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LLIISSTTEE  DDEESS  SSIIGGLLEESS  EETT  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  

  

AAEE  AAccaaddéémmiiee  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  

AAMMEE  AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  MMèèrreess  dd’’EEllèèvvee  

AAPPEE  AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  PPaarreennttss  dd’’EEllèèvvee  

BBIIMM  BBaannqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  MMaallii  

CCAA  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

CCAAPP  CCeennttrree  dd’’AAnniimmaattiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee  

CCaappDDHH  CCeennttrree  dd’’AAssssiissttaannccee  eett  ddee  PPrroommoottiioonn  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  

CCPP  CCoonnsseeiilllleerr  PPééddaaggooggiiqquuee  

CCGGSS  CCoommiittéé  ddee  GGeessttiioonn  SSccoollaaiirree  

DDAAEE  DDiirreecctteeuurr  dd’’AAccaaddéémmiiee  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  

DDCCAAPP  DDiirreecctteeuurr  dduu  CCeennttrree  dd’’AAnniimmaattiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee  

DDNNEEFF  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  FFoonnddaammeennttaall  

DDNNEENN  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall  

DDNNPP  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  PPééddaaggooggiiee  

EECCMM  EEdduuccaattiioonn  CCiivviiqquuee  eett  MMoorraallee  

EEDDPP  EEccoollee  ddee  llaa  PPaaiixx  ddee  GGrreennoobbllee  

FFSSDD  FFoonndd  SSoocciiaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  

GGAARR  GGeessttiioonn  AAxxééee  ssuurr  lleess  RRééssuullttaattss  

IINNAAGGEEFF  IInnssttiittuutt  AAffrriiccaaiinn  ddee  GGeessttiioonn  eett  ddee  FFoorrmmaattiioonn  

OONNGG  OOrrggaanniissaattiioonn  NNoonn  GGoouuvveerrnneemmeennttaallee  

OORRFFEEDD  OOrrggaanniissaattiioonn  ppoouurr  llaa  RRééfflleexxiioonn,,  llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ll’’EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  

DDéémmooccrraattiiee  eett  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  

PPTTFF  PPaarrtteennaaiirree  TTeecchhnniiqquuee  eett  FFiinnaanncciieerr  

SSCCAACC  SSeerrvviiccee  ddee  CCooooppéérraattiioonn  eett  dd’’AAccttiioonn  CCuullttuurreellllee  
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RREESSUUMMEE  AANNAALLYYTTIIQQUUEE  

LLee  pprroojjeett  ««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  PPaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  VViivvrree--eennsseemmbbllee  »»  àà  ééttéé  iinniittiiéé  

ppaarr  llee  CCeennttrree  dd’’AAssssiissttaannccee  eett  ddee  PPrroommoottiioonn  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  ((CCaappDDHH))  eett  

ll’’EEccoollee  ddee  llaa  PPaaiixx  ((EEDDPP))  ddee  GGrreennoobbllee  ((FFrraannccee))  eenn  lliieenn  ééttrrooiitt  aavveecc  llaa  DDiirreeccttiioonn  

NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall  ((DDNNEENN))..  LLee  ccooûûtt  ttoottaall  dduu  pprroojjeett  ss’’ééllèèvvee  àà  

3355  555588  225500  FF  CCFFAA  oobbtteennuu  ssuurr  uunn  ccooffiinnaanncceemmeenntt  dduu  FFoonnddss  SSoocciiaall  ddee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  ((FFSSDD))  dduu  SSeerrvviiccee  ddee  CCooooppéérraattiioonn  eett  dd’’AAccttiioonn  CCuullttuurreellllee  ddee  

ll’’AAmmbbaassssaaddee  ddee  FFrraannccee  àà  hhaauutteeuurr  ddee  6688,,1122%%,,  ddee  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD,,1199,,9999%%    eett  dduu  

CCaappDDHH,,  1111,,8888%%..  

LL’’oobbjjeeccttiiff  dduu  pprroojjeett  eesstt  ddee::  ««  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  eeffffoorrttss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  ppaaiixx  

dduurraabbllee  aauu  MMaallii,,  eenn  ppeerrmmeettttaanntt  aauuxx  eennffaannttss  ddee  55  àà  1133  aannss  ddee  ddéévveellooppppeerr  ddeess  

aattttiittuuddeess  eett  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  rreessppeeccttuueeuuxx  ddeess  pprriinncciippeess  dduu  vviivvrree--

eennsseemmbbllee,,  ddee  llaa  ccuullttuurree  ddee  ppaaiixx  eett  dduu  cciivviissmmee  eenn  pprreennaanntt    eenn  ccoommppttee  ll’’eennffaanntt  

ddaannss  ssoonn  ccoonntteexxttee,,  iinncclluuaanntt  àà  llaa  ffooiiss  ll’’ééccoollee,,  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ffaammiilliiaall  eett  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree»»..  LLee  pprroojjeett  ddoonntt  llaa  dduurrééee  dd’’eexxééccuuttiioonn  eesstt  ddee  2244  mmooiiss  

ccoommpprreenndd  qquuaattrree  pphhaasseess  ddee  ssiixx  mmooiiss  cchhaaccuunnee  qquuii  ssoonntt  ::  11--  iinniittiiaallee,,  22--  

rréégguullaattiioonn,,  33__  ééllaarrggiisssseemmeenntt,,  44--  ccoonnffiirrmmaattiioonn..  IIll  ccoouuvvrree  sseepptt  ((0077))  CCAAPP  ddeess  

AAccaaddéémmiieess  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  KKaattii  eett  ddee  BBaammaakkoo  RRiivvee  GGaauucchhee..  

LL’’oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ddee  ccee  rraappppoorrtt  eesstt  dd’’aapppprréécciieerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddeess  ssiixx  ((0066))  pprreemmiieerrss  mmooiiss  ((JJaannvviieerr  àà  JJuuiinn  22001166))  dduu  pprroojjeett  

ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  aappppeellééee  IINNIITTIIAALLEE  aaffiinn  ddee  ffoouurrnniirr  aauuxx  

aacctteeuurrss  ccllééss  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  pprrooggrrèèss  rrééaalliissééss..  EEllllee  ddeevvrraa  ffaaiirree  rreessssoorrttiirr  lleess  

aaccqquuiiss,,  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  eett  lleess  lleeççoonnss  aapppprriisseess  ppoouurr  ddéébboouucchheerr  ssuurr  ddeess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  nnaattuurree  àà  mmiieeuuxx  ggaarraannttiirr  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  

àà  llaa  ffiinn  dduu  pprroojjeett..  
  

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  pphhaassee  iinniittiiaallee  dduu  pprroojjeett  ééttaaiieenntt  cceennttrrééeess  aauuttoouurr  ddee  ::  ((ii))  

ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  àà  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  ppaaiixx  aaddaappttéé  

aauu  ccoonntteexxttee  ssoocciiooccuullttuurreell  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  mmaalliieenn  ;;  ((iiii))  pprroodduuccttiioonn  dd’’oouuttiill  ((iiiiii))  

llaanncceemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  ;;  ((iivv))  ffoorrmmaattiioonnss  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  

ppééddaaggooggiiqquuee  ;;  ((vv))  aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ddaannss  lleess  ééccoolleess  ;;  ((vvii))  

mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddeess  eennffaannttss  ;;  ((vviiii))  rrééaalliissaattiioonn  

dd’’éémmiissssiioonnss  rraaddiioopphhoonniiqquueess  ;;  ((vviiiiii))  ssuuiivvii  eett  éévvaalluuaattiioonn..  
  

AAuu  tteerrmmee  ddee  ssiixx  mmooiiss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss,,  llee  pprroojjeett  aa  eennrreeggiissttrréé  lleess  

rrééssuullttaattss  nnoottooiirreess  rrééccaappiittuullééss  eett  cciittééss  ccii--ddeessssoouuss  ::  
  

  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  oobbjjeeccttiiff  ppaaiixx--MMaallii  »»  qquuii  ccoommpprreenndd  ddeess  iimmaaggeess,,  uunn  

gguuiiddee  ppoouurr  eennsseeiiggnnaanntt  eett  uunn  mmoodduullee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  aaddaappttéé  aauuxx  

rrééaalliittééss  ssoocciiooccuullttuurreelllleess  eett  ppééddaaggooggiiqquueess  mmaalliieennss  ;;  

  CCiinnqq  ((55))  ffoorrmmaatteeuurrss  nnaattiioonnaauuxx  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  

ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall  ffoorrmmééss  ;;  

  DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD,,  ddee  ll’’IINNAAGGEEFF  eett  dduu  CCaappDDHH  oonntt  ééttéé  

ffoorrmmééss  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx--MMaallii  »»  ;;  

  DDeeuuxx  ((22))    aaggeennttss  ddeess  AAccaaddéémmiieess  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  KKaattii  eett  ddee  

BBaammaakkoo  RRiivvee  GGaauucchhee  ffoorrmmééss  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ;;  
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  QQuuaattrree  ((44))  CCoonnsseeiilllleerrss  PPééddaaggooggiiqquueess  ddeess  CCAAPP  ddee  KKaattii  eett  ddee  BBaannccoonnii  

ffoorrmmééss  ;;  

  QQuuaarraannttee  ((4400))  eennsseeiiggnnaannttss  ddoonntt  ddiixx  ((1100))  DDiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoolleess  ddeess  CCAAPP  

ddee  BBaannccoonnii  eett  ddee  KKaattii  ffoorrmmééss  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  

««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  ;;  

    QQuuaarraannttee--hhuuiitt  ((4466))  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ddeess  ééccoolleess  ppaarrtteennaaiirreess  iinnffoorrmmééss,,  

sseennssiibbiilliissééss  eett  mmoobbiilliissééss  aauuttoouurr  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  

vviivvrree--eennsseemmbbllee  ;;  

  TTrreennttee  ((3300))  ccllaasssseess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  

ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  vviivvrree--eennsseemmbbllee  ;;  

  11553300  ééllèèvveess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  ddeess  eennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  

aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  vviivvrree--eennsseemmbbllee  ;;  

  UUnnee  ((11))  ccéérréémmoonniiee  iinntteerrssccoollaaiirree  oorrggaanniissééee  àà  KKaattii  ;;  

  DDeeuuxx  ((22))  éémmiissssiioonnss  rraaddiioopphhoonniiqquueess  eennrreeggiissttrrééeess  eett  ddiiffffuussééeess  àà  KKaattii  eett  àà  

BBaammaakkoo  ;;  

  

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  mmaajjeeuurrss  pprréévvuuss  dduurraanntt  cceettttee  pphhaassee  dduu  pprroojjeett  oonntt  ééttéé  aatttteeiinnttss  eett  

ssaa  ppeerrffoorrmmaannccee  gglloobbaallee  eesstt  ssaattiissffaaiissaannttee..  

  

LLee  pprroojjeett,,  bbiieenn  qquu’’iill  ssooiitt  àà  sseess  ¼¼  ddee  rrééaalliissaattiioonn,,  aa  ppeerrmmiiss  gglloobbaalleemmeenntt  ddee  

ddéévveellooppppeerr  uunn  oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuurr  llaa  ppaaiixx,,  llee  cciivviissmmee  eett  llee  vviivvrree--eennsseemmbbllee,,  

ddee  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  aacctteeuurrss  ddee  

ll’’ééccoollee  aauu  pplluuss  ggrraanndd  bbéénnééffiiccee  ddeess  ééccoolliieerrss  mmaalliieennss,,  pprréécciisséémmeenntt  cceeuuxx  ddeess  

CCAAPP  ddee  KKaattii  eett  ddee  BBaannccoonnii  àà  ccee  ssttaaddee..  

LL’’eexxééccuuttiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  aa,,  cceeppeennddaanntt,,  ssoouuffffeerrtt  ddee  

ccoonnttrraaiinntteess  lliiééeess  aauu  cchhaannggeemmeenntt  dd’’hhoorraaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  ééccoolleess  ppeennddaanntt  

llaa  ppéérriiooddee  ddee  ggrraannddee  cchhaalleeuurr  eett  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss  eett  eexxaammeennss  

ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’aabboorrdd  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eett  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pphhaassee  iinniittiiaallee  dduu  pprroojjeett  qquuii  ééttaaiitt  pprréévvuuee  ppoouurr  ffiinn  jjuuiinn  sseerraa  

rreeppoorrttééee  ppoouurr  llee  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett..  EEnnssuuiittee,,  llaa  ccéérréémmoonniiee  iinntteerrssccoollaaiirree,,  pprréévvuuee  àà  

BBaannccoonnii,,  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  êêttrree  eexxééccuuttééee  àà  ccaauussee  ddee  llaa  nnoonn--ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  

eennsseeiiggnnaannttss  eett  ddeess  ééllèèvveess  dduuee  àà  lleeuurr  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  

eexxaammeennss..  

EEnn  oouuttrree,,  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  pprroottooccoollee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  qquuii  ddééffiinniitt  llee  

ccaaddrree  ddee  ttrraavvaaiill  eennttrree  llee  CCaappDDHH,,  llaa  DDNNEENN  eett  lleess  AAccaaddéémmiieess  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  

ddee  KKaattii  eett  ddee  BBaammaakkoo  RRiivvee  GGaauucchhee  aa  pprriiss  aasssseezz  ddee  rreettaarrdd  ddûû  àà  llaa  lleenntteeuurr  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmêêmmee  ssii  eellllee  nn’’aa  aauuccuunneemmeenntt  jjoouuéé  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  dduu  pprroojjeett..  

CCeettttee  ppéérriiooddee,,  llaa  pphhaassee  ppiilloottee  dduu  pprroojjeett,,  sseerraa  mmiissee  ééggaalleemmeenntt  àà  pprrooffiitt  ppoouurr  

pprrééppaarreerr  sseerreeiinneemmeenntt  eett  eeffffiiccaacceemmeenntt  llaa  sseeccoonnddee  pphhaassee  dduu  pprroojjeett  aappppeellééee  

pphhaassee  ddee  rréégguullaattiioonn  eenn  aamméélliioorraanntt  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»..  EEllllee  

ddooiitt  iimmpplliiqquueerr  ddaavvaannttaaggee  lleess  aauuttoorriittééss  ssccoollaaiirreess,,  ppoolliittiiqquueess,,  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  

ccoouuttuummiièèrreess  ddaannss  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  mmeessssaaggeess  ddee  ppaaiixx..  

