


2

مدخـل للتربـيـة الـبيـئيـة......................................................................................................   

تعريف النادي األخضر........................................................................................................  

أهداف النادي األخضر...........................................................................................................   

المعرفة...................................................................................................................   

المعرفة الفعلية ........................................................................................................   

المعرفة السلوكية......................................................................................................   

دوافع إنشاء النادي األخضر....................................................................................................  

الهيئات المعنية بالنادي األخضر................................................................................................  

الترتيبات واإلجراءات المتبعة إلنشاء النادي األخضر.......................................................................  

التنظيم البشري للنادي األخضر.......................................................................................   

المقر الذي يليق بالنادي األخضر.....................................................................................   

تجهيزات النادي األخضر...............................................................................................   

الطرق البيداغوجية لتنشيط و تسيير النادي األخضر.......................................................................   

متابعة وتقييم النادي األخضر..................................................................................................   

خالصة..............................................................................................................................  

ص13

ص3

ص4

ص4

ص4

ص4

ص4

ص5

ص5

ص6

ص7

ص7

ص8

ص10

ص11

2

3

4

7

5

8

6

9

1.3

1.6

2.3

2.6

3.3

3.6

الدليـــل التطبيقي للنــــادي األخــضــــر



3

مدخـل للتربـيـة الـبيـئيـة    1

التربيــة البيئيــة والتنميــة المســتدامة هــي إعــداد الفــرد للتفاعــل الناجــح مــع بيئتــه الطبيعيــة عــن طريــق توضيــح 
المفاهيــم التــي تربــط العالقــات المتبادلــة بيــن اإلنســان وثقافتــه مــن جهــة وبينــه وبيــن محيطــه البيوفيزيائــي مــن 

ــكالت  ــل المش ــي ح ــهام ف ــن اإلس ــرد م ــن الف ــي تمك ــارات الت ــة المه ــداد تنمي ــذا اإلع ــب ه ــا يتطل ــة أخــرى ، كم جه
البيئية،ومــا يهددهــا مــن أخطــار. 

تستلزم التربية البيئية والتنمية المستدامة:

ــة والمحافظــة  ــة البيئ ــه نحــو حماي ــه واهتمامات ــارة ميول ــه وإث ــي تحكــم ســلوك اإلنســان إزاء بيئت ــم واالتجاهــات الت ــن القي تكوي
عليهــا. 

توضيح المفاهيم المتعلقة بالبيئة و تكوين وعي بيئي لدى األفراد والجماعات.

إبراز العالقات المتبادلة المبنية على التأثير المباشر بين اإلنسان وعناصر بيئته الطبيعية وغير الطبيعية.

إدراك وفهم طبيعة المشكالت البيئية المحيطة باإلنسان .

و تساعد النوادي الخضراء األعضاء على اكتساب مبادئ وقيم التربية البيئية وذلك من خالل :

االنخــراط  فــي الورشــات البيداغوجيــة الموضوعيــة المســطرة، لهــذا يســاهم المعهــد الوطنــي للتكوينــات البيئيــة فــي وضــع برامــج وطنيــة  فــي 
هــذا المجــال مــن اجــل تعميــم وترســيخ التربيــة البيئيــة علــى مســتوى مختلــف القطاعــات: التربيــة الوطنيــة، الشــباب و الرياضــة، الجمعيــات 

والكشــافة اإلســالمية الجزائريــة وغيرهــا.

تعريف النادي األخضر  2

هــو فضــاء يســتطيع مــن خاللــه المنخــرط أن يعبــر وينمــي مهاراتــه بالعمــل لمصلحــة بيئتــه، كمــا يســاعد علــى ربــط العالقــة بيــن مــا يتعلمــه 
وبيــن قدرتــه علــى تجســيدها فــي شــكل أعمــال وأنشــطة علــى مســتوى  النــادي األخضــر وســلوكات يتحلــى بهــا فــي حياتــه اليوميــة.
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أهداف النادي األخضر  3

تعــد فكــرة إنشــاء النــوادي الخضــراء ضمــن مختلــف الهيئــات، واحــدة مــن أفضــل الوســائل التــي نســتطيع مــن 
خاللهــا تحقيــق وتعميــم برامــج التربيــة البيئيــة حيــث نصــل بالمنخــرط فــي النــادي األخضــر إلــى اكتســاب:

المعرفة

-مساعدة العضو المنخرط على معرفة محيطه المباشر و األعمال التي يجب أن يقوم بها لصالح بيئته.

