

المنظمة  كرةذاالعتماد على فحوى الم

 للمباراة

 

الربوتاجات إرسال 

والصور الفوتوغرافية 

 إلى األكاديميات

فبراير  20

2018 

30 

مارس

2018 

مديري 

الثانويات + 

 النيابات

المنسقين 

 اإلقليميين

والصور  الربوتاجات  إرسال

 الفوتوغرافية  المختارة وغير المختارة 

 من كل جهة ضروري

إرسال محاضر االنتقاء 

إلى إدارة مشروع 

البيئة والتنمية 

المستدامة عبر البريد 

 المحمول

مارس  10

2018 

مارس  15

2018 

المنسقين  األكاديميات

 الجهويين

 بعث النتائج وجميع الملفات المشاركة

يم للجنة التحك المنتقاة و الغير المنتقاة

الوطنية داخل اآلجال المنصوص عليها 

 :في المراسلة الوزارية المنظمة للمباراة

مع انتقاء أفضل المشاركات و ترتيبها 

 درجة االستحقاقحسب 

 الفئةالمشاركة في  

 لمباراةالجديدة 

لمؤسسة التربية البيئية 

الثانويات  2018مارس -دجنبر  

التأهيلية 

 واإلعدادية

المنسقين 

 الجهويين

ضرورة  التواصل مع المؤسسة من 

طرف الثانويات اإلعدادية و الثانوية 

 المشاركة  فيالراغبة 
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FEE التعاون  حول

مواضيع الالدولي في 

أهداف التنمية الخاصة ب

المستدامة ألجندة األمم 

 2030المتحدة 

 

 

 أنظر الرابط التالي:

http://www.yre.global/new-

category/ 

 

 

 

المجال 

 التكويني

تنظيم تكوينات محلية 

من طرف اللجن 

الجهوية لتبادل 

الممارسات البيئية 

الجيدة وتقوية عملية 

بين مختلف  التشبيك

الفاعلين المعنيين 

 بالبرنامج

 

    2017نونبر 

 2018يناير 

المنسقين 

اإلقليميين و 

 الجهويين

الثانويات الراغبة 

 في المشاركة

*تقوية قدرات الثانويات المشاركة 

واشراك التالميذ و أساتذتهم و منسقو 

خرجات (  الجهة في األنشطة المبرمجة

مارتشيكا،  للموقع بعد الورشات: بحيرة

 البيقاري الحيوي المحيط ومحمية

واحة –للمتوسط، و خليج وادي الدهب

 .النخيل

 

إطالق برنامج التكوين 

اإللكتروني لبرنامج 

"الصحفيون الشباب 

من اجل البيئة" لفائدة 

منسق جهوي و  94

إقليمي لمرافقتهم 

كمكونين في الورشات 

 التكوينية

دجنبر  

2017    

فبراير 

2018 

 المؤسسة

 الوزارة

 

المنسقين 

اإلقليميين و 

 الجهويين

في اطار برنامج تحسين قدرات 

الصحفيين الشباب في التواصل 

بخصوص البيئة والتنمية المستدامة: 

  التكوين اإللكتروني
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ورشة خاصة 

بالمديريات  االقليمية 

 التي بها عدد قليل من

المشاركة و  الثانويات

الموجودة بالجدول 

 أسفله

دجنبر  

2017    

فبراير 

2018 

 المؤسسة

 الوزارة

 

المنسقين 

اإلقليميين و 

 الجهويين

 

 

 

 

المجال 

 التقويمي

تتبع فرق العمل على 

مستوى الثانويات 

 المشاركة

20 

دجنبر 

2017    

فبراير  20

2018 

الفرق 

الجهوية 

 واإلقليمية

الثانويات الراغبة 

 في المشاركة

 

عقد اجتماعات اللجن 

لتقويم األعمال  الجهوية

 المشاركة

28 

فبراير 

2018 

مارس  10

2018 

المنسقين 

الجهويين 

 للبيئة

  الفرق الجهوية

عقد اجتماعات لجنة 

 التحكيم الوطنية

15 

مارس 

2018 

أبريل 01

2018 

أعضاء لجنة  المؤسسة

 التحكيم الوطنية

 