  

DDeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  mmaajjeeuurreess  oonntt  ééttéé  ffoorrmmuullééeess  ddaannss  llee  pprroojjeett  ::  

  EEtteennddrree  lleess  aaccttiioonnss  dduu  pprroojjeett  àà  uunn  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  MMaalliieennss  ;;  
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  PPrreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  ééccoolleess  pprriivvééeess  eett  lleess  mmeeddeerrssaass  ;;  

  FFoouurrnniirr  lleess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ddee  ddooccuummeennttss  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  lleeuurr  

iimmpplliiccaattiioonn  eennttiièèrree  ddaannss  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  

eett  aauu  vviivvrree--eennsseemmbbllee  ;;  

  EEtteennddrree  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ;;  

  AAggrraannddiirr  lleess  ppaannnneeaauuxx  ((iimmaaggeess))  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  

PPaaiixx  »»  ;;  

  PPllaanniiffiieerr  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  dduu  ccaalleennddrriieerr  ddeess  

éévvaalluuaattiioonnss  eett  eexxaammeennss  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee..  
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IINNTTRRDDUUCCTTIIOONN  

LLee  MMaallii,,  aavveecc  uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddee  pplluuss  ddee  1144  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  ddoonntt  6600%%  oonntt  

mmooiinnss  ddee  1188  aannss  ((22001100)),,  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  ddeeppuuiiss  22001122  àà  ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  ggrraavveess  

ccrriisseess  ddee  ssoonn  hhiissttooiirree  aayyaanntt  eennttrraaîînnéé  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  mmaassssiiffss  ddee  

ppooppuullaattiioonnss,,  ddeess  vviioollaattiioonnss  ggrraavveess  ddeess  DDrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee,,  uunn  cchhoocc  mmoorraall  ttrrèèss  

pprrooffoonndd,,  ddee  llaa  ddééssoollaattiioonn  eett  ddee  ll’’iinnddiiggnnaattiioonn  mmeettttaanntt  àà  mmaall  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  

ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee..  

AAiinnssii,,  iill  ss’’aavvéérraaiitt  nnéécceessssaaiirree  ddee  mmoobbiilliisseerr  lleess  ffoorrcceess  vviivveess  ddee  llaa  nnaattiioonn  eett  lleess  

ppaarrtteennaaiirreess  dduu  ppaayyss  aaffiinn  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  

rrééccoonncciilliiaattiioonn  eennttrree  MMaalliieennss..  

CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee,,  ddeeppuuiiss  22001144,,  llee  CCeennttrree  dd’’AAssssiissttaannccee  eett  ddee  

PPrroommoottiioonn  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  ((CCaappDDHH))  eett  ll’’EEccoollee  ddee  llaa  PPaaiixx  ((EEDDPP))  ddee  

GGrreennoobbllee  ((FFrraannccee))  eenn  lliieenn  ééttrrooiitt  aavveecc  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  

ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall  ((DDNNEENN)),,  oonntt  iinniittiiéé  uunn  pprroojjeett  iinnttiittuulléé  ««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  

ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  vviivvrree  eennsseemmbbllee  »»..  

CCee  pprroojjeett  ddoonntt  llaa  dduurrééee  dd’’eexxééccuuttiioonn  eesstt  ddee  2244  mmooiiss  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ddee  ::  

««  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  eeffffoorrttss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  ppaaiixx  dduurraabbllee  aauu  MMaallii,,  eenn  

ppeerrmmeettttaanntt  aauuxx  eennffaannttss  ddee  55  àà  1133  aannss  ddee  ddéévveellooppppeerr  ddeess  aattttiittuuddeess  eett  ddeess  

ccoommppoorrtteemmeennttss  rreessppeeccttuueeuuxx  ddeess  pprriinncciippeess  dduu  vviivvrree--eennsseemmbbllee,,  ddee  llaa  ccuullttuurree  

ddee  ppaaiixx  eett  dduu  cciivviissmmee  eenn  pprreennaanntt    eenn  ccoommppttee  ll’’eennffaanntt  ddaannss  ssoonn  ccoonntteexxttee,,  

iinncclluuaanntt  àà  llaa  ffooiiss  ll’’ééccoollee,,  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ffaammiilliiaall  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree»»..  IIll  

ccoouuvvrree  sseepptt  ((0077))  CCAAPP  ddeess  aaccaaddéémmiieess  ddee  KKaattii  eett  ddee  BBaammaakkoo  RRiivvee  GGaauucchhee..  

IIll  eesstt  ccoo--ffiinnaannccéé  ppaarr  llee  FFoonnddss  SSoocciiaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((FFSSDD))  dduu  SSeerrvviiccee  ddee  

CCooooppéérraattiioonn  eett  dd’’AAccttiioonn  CCuullttuurreellllee  ddee  ll’’AAmmbbaassssaaddee  ddee  FFrraannccee,,  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD  

eett  llee  CCaappDDHH..  

CCee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt  eesstt  bbaasséé  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  pphhaassee  iinniittiiaallee  dduu  pprroojjeett..  IIll  aa  

ééttéé  ééllaabboorréé  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  rraappppoorrttss  dd’’aaccttiivviittééss,,  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  ddeess  aanniimmaattiioonnss  

ddaannss  lleess  ééccoolleess  aaiinnssii  qquuee  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeccuueeiilllliieess  aauupprrèèss  ddeess  aacctteeuurrss,,  

ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  pprroojjeett  aauu  ccoouurrss  ddeess  mmiissssiioonnss  ddee  tteerrrraaiinn  

ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  pprroojjeett..  
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PPRREEMMIIEERREE  PPAARRTTIIEE  ::  RRAAPPPPOORRTT  NNAARRRRAATTIIFF    

AAvvaanntt  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess,,  nnoouuss  aalllloonnss  ffaaiirree  uunn  rraappppeell  ddeess  

pprriinncciippaauuxx  oobbjjeeccttiiffss  eett  rrééssuullttaattss  dduu  pprroojjeett..    

II..  RRAAPPPPEELL  DDUU  PPRROOJJEETT  

  

11..11..  OObbjjeeccttiiffss  ::  

  

11..11..11..  OObbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ::  

  

CCee  pprroojjeett  ppeerrmmeettttrraa  ddee  llaanncceerr  uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  ccuullttuurree  

ddee  llaa  ppaaiixx  aauu  MMaallii  qquuii  pprreennnnee  eenn  ccoommppttee  ll’’eennffaanntt  ddaannss  ssoonn  ccoonntteexxttee  gglloobbaall,,  

iinncclluuaanntt  àà  llaa  ffooiiss  ll’’ééccoollee  eett  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddaannss  llee  bbuutt  

dd’’aalllleerr  vveerrss  uunnee  aapppplliiccaattiioonn  ggéénnéérraalliissééee  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrééggiioonnss  dduu  MMaallii,,  

ppoouurr  llee  bbéénnééffiiccee  dduu  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’ééccoolliieerrss  MMaalliieennss..  

11..11..22..  OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  ::  

  

  CCoonnssttiittuueerr  uunn  oouuttiill  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  ppaaiixx  aaddaappttéé  aauu  

ccoonntteexxttee  ccuullttuurreell  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  mmaalliieenn  ;;  
  

  FFoorrmmeerr  ddeess  ffoorrmmaatteeuurrss  eett  eennsseeiiggnnaannttss  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  

ppééddaaggooggiiqquuee  ««  oobbjjeeccttiiff  ppaaiixx  »»  ;;  
  

  SSeennssiibbiilliisseerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddeess  eennffaannttss  ((AAPPEE11,,  AAMMEE22,,  

CCGGSS33))  àà  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»..  
  

11..22..  RRééssuullttaattss  aatttteenndduuss  aauu  nniivveeaauu  qquuaannttiittaattiiff  eett  qquuaalliittaattiiff  
  

LLeess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  dduu  pprroojjeett  qquuii  ffoonnccttiioonnnneerraa  eenn  qquuaattrree  pphhaasseess  ddee  

ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  ddééppllooiieemmeenntt  ssuucccceessssiivveess  ssoonntt  rrééppaarrttiiss  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::  

PPhhaassee  ZZoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn    

PPhhaassee  11  ((IInniittiiaallee))    CCoonncceerrnnee  1100  ééccoolleess  ddeess  CCAAPP  ddee  KKaattii  eett  ddee  

BBaannccoonnii;;  

PPhhaassee  22  ((RRéégguullaattiioonn))  CCoonncceerrnnee  2200  nnoouuvveelllleess  ééccoolleess  ddeess  CCAAPP  ddee  KKaattii  eett  

ddee  BBaannccoonnii  ;;  

PPhhaassee  33  ((EEllaarrggiisssseemmeenntt))    3300  ééccoolleess  ddeess  CCAAPP  ddee  KKaallaabbaann  CCoorroo  eett  ddee  

SSaannggaarreebboouuggoouu  ;;  

PPhhaassee  44  ((CCoonnffiirrmmaattiioonn))      3300  ééccoolleess  ddeess  CCAAPP  ddee  BBaanngguuiinneeddaa,,  

OOuuéélleesssséébboouuggoouu,,  KKaannggaabbaa..  

  

                                                           
1 Association des Parents d’Elèves 
2 Association des Mères d’Elèves 
3 Comité de Gestion Scolaire 
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TTOOTTAALL  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  AATTTTEENNDDUUSS    

AA  LLAA  FFIINN  DDUU  PPRROOJJEETT  
RREESSUULLTTAATTSS  PPAARR  PPHHAASSEE    

PPhhaassee  

11  
PPhhaassee  

22  
PPhhaassee  

33  
PPhhaassee  

44  
TToottaall    

OOuuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  aaddaappttéé  aauu  ccoonntteexxttee  

ssoocciiooccuullttuurreell  mmaalliieenn  
11  --  --  --  11  

CCaaddrreess  dduu  CCaappDDHH  eett  ddee  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD  ssoonntt  ffoorrmmééss  55  --  --  --  55  

FFoorrmmaatteeuurrss  ddee  llaa  DDNNEENN  ssoonntt  ffoorrmmééss  àà  ll’’oouuttiill  55  --  --  --  55  

AAggeennttss  AAEE  ddee  KKaattii  ssoonntt  ffoorrmmééss  àà  ll’’oouuttiill  22  --  --  --  22  

CCoonnsseeiilllleerrss  PPééddaaggooggiiqquueess  ssoonntt  ffoorrmmééss  ((ssooiitt  22//CCAAPP))  44  --  1100  --  1144  

EEnnsseeiiggnnaannttss  ffoorrmmééss  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  4400  8800  112200  112200  336600  

EEllèèvveess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  ssééaanncceess  dd’’aanniimmaattiioonn  22  225500  44  550000  66775500  66  775500  2200225500  

PPaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ssoonntt  sseennssiibbiilliissééss,,  iinnffoorrmmééss  eett  

mmoobbiilliissééss  
5500  110000  115500  115500  445500  

GGuuiiddeess  PPééddaaggooggiiqquueess  ssoonntt  pprroodduuiittss  eett  ddiissttrriibbuuééss  6600  8800  113300  114400  441100  

MMaalllleetttteess  dd’’iimmaaggeess  ssoonntt  pprroodduuiitteess  eett  ddiissttrriibbuuééeess  1166  2244  3300  3300  110000  

CCéérréémmoonniieess  iinntteerrssccoollaaiirreess  ssoonntt  oorrggaanniissééeess  ssuurr  llaa  ppaaiixx    22  44  1100  1100  2266  

EEmmiissssiioonnss  rraaddiioo  ssuurr  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  ppaaiixx  ssoonntt  ddiiffffuussééeess  22  22  44  66  1144  

RReennccoonnttrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  pphhaasseess  ssoonntt  oorrggaanniissééeess..  11  11  11  11  44  

AAtteelliieerr  bbiillaann  eesstt  oorrggaanniisséé  --  --  --  11  11  

  

11..33..  AAccttiivviittééss  eett  cchhrroonnooggrraammmmee  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  pphhaassee  11  dduu  pprroojjeett  

  AAnnnnééee  11  

  MMooiiss  JJaann  FFéévv  MMaarr  AAvvrr  MMaaii  JJuuii  

AA..11..11  CCoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  

dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  àà  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  ppaaiixx  

aaddaappttéé  aauu  ccoonntteexxttee  ssoocciiooccuullttuurreell  eett  

ppééddaaggooggiiqquuee  mmaalliieenn..  

            

AA..11..22  LLaanncceemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett              

AA..11..33  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  aaggeennttss  AAEE  eett  CCoonnsseeiilllleerrss  

PPééddaaggooggiiqquueess  ddeess  CCAAPP  ddee  KKaattii  eett  ddee  

BBaannccoonnii  ;;  

            

AA..11..44  FFoorrmmaattiioonn  ddee  4400  eennsseeiiggnnaannttss  ddeess  CCAAPP  ddee  

KKaattii  eett  ddee  BBaannccoonnii  ;;  
            

AA..11..55  AAnniimmaattiioonn  ddaannss  1100  ééccoolleess  ;;              

AA..11..66  MMoobbiilliissaattiioonn  ddee  5500  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ;;              

AA..11..77  RRééaalliissaattiioonn  dd’’éémmiissssiioonnss  rraaddiioopphhoonniiqquueess  ;;              

AA..11..88  SSuuiivvii  eett  éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  pphhaassee  iinniittiiaallee              
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IIII..  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess    
  

22..11..  MMiissssiioonn  dd’’iinnttrroodduuccttiioonn  dduu  pprroojjeett  
  

EEnn  vvuuee  dd’’iinnttrroodduuiirree  pprroojjeett  ««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  vviivvrree  

eennsseemmbbllee  »»  aauu  nniivveeaauu  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddee  mmaanniièèrree  àà  ccee  qquuee  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  

iinntteerrvveennaanntt  ssooiieenntt  iinnffoorrmmééss  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  pprroojjeett  eett  ddee  ppaarreerr  àà  ttoouutt  

bbllooccaaggee  ffuuttuurr,,  uunnee  mmiissssiioonn  ss’’eesstt  rreenndduuee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  sseerrvviicceess  cceennttrraauuxx  eett  

ddéémmeemmbbrreemmeennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  NNaattiioonnaallee..  CCeettttee  mmiissssiioonn  ééttaaiitt  

ccoommppoossééee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ssuuiivvaanntteess  ::  

oo  MMoonnssiieeuurr  AAllpphhaa  CCOOUULLIIBBAALLYY,,  CCoonnsseeiilllleerr Chargé des questions 

administratives et de la documentation,  CCaappDDHH  ;;  

oo  MMoonnssiieeuurr  MMoouussssaa  SSAACCKKOO,,  CCoonnsseeiilllleerr  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  //  CCaappDDHH  ;;  

oo  MMoonnssiieeuurr  BBoouubbaaccaarr  AABBDDOOUULLAAYYEE,,  RRééfféérreenntt  dduu  pprroojjeett  àà  llaa  DDNNEENN..  

AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  mmiissssiioonn,,  llaa  ddééllééggaattiioonn  ss’’eesstt  eennttrreetteennuuee  aavveecc  llee  DDiirreecctteeuurr  

NNaattiioonnaall  ddee  llaa  PPééddaaggooggiiee  ((DDNNPP)),,  llee  DDiirreecctteeuurr  NNaattiioonnaall  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  

FFoonnddaammeennttaall  ((DDNNEEFF)),,  llee  DDiirreecctteeuurr  NNaattiioonnaall  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall,,  llee  

DDiirreecctteeuurr  aaddjjooiinntt  ddee  ll’’AAccaaddéémmiiee  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  KKaattii  eett  llaa  DDiirreeccttrriiccee  ddee  

ll’’AAccaaddéémmiiee  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  BBaammaakkoo  RRiivvee  GGaauucchhee..    

DDaannss  cceess  ddiifffféérreenntteess  rreennccoonnttrreess,,  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  CCaappDDHH  aa  pprréésseennttéé  llaa  

ssttrruuccttuurree,,  llee  pprroojjeett  àà  ttrraavveerrss  sseess  oobbjjeeccttiiffss,,  ssoonn  hhiissttoorriiqquuee,,  sseess  aacctteeuurrss..    EEllllee  aa  

ssoolllliicciittéé  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  rreennccoonnttrrééeess  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  

dduu  pprroojjeett,,  ccee,,  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  eennffaannttss  dduu  MMaallii  ddee  ddeevveenniirr  ddeess  vveecctteeuurrss  àà  

ppaarrtt  eennttiièèrree  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssttaabbiilliittéé  ssoocciiaallee..    

LLaa  ddééllééggaattiioonn  aa  rreennccoonnttrréé  ddeess  oorreeiilllleess  aatttteennttiivveess  àà  ssaa  ddeemmaannddee..  LLeeuurrss  

iinntteerrllooccuutteeuurrss,,  cchhaaccuunn  eenn  ccee  qquuii  llee  ccoonncceerrnnee,,  ssee  ssoonntt  eennggaaggééss  àà  

aaccccoommppaaggnneerr  llee  CCaappDDHH  ddaannss  cceettttee  aavveennttuurree..  AApprrèèss  aavvooiirr  rreeccuueeiillllii  llaa  

ssuuggggeessttiioonn  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess,,  llaa  ddééllééggaattiioonn  ss’’eesstt  eennggaaggééee  àà  iinnttééggrreerr  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ddaannss  llaa  mmoonnttuurree  ffiinnaallee..    

22..22..  CCéérréémmoonniiee  ddee  llaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett    

  

  

  

  

  

  

LLee  ssaammeeddii  1166  jjaannvviieerr  22001166  aa  eeuu  lliieeuu  aauu  

CCeennttrree  NNaattiioonnaall  ddee  DDooccuummeennttaattiioonn  eett  

dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  FFeemmmmeess  eett  ll’’EEnnffaanntt  

((CCNNDDIIFFEE)),,  ddaannss  llaa  ccaassee  rroonnddee  llaa  

ccéérréémmoonniiee  ddee  llaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  

««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  

vviivvrree  eennsseemmbbllee  »»..  

PPllaaccééee  ssoouuss  llaa  hhaauuttee  pprrééssiiddeennccee  dduu  

DDiirreecctteeuurr  NNaattiioonnaall  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorr--  
CCéérréémmoonniiee  ddee  llaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  aauu  CCNNDDIIFFEE 
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mmaall,,  llaaddiittee  ccéérréémmoonniiee  aavvaaiitt  ppoouurr  bbuutt  dd’’iinnffoorrmmeerr  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee  eett  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  pprroojjeett  eett  aauussssii  ddee  ffaaiirree  ccoonnnnaaiittrree  llee  CCaappDDHH  eett  

sseess  rrééaalliissaattiioonnss..  LLaa  ccéérréémmoonniiee  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::    

22..22..11..  SSkkeettcchh  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunnee  ccuullttuurree  ddee  ppaaiixx  ::  

  

  

  

  

  

GGrroouuppee  ddee  sskkeettcchh  ""LLeess  aammbbaassssaaddeeuurrss  dduu  rriirree""  

22..22..22..  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  PPrroojjeett  ::  

LLee  CCoonnsseeiilllleerr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ddeess  pprroojjeettss  aa  ééttéé  iinnvviittéé  àà  pprréésseenntteerr  

llee  pprroojjeett  ddaannss  ttoouutteess  sseess  ddiimmeennssiioonnss..    

22..22..33..    AAllllooccuuttiioonnss    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  ll’’eexx  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  MMoonnssiieeuurr  

MMoouussssaa  MMAARRAA,,  llaa  PPrrééssiiddeennttee  ddee  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD  eett  llee  DDiirreecctteeuurr  NNaattiioonnaall  ddee  

ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddéé  ssuurr  llaa  cchhaaiirree  ppoouurr  pprroonnoonncceerr  ddeess  

mmoottss  ddee  cciirrccoonnssttaannccee..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPoouurr  iinnttrroodduuiirree  eett  ffiixxeerr  llee  ddééccoorr,,  llee  

CCaappDDHH  aa  ffaaiitt  aappppeell  àà  uunn  ggrroouuppee  tthhééââttrraall  

nnoommmméé  ««  AAmmbbaassssaaddeeuurrss  dduu  rriirree  »»  qquuii  aa  

ffaaiitt  uunnee  pprréésseennttaattiioonn  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  

dd’’iinnccuullqquueerr  lleess  iiddééeess  ddee  llaa  ppaaiixx  ddaannss  

ll’’eesspprriitt  ddeess  eennffaannttss  ppoouurr  pprréévveenniirr  

dd’’éévveennttuueellss  ccoonnfflliittss..  

  

 

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  

dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  CCaappDDHH  aa  ddaannss  ssoonn  

iinntteerrvveennttiioonn  ssoouuhhaaiittéé  llaa  bbiieennvveennuuee  àà  ttoouuss  

lleess  iinnvviittééss  eett  lleeuurr  aa  rreemmeerrcciiéé  ppoouurr  llaa  

mmaarrqquuee  ddee  ccoonnssiiddéérraattiioonn  eett  ddee  ccoonnffiiaannccee  

qquu’’iillss  oonntt  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  nnoottrree  ssttrruuccttuurree..  IIll  

aa  rraappppeelléé  llee  ccoonntteexxttee  dduu  pprroojjeett  eett  

ll’’eexxcceelllleennttee  rreellaattiioonn  eett  llee  ddyynnaammiissmmee  dduu  

ppaarrtteennaarriiaatt  CCaappDDHH--EEDDPP..  IIll  aa,,  eennssuuiittee,,  

rrééiittéérréé  llaa  vvoolloonnttéé  ccoommmmuunnee  dduu  CCaappDDHH,,  ddee  

ll’’EEccoollee  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  

ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  

ééccoossyyssttèèmmee  ddee  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn  ssee  

bbaassaanntt  ssuurr  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  aappppoorrttss  qquuee  

cchhaaccuunn  ppoouurrrraa  ffaaiirree..    

EEnn  ffiinn,,  iill  aa  ssaalluuéé  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  ddiifffféérreennttss  

ppaarrtteennaaiirreess  aavvaanntt  ddee  lleess  rraassssuurreerr  ddee  llaa  

ggeessttiioonn  eeffffiicciieennttee  ddeess  ffoonnddss  aalllloouuééss  aauu  

pprroojjeett..  

 

M. Moussa MARA, Ancien Premier ministre Malien. 
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PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  MMoouussssaa  MMAARRAA,,  aa  ddaannss  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  

rreemmeerrcciiéé  llee  CCaappDDHH  ddee  ll’’aavvooiirr  aassssoocciiéé  àà  cceett  éévvéénneemmeenntt  hheeuurreeuuxx..  IIll  aa  eennssuuiittee  

ppaarrlléé  ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee  dduu  tthhèèmmee  cchhooiissii  àà  ssaavvooiirr  ll’’EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  

ppaaiixx  ssuurrttoouutt  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee  ppoosstt  ccrriissee..  EEnnffiinn,,  iill  aa  tteerrmmiinnéé  ppaarr  ddeess  ssuuggggeessttiioonnss  

àà  ll’’eennddrrooiitt  dduu  CCaappDDHH  eett  ddee  sseess  ppaarrtteennaaiirreess,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’ééllaarrggiirr  

lleess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  àà  dd’’aauuttrreess  zzoonneess  dduu  MMaallii..  

QQuuaanntt  aauu  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  PPaaiixx  ddee  GGrreennoobbllee  ((EEDDPP)),,  FFlloorreenntt  BBLLAANNCC,,  iill  

aa  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  rreemmeerrcciiéé  llee  CCaappDDHH  qquuii  aa  ssuu  eexxppllooiitteerr  ssaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  

mmiilliieeuu  eenn  mmoobbiilliissaanntt  lleess  ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess  aauu  ttoouurr  ddee  lluuii..  IIll  aa  eexxpprriimméé  ttoouuttee  

ssaa  ssaattiissffaaccttiioonn  eenn  rreemmeerrcciiaanntt  vviivveemmeenntt  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ccoonnffiiaannccee  àà  

nnooss  ddeeuuxx  ssttrruuccttuurreess  ddaannss  ccee  pprroojjeett  ttoouutt  eenn  ssoouuhhaaiittaanntt  vvooiirr  uunn  pplluuss  ggrraanndd  

nnoommbbrree  dd’’ééccoolliieerrss  dduu  MMaallii  bbéénnééffiicciieerr  dduu  pprrooggrraammmmee..  

QQuuaanntt  àà  llaa  PPrrééssiiddeennttee  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ppoouurr  llaa  RRééfflleexxiioonn,,  llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ddee  

ll’’EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  DDéémmooccrraattiiee  eett  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((OORRFFEEDD)),,  MMaaddaammee  JJeeaannnnee  

dd’’AArrcc  BBAALLLLOO,,  eellllee  aa  rreemmeerrcciiéé  llee  CCaappDDHH  ddee  ll’’aavvooiirr  aassssoocciiéé  àà  ssoonn  pprroojjeett  

««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  vviivvrree  eennsseemmbbllee  »»..  CCee  pprroojjeett,,  sseelloonn  eellllee,,  

rreennttrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurr  pprrooggrraammmmee  GGEENNOOVVIICCOO  ((GGeessttiioonn  NNoonn  vviioolleennttee  

ddeess  CCoonnfflliittss))  ssuurr  lleeqquueell  ttrraavvaaiilllleenntt  ddeeppuuiiss  uunn  bboonn  mmoommeenntt  eett  ddoonntt  uunnee  ppaarrttiiee  

ddeess  cciibblleess  ssoonntt  aauussssii  lleess  eennffaannttss..  CC’’eesstt  ll’’uunnee  ddeess  rraaiissoonnss  ppoouurr  lleessqquueelllleess  ll’’OONNGG  

OORRFFEEDD  aa  aacccceeppttéé  ddee  ssoouutteenniirr  ccee  pprroojjeett  ccoommbbiieenn  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ddee  

ccee  ppaayyss..  

LLaa  ddeerrnniièèrree  iinntteerrvveennttiioonn  aa  ééttéé  cceellllee  dduu  DDiirreecctteeuurr  NNaattiioonnaall  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  

NNoorrmmaall  ((DDNNEENN)),,  MMoonnssiieeuurr  AAllmmoouuddoouu  TTOOUURREE..  TToouutt  dd’’aabboorrdd  iill  aa  éépprroouuvvéé  uunn  

iimmmmeennssee  ppllaaiissiirr,,  ssaa  ffiieerrttéé  eett  ssoonn  sseennttiimmeenntt  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  àà  ssee  rreettrroouuvveerr  aavveecc  

cceett  aauugguussttee  aasssseemmbblléé  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  llaanncceemmeenntt  dduu  PPrroojjeett  dd’’EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  

ppaaiixx  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  VViivvrree  eennsseemmbbllee,,  ttoouutt  eenn  pprréécciissaanntt  qquuee  llaa  DDNNEENN  aa  ééttéé  

aassssoocciiééee  àà  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess  dduu  pprroojjeett..  IIll  eesstt  rreevveennuu  ssuurr  ssiittuuaattiioonn  ddee  

ll’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  eenn  ffaaiissaanntt  ssoonn  hhiissttoorriiqquuee  

eett  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn  ppllaann  ddee  ddiiffffuussiioonn  àà  ll’’éécchheellllee  nnaattiioonnaallee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  iill  

ss’’eesstt  rreejjooiinntt  dduu  cchhooiixx  ddeess  aaccaaddéémmiieess  ddee  KKaattii  eett  BBaammaakkoo,,  RRiivvee  ddrrooiittee..  IIll  aa  

rreemmeerrcciiéé  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ffiinnaanncciieerrss,,  àà  ssaavvooiirr  lleess  SSCCAACC  ddee  ll’’AAmmbbaassssaaddee  ddee  

FFrraannccee  eett  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD,,  ppoouurr  lleeuurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  àà  llaa  ccuullttuurree  

ddee  llaa  ppaaiixx..  IIll  aa,,  eennffiinn,,  rrééiittéérréé  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  llaa  DDNNEENN  àà  aaccccoommppaaggnneerr  llee  

CCaappDDHH  aauussssii  bbiieenn  àà  ttrraavveerrss  ccee  pprroojjeett  qquuee  ddaannss  dd’’aauuttrreess  iinniittiiaattiivveess  ppoorrtteeuusseess  

ddee  pprrooggrrèèss..  PPoouurr  cclloorree  sseess  pprrooppooss  iill  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’eennttrree  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  pprroojjeett  
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àà  llaa  ccllôôttuurree  ddeess  qquuaattrree  pphhaasseess  qquuii  llaa  ccoommppoosseenntt,,  iill  yy  aa  eennccoorree  uunn  lloonngg  

cchheemmiinn  àà  ppaarrccoouurriirr..  UUnn  cchheemmiinn    qquuii    eexxiiggee    ddee  ttoouutteess    lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess,,  

aabbnnééggaattiioonn  eett  ssaaccrriiffiicceess,,  ppoouurr  ffaaiirree  ddee  cceettttee  œœuuvvrree  ccoommmmuunnee,,  uunn  mmooddèèllee  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn    eett  ddee  rrééuussssiittee,,  aavvaanntt  ddee  ddééccllaarreerr  llaanncceerr  llee  pprroojjeett  ««  EEdduuccaattiioonn  àà  

llaa  ppaaiixx  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  VViivvrree  eennsseemmbbllee  »»..  