-تنمية الحس الفكري وتطوير الفضول العلمي لدى المنخرط.

-تعلم العضو المنخرط طبيعة البيئة المعقدة و جوانبها المتداخلة التي يعيش ضمنها.

 

المعرفة الفعلية 

-تشجيع روح المبادرة لدى المنخرط بعد إدراكه لحقائق بيئته ومشاكلها.

-أن يتعلم كيف يقوم بأعمال و أنشطة للحفاظ على بيئته.

-تشجيع العضو المنخرط على أن يصبح عنصرا فعاال في مجتمعه وأن يعمل جاهدا في حل المشكالت البيئية المحيطة به.

المعرفة السلوكية 

مساعدة المنخرطين على تبادل المعارف و التجارب فيما بينهم وبين النوادي الخضراء.

تحلي المنخرطين بالسلوكات البيئية الجديدة التي تكرس الحفاظ على البيئة.

ــة وذلــك فــي حــدود اإلمكانيــات  ــة مــن خــالل االقتــراح والتواصــل والمشــاركة مــع اآلخريــن فــي حــل المشــكالت البيئي ــة البيئي تســاهم التربي
المتاحــة.

دوافع إنشاء النادي األخضر  4

اإلنسان على العموم، له استعداد لممارسة أنشطة مختلفة في مؤسسته، يكفي أن يكون  النشاط موجودا بالفعل مع تأطيره و التكفل به .

البحث عن طرق لمعالجة المشكالت البيئية الناتجة عن األنظمة االستهالكية الجديدة.

تأطير الراغبين في العمل ضمن النادي األخضر ومنحهم الطرق البيداغوجية واألدوات العملية.

تكوين أجيال مستقبلية ملمة بكل الملفات البيئية.

العمل في إطار منظم مع مختلف الشركاء .
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الهيئات المعنية بالنوادي الخضراء  5

تتمثــل فــي مختلــف الهيئــات  التــي تجمع األطفال والشــباب نذكر منها: دور الشــباب، مؤسســات تربوية،جمعيات، 
أفــواج الكشــافة االســالمية الجزائريــة، مراكــز التكويــن المهنــي ،لجــان األحيــاء ، المســاجد ، الجامعــات ، المعاهــد، 

ــة  ــى مســتوى المستشــفيات، المؤسســات المكلف ــة عل ــة الترفيهي ــح البيداغوجي ــة(، المصال ــال )الحضان ــاض األطف ري
بــذوي االحتياجــات الخاصة)النشــاط االجتماعــي(. 

الترتيبات واإلجراءات المتبعة لتنصيب نادي أخضر:  6

ــة وأعضــاء  ــات البيئ ــات، مديري ــة بالوالي ــة، دور البيئ ــات البيئي ــي للتكوين ــد الوطن ــن طــرف المعه ــادي األخضــر  م ــب الن ــم تنصي يت
ــادي  ــة بهــذا الن ــة المعني ــة وبطبيعــة الحــال المؤسســة أو الهيئ ــات البيئي ــي للتكوين ــن مــن طــرف المعهــد الوطن ــة المكوني الشــبكات المحلي

األخضــر.

الحصول على موافقة الجهة الوصية )مديرية التربية،مديرية الشباب، المحافظة الوالئية للكشافة...(

تنظيم يوم عمل مع مدير المؤسسة .

يقوم ممثل عن المعهد الوطني للتكوينات البيئية بتنصيب النادي األخضر من خالل تنظيم يوم بالمؤسسة المعنية.

تحسيس و توعية المشاركين وتعريفهم بالنادي األخضر وأهدافه، وتحفيزهم لالنخراط فيه.

التحــدث عــن مهــام أعضــاء المكتــب والمنخرطيــن وعــن مختلــف النشــاطات التــي عليهــم القيــام بهــا فــي النــادي األخضــر باإلضافــة إلــى قــراءة 
الميثــاق البيئــي.

ــادي  ــار اســم خــاص بالن ــة  واختي ــات البيئي ــي للتكوين ــد الوطن ــل المعه ــن طــرف اإلدارة وممث ــن م ــن المنخرطي ــن بي ــادي م ــن منســق للن تعيي
ــر. األخض

المصادقة على القانون الداخلي لتسيير النادي األخضر وذلك من طرف المنشط وممثل عن اإلدارة والمعهد الوطني للتكوينات البيئية .

تحرير محضر تنصيب خاص بالنادي األخضر.