اإلعالن عن النتائج 

وتحديد تاريخ حفل 

تسليم الجوائز و 

 الشواهد

 

أبريل 01

2018 

أبريل15

2018 

 

 الوزارة –المؤسسة

 

ارسال النسخة 

اإللكترونية للمشاركات 

أبريل 01

2018 

أبريل15

2018 

  المؤسسة
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للمؤسسة من طرف 

الفائزين على المستوى 

 الوطني

مشاركة الفائزين 

الوطنيين في المباراة 

الدولية للصحفيين 

 الشباب

المؤسسة الدولية  –المؤسسة  2018أبريل30

 FEEللتربية البيئية 

 

اإلعالن عن نتائج 

 المباراة الدولية

 2018يونيو 5

 

المؤسسة الدولية  –المؤسسة 

 (FEEللتربية البيئية )

 

تنظيم الحفالت الجهوية 

 للفائزين في  المسابقة

  الوزارة –المؤسسة 2018يونيو

تنظيم زيارات لمعرض 

الصحفيين الشباب 

نظرة أخرى "بعنوان

و الممر  "على البيئة

البيداغوجي ) في 

أماكن تواجد المعرض 

 و الممر(

عرض  لمنتجات لمشاركات التالميذ  األكاديميات–المؤسسة طيلة السنة 

ة بالثانويات اإلعدادية والثانوية الفائز

 في المسابقة 

 زيارة وحدات الممر البيداغوجي

 

 

  هامة:مالحظة 

 يجب اإلشارة ،على أنه يمكن أن يطرأ تغيير على بعض التواريخ المعلنة في البرنامجين. -1
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امج  ع البرستؤطر  الورشات التكوينية من طرف عضوات  من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة و المسؤول عن تتب  -2

 لبرنامجي" لوطنيةالعلمي و أعضاء اللجنة ا المشتركة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث

تدامة ة المسالصحفيون الشباب من أجل البيئة" و" المدارس اإليكولوجية "  باإلضافة إلى بعض منسقي البيئة والتنمي

 وشركاء المؤسسة .
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 15"ما بين برنامج الورشات التكوينية لبرنامجي " المدارس اإليكولوجية" و " الصحفيون الشباب من أجل البيئة" موازاة مع حفل رفع "اللواء األخضر 

2018يناير  15إلى 2017أكتوبر   

 ورشة المدارس اإليكولوجية   ورشة الصحفيين الشباب من أجل البيئة 
توزيع اللواء:  حفل

 عدد المدارس
 الجهة  المديرية اإلقليمية

 ورشة جهوية لفائدة
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   

 
 تحديد المدارس المشاركة

 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية
 

 تطوان 1 نعم

 طنجة تطوان الحسيمة

 
 شفشاون 4

 
 الفحص أنجرة 1

 طنجة أصيلة 3 نعم

 العرائش  نعم

 
 وزان 

 الحسيمة  نعم

 المضيق 1 

          

 ورشة جهوية لفائدة
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   

 
 تحديد المدارس المشاركة

 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

 وجدة 2  نعم

 الشرقية

 
 فكيك 1

 
 الناظور 1

 الدريوش  نعم

 
 جرادة 

 
 بركان 

 
 كرسيف 1

 
 تاوريرت 3
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 ورشة جهوية لفائدة

 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   
  

 تحديد المدارس المشاركة
 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

 
 

 

 مكناس 2 نعم

 فاس مكناس

 
 إفران 6

 بولمان  

 موالي يعقوب   

 صفرو  نعم 

 تونات   نعم

 ةتاز   

 الحاجب   

 فاس   

          

 ورشة جهوية لفائدة
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   
  

  

 تحديد المدارس المشاركة
 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

  

  

  

 سال  نعم

 الرباط سال القنيطرة

 
 الرباط 1

 الخميسات  نعم

 تمارة الصخيرات  نعم

 سيدي قاسم 1 

 سيدي سليمان 1  

 القنيطرة   

          

 ورشة جهوية لفائدة  
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   

 
  