22..33..  AAddaappttaattiioonn,,  pprroodduuccttiioonn  eett  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ddee  ll’’OOuuttiill  PPééddaaggooggiiqquuee  

««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  

PPoouurr  aaddaapptteerr  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  aauu  ccoonntteexxttee  mmaalliieenn,,  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess  

dd’’aaccttiivviittééss  oonntt  ééttéé  iinniittiiééeess..    

22..33..11..    AAtteelliieerr  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  

    

  

  

  

  

  

OOrrggaanniisséé  ppaarr  llee  CCeennttrree  dd’’AAssssiissttaannccee  eett  ddee  PPrroommoottiioonn  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  eett  

ll’’EEccoollee  ddee  PPaaiixx  ddee  GGrreennoobbllee,,  eenn  ééttrrooiittee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llaa  DDiirreeccttiioonn  

NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaallee,,  cceett  aatteelliieerr  aa  ééttéé  aanniimméé  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  

FFlloorreenntt  BBLLAANNCC,,  CChheeff  ddee  pprroojjeett  MMaallii  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’EEddpp  eett  MMoonnssiieeuurr  BBoouubbaaccaarr  

AABBDDOOUULLAAYYEE,,  CChheeff  ddee  sseeccttiioonn  àà  llaa  DDNNEENN..  

LL’’aatteelliieerr  aavvaaiitt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  dd’’aaddaapptteerr  ll’’oouuttiill  iinniittiiaall  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  

««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»,,  ccoonnççuu  ppaarr  ll’’EEccoollee  ddee  llaa  PPaaiixx  ddee  GGrreennoobbllee  ((FFrraannccee)),,  aauu  

ccoonntteexxttee  ccuullttuurreell  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  mmaalliieenn..  SSeess  oobbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  ééttaaiieenntt  lleess  

ssuuiivvaannttss  ::  

--  AAddaapptteerr  lleess  ppaannnneeaauuxx  ((iimmaaggeess))  ddeess  qquuaattrree  ppaarrccoouurrss  aauu  ccoonntteexxttee  

ccuullttuurreell  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  MMaalliieenn  ;;    

--  TTrraannssppoosseerr  lleess  qquuaattrree  ppaarrccoouurrss  ddee  ll’’oouuttiill  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  eenn  mmoodduulleess  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  àà  ll’’aaddrreessssee  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  mmaalliieennss  ;;  

--  EEllaabboorreerr  uunn  gguuiiddee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeessttiinnéé  aauuxx  eennsseeiiggnnaannttss  lleess  aaiiddaanntt  àà  

mmiieeuuxx  ddiissppeennsseerr  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  aauuxx  ééccoolliieerrss  

MMaalliieennss..  

LL’’aatteelliieerr  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::      

LLeess  2200,,  2211  eett  2222  jjaannvviieerr  22001166,,  ss’’eesstt  tteennuu  ddaannss  

llaa  ssaallllee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dduu  CCoommpplleexxee  SSccoollaaiirree  

MMooddeerrnnee  AAddjjaarraa,,  ssiiss  àà  KKaallaabbaann  CCoouurraa  

((BBaammaakkoo)),,  ll’’aatteelliieerr  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  

ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  ddaannss  llee  

ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  

««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  

vviivvrree  eennsseemmbbllee  »»..  
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aa..    CCéérréémmoonniiee  dd’’oouuvveerrttuurree    

AApprrèèss  lleess  ttrraaddiittiioonnnneellss  mmoottss  ddee  bbiieennvveennuueess  dduu  MMaaîîttrree  ddee  ccéérréémmoonniiee,,  lleess  

rreepprréésseennttaannttss  dduu  CCaappDDHH,,  ddee  ll’’EEDDPP  eett  ddee  llaa  DDNNEENN  oonntt  ssuucccceessssiivveemmeenntt  pprriiss  llaa  

ppaarroollee..  

DDaannss  lleeuurrss  mmoottss  ddee  cciirrccoonnssttaanncceess  lleess  ddiifffféérreennttss  iinntteerrvveennaanntt  oonntt  rraappppeelléé  

cchhaaccuunn  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’aatteelliieerr  eett  oonntt  iinnvviittéé  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  ddoonnnneerr  llee  

mmeeiilllleeuurr  ddee  ssooii  ppoouurr  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ffiixxééss..    

bb..  AAddaappttaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  aauu  ccoonntteexxttee  ccuullttuurreell  eett  

ppééddaaggooggiiqquuee  mmaalliieenn    

CChhaaqquuee  ppaarrccoouurrss  aa  ééttéé  ééttuuddiiéé  ddaannss  lleess  mmooiinnddrreess  ddééttaaiillss  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  oonntt  

ééttéé  ccllaaiirreemmeenntt  iiddeennttiiffiiééss  ddee  mmêêmmee  qquuee  lleess  ffiinnaalliittééss  rreecchheerrcchhééeess..  CChhaaqquuee  

ppaarrccoouurrss  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  ddéébbaattss  eennttrree  ppaarrttiicciippaannttss  ddaannss  llee  sseeuull  bbuutt  dd’’uunnee  

mmeeiilllleeuurree  aaddaappttaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  aauuxx  rrééaalliittééss  

mmaalliieennnneess..  

LLee  ttrraavvaaiill  ccoonnssiissttaaiitt  àà  aajjuusstteerr  lleess  iimmaaggeess  aauuxx  rrééaalliittééss  eett  ccoonntteexxttee  mmaalliieenn,,  àà  

ttrraavveerrss  llaa  mméétthhooddee  aaccttiivvee  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’aatteelliieerr  ::  iilllluussttrraattiioonn  aavveecc  lleess  

iimmaaggeess,,  iinntteerrvveennttiioonnss  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss,,  ffeeeeddbbaacckk..    

LL’’aatteelliieerr  eesstt  ppaarrvveennuu  àà  ::  

--  ddiimmiinnuueerr  llee  nnoommbbrree  dd’’iimmaaggeess  eett  ddee  ppaannnneeaauuxx  ;;  

--  aaggrraannddiirr  llee  ffoorrmmaatt  ddeess  iimmaaggeess  ;;  

--  ddiimmiinnuueerr  llee  nnoommbbrree  dd’’ééccrriittuurree  ppaarr  ppaannnneeaauu  ;;  

--  aaddaapptteerr  lleess  iimmaaggeess  eenn  pprrooppoossaanntt  ddeess  ppeerrssoonnnnaaggeess,,  oobbjjeettss,,  

aaccccoouuttrreemmeenntt  ttyyppiiqquueemmeenntt  mmaalliieennss..  
  

cc..  EEllaabboorraattiioonn  ddeess  mmoodduulleess  eett  gguuiiddee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ::  

PPoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  eennsseeiiggnnaannttss  ddee  ss’’aapppprroopprriieerr  ll’’oouuttiill  ««  OObbjjeeccttiiff  ppaaiixx  »»  eenn  vvuuee  

ddee  mmiieeuuxx  ll’’aanniimmeerr  ddaannss  lleess  ccllaasssseess,,  uunn  mmoodduullee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  ééllaabboorréé  qquuii  

pprreenndd  eenn  ccoommppttee  lleess  qquuaattrree  ((0044))  ppaarrccoouurrss  ddee  ll’’oouuttiill..    

LL’’aatteelliieerr  aa  ééggaalleemmeenntt  pprrooccééddéé  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  gguuiiddee  qquuii  rreettrraaccee  llaa  

mméétthhooddoollooggiiee  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddeess  mmoodduulleess  ddaannss  lleess  ssaalllleess  ddee  ccllaassssee..  

dd..  ccéérréémmoonniiee  ddee  CCllôôttuurree    
  

LLaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  ccllôôttuurree  ddeess  ttrrooiiss  jjoouurrss  ddee  ll’’aatteelliieerr  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  lleess  mmoottss  

ddee  cciirrccoonnssttaannccee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  pprréésseennttss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ssttrruuccttuurreess  dduu  

pprroojjeett..  
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22..33..22..  PPrroodduuccttiioonn  eett  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ddeess  oouuttiillss  ppééddaaggooggiiqquueess  

AA  llaa  ssuuiittee  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  ll’’aatteelliieerr  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  

ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»,,  llee  CCaappDDHH  aa  ssoolllliicciittéé  eett  oobbtteennuu  llee  sseerrvviiccee  dd’’uunnee  

iimmpprriimmeerriiee  ddéénnoommmmééee  EELLEEFFAANNEE  SSAARRLL  ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  llaa  ccoonncceeppttiioonn,,  llaa  

pprroodduuccttiioonn  eett  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ddeess  ddeessssiinnss  ddeess  ppaannnneeaauuxx,,  ddeess  gguuiiddeess  ppoouurr  

eennsseeiiggnnaannttss  eett  ddeess  mmoodduulleess  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  eettcc..  

EEnn  eeffffeett,,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  iissssuueess  ddee  ll’’aatteelliieerr  dd’’aaddaappttaattiioonn,,  EELLEEFFAANNEE  

SSAARRLL  nnoouuss  aa  pprréésseennttéé  lleess  pprreemmiièèrreess  vveerrssiioonnss  ddeess  ppaannnneeaauuxx  ((iimmaaggeess)),,  dduu  gguuiiddee  

ppoouurr  eennsseeiiggnnaannttss  eett  dduu  mmoodduullee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  qquuee    nnoouuss  aavvoonnss  ppaarrttaaggééss  aavveecc  

qquueellqquueess  ppaarrttiicciippaannttss  ddee  ll’’aatteelliieerr  dd’’aaddaappttaattiioonn  nnoottaammmmeenntt  lleess  rreepprréésseennttaannttss  

ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall  ((DDNNEENN)),,  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  

AAffrriiccaaiinn  eett  ddee  GGeessttiioonn  eett  ddee  FFoorrmmaattiioonn  ((IINNAAGGEEFF)),,  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  llaa  PPaaiixx  ddee  

GGrreennoobbllee  ((EEDDPP))  eett  dduu  CCeennttrree  dd’’AAssssiissttaannccee  eett  ddee  PPrroommoottiioonn  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  

((CCaappDDHH))  ppoouurr  qquu’’iillss  nnoouuss  ffaasssseenntt  ppaarrvveenniirr  lleeuurrss  iimmpprreessssiioonnss,,  rreemmaarrqquueess  eett  lleess  

ssuuggggeessttiioonnss..    

AAiinnssii,,  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  nnoouuss  aavvoonnss  ttrraavvaaiilllléé  ssuurr  lleess  nnoouuvveelllleess  iimmaaggeess  ddaannss  llee  

ssoouuccii  ddee  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee,,  llee  pplluuss  pprrèèss  ppoossssiibbllee,,  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  eett  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  aassssoorrttiieess  ddee  ll’’aatteelliieerr  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  

««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  aauuxx  rrééaalliittééss  ssoocciiooccuullttuurreelllleess  eett  ppééddaaggooggiiqquueess  mmaalliieenn..  CCeess  

ttrraavvaauuxx  llaassssaannttss  nnoouuss  oonntt  ddoonncc  ccoonndduuiitt  àà  llaa  vveerrssiioonn  qquuii  àà  ééttéé  uuttiilliissééee  ttoouutt  aauu  

lloonngg  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  dduu  pprroojjeett..  

CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  1166  mmaalllleetttteess  dd’’iimmaaggeess,,  6600  gguuiiddeess  ppoouurr  eennsseeiiggnnaannttss  

eett  6600  mmoodduulleess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  oonntt  ééttéé  pprroodduuiittss  eett  ddiissttrriibbuuééss  ddaannss  llaa  pphhaassee  iinniittiiaallee  

dduu  pprroojjeett..    

LLaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  aa  ééttéé  ffaaiittee  ccoommmmee  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

QQuuaannttiittéé  BBéénnééffiicciiaaiirreess    OObbsseerrvvaattiioonnss    

1100  ééccoolleess  ppaarrtteennaaiirreess    

0022  CCeennttrreess  dd’’aanniimmaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee  CCAAPP  KKaattii  eett  BBaannccoonnii  

0011  OONNGG  OORRFFEEDD    ppaarrtteennaaiirree  dduu  pprroojjeett  

0011  CCAAPPDDHH    

0022  dd’’éécchhaannttiilllloonn  eett  dd’’eessssaaii  ppeennddaanntt  llaa  

ffoorrmmaattiioonn  
  

1166  TTOOTTAALL  

  

LLeess  GGuuiiddeess  ppoouurr  eennsseeiiggnnaannttss  eett  lleess  mmoodduulleess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééss  aauuxx  

ppaarrttiicciippaannttss  ffoorrmmééss  ::  eennsseeiiggnnaannttss,,  CCoonnsseeiilllleerrss  PPééddaaggooggiiqquueess,,  AAggeennttss  ddeess  

AAccaaddéémmiieess  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  KKaattii  eett  ddee  BBaammaakkoo,,  ffoorrmmaatteeuurrss,,  rreepprréésseennttaannttss  

ddee  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD,,  IINNAAGGEEFF,,  EEccoollee  ddee  llaa  PPaaiixx  ddee  GGrreennoobbllee  ((EEDDPP)),,  dduu  CCaappDDHH  ;;  eett  

aauuxx  DDiirreecctteeuurrss  ddeess  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii  eett  ddee  KKaattii..  
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22..44..  FFoorrmmaattiioonn  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  oobbjjeeccttiiff  ppaaiixx  »»  

DDuu  2233  aauu  2244  aavvrriill  22001166,,  ss’’eesstt  tteennuu  àà  ll’’AAccaaddéémmiiee  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee    BBaammaakkoo  

RRiivvee  GGaauucchhee,,  uunn  AAtteelliieerr  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  5500  ppaarrttiicciippaannttss  ccoommppoosséé  dd’’AAggeennttss  

ddee  ll’’AAEE  ((KKaattii,,  BBaammaakkoo  RRiivvee  GGaauucchhee)),,  ddee  CCoonnsseeiilllleerrss  ppééddaaggooggiiqquueess  ddeess  CCAAPP  

ddee  BBaannccoonnii  eett  ddee  KKaattii,,  dd’’eennsseeiiggnnaannttss  eett  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

ppaarrtteennaaiirreess  IINNAAGGEEFF,,  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  

vviivvrree  eennsseemmbbllee..  IIll  aa  ééttéé  iinniittiiéé  eesstt  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  CCeennttrree  dd’’AAssssiissttaannccee  eett  ddee  

PPrroommoottiioonn  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  ((CCaappDDHH)),,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn  PPrroojjeett  iinnttiittuulléé  

««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  vviivvrree  eennsseemmbbllee  »»..  

aa..  CCéérréémmoonniiee  dd’’oouuvveerrttuurree  ::  

PPrrééssiiddééee  ppaarr  llee  CChheeff  ddee  SSeeccttiioonn  RReessssoouurrcceess  PPééddaaggooggiiqquueess  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  

NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall  ((DDNNEENN)),,  llaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’oouuvveerrttuurree  aa  

eennrreeggiissttrréé  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  llee  CChheeff  ddee  DDiivviissiioonn  FFoorrmmaattiioonn  ddee  

ll’’AAEEBBRRGG,,  llee  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  CCaappDDHH,,  llee  RReepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  llaa  

PPaaiixx  ddee  GGrreennoobbllee,,  llee  RReepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD..    