مالحظة: يتم اإلمضاء على نسختين من المحضر،نسخة تحتفظ بها المؤسسة والنسخة الثانية تسلم للمعهد الوطني للتكوينات البيئية.

-على المؤسسة المعنية :

توفير مقر للنادي األخضر، حيث يسعى المنخرطون إلى التعريف بناديهم.

تهيئة وتزيين المقر وتسطير نشاطات وبرنامج العمل السنوي للنادي.

االستعانة بشركاء )منظمات غير حكومية، جمعيات أولياء التالميذ، مديريات البيئة، الحظائر الوطنية 

وأصدقاء النادي...(
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1 التنظيم البشري للنادي األخضر: 

  يتــم تنظيــم اجتمــاع بموافقــة المؤسســة المعنيــة يظــم ممثليــن عــن إدارتهــا والراغبيــن فــي االنخــراط فــي 
النــادي مــن األعضــاء المنتميــن لهــا، و يشــرف علــى هــذا االجتمــاع ممثــل عــن المعهــد الوطنــي للتكوينــات 

البيئيــة وممثــل عــن المؤسســة حيــث يتــم تعييــن:

مكتب النادي:

 يتم تشكيل مكتب إلدارة للنادي األخضر يظم:

 منسق النادي:

وهــو تابــع إلدارة المؤسســة ويعتبــر نــواة للنــادي، إذ يقــوم بالتنســيق مــع جميــع أعضــاء مكتــب النــادي و يتولــى مهمــة تأطيــره 
وهــو المنشــط الرئيســي للنــادي األخضــر ويعتبــر المســؤول األول علــى تمثيــل النــادي األخضــر والمصادقــة علــى جميــع الوثائــق 

اإلداريــة المتعلقــة بالنــادي. 

مسؤول التنظيم واإلدارة:

 يقوم باإلشراف على كل األمور اإلدارية واالجتماعات والوثائق واألرشيف ونظام العمل بالنسبة للنادي األخضر.

مسؤول الوسائل والمالية:

تســند هــذه المهمــة إلــى الشــخص المشــرف علــى هــذه األعمــال علــى مســتوى المؤسســة ويكــون عضــوا مــن مكتــب النــادي األخضــر، حيــث 
يتولــى كل المعامــالت الماليــة )بيــع وشــراء( مــن أجــل توفيــر األدوات الالزمــة للنــادي واإلشــراف العــام علــى هــذه الوســائل، جــرد وإحصــاء 

وســائل وممتلــكات النــادي.

مسؤول اإلعالم:

ــراد  ــع األف ــدى جمي ــي ل ــة نشــر الوعــي البيئ ــة بغي ــاة االجتماعي ــي الحي ــادي وإدماجــه وإشــراكه ف ــف نشــاطات الن ــف بمختل ــن أجــل التعري م
وخلــق فضــاءات إعالميــة لتحســيس المواطنيــن بالمشــاكل البيئيــة المحليــة ولتحقيــق هــذا يتــم االســتعانة بمختلــف وســائل اإلعــالم: المســموعة، 

ــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي. ــة، المرئي المكتوب

تخضع كل نشاطاته اإلعالمية لموافقة المنسق ومدير أو مسؤول المؤسسة التي ينشط بها النادي األخضر. 

 فريق التنشيط: 

ــة فــي  ــدة المنخرطيــن قصــد تنشــيط ورشــات موضوعي ــم دعــم فكــري ومعرفــي لفائ ــى تقدي يضــم جميــع األشــخاص المؤهليــن والقادريــن عل
مختلــف االختصاصــات )مهنــدس بيئــي، طبيــب، فنــان تشــكيلي، أســتاذ موســيقى، إمــام جامــع، أســتاذ علــوم طبيعيــة، مربــي مختــص، فنــان 
مســرحي، أعــوان الغابــات، أعــوان الحمايــة المدنيــة...( مهمــة كل شــخص منهــم تقديــم ورشــة موضوعيــة علــى حســب اختصاصــه باإلضافــة 

إلــى تجســيدها علــى شــكل نشــاطات بيداغوجيــة لنضمــن تكوينــا شــامال للمنخرطيــن.

المنخرطون:

هم مجموعة من األفراد تحصلوا على عضوية النادي من خالل انخراطهم فيه بصفة تطوعية.

من أجل التنظيم الحسن للنادي يجب إتباع مايلي:

أن يكون أعمار المنخرطين متقاربة مما يسمح بتشكيل عدة أفواج وهذا لضمان توازن المستوى الفكري.