 تحديد المدارس المشاركة
 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

 بني مالل 1 نعم

 بني مالل خنيفرة

 خنيفرة  نعم 

 الفقيه بن صالح   

 أزيالل   

 خريبكة   نعم

          

 
 

  

 
 فداء مرس السلطان 

 الدار البيضاء سطات

 النواصر  نعم
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 ورشة جهوية لفائدة 
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   

 
  

  
 

 تحديد المدارس المشاركة

 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية
 

 
  

  

  

  
 

  
  

  

 

 عين الشق 3 نعم

 الحي الحسني  نعم

 الحي المحمدي  نعم

 سيدي البرنوصي 1 نعم

 ابن مسيك 3  

 المحمدية 10  

 
 مديونة 

 
 أنفا 

 
 موالي رشيد سيدي عثمان 1

 سطات 4  

 ابن سليمان 2 

 برشيد  نعم 

 سيدي بنور 2  نعم

 الجديدة   

          

  

 ورشة جهوية لفائدة
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   
 

 تحديد المدارس المشاركة 
 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

 الرحامنة 2 

 مراكش أسفي

 يوسفية    
 آسفي 2  

 مراكش   نعم 

 الحوز   نعم 

 الصويرة   نعم 

 شيشاوة   

 قلعة السراغنة   

          

 ورشة جهوية لفائدة
 جميع المديريات

 ميدلت  نعم
 درعة تافياللت

 الرشيدية 1 نعم
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االقليمية بالجهة   
 

 تحديد المدارس المشاركة
 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

 
 ورزازات 3

 

 نعم
 تنغير 1

 زاكورة  نعم

          

 ورشة جهوية لفائدة
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   

 
 تحديد المدارس المشاركة 

 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

 

 نعم
 شتوكة أية باها 

 سوس ماسة

 تيزنيت  نعم

 
 إنزكان 

 تارودانت  نعم

 طاطا   نعم
 أكادير 1  

         

 ورشة جهوية لفائدة
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   

 
 تحديد المدارس المشاركة  

 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

 

 نعم
 العيون 1

 بوجدور  نعم العيون الساقية الحمراء

 
 طرفاية 

 سمارة  نعم

         

 ورشة جهوية لفائدة
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   

 
 تحديد المدارس المشاركة

 في الورشة  ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

 
 أوسرد 

 الداخلة واد الذهب
 واد الذهب  نعم

         

 ورشة جهوية لفائدة
 جميع المديريات

االقليمية بالجهة   
 

 تحديد المدارس المشاركة

 
 أسا الزاك 

 كلميم وادنون
 كلميم  نعم

 طانطان  

 سيدي إفني  
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 في الورشة ومكان تنظيمها من طرف األكاديمية

 مالحظات  :

العالي والبحث  مهني والتعليمالتكوين الوالمسؤول عن تتبع البرامج  المشتركة بوزارة التربية الوطنية ستؤطر الورشات التكوينية من طرف عضوات  من من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة و  .1

 .سسةة وشركاء المؤالمستدام ة والتنميةالعلمي و أعضاء اللجنة الوطنية لبرنامجي" الصحفيون الشباب من أجل البيئة" و" المدارس اإليكولوجية "  باإلضافة إلى بعض منسقي البيئ

 

ة مدارس أخرى منخرطة سابقا ويمكن إضاف  الصحفيين الشباب من طرف متعلماتها ومتعلميها  ، كما تقدم خاللها تجربة بعض المدارس الحاصلة على  شارة "اللواء األخضر" و الفائزين في  مباراة .2

 لحضور الورشات التكوينية  كما يمكن إشراك مؤسسات أخرى لعرض تجربتها  . 

 

 مشاركا يمتلون الثانويات االعدادية و التأهيلية التابعة للجهة 60الى  40كل ورشة ما بين يستفيد من  .3

 و تعطى األسبقية للثانويات التي عبرت عن رغبتها في المشاركة في المباراة بالرسم الموسم الحالي.  تمتل كل ثانوية بتلميذ و تلميذة رفقة مؤطرهم .4

 