AApprrèèss  llee  ssoouuhhaaiitt  ddee  bbiieennvveennuuee  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss,,  cchhaaqquuee  iinntteerrvveennaanntt  aa  ppllaaccéé  

llee  pprréésseenntt  aatteelliieerr  ddaannss  ssoonn  ccoonntteexxttee,,  ttoouutt  eenn  iinnvviittaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

ppaarrttiicciippaannttss  àà  ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’eennggaaggeemmeenntt,,  ddee  ccoouurraaggee  eett  ssuurrttoouutt  dd’’iinnttéérrêêtt  

ttoouutt  aauu  lloonngg  ddeess  ttrraavvaauuxx..    

LLee  CChheeff  ddee  SSeeccttiioonn  RReessssoouurrccee  PPééddaaggooggiiqquuee  ddee  llaa  DDNNEENN  aa  ddééccllaarréé  oouuvveerrtt  lleess  

ttrraavvaauuxx  ddee  ll’’aatteelliieerr..    

AApprrèèss  llaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’oouuvveerrttuurree,,  llee  bbuurreeaauu  ssuuiivvaanntt  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ::  

--  PPrrééssiiddeennttee  ::  AAssssaannaattoouu  DDRRAABBOO//  KKaattii  ;;  

--  VViiccee--pprrééssiiddeenntt  ::  PPiieerrrree  BBEERRTTHHEE//  BBaannccoonnii  ;;  

--  RRaappppoorrtteeuurrss  ggéénnéérraauuxx  ::  SSaalliiff  DDIIAARRRRAA  ((BBaannccoonnii)),,  AAmmiinnaattaa  CChheerriiff  

KKAAMMIISSSSOOKKOO  ((KKaattii))..    

  

bb..  DDéérroouulleemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ::  

LLaa  mméétthhooddoollooggiiee  ddee  ttrraavvaaiill  aaddooppttééee  ppaarr  lleess  ffaacciilliittaatteeuurrss  aa  ééttéé  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  

ggrroouuppeess  bbaassééss  ssuurr  lleess  ccoonnssiiggnneess  aalltteerrnnééeess  ddee  pplléénniièèrreess..  DDeeuuxx  jjoouurrss  dduurraanntt,,  lleess  

tthhèèmmeess  ssuuiivvaannttss  oonntt  ééttéé  ttrraaiittééss  ::    
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TThhèèmmee  AAccttiivviittééss  

AAccttiivviittéé  11  ::  ttoouuss  ppaarreeiillss//ttoouuss  

ddiifffféérreennttss    

  

--  ddééffiinniittiioonn  ddeess  ccoonncceeppttss  ssuuiivvaannttss  ::  

oo  ddeess  ddiifffféérreenncceess  ;;    

oo  ddeess  ggooûûttss  ;;  

oo  ddeess  tteemmppéérraammeennttss  ;;  

oo  ddeess  éémmoottiioonnss  ;;  

oo  ddeess  llaanngguueess  ;;  

--  nnoommiinnaattiioonn  eett  eexxpplliiccaattiioonn  ddeess  iimmaaggeess  ;;  

--  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  ééttaappeess  dduu  ppaarrccoouurrss  eett  llaa  

lliissttee  ddeess  qquueessttiioonnss  qquuee  ssuusscciitteenntt  lleess  iimmaaggeess  ;;  

--  aanniimmaattiioonn  dd’’uunnee  ssééqquueennccee..  

AAccttiivviittéé  22  ::  ffaaiittss,,  ppeerrcceeppttiioonn,,  

ooppiinniioonn,,  pprrééjjuuggééss,,  

ggéénnéérraalliissaattiioonn,,  rruummeeuurr  ::  

  

DDééffiinniittiioonn  ddeess  ccoonncceeppttss  ssuuiivvaannttss  

--  ddeess  ffaaiittss  ;;  

--  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ;;  

--  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ;;  

--  ddee  pprrééjjuuggééss  ;;  

--  ddee  llaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ;;  

--  ddee  llaa  rruummeeuurr..  

AAccttiivviittéé  33  ::  mmooqquueerriiee,,  ssoouuffffrree--

ddoouulleeuurr,,  bboouucc  éémmiissssaaiirree  eett  

ttoouuttee  ppuuiissssaannccee    

  

DDééffiinniittiioonn  ddeess  ccoonncceeppttss  ssuuiivvaannttss  ::  

oo      bboouucc  éémmiissssaaiirree  ;;  

oo  ttoouuttee  ppuuiissssaannccee  ;;  

oo  ssoouuffffrree--ddoouulleeuurr  ;;  

oo  mmooqquueerriiee  

--  nnoommiinnaattiioonn  eett  eexxpplliiccaattiioonn  ddeess  iimmaaggeess  ;;  

--  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  ééttaappeess  dduu  ppaarrccoouurrss  eett  llaa  

lliissttee  ddeess  qquueessttiioonnss  qquuee  ssuusscciitteenntt  lleess  iimmaaggeess..  

AAccttiivviittéé  44  ::  lleess  ccoonnfflliittss  

  
DDééffiinniittiioonn  ddeess  ccoonncceeppttss  ssuuiivvaannttss    

--  ddééffiinniittiioonn  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  ;;  

--  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  ddiissccuussssiioonn  ;;  

--  ddééffiinniittiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee  ;;  

--  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  ;;  

--  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  ;;  

--  ddééffiinniittiioonn  dduu  vviivvrree  eennsseemmbbllee  ;;  

--  nnoommiinnaattiioonn  eett  eexxpplliiccaattiioonn  ddeess  iimmaaggeess  ;;  

--  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  ééttaappeess  dduu  ppaarrccoouurrss  eett  llaa  

lliissttee  ddeess  qquueessttiioonnss  qquuee  ssuusscciitteenntt  lleess  iimmaaggeess  ;;  

--  aanniimmaattiioonn  dd’’uunnee  ssééqquueennccee..    
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cc..  RReeccoommmmaannddaattiioonnss  ::  

  

    

  

  

  

  

--  iinnsséérreerr  ll’’aassppeecctt  cciivviissmmee  ddaannss  llee  mmoodduullee  ;;  

--  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  rrèègglleess  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  eenn  vviigguueeuurr  ((ppeerrddiieemmss,,  ffrraaiiss  ddee  

ddééppllaacceemmeenntt))  

dd..  CCéérréémmoonniiee  ddee  ccllôôttuurree    

LLee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  DDNNEENN  aa  ssoouuhhaaiittéé  bboonn  rreettoouurr  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss  ddaannss  lleeuurrss  

ffooyyeerrss  rreessppeeccttiiffss  ttoouutt  eenn  ddééccllaarraanntt  ccllooss  lleess  ttrraavvaauuxx  dduuddiitt  aatteelliieerr..  

22..55..  DDiiffffuussiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx--MMaallii  »»  

22..55..11..  AAnniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ddaannss  lleess  ééccoolleess  ppaarrtteennaaiirreess  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

CCeess  aaccttiivviittééss  dd’’aanniimmaattiioonn  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééeess  ssoouuss  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  ddeess  ddiirreecctteeuurrss  

dd’’ééccoollee,,  ddeess  CCoonnsseeiilllleerrss  PPééddaaggooggiiqquueess,,  ddeess  AAggeennttss  ddeess  AAccaaddéémmiieess  

dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt,,  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall,,  ddee  

ll’’OONNGG  OORRFFEEDD  eett  dduu  CCeennttrree  dd’’aassssiissttaannccee  eett  ddee  pprroommoottiioonn  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  

((CCaappDDHH..  

DDuu  1111  mmaaii  aauu  1166  jjuuiinn  22001166,,  lleess  

aanniimmaattiioonnss  ssuurr  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  

««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx--MMaallii  »»  oonntt  eeuu  lliieeuu  

ddaannss  ddiixx  ((1100))  ééccoolleess  ddeess  CCAAPP  ddee  

BBaannccoonnii  eett  ddee  KKaattii  ((55  ééccoolleess  ppaarr  

CCAAPP))..    

  

EEllllee  aa  ccoonncceerrnnéé  3300  ccllaasssseess  ((ddeess  

ccllaasssseess  ddee  44èèmmee,,  55èèmmee  eett  66èèmmee  

AAnnnnééee))..  EEllllee  aa  ttoouucchhéé  11553300  ééllèèvveess..  

LLeess  ccoouurrss  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééss  ppaarr  3300  

eennsseeiiggnnaannttss..  CChhaaqquuee  ccllaassssee  

ccoonncceerrnnééee  aa  rreeççuu  uunnee  vviinnggttaaiinnee  

ddee  lleeççoonnss  ssuurr  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  ppaaiixx..  

 

 

LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  rreeccoommmmaannddeenntt  ::  

--  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  

jjoouurr  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ;;  

--  iinniittiieerr  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddee  rreeccyyccllaaggee  

ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssuurr  llee  mmoodduullee  ;;  

--  bbiieenn  oouuttiilllleerr  ((ddooccuummeennttss))  lleess  

eennsseeiiggnnaannttss  ppoouurr  aamméélliioorreerr  lleeuurrss  

pprraattiiqquueess  qquuoottiiddiieennnneess  ;;  

 

 
Photo de famille de la session de formation. 

GGrroouuppee  ssccoollaaiirree  BBaahhaabbeenn  SSAANNTTAARRAA  ::  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii 
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LLee  CCeennttrree  dd’’AAnniimmaattiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee  ddee  BBaannccoonnii,,  eenn  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess  

DDiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoolleess  eett  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  ffoorrmmééss,,  aa  ddéécciiddéé  qquuee  lleess  ccoouurrss  ssooiieenntt  

ddiissppeennssééss  ssuurr  llaa  ppaaiixx  ttoouuss  lleess  mmeerrccrreeddiiss  eett  jjeeuuddiiss  àà  ppaarrttiirr  ddee  1122  hheeuurreess..  UUnnee  

lleettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  aaddrreessssééee  àà  llaa  DDiirreeccttrriiccee  ddee  LL’’AAccaaddéémmiiee  

dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  BBaammaakkoo  RRiivvee  GGaauucchhee,,  eenn  ddaattee  dduu  2299  aavvrriill  22001166  ppaarr  llee  

DDiirreecctteeuurr  dduu  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii  àà  cceett  eeffffeett..    

VVooiiccii  ddoonncc  lleess  ddoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  cceess  aanniimmaattiioonnss  ::  

aa..  DDoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ssuurr  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  

PPaaiixx--MMaallii  »»  ddaannss  lleess  ééccoolleess  dduu  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii  

EECCOOLLEE  CCLLAASSSSEE  EEFFFFEECCTTIIFF  EENNSSEEIIGGNNAANNTT//AANNIIMMAATTEEUURR  

  

BBaahhaabbeenn  

««  AA  »»  

44èèmmee  AAnnnnééee  3300  AAïïssssaattaa  DDIIAAKKIITTEE  

55èèmmee  AAnnnnééee  4455  MMaammaa  DDIIAARRRRAA  

66èèmmee  AAnnnnééee  6600  AAmmaaddoouu  SSOONNTTAA  

  

BBaahhaabbeenn  ««  BB  »»  

44èèmmee  AAnnnnééee  2255  KKoorroottoouummoouu  DDIIAAKKIITTEE  

55èèmmee  AAnnnnééee  4499  MMaarriiééttoouu  CCOOUULLIIBBAALLYY  

66èèmmee  AAnnnnééee  6655  MMaammaaddoouu  AA..  DDIIAARRRRAA  

  

BBaahhaabbeenn  

««  CC  »»  

44èèmmee  AAnnnnééee  5544  AAddaammaa  TTRRAAOORREE  

55èèmmee  AAnnnnééee  6600  BBrrééhhiimmaa  LLYY  

66èèmmee  AAnnnnééee  3311  DDiiaahhaarraa  FFAASSSSOOUUKKOOYYEE  

  

BBaahhaabbeenn  

««  DD  »»  

44èèmmee  AAnnnnééee  3355  MMaarriiaamm  TTRRAAOORREE  

55èèmmee  AAnnnnééee  4433  FFaattoouummaattaa  DDIIAARRRRAA  

66èèmmee  AAnnnnééee  3366  VViinncceenntt  DDOOUUGGNNOONN  

  

BBaannccoonnii  ««  FF  »»  

44èèmmee  AAnnnnééee  3344  PPiieerrrree  BBEERRTTHHEE  

55èèmmee  AAnnnnééee  6611  AAssssiittaann  DDIIAALLLLOO  

66èèmmee  AAnnnnééee  8811  AAllmmaaïïmmoouunnee  BBAABBYY  

0055  EEccoolleess  1155  CCllaasssseess  770099  EEllèèvveess  1155  EEnnsseeiiggnnaannttss  
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bb..  DDoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ssuurr  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  