أن يضم النادي األخضر أعضاء من مختلف المستويات االجتماعية والدراسية إلبراز المواهب، ودمج الجميع........

 كما يظم النادي األخضر أعضاء متعاطفين مع النادي وهم:
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أصدقاء النادي: 

يمثلــون الشــخصيات البــارزة محليــا إذ يتشــرف النــادي بصداقتهــم، دورهــم يتمثــل فــي تســهيل التعامــالت 
ــون  ــن( ويك ــة )ممولي ــن بالمنطق ــن وتجاريي ــركاء اقتصاديي ــع ش ــددة م ــات متع ــق عالق ــادي وخل ــة للن اإلداري

ــادي. ــق الراعــي الرســمي للن ــر كل صدي ــا، إذ يعتب عملهــم تطوعي

مالحظــة: يقــوم الصديــق بالتوقيــع علــى تعهــد بينــه وبيــن مكتــب النــادي، ويتــم إعــالم إدارة المؤسســة قبــل اتخــاذ أي 
إجــراء فــي هــذا اإلطــار.

 

2 مقر يليق بالنادي األخضر: 

 يعتبــر شــرطا أساســيا عنــد إنشــاء النــادي، إذ ليــس ضروريــا أن يكــون البنــاء صلبــا، أو كبيــر الحجــم أو مجهــزا بالكامــل، يكفــي أن 
يكــون صالحــا لالســتعمال فــي فتــرة أولــى علــى شــرط أن يكــون مخصصــا للنــادي ونشــاطاته فقــط.

ــن  ــن الذي ــدد المنخرطي ــى ع ــة، وعل ــن جه ــتعملة م ــائل المس ــزة والوس ــة النشــاطات و األجه ــى طبيع ــر عل ــذا المق ــع ه ــاد وموق ــف أبع تتوق
ــادي. ــراد الن ــة و إســهام كل أف ــه بالتشــاور و موافق ــم تهيئت ــة أخــرى، تت ــن جه ــه م ينشــطون في

ال تقتصــر نشــاطات النــادي علــى مــا يجــري داخــل المقــر ،بــل تكــون أيضــا خارجــه فــي غالــب األحيــان، ويســتطيع أعضــاء النــادي األخضــر 
: تحضير

لوحة إعالم بمدخل النادي األخضر وذلك للتعريف به موجهة لكل أسرة المؤسسة .

تجميل داخل و خارج المقر.

فضاء )قطعة أرض( بقرب النادي إلجراء نشاطات خارجية.

»ينبغي أن يكون ارتياد المقر حرا و مسؤوال والبد من تجنب انعزاله و إغالقه«

 

3 تجهيز النادي األخضر:

يجهز النادي ب:

أثاث مدرسي )طاوالت، كراسي، خزانة...(

أدوات مدرسية )أوراق،أقالم،عتاد الرسم...(

أدوات ولوازم مختلفة )أدوات البستنة، مجهر، معلقات...(

مكتبة.

وسائل اإلعالم )جهاز كمبيوتر،آلة تصوير، انترنت..(

مالحظة: عند تأسيس النادي يمكن استخدام الوسائل المتوفرة على مستوى المؤسسة 

كبداية في حين توفر األجهزة األخرى.
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الطرق البيداغوجية لتنشيط النادي األخضر:    7

 يمكننا تحديد مفهوم التنشيط وتقنياته كعمليات ذهنية وتطبيقية التي نستعملها ونوظفها لتنشيط

 جماعة ما

   تقنيات ووسائل التنشيط البيداغوجي:

 عنــد معالجــة أي موضــوع بيئــي يجــب اللجــوء إلــى اســتعمال تقنيــات ومهــارات مختلفــة لتجســيد الموضــوع المعالــج 
علــى شــكل نشــاطات بيداغوجيــة.

  استعمال تقنيات التنشيط البيداغوجية يصل بالمنخرط إلى تطوير وتنمية

 مهاراته وقدراته المكتسبة.

 من التقنيات والوسائل المستعملة:

 الرسم والتلوين:

 تعريف القيم الجمالية والفنية لمكونات البيئة والعمل على تطويرها بأفكار مبدعة. 

تنمية الذوق الفني، الناحية العاطفية والوجدانية الذي يساعد على رفاهة الحس والتكيف 

مع البيئة المحيطة.  

اكتشاف التالميذ الموهوبين فنيا ورعايتهم وتنمية قدراتهم.

 األشغال اليدوية »الرسكلة«:

 يتعلم المنخرط استثمار مهاراته اليدوية والفكرية.