PPaaiixx--MMaallii  »»  ddaannss  lleess  ééccoolleess  dduu  CCAAPP  ddee  KKaattii  

EECCOOLLEE  CCLLAASSSSEE  EEFFFFEECCTTIIFF  EENNSSEEIIGGNNAANNTT//AANNIIMMAATTEEUURR  

AAmmaaddoouu  AAyyaa  

SSAANNOOGGOO  

««  BB  »»  

44èèmmee  AAnnnnééee  3388  FFaannttaa  CCIISSSSEE  

55èèmmee  AAnnnnééee  6633  SSeeyyddoouu  DDIIAALLLLOO  

66èèmmee  AAnnnnééee  3366  IIbbrraahhiimmaa  TTRRAAOORREE  

  

MMOOLLOO  ««  AA  »»  

44èèmmee  AAnnnnééee  3355  BBaakkoorroo  KKAALLAAGGOODDIIOO  

55èèmmee  AAnnnnééee  3377  SSaammaaoouu  AAHHMMAADDOOUU  

66èèmmee  AAnnnnééee  7766  GGaannsséérréé  DDIIAABBAATTEE  

  

JJPPKK  IIIIII  

44èèmmee  AAnnnnééee  6655  DDiiaabbaa  TTRRAAOORREE  

55èèmmee  AAnnnnééee  7755  MMaarriiaamm  TTRRAAOORREE  

66èèmmee  AAnnnnééee  5533  KKaaddiiaattoouu  DDIIAALLLLOO  

SSaannaannffaarraa  ZZ  

GGaarraaggee  
44èèmmee  AAnnnnééee  7744  HHaawwaa  SSIIDDIIBBEE  

55èèmmee  AAnnnnééee  6688  DDaanniieell  CCOOUULLIIBBAALLYY  

66èèmmee  AAnnnnééee  5566  MMooddiibboo  KKEEIITTAA  

  

NNoouummoorriillaa  

««  AA  »»  

44èèmmee  AAnnnnééee  5522  AAmmiinnaattaa  CC..  KKAAMMIISSSSOOKKOO  

55èèmmee  AAnnnnééee  4499  AAggnnaaggaammaa  GGIIMMDDOO  

66èèmmee  AAnnnnééee  4444  FFaattoouummaattaa  AA..  MMAAIIGGAA  

0055  EEccoolleess  1155  CCllaasssseess  882211  EEllèèvveess  1155  AAnniimmaatteeuurrss  
  

22..66..  MMoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddeess  eennffaannttss  aauuttoouurr  ddee  

ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  

  

  

  

  

  

  

LLee  2288  mmaaii  22001166,,  aa  eeuu  lliieeuu  ddeess  ssééaanncceess  ddee  

ffoorrmmaattiioonn,,  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  

ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddeess  eennffaannttss  ddeess  ééccoolleess  

ppaarrtteennaaiirreess  dduu  pprroojjeett  ddaannss  lleess  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii  

eett  ddee  KKaattii..  OOnntt  pprriiss  ppaarrtt  àà  cceess  ssééaanncceess,,  lleess  

rrééfféérreennttss  dduu  pprroojjeett  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaall  ddee  

ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall  eett  ddee  ll’’AAccaaddéémmiiee  

dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  KKaattii,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  

CCaappDDHH,,  lleess  DDiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoollee,,  lleess  mmeemmbbrreess    

 

 
FFoorrmmaattiioonn  ddeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess,,  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii 
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ddeess  CCoommiittééss  ddee  GGeessttiioonn  SSccoollaaiirreess  ((CCGGSS)),,  lleess  AAssssoocciiaattiioonnss  ddeess  MMèèrreess  dd’’EEllèèvvee  

((AAMMEE)),,  lleess  AAssssoocciiaattiioonnss  ddeess  PPaarreennttss  dd’’EEllèèvveess  ((AAPPEE))..  AAuu  ttoottaall,,  4455  ppeerrssoonnnneess  oonntt  

pprriiss  ppaarrtt  àà  cceess  aaccttiivviittééss..  

PPaarrttoouutt  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  CCAAPP,,  llee  rrôôllee  ddeess  ppaarreennttss  àà  ssoouutteenniirr  lleess  eeffffoorrttss  aabbaattttuuss  

ppaarr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’ééccoollee  ppoouurr  ll’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  

cciivviissmmee  eett  aauu  vviivvrree--eennsseemmbbllee  aa  ééttéé  ssoouulliiggnnéé..  

22..77..  CCéérréémmoonniieess  iinntteerrssccoollaaiirreess  

    

  

  

  

  

LLaa  ccéérréémmoonniiee  aa  rrééuunnii  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCAAPPDDHH,,  lleess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvvee,,  lleess  

DDiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoollee,,  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  ddaannss  ddee  bbuutt  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ééllèèvveess  ddee  

ss’’eexxpprriimmeerr  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  ppaaiixx,,  aauu  cciivviissmmee  eett  aauu  vviivvrree--eennsseemmbbllee  àà  ttrraavveerrss  

llaa  ppooééssiiee,,  llee  cchhaanntt,,  llee  tthhééââttrree,,  ll’’iimmiittaattiioonn  dd’’aarrttiissttee,,  llaa  cchhoorrééggrraapphhiiee,,  eettcc..  

LLee  ccoonnssttaatt  eesstt  qquuee  lleess  eennffaannttss  oonntt  ttrrèèss  vviittee  aassssiimmiilléé  lleess  nnoottiioonnss  ssuurr  llaa  ppaaiixx,,  llee  

cciivviissmmee  eett  llee  vviivvrree--eennsseemmbbllee..  

22..88..    EEmmiissssiioonnss  rraaddiioopphhoonniiqquueess    

  

  

  

  

IIIIII..  SSuuiivvii  eett  éévvaalluuaattiioonn    

33..11..  MMiissssiioonnss  ddee  ssuuiivvii  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ddaannss  lleess  ééccoolleess  ppaarrtteennaaiirreess  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx--MMaallii  »»,,  ssiixx  

((0066))  mmiissssiioonnss  ddee  ssuuiivvii  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééeess  ddoonntt  ttrrooiiss  cchhaaqquuee  ccaapp  ccoonncceerrnnéé  

ssuuiivvaanntt  llee  pprrooggrraammmmee  qquuii  ssuuiitt  ::  

  

  

LLee  1188  jjuuiinn  22001166,,  ss’’eesstt  tteennuuee  ddaannss  llaa  

ssaallllee  ddee  ccoonnfféérreennccee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  

CCeerrccllee  ddee  KKaattii,,  llaa  ccéérréémmoonniiee  

iinntteerrssccoollaaiirree,,  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  CCeennttrree  

dd’’AAssssiissttaannccee  eett  ddee  PPrroommoottiioonn  ddeess  

DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  ((CCaappDDHH))  ddaannss  llee  

ccaaddrree  ddee  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  

ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx--MMaallii  »»..    

 

 

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

pprroojjeett,,  ddeeuuxx  éémmiissssiioonnss  rraaddiioopphhoonniiqquueess  oonntt  

ééttéé  rrééaalliissééeess  àà  KKaattii  ((rraaddiioo  BBEELLEEKKAANN))  eett  àà  

BBaammaakkoo  ((rraaddiioo  KKLLEEDDUU))  aauu  ccoouurrss  ddee  ccee  

sseemmeessttrree..  LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ffaaiirree  uunnee  llaarrggee  

ddiiffffuussiioonn  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett..  

 

 
Négueting DIARRA, Chargé de la Formation et des Projets, CapDH 
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OOnntt  ppaarrttiicciippéé  àà  cceess  ssuuiivviiss,,  lleess  DDiirreecctteeuurrss  ddee  

CCAAPP,,  lleess  DDiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoolleess,,  lleess  CCoonnsseeiilllleerrss  

PPééddaaggooggiiqquueess,,  lleess  AAggeennttss  ddeess  AAccaaddéémmiieess  

dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt,,  lleess  ppooiinnttss  ffooccaauuxx  dduu  

pprroojjeett  àà  llaa  DDNNEENN  eett  àà  ll’’AAccaaddéémmiiee  

dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  KKaattii,,  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD  eett  

llee  CCeennttrree  dd’’AAssssiissttaannccee  eett  ddee  PPrroommoottiioonn  

ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  ((CCaappDDHH))..  

DDaattee  LLiieeuu  

1111  mmaaii  22001166  CCAAPP  BBaannccoonnii  

1122  MMaaii  22001166  CCAAPP  BBaannccoonnii  

1188  mmaaii  22001166  CCAAPP  KKaattii  

11eerr  jjuuiinn  22001166  CCAAPP  BBaannccoonnii  

0022  jjuuiinn  22001166  CCAAPP  KKaattii  

0033  jjuuiinn  22001166  CCAAPP  KKaattii  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ééttaaiitt  ddee  ssuuiivvrree  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  aanniimmeerr  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  

PPaaiixx--MMaallii  »»,,  ddee  ss’’aassssuurreerr  dduu  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  aanniimmaattiioonnss  eett  ddee  ffaaiirree  ddeess  

oobbsseerrvvaattiioonnss,,  aappppuuiiss  ccoonnsseeiillss  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eennccoouurraaggeerr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  

dd’’aamméélliioorreerr  lleeuurr  ttrraavvaaiill..  LLeess  DDiirreecctteeuurrss  oonntt  ééttéé  dd’’uunn  aappppoorrtt  iinneessttiimmaabbllee  ddaannss  llee  

ssuuiivvii  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ddaannss  lleess  ééccoolleess..  DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee,,  llaa  ddéémmaarrcchhee  

mméétthhooddoollooggiiqquuee  ééttaaiitt  ssuuiivviiee  ppaarr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  lloorrss  ddeess  ssééaanncceess  dd’’aanniimmaattiioonn,,  

lleess  ééllèèvveess  ééttaaiieenntt  mmoottiivvééss..  99//1100  ééccoolleess  oonntt  rreeççuu  ll’’ééqquuiippee  ddee  ssuuiivvii..    

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx--MMaallii  »»,,  

ddeess  mmiissssiioonnss  ddee  ssuuiivvii  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  lleess  ééccoolleess  ddeess  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii  

eett  ddee  KKaattii  ppaarr  ddeess  ééqquuiippeess..  OOnntt  ppaarrttiicciippéé  àà  cceess  ssuuiivviiss,,  lleess  DDiirreecctteeuurrss  ddee  CCAAPP,,  

lleess  DDiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoolleess,,  lleess  CCoonnsseeiilllleerrss  PPééddaaggooggiiqquueess,,  lleess  AAggeennttss  ddeess  

AAccaaddéémmiieess  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt,,  lleess  ppooiinnttss  ffooccaauuxx  dduu  pprroojjeett  àà  llaa  DDNNEENN  eett  àà  

ll’’AAccaaddéémmiiee  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  KKaattii,,  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD  eett  llee  CCeennttrree  dd’’AAssssiissttaannccee  

eett  ddee  PPrroommoottiioonn  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  ((CCaappDDHH))..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ééttaaiitt  ddee  ssuuiivvrree  lleess  

eennsseeiiggnnaannttss  aanniimmeerr  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx--MMaallii  »»,,  ddee  ss’’aassssuurreerr  dduu  

bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  aanniimmaattiioonnss  eett  ddee  ffaaiirree  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  aappppuuiiss  ccoonnsseeiillss  

ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eennccoouurraaggeerr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  dd’’aamméélliioorreerr  lleeuurr  ttrraavvaaiill..    

33..11..11..    MMiissssiioonnss  ddee  ssuuiivvii  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ddaannss  lleess  ééccoolleess  dduu  CCAAPP  ddee  

BBaannccoonnii  ::  

PPrriinncciippaalleemmeenntt,,  ttrrooiiss  mmiissssiioonnss  ddee  ssuuiivvii  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  lleess  ééccoolleess  dduu  

CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii..  LLee  nnooyyaauu  ddee  ll’’ééqquuiippee  ddee  ssuuiivvii  ééttaaiitt  ccoommppoossééee  ddee  ::    

  

  

  

  

  MMiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii  dduu  1111  mmaaii  22001166  ::    

LLee  1111  mmaaii  22001166,,  ll’’ééqquuiippee  ddee  ssuuiivvii  ss’’eesstt  rreenndduuee  àà  ll’’ééccoollee  ««  AA  »»  dduu  GGrroouuppee    

--  MMoonnssiieeuurr  AAlliiddjjii  MMAAIIGGAA,,  CCDDCCRRFF,,  

AAccaaddéémmiiee  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  BBaammaakkoo,,  

RRiivvee  GGaauucchhee  ;;  

--  MMoonnssiieeuurr  AAbbddoouullaayyee  CCAAMMAARRAA,,  CCoonnsseeiilllleerr  

PPééddaaggooggiiqquuee,,  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii  ;;  

--  MMoonnssiieeuurr  SSookkaallaa  DDIIAARRRRAA,,  CCoonnsseeiilllleerr  

PPééddaaggooggiiqquuee,,  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii  ;;  

--  MMoonnssiieeuurr  NNéégguueettiinngg  DDIIAARRRRAA,,  CChhaarrggéé  ddee  

llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ddeess  PPrroojjeettss,,  CCaappDDHH..  

 
 

Photo : Equipe de suivi à l’école Banconi "F", CAP de Banconi 
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SSccoollaaiirree  BBaahhaabbeenn  SSAANNTTAARRAA..  EEllllee  aa  eeuu  ddrrooiitt  àà  ddeeuuxx  pprréésseennttaattiioonnss  ddaannss  ddeeuuxx  

ccllaasssseess  ddiifffféérreenntteess  ppaarr  ddeeuuxx  eennsseeiiggnnaannttss  eennttrree  1122HHeeuurreess--1133  HHeeuurreess..  

DD’’aabboorrdd  uunnee  lleeççoonn  pprrééppaarrééee  eett  pprréésseennttééee  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  AAmmaaddoouu  SSOONNTTAA  

ddaannss  uunnee  ccllaassssee  ddee  66èèmmee  AAnnnnééee  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ««  LLeess  ddiifffféérreenncceess  »»  ppaannnneeaauu  nn°°11  

dduu  pprreemmiieerr  ppaarrccoouurrss  ««  TToouuss  ppaarreeiillss//TToouuss  ddiifffféérreennttss  »»..  