 تثمين النفايات “ ورق، كرتون، بالستيك...إلخ“ وإعادة استغاللها في أشياء مفيدة.

 يتعلم المنخرط فرز النفايات، والتعرف على أنواعها وتصنيفها. 

 اكتشاف الطبيعة، التعرف عليها، فهم العالقات واألنظمة المتواجدة فيها من أجل احترامها.

 البـسـتنـة:

 يقوم المنخرط بغرس النباتات واالعتناء بها و التعرف على أصنافها المختلفة و فوائدها.

 إنشاء مساحات خضراء وحدائق مدرسية.

 تنمية الناحية الجمالية لدى الطفل.  

 التعرف على مختلف أدوات البستنة وكيفية استعمالها.

 توطيد العالقة بين المنخرطين والنباتات.

الخرجات الميدانية :

 توثق الصلة بين  المنخرط والبيئة، وتعتبر جزء أساسي متكامل مع  العمل النظري.

 فبعد االنتهاء من التكوين في الورشات البيئية، يستحسن رؤية ورصد الظواهر واألنظمة

البيئية المختلفة عن قرب وفي أرض الواقع.

خصائصها :

 الرحلة التعليمية ليست للمتعة أو الترفيه فقط، ولكن هدفها األساسي تعليمي تربوي.

 ارتباط الرحلة بالعمل النظري ارتباطا وثيقا.

 التنظيم،التعاون و المشاركة االيجابية.
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 المعارض البيئية:

والتــي يتــم إنجازهــا مــن طــرف المنشــط أو المنســق و المنخرطيــن و شــركاء النــادي األخضــر، حيــث تظــم 
حوصلــة لجميــع نشــاطات النــادي )رســومات، أشــغال يدويــة، بحــوث...( وتعــرض فــي ركــن خــاص  أو محــل 

النــادي األخضــر. كمــا يشــارك بهــا النــادي فــي جميــع التظاهــرات والملتقيــات التــي تهتــم بالبيئــة لتحســيس المجتمــع 
ــير  ــة تفس ــة وكيفي ــدان البيئ ــي مي ــة االتصــال ف ــل كيفي ــم الطف ــات وتعل ــل الورش ــراز عم ــادي، إب ــاطات الن ــة نش بأهمي

الظواهــر البيئيــة وشــرحها.

االفتة الموضوعية:

تعتبــر وســيلة بيداغوجيــة تحسيســية، وهــي بمثابــة دعــم بيداغوجــي مــن أجــل تحقيــق نشــاط معيــن أو دراســة لموضــوع مــا، وذلــك بعــد 
إجــراء بحــث حــول موضــوع بيئــي معيــن.

تحتوي الالفتة على: نصوص وفقرات، رسومات توضيحية، صور حقيقية،نصائح وإرشادات...

تعلق الالفتة في ساحة المؤسسة حتى يتسنى للجميع مشاهدتها ومعاينتها. 

الجريدة أوالمجلة:

هــي وســيلة إعالميــة تصمــم مــن طــرف المنخرطيــن، وتكــون لصالــح المجتمــع المدنــي بصفــة عامــة، هدفهــا التعريــف والتحســيس بالمشــاكل 
البيئيــة المحليــة والحلــول المقترحــة، وإشــراك المجتمــع فــي مختلــف القضايــا البيئية.

تكون الجريدة فصلية، شهرية أو سنوية ويتم المصادقة عليها من طرف مكتب النادي.

التحقيق:

يتــم تســليط الضــوء علــى أحــد المشــاكل البيئيــة المحليــة، عــن طريــق تحقيــق صحفــي، يقــوم بــه المنخرطــون حيــث يتولــى كل منهــم مهمــة 
معينــة: بحــث ميدانــي ،التقــاط صور،ســبر آراء،دراســة موضوعيــة، أخــذ عينــات، تصويــر فيلــم وثائقــي...

في األخير تجمع كل هذه المعلومات في تقرير شامل يمثل المشكلة البيئية المدروسة.
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 المسرح البيئي:

- تنمية الشخصية وتطوير روح العمل الجماعي لدى األفراد.

- يمكن أن يقوم بها التالميذ داخل القسم فهي تسمح لهم بإبداء آرائهم والتعبير عن ذواتهم بكل حرية.

- معالجة المواقف وتغيير السلوكيات ونشر الوعي المعرفي في قالب مسرحي تمثيلي.