EEnnssuuiittee  uunnee  lleeççoonn  pprrééppaarrééee  eett  pprréésseennttééee  ppaarr  MMmmee  DDIIAARRRRAA  MMaammaa  DDIIAARRRRAA  

ddaannss  uunnee  ccllaassssee  ddee  55èèmmee  AAnnnnééee  ssuurr  llee  PPaannnneeaauu  NN°°22  ((LLeess  ggooûûttss))  dduu  PPaarrccoouurrss  

NN°°11  ((TToouuss  ppaarreeiillss//ttoouuss  ddiifffféérreennttss))..  

LLee  ddiirreecctteeuurr  dduu  CCeennttrree  dd’’AAnniimmaattiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee  ddee  BBaannccoonnii  aa  pprriiss  ppaarrtt  aa  

cceettttee  mmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii..  

  MMiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii  dduu  1122  mmaaii  22001166  

LLee  1122  mmaaii  22001166,,  llee  GGrroouuppee  SSccoollaaiirree  

BBaahhaabbeenn  SSAANNTTAARRAA  aa  rreeççuu  llaa  vviissiittee  

ddee  ll’’ééqquuiippee  ddee  ssuuiivvii  eenn  ccoommppaaggnniiee  

ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD  ::  
  

--  MMmmee  CCOOUULLIIBBAALLYY  KKaaddiiddiiaattoouu  

KKOONNEE,, CChhaarrggéé  dduu  pprroojjeett  

GGEENNOOVVIICCOO  

--  eett  MM..  FFrraannççooiiss  TTEENNDDEENNGG,, AAssssiissttaanntt  

tteecchhnniiqquuee  dduu  pprroojjeett  GGEENNOOVVIICCOO..  

  

PPhhoottoo  ::  éécchhaannggeess  eennttrree  ll’’ééqquuiippee  ddee  ssuuiivvii  eett  lleess  

aanniimmaatteeuurrss  aauu  GGrroouuppee  ssccoollaaiirree  BBaahhaabbeenn  SSAANNTTAARRAA..  
  

CCeettttee  ddeeuuxxiièèmmee  mmiissssiioonn  aa  ccoonncceerrnnéé  ssiixx  eennsseeiiggnnaannttss  ddee  ttrrooiiss  ééccoolleess  ::  BBaahhaabbeenn  

««  BB  »»,,  ««  CC  »»,,  ««  DD  »»..  

EECCOOLLEE  PPRREENNOOMMSS  EETT  NNOOMM  PPAARRCCOOUURRSS  PPAANNNNEEAAUU  CCLLAASSSSEE  

BBaahhaabbeenn  

((BB))  
MMaammaaddoouu  DDIIAARRRRAA  NN°°11  NN°°11  ((ddiifffféérreenncceess))  66èèmmee  AAnnnnééee  

KKoorroottoouummoouu  DDIIAAKKIITTEE  NN°°11  NN°°22  ((ggooûûttss))  55èèmmee  AAnnnnééee  

BBaahhaabbeenn  

((CC))  
BBrrééhhiimmaa  LLYY  NN°°11  NN°°22  ((ggooûûttss))  55èèmmee  AAnnnnééee  

AAddaammaa  TTRRAAOORREE  NN°°11  NN°°22  ((ggooûûttss))  44èèmmee  AAnnnnééee  

BBaahhaabbeenn  

((DD))  
FFaattoouummaattaa  DDIIAARRRRAA  NN°°11  NN°°22  ((ggooûûttss))  55èèmmee  AAnnnnééee  

MMaarriiaamm  TTRRAAOORREE  NN°°11  NN°°33  ((tteemmppéérraammeenntt))  44èèmmee  AAnnnnééee  
  

  MMiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii  dduu  0011  JJuuiinn  22001166  

UUnnee  ddeerrnniièèrree  mmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ddaannss  llee  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii  ss’’eesstt  

eeffffeeccttuuééee  llee  11eerr  jjuuiinn  22001166  eennttrree  1122  hheeuurreess--1133  hheeuurreess..  EEnn  pprréésseennccee  dduu  ppooiinntt  

ffooccaall  dduu  pprroojjeett  àà  llaa  DDNNEENN,,  MM..  SSeeyyddoouu  NN  MMAAIIGGAA,,  ccee  ssuuiivvii  aa  ccoonncceerrnnéé  ttoouutteess  lleess  

cciinnqq  ééccoolleess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  pprroojjeett  ddaannss  llee  CCAAPP  ddee  BBaannccoonnii..  
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EECCOOLLEE  PPRREENNOOMMSS  EETT  NNOOMM  PPaarrccoouurrss  PPAANNNNEEAAUU  CCLLAASSSSEE  

BBaahhaabbeenn  

((AA))  
AAïïssssaattaa  DDIIAAKKIITTEE  NN°°44  NN°°44  CCoommmmeenntt  

ssoorrttiirr  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  
44èèmmee  

AAnnnnééee  

BBaahhaabbeenn  

((BB))  
MMaarriiééttoouu  CCOOUULLIIBBAALLYY  NN°°44  NN°°55  RRéégglleerr  uunn  ccoonnfflliitt  

ppaarr  llee  ddiiaalloogguuee  

44èèmmee  

AAnnnnééee  

BBaahhaabbeenn  

((CC))  
DDiiaahhaarraa  FFAASSSSOOUUKKOOYYEE  NN°°33  NN°°33  BBoouucc  

éémmiissssaaiirree  
44èèmmee  

AAnnnnééee  

BBaahhaabbeenn  

((DD))  
VVIINNCCEENNTT  DDOOUUGGNNOONN  NN°°44  NN°°22  LLeess  ccaauusseess  

ddeess  ccoonnfflliittss  
44èèmmee  

AAnnnnééee  

BBaannccoonnii  

««  FF  »»  
AAllmmaaïïmmoouunnee  MM  BBAABBYY  NN°°44  NN°°22  LLeess  ccaauusseess  

ddeess  ccoonnfflliittss  
44èèmmee  

AAnnnnééee  

PPiieerrrree  BBEERRTTEE  NN°°22  NN°°44  PPrrééjjuuggééss//  

GGéénnéérraalliissaattiioonn  
44èèmmee  

AAnnnnééee  

33..11..22..  MMiissssiioonnss  ddee  ssuuiivvii  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ddaannss  lleess  ééccoolleess  dduu  CCAAPP  ddee  KKaattii  ::  

LL’’ééqquuiippee  ddee  ssuuiivvii  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  

PPaaiixx  »»  ddaannss  lleess  ééccoolleess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  CCeennttrree  dd’’AAnniimmaattiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee  ddee  

KKaattii  ééttaaiitt  ccoommppoossééee  ddee  ::  

  

  

  

  

  

  

    

  MMiissssiioonn  dduu  1188  mmaaii  22001166  ::  

LLee  ssuuiivvii  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx--MMaallii  »»  ddaannss  lleess  

ééccoolleess  dduu  CCAAPP  ddee  KKaattii  aa  ccoommmmeennccéé  llee  1188  mmaaii  22001166  àà  1155  hheeuurreess  àà  ll’’ééccoollee  ««  BB  »»  

dduu  GGrroouuppee  SSccoollaaiirree  AAmmaaddoouu  AAyyaa  SSAANNOOGGOO  eett  àà  1166  hheeuurreess  àà  ll’’ééccoollee  MMOOLLOO  

««  AA  »»..  

EECCOOLLEE  PPRREENNOOMM  EETT  NNOOMM  PPaarrccoouurrss  PPAANNNNEEAAUU  CCLLAASSSSEE  

AAmmaaddoouu  AA  

SSAANNOOGGOO  

««  BB  »»  

FFaannttaa  CCIISSSSEE  NN°°11  NN°°11  DDiifffféérreenncceess  44èèmmee  AAnnnnééee  

SSeeyyddoouu  DDiiaalllloo  NN°°11  NN°°22  GGooûûttss  55èèmmee  AAnnnnééee  

IIbbrraahhiimm  TTRRAAOORREE  NN°°11  NN°°33  TTeemmppéérraammeenntt  66èèmmee  AAnnnnééee  
MMOOLLOO  ««  BB  »»  GGaannsssséérréé  DDIIAABBAATTEE  NN°°11  NN°°22  GGooûûttss  66èèmmee  AAnnnnééee  

  

--  MMoonnssiieeuurr  SSeeyyddoouu  NN..  MMAAIIGGAA,,  

RRééfféérreenntt  dduu  pprroojjeett  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  

NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  

NNoorrmmaall  ((DDNNEENN))  ;;  

--  MMoonnssiieeuurr  YYssssoouuffoouu  DDIIAADDIIEE,,  RRééfféérreenntt  

dduu  pprroojjeett  àà  ll’’AAccaaddéémmiiee  

dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  KKaattii  ;;  

--  FFoouusssseeiinnii  TTRRAAOORREE,,  CCoonnsseeiilllleerr  

PPééddaaggooggiiqquuee,,  CCAAPP  ddee  KKaattii  ;;  

--  MMoonnssiieeuurr  NNéégguueettiinngg  DDIIAARRRRAA,,  

CCaappDDHH..  

 

 
Photo : Echanges après les animations entre les enseignantes de 

l’école JPK III de Kati et l’équipe de suivi (DNEN, AE, CAP, CapDH). 
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  MMiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii  dduu  0022  JJuuiinn  22001166  ::  

LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  mmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii  ddeess  ssééaanncceess  dd’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  

ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx--MMaallii  »»  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  àà  ll’’ééccoollee  JJPPKK  IIIIII  ddee  KKaattii  llee  0022  

jjuuiinn  22001166  ddee  1155  hheeuurreess  àà  1166  hheeuurreess..  LL’’ééqquuiippee  àà  eeuu  ddrrooiitt  àà  ddeeuuxx  pprréésseennttaattiioonnss..  

LLeess  ddééttaaiillss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss  ::  

EECCOOLLEE  PPRREENNOOMMSS  EETT  NNOOMM  PPaarrccoouurrss  PPAANNNNEEAAUU  CCLLAASSSSEE  

JJPPKK  IIIIII  MMaarriiaamm  TTRRAAOORREE  NN°°33  NN°°11  LLeess  mmooqquueerriieess  55èèmmee  AAnnnnééee  

KKaaddiiaattoouu  DDIIAALLLLOO  NN°°33  NN°°33  BBoouucc  éémmiissssaaiirree  66èèmmee  AAnnnnééee  
  

  MMiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii  dduu  0033  JJuuiinn  22001166  ::  

LLaa  ddeerrnniièèrree  mmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  llee  ttrrooiiss  jjuuiinn  22001166  ddee  

1100  hheeuurreess  àà  1111  hheeuurreess  eett  eellllee  ccoonncceerrnnaa  ddeeuuxx  ccllaasssseess  dduu  pprreemmiieerr  ccyyccllee  ddee  

ll’’ééccoollee  SSaannaannffaarraa  GGaarraaggee..    

EECCOOLLEE  PPRREENNOOMMSS  EETT  NNOOMM  PPaarrccoouurrss  PPAANNNNEEAAUU  CCLLAASSSSEE  

SSaannaannffaarraa  

GGaarraaggee  
DDaavviidd  CCOOUULLIIBBAALLYY  NN°°33  NN°°44  TToouuttee  ppuuiissssaannccee  55èèmmee  

AAnnnnééee  

MMooddiibboo  KKEEIITTAA  NN°°33  NN°°44  TToouuttee  ppuuiissssaannccee  66èèmmee  

AAnnnnééee  
  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  pprréésseennttaattiioonn,,  uunnee  bbrrèèvvee  rreennccoonnttrree  ééttaaiitt  

oorrggaanniissééee  ddaannss  ll’’iimmmmééddiiaatt  eennttrree  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  eett  ll’’ééqquuiippee  ddee  ssuuiivvii  ppoouurr  lleess  

ccrriittiiqquueess,,  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  

aanniimmaattiioonnss  ddaannss  lleess  ééccoolleess..  LLeess  ddiirreecctteeuurrss  oonntt  ééttéé  dd’’uunn  aappppoorrtt  iinneessttiimmaabbllee  

ddaannss  llee  ssuuiivvii  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ddaannss  lleess  ééccoolleess..  

DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee,,  llaa  ddéémmaarrcchhee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  ééttaaiitt  ssuuiivviiee  ppaarr  lleess  

eennsseeiiggnnaannttss  lloorrss  ddeess  ssééaanncceess  dd’’aanniimmaattiioonn,,  lleess  ééllèèvveess  ééttaaiieenntt  mmoottiivvééss..  99//1100  

ééccoolleess  oonntt  rreeççuu  ll’’ééqquuiippee  ddee  ssuuiivvii..    

33..22..  AAtteelliieerr  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pphhaassee  II  

  

  

  

  

  

  

LLee  2233  jjuuiilllleett  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

dduu  CCeennttrree  dd’’AAnniimmaattiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee  

dduu  CCeennttrree  CCoommmmeerrcciiaall  ddee  BBaammaakkoo  aa  

eeuu  lliieeuu  llaa  rreennccoonnttrree  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eett  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pphhaassee  iinniittiiaallee  dduu  

pprroojjeett  ««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  PPaaiixx,,  aauu  CCiivviissmmee  

eett  aauu  VViivvrree--eennsseemmbbllee  »»..    
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OOnntt  pprriiss  ppaarrtt  àà  cceettttee  ffoorrmmaattiioonn,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  AAccaaddéémmiieess  

dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  BBaammaakkoo  RRiivvee  GGaauucchhee  eett  ddee  KKaattii,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  

ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  NNoorrmmaall,,  ddeess  CCeennttrreess  dd’’AAnniimmaattiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee,,  ddeess  

CCoommiittééss  ddee  GGeessttiioonn  SSccoollaaiirree,,  ddeess  ééccoolleess,,  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  AAffrriiccaaiinn  ddee  GGeessttiioonn  eett  ddee  

FFoorrmmaattiioonn  eett  dduu  CCaappDDHH..  