- التعرف واستعمال مختلف تقنيات المسرح )الميم، المونولوج...(.

 القصة، الرواية واألنشودة البيئية:

هــي تقنيــات أدبيــة، تقــدم بطريقــة مســلية وترفيهيــة وتعالــج مواضيــع بيئيــة معينــة، إذ يتعلــم المنخــرط اســتخدام تقنيــات االتصــال 
)حــوار، مناقشــة...( وتبليــغ الرســالة.

حمالت تحسيسية وتطوعية:

ــك  ــة، وذل ــة وتربوي ــام بحمــالت تحسيســية تعليمي ــة للقي ــة، واســتغالل المناســبات المختلف ــة المرتبطــة بالبيئ ــة والوطني ــام العالمي ــاء األي إحي
ــف...  ــة: تشــجير، تنظي ــام بحمــالت تطوعي ــاء...أو القي ــات ، الشــجرة، الم ــن: النفاي ــار موضــوع معي باختي

الورشات الموضوعية:

ــر المناخــي،  ــة، التغي ــات، الطاق ــم تصنيــف الورشــات كل حســب موضوعهــا: المــاء، النفاي ــادي، يت ــة للن ــع األنشــطة البيداغوجي ــراء وتنوي إلث
ــة المســتدامة،  ــة، التنمي ــة النحــل، المزرعــة البيولوجي ــر، تربي ــة العصافي ــة والطبيعــة، تربي ــة، المدين ــة، األنظمــة البيئي ــة الطبيعــة، التغذي حماي

ــات المتجــددة... الطاق

مالحظة: تضاف ورشات موضوعية أخرى حسب النظام البيئي المحلي.

المتابعة والتقييم :  8

 بعد تنصيب النوادي الخضراء يقوم المعهد الوطني للتكوينات البيئية ب:

التكوين:

إجراء دورة تكوينية لمنشطي النوادي الخضراء في عدة مجاالت:

التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة:

·  اكتشاف وفهم القيم التربوية، والتحديات والقضايا من خالل التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة. 

·  اكتشاف المناهج  ومختلف الوسائل المستعملة في التربية البيئية. 

تقنيات تنصيب وتنشيط النوادي الخضراء:

تعميم عملية تنصيب النوادي الخضراء على مستوى مختلف القطاعات بطريقة موحدة وفعالة.  ·

ضرورة تكوين منشطي النوادي الخضراء لضمان إشراك المنخرطين في االهتمامات البيئية.   ·

تقنيات البستنة مع األطفال:

تفعيل المعارف وتقنيات البستنة من منظور التنمية المستدامة.  ·

المسرح األخضر:

تعزيز قدرات المنشطين في كتابة وتركيب قطع مسرحية، تحتوي عل رسائل بيئية.  ·

نقل الرسالة البيئية بين األطفال من خالل لفتة، تعابير الوجه أو التعبير الفني)الميم(،   ·

وذلك باختيار موضوعات العروض المسرحية من الواقع المحلي. 

إجراء تكوين للمنخرطين من خالل مختلف الورشات البيداغوجية.
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المتابعة:

ــى  ــادي واإلطــالع عل ــن طــرف الن ــاريع المنجــزة م ــة المش ــة، لمتابع ــة المعني ــى المؤسس ــل إل ــك بالتنق وذل
مختلــف المراحــل التــي مــر بهــا المشــروع قصــد إعطــاء التوجيهــات الالزمــة للمنشــط والمنخــرط إلنجــاح هــذا 

األخيــر، باإلضافــة إلــى زيــارة المحــل الخــاص بالنــادي لمعاينــة التطــورات التــي حصلــت.

مالحظة: كل نادي مطالب بتحرير تقرير عمل دوري يضم بطاقات تقنية لمختلف النشاطات والمشاريع المنجزة.

التقييم:

يتم التقييم عبر مرحلتين:

تقييم المنشطين:

وذلــك ببرمجــة حصــة عمــل مــع المنشــطين يتــم مــن خاللهــا مــأ االســتمارات الخاصــة بملــف التقييــم ثــم مناقشــة التقاريــر المقدمــة 
حــول مختلــف نشــاطات النــوادي، وطــرح الحلــول المناســبة مــع إعطــاء التوجيهــات الالزمــة الســتدراك المشــاكل والعراقيــل.

تقييم النشاطات: 

مــن خــالل تنظيــم يــوم تقييمــي، يعــرض فيــه األطفــال مختلــف نشــاطاتهم، وتقــوم لجنــة خاصــة بمعاينــة هــذه النشــاطات الختيــار أحســن النــوادي 
علــى المســتوى المحلــي وتحفيزهــم بجوائــز رمزيــة ممــا يخلــق جــوا تنافســيا و حماســيا فيمــا بينهــا، باإلضافــة إلــى تبــادل المعــارف و الخبــرات 

بيــن مختلــف النــوادي المنصبــة. 

تفعيل النادي األخضر :

من أجل ضمان استمرارية النادي األخضر، يتم في بداية كل سنة دراسية تجديد قائمة أعضاء مكتب النادي والمنخرطين.

خالصة :  09

 النــادي األخضــر هــو الوســيلة األنجــع لتحقيــق التربيــة البيئيــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة مــن خــالل ترســيخ ثقافــة بيئيــة فــي أوســاط األطفــال 
والشباب.

 مــن خــالل هــذا الملــف حاولنــا عــرض مختلــف التقنيــات، الوســائل واألدوات الــالزم إتباعهــا لتســهيل عمليــة تســيير النــادي بغيــة الوصــول إلــى 
األهــداف المرجــوة وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

 قال المفكر اإلنساني الكبير ابن خلدون :

ــكات – المواهــب – وعلــى حســب  ” التعليــم فــي الصغــر، أشــد رســوخا. وهــو أصــل لمــا بعــده، ألن الســابق األول للقلــوب، كاألســاس للمل
األســاس و أســاليبه يكــون حــال مــا يبنــى عليــه“ 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

) إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل ( 

إعتماد النادي األخضر
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 المادة 01: يؤسس المصرحون المبنية أسماؤهم أدناه، نادي أخضر على مستوى المؤسسة المعنية.

     االسم واللقب      بلدية اإلقامة     الوالية                             االسم واللقب      بلدية اإلقامة     الوالية
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-يتم ذكر أسماء وألقاب كل األعضاء التسعة )09( المؤسسون للنادي األخضر. 

البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب األول

 الفصل األول

أحكام عامة

التسميــــــــة – الموضــع – الهـــــدف – المقـــــر

المادة 02: تسمية النادي األخضر: )اإلشارة إلى التسمية الكاملة والدقيقة للنادي والمؤسسة المنصب بها النادي(

.............................................................................................................................................................................

المــادة 03: يحــدد نشــاط النــادي بدقــة )ثقافــي- بيئــي- تربوي(حيــث يشــترك المنخرطــون فــي تســخير معارفهــم بصفــة تطوعيــة ولغــرض غيــر 
مربــح مــن أجــل ترقيــة نشــاطات النــادي وضمــان اســتمرار يتــه وتشــجيعه فــي إطــار الصالــح العــام للمؤسســة.

المادة 04:   يهدف النادي أساسا إلى:

-اكتساب المعرفة من خالل مساعدة المنخرط على اكتشاف محيطه المباشر و األعمال التي يجب أن يقوم بها لصالح بيئته.

-اكتســاب المعرفــة الفعليــة مــن خــالل تشــجيع المنخــرط علــى أن يصبــح عنصــرا فعــاال فــي مجتمعــه وأن يعمــل جاهــدا فــي حــل المشــكالت 
البيئيــة المحيطــة بــه.

-اكتساب المعرفة السلوكية من خالل تحلي المنخرطين بالسلوكات البيئية الجديدة التي تكرس الحفاظ على البيئة.

المادة 05: يكون مقر النادي كائن ب:)اإلشارة إلى العنوان الكامل للمؤسسة المنصب بها النادي األخضر(

...............................................................................................................................

المــادة 06: يســمح للنــادي األخضــر بإصــدار ونشــر نشــريات ومجــالت ووثائــق إعالميــة ومطويــات لهــا عالقــة بهــدف النــادي فــي ظــل احتــرام 
المؤسســة التربويــة التابــع لهــا، علــى أن يكــون البيــان الرئيســي محــررا باللغــة العربيــة.

الفصل الثاني

- شروط وكيفيات انضمام وانسحاب األعضاء المنخرطين وواجباتهم وحقوقهم –

المادة 07: يتكون النادي من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين.

اعتماد النادي األخضر



المادة 08: زيادة على الشروط المنصوص عليها، يجب أن يكون العضو الناشط ينتمي إلى المؤسسة المنصب بها نادي أخضر.

المادة 09: يتم االنضمام إلى النادي بموافقة مكتب النادي، تثبت صفة العضو بمنح بطاقة االنخراط.

المادة 10: تفقد صفة العضو في النادي لأسباب التالية:

- استقالة العضو المنخرط من المؤسسة.

- الوفاة.

-انتقال العضو المنخرط من طور إلى آخر بالنسبة للمؤسسات التعليمية.

- أسباب أخرى )توضح بدقة(. 

المادة 11: كل عضو له حق في التصويت والترشح على جميع مستويات النادي.

البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الثاني

- تنظيم وتسيير أجهزة النادي-

يضم النادي مكتب ومنخرطون وأصدقاء النادي.

الفصل األول

- مكتب النادي -

المادة 12: يقود النادي مكتب متكون من: )اإلشارة إلى االسم واللقب والوظيفة(

1- منسق:...............................................................،..............................................................................................

مساعد أول: .................................................،..............................................................................................  

مساعد ثاني: .................................................،.............................................................................................  

2- مسؤول التنظيم واإلدارة:...........................................،.............................................................................................

3- مسؤول الوسائل والمالية:..........................................،.............................................................................................

4- مسؤول اإلعالم:......................................................،.............................................................................................

5- فريق التنشيط:........................................................،.............................................................................................

.............................................................................................،...............................................................................

.............................................................................................،...............................................................................

المادة 13:  المنسق هو المسؤول األول على النادي، وهو مكلف بما يلي :

- تمثيل النادي األخضر و تأطيره .

- المصادقة على جميع الوثائق اإلدارية المتعلقة بالنادي.

- تسطير برنامج العمل السنوي للنادي.

- تنشيط عمل مكتب النادي.



- إعداد تقارير حول أعمال ونشاطات النادي كل نصف سنة )ترسل التقارير إلى الهيئة المنصبة(.

المــادة 14: يقــوم المنســق بتعييــن مســاعدين)02( وذلــك لمســاعدته فــي تأديــة مهامــه ولضمــان ســيرورة النــادي فــي حالــة تعــذره عــن القيــام 
بمهامــه ألي ســبب مــن األســباب. 

المادة 15: يعين المنسق مسؤول التنظيم واإلدارة ، وهو مكلف بما يلي:

- اإلشراف على كل األمور اإلدارية واالجتماعات والوثائق واألرشيف ونظام العمل بالنسبة للنادي األخضر.

المادة 16: يعين المنسق مسؤول الوسائل والمالية، وهو مكلف بما يلي:

- يتولى كل المعامالت المالية ) بيع وشراء( من أجل توفير األدوات الالزمة للنادي.

- اإلشراف العام على جرد وإحصاء وسائل وممتلكات النادي. 

المادة 17: يعين المنسق مسؤول اإلعالم، وهو مكلف بما يلي:

- التعريف بمختلف نشاطات النادي وإدماجه في الحياة اإلجتماعية.

- خلق فضاءات إعالمية لتحسيس المواطنين من خالل االستعانة بمختلف وسائل اإلعالم.

المادة 18: يعين المنسق فريق تنشيط النادي:

- يظم أشخاص مؤهلين وقادرين على تقديم دعم فكري ومعنوي للمنخرطين.

- كل شخص يقوم بتنشيط الورشات على حسب اختصاصه.

الفصل الثاني

- المنخرطون –

المادة 19: مجموعة من األفراد تحصلوا على عضوية النادي من خالل انخراطهم فيه بصفة تطوعية.

المادة 20: على أعمار المنخرطين أن تكون متقاربة لتشكيل عدة أفواج،ودمج مختلف المستويات االجتماعية والثقافية.

الفصل الثالث

- أصدقاء النادي –

المادة 21:يمثلون الشخصيات البارزة محليا.

المادة 22:خلق عالقات متعددة مع شركاء اقتصاديين وتجاريين بالمنطقة.

المادة 23:يعتبر كل صديق الراعي الرسمي للنادي )ممول(.

المادة 24:يوقع صديق النادي على تعهد بينه وبين مكتب النادي.



البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

- أحكام ختامية-

المادة 25:تبلغ الهيئة المنصبة بكل التعديالت التي تطرأ على هذا التعهد.

 المادة 26:يبين النظام الداخلي للنادي بصفة عامة وخاصة.

المكان:................................................                  التاريخ:...............................................

                         ممثل عن اإلدارة                                                                            مدير )رئيس( المؤسسة

                        اإلسم واللقب والتوقيع                                                                      اإلسم واللقب والتوقيع   

مالحظة:تسلم نسخة أصلية لكل من الجهتين.