LLee  bbuutt  ddee  cceettttee  aaccttiivviittéé  ééttaaiitt  dd’’éévvaalluueerr  llaa  pphhaassee  IInniittiiaallee  dduu  pprroojjeett  ««  EEdduuccaattiioonn  

àà  llaa  PPaaiixx,,  aauu  CCiivviissmmee  eett  aauu  VViivvrree--eennsseemmbbllee  »»  àà  ttrraavveerrss  lleess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  

dduurraanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ssiixx  ((0066))  mmooiiss..  IIll  ss’’aaggiissssaaiitt  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  ddee  ::  

--  PPrréésseenntteerr  llee  rraappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittéé  ddee  llaa  pphhaassee  iinniittiiaallee  dduu  pprroojjeett  ;;  

--  DDéécceelleerr  lleess  ffoorrcceess  eett  ffaaiibblleesssseess  ddeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ;;  

--  PPrrooppoosseerr  ddeess  aalltteerrnnaattiivveess  ppoouurr  ccaappiittaalliisseerr  lleess  ffoorrcceess  eett  ssoolluuttiioonnss  aaffiinn  ddee  

mmiinniimmiisseerr  lleess  pprroobbllèèmmeess..  

DDuurraanntt  cceettttee  rreennccoonnttrree  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  qquuii  mmaarrqquuaaiitt  llaa  ffiinn  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  

pprreemmiieerr  sseemmeessttrree  dduu  pprroojjeett,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt  eeuu  ddrrooiitt  àà  uunnee  pprréésseennttaattiioonn  

ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett,,  eennssuuiittee  éévvooqquuéé  lleess  ffoorrcceess  eett  ffaaiibblleesssseess  ddeess  aaccttiivviittééss  

rrééaalliissééeess,,  rréévviisséé  llee  gguuiiddee  ppoouurr  eennsseeiiggnnaanntt,,  llee  mmoodduullee  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  lleess  iimmaaggeess  

eennffiinn  ffoorrmmuulléé  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss..  LLeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  oonntt  aabboouuttii  aauuxx  

rrééssuullttaattss  ssuuiivvaannttss  ::  

--  LLeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééss  dduu  pprroojjeett  oonntt  ééttéé  pprréésseennttééeess  ppaarr  llee  CChheeff  ddee  pprroojjeett  

ssuuiivvii  ppaarr  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  ccoommpprrééhheennssiioonn  ;;  

--  LLeess  ffoorrcceess  eett  ffaaiibblleesssseess  ddeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  oonntt  ééttéé  éévvooqquuééeess  ;;  

--  LLeess  iimmaaggeess  ddeess  qquuaattrree  ppaarrccoouurrss  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  oonntt  ééttéé  

rréévviissééeess  ;;  

--  LLee  gguuiiddee  ppoouurr  eennsseeiiggnnaanntt  rréévviisséé  ;;  

--  LLee  mmoodduullee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  rréévviisséé  ;;  

--  EEtt  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  oonntt  ééttéé  ffoorrmmuullééeess,,  pprriisseess  eenn  ccoommppttee  ppaarr  ddaannss  

lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ffiinnaalleess  ddee  llaa  pphhaassee  11  dduu  rraappppoorrtt..  

LLeess  iimmpprreessssiioonnss  rreeccuueeiilllliieess  aauupprrèèss  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  ssee  rrééssuummeenntt  àà  uunnee  nnoottee  

dd’’eessppooiirr  qquuaanntt  àà  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  ccoonntteennuu  ddee  ll’’oouuttiill  ppaarr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  

ll’’iimmppaacctt  ppoossiittiiff  nnoottaabbllee  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  ddee  ttoouuttee  llaa  

ssoocciiééttéé  mmaalliieennnnee  eenn  ggéénnéérraall,,  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’ééllaarrggiirr  lleess  aaccttiioonnss  dduu  pprroojjeett  aauu  

pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’ééccoolliieerrss  mmaalliieenn..  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  rreennccoonnttrree  

ppeerrmmeettttrroonntt  ééggaalleemmeenntt  dd’’aabboorrddeerr  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee  dduu  pprroojjeett  aavveecc  

sséérréénniittéé  eett  dd’’aassssuurraannccee..  



IIVV..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  IINNIITTIIAALLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

44..11..  TTaabblleeaauu  aannaallyyttiiqquuee  dduu  bbiillaann  ddeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  

RRaappppeell  rrééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
RRééssuullttaattss  oobbtteennuuss  PPrriinncciippaalleess  aaccttiivviittééss  mmeennééeess  

((rrééaalliissééeess))  
FFoorrcceess  DDiiffffiiccuullttééss  

rreennccoonnttrrééeess  
SSoolluuttiioonnss  

EEnnvviissaaggééeess  

RR..11..11..  UUnn  ((11))  

pprrooggrraammmmee  

dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  

àà  llaa  ccuullttuurree  ddee  

llaa  ppaaiixx  eesstt  

ééllaabboorréé  

LL’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  

««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  eesstt  

aaddaappttéé  aauuxx  rrééaalliittééss  

ssoocciiooccuullttuurreelllleess  eett  

ppééddaaggooggiiqquueess  mmaalliieennss  ;;  

55  ffoorrmmaatteeuurrss  nnaattiioonnaauuxx  

ffoorrmmééss  ;;  

6600  gguuiiddeess  ppoouurr  

eennsseeiiggnnaannttss,,  6600  mmoodduulleess  

ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  1166  

mmaalllleetttteess  dd’’iimmaaggeess  

pprroodduuiittss  ;;  

--  OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  aatteelliieerr  

dd’’aaddaappttaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  aauu  ggaabbaarriitt  

ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  DDNNEENN  ;;  

--  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  ffoorrmmaatteeuurrss  

nnaattiioonnaauuxx  eett  ccaaddrreess  dduu  CCaappDDHH  ;;  

--  TTrraadduuccttiioonn  ddeess  oouuttiillss  eenn  llaanngguuee  

nnaattiioonnaallee  bbaammbbaarraa  ;;  

--  PPrroodduuccttiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ((6600  gguuiiddeess,,  

1166  mmaalllleetttteess  dd’’iimmaaggeess))  

PPrréésseennccee  ddee  22  

CCoonnssuullttaannttss  ddee  

ll’’EEDDPP  ;;  

  

PPaarrttiicciippaattiioonn  

ddee  ddiivveerrss  

aacctteeuurrss  dduu  

pprroojjeett  ::  DDNNEENN,,  

DDNNPP,,  DDNNEEFF,,  

DDNNEESS,,  EEDDPP,,  

CCaappDDHH,,  

OORRFFEEDD,,  

IINNAAGGEEFF,,  AAEE……  

CCoouutt  ttrrèèss  éélleevvéé  

ddeess  iimmaaggeess  ddee  

ffoorrmmaatt  AA22  

PPrroodduuccttiioonn  ddeess  

iimmaaggeess  eenn  

ffoorrmmaatt  AA33  

ssiimmppllee..  

RR..11..22..  LLee  

llaanncceemmeenntt  dduu  

pprroojjeett  eesstt  

eeffffeeccttiiff  

  

UUnnee  ccéérréémmoonniiee  ddee  

llaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  eesstt  

oorrggaanniissééee  aauu  CCNNDDIIDD  llee  1166  

jjaannvviieerr  22001166..  

--  PPrriissee  ddee  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  

eett  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  pprroojjeett  ;;  

--  SSiiggnnaattuurree  dd’’uunn  pprroottooccoollee  ddee  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  aavveecc  lleess  aauuttoorriittééss  

ssccoollaaiirreess  ;;  

--  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccéérréémmoonniiee..  

PPrréésseennccee  ddeess  

aacctteeuurrss  eett  

ppaarrtteennaaiirreess  dduu  

pprroojjeett  eett  

ssuurrttoouutt  ddeess  

MMiinniissttrreess  àà  llaa  

ccéérréémmoonniiee  ;;  

    

RR..11..33..  22  AAggeennttss  

AAEE  eett  44  

CCoonnsseeiilllleerrss  ddeess  

22  AAggeennttss  AAEE  ddee  KKaattii  eett  ddee  

BBaammaakkoo  RRiivvee  GGaauucchhee  

ffoorrmmééss  ;;  

--  SSéélleeccttiioonn  ddee  22  aaggeennttss  ddee  ll’’AAEE  ddee  

KKaattii  ;;  

--  SSéélleeccttiioonn  ddee  44  CCoonnsseeiilllleerrss  

LLaa  bboonnnnee  

oorrggaanniissaattiioonn  

ddee  llaa  

LLee  lliieeuu  ddee  llaa  

ffoorrmmaattiioonn  ééttaaiitt  

pplluuss  llooiinn  ddeess  

LLaa  tteennuuee  ddeess  

ffoorrmmaattiioonnss  ddee  

pprrooxxiimmiittéé  ((ddaannss  
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CCAAPP  ddee  KKaattii  eett  

eett  ddee  

BBaannccoonnii  ssoonntt  

ffoorrmmééss  

44  CCoonnsseeiilllleerrss  

PPééddaaggooggiiqquueess  ddeess  CCAAPP  

ddee  KKaattii  eett  ddee  BBaannccoonnii  

ffoorrmmééss..  

PPééddaaggooggiiqquueess  ddeess  CCAAPP  ddee  KKaattii  eett  

ddee  BBaannccoonnii  ;;  

--  TTeennuuee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn..    

ffoorrmmaattiioonn  ;;  

  
ppaarrttiicciippaannttss  ddee  

KKaattii  

llaa  zzoonnee  ddee  

rrééssiiddeennccee  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess))  

RR..11..44..  4400  

EEnnsseeiiggnnaannttss  ddeess  

CCAAPP  ddee  KKaattii  eett  

ddee  BBaannccoonnii  ssoonntt  

ffoorrmmééss..  

4400  EEnnsseeiiggnnaannttss  ddoonntt  1100  

DDiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoolleess  ddeess  

CCAAPP  ddee  KKaattii  eett  ddee  

BBaannccoonnii  ssoonntt  ffoorrmmééss..  

--  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  1100  ééccoolleess  ;;  

--  SSéélleeccttiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  eenn  

ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  CCAAPP  ddee  

KKaattii  eett  ddee  BBaannccoonnii  ;;  

--  TTeennuuee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss..  

LLaa  ggrraannddee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  

ddeess  

eennsseeiiggnnaannttss  

aauuxx  aaccttiivviittééss  

LLee  lliieeuu  ddee  llaa  

ffoorrmmaattiioonn  ééttaaiitt  

pplluuss  llooiinn  ddeess  

ppaarrttiicciippaannttss  ddee  

KKaattii  

LLaa  tteennuuee  ddeess  

ffoorrmmaattiioonnss  ddee  

pprrooxxiimmiittéé  ((ddaannss  

llaa  zzoonnee  ddee  

rrééssiiddeennccee  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess))  

RR..11..55..  22  225500  

EEllèèvveess  ddee  3300  

CCllaasssseess  oonntt  

bbéénnééffiicciiéé  ddeess  

ssééaanncceess  

dd’’aanniimmaattiioonn  

DDeess  ssééaanncceess  dd’’aanniimmaattiioonn  

ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  

««  OObbjjeeccttiiff  PPaaiixx  »»  oonntt  lliieeuu  

ddaannss  3300  ccllaasssseess  ppaarr  3300  

eennsseeiiggnnaannttss..  

11  553300  EEllèèvveess  oonntt  

bbéénnééffiicciiéé  ddee  cceess  ssééaanncceess  

dd’’aanniimmaattiioonn..  

UUnnee  ccéérréémmoonniiee  

iinntteerrssccoollaaiirree  aa  ééttéé  

rrééaalliissééee  àà  KKaattii..  

--  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  3300  ccllaasssseess  ;;  

--  EEllaabboorraattiioonn  dduu  ccaalleennddrriieerr  ddee  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ;;  

--  PPrréé--tteesstt  ;;  

--  TTeennuuee  ddeess  ssééaanncceess  dd’’aanniimmaattiioonn  ;;  

--  VViissiitteess  ddee  ssuuiivvii  dduu  ccoommiittéé  ddee  

ppiilloottaaggee  ;;  

--  RRééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  ccéérréémmoonniiee  

iinntteerrssccoollaaiirree  ssuurr  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  

ppaaiixx  ;;  

--  PPoosstt--tteesstt..    

LL’’oouuttiill  

ppééddaaggooggiiqquuee  

eesstt  ffaacciillee  àà  

eennsseeiiggnneerr  eett  

lleess  ééllèèvveess  

ccoommpprreennnneenntt  

vviittee  ;;  

LLaa  mmoottiivvaattiioonn  

ddeess  

eennsseeiiggnnaannttss  eett  

ééllèèvveess  

CChhaannggeemmeenntt  

ddeess  eemmppllooiiss  ddee  

tteemmppss  ddûû  àà  llaa  

ccaanniiccuullee  ;;  

JJuuiinn  eesstt  llee  mmooiiss  

ddeess  

éévvaalluuaattiioonnss  eett  

ddeess  eexxaammeennss  

ddee  ffiinn  

dd’’aannnnééee..  

EEllaabboorraattiioonn  dduu  

ppllaannnniinngg  ddeess  

aaccttiivviittééss  dduu  

pprroojjeett  eenn  tteennaanntt  

ccoommppttee  ddee  llaa  

ppéérriiooddee  ddee  

cchhaalleeuurr  eett  ddeess  

éévvaalluuaattiioonnss  

ddaannss  lleess  ééccoolleess..  

RR..11..66..  5500  PPaarreennttss  

dd’’ééllèèvveess  ssoonntt  

sseennssiibbiilliissééss,,  

iinnffoorrmmééss  eett  

mmoobbiilliissééss  aauuttoouurr  

5500  PPaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ssoonntt  

sseennssiibbiilliissééss,,  iinnffoorrmmééss  eett  

mmoobbiilliissééss  aauuttoouurr  ddee  ll’’oouuttiill  

ppééddaaggooggiiqquuee  ««  OObbjjeeccttiiff  

PPaaiixx  »»  àà  ttrraavveerrss  llaa  tteennuuee  

--  PPrriissee  ddee  ccoonnttaacctt  aavveecc  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

ddee  ll’’eennffaanntt  ((CCGGSS,,  AAMMEE,,  AAPPEE))  ;;  

--  SSéélleeccttiioonn  ddee  5500  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  

àà  sseennssiibbiilliisseerr  ;;  

LLaa  tteennuuee  ddeess  

ssééaanncceess  ddee  

mmoobbiilliissaattiioonn  eenn  

ffrraannççaaiiss  eett  eenn  

BBaammaannaann  kkaann  ;;  

AAbbsseennccee  ddee  

ddooccuummeennttss  

ppoouurr  lleess  

ppaarreennttss  

EEllaabboorraattiioonn  ddeess  

ddooccuummeennttss  ppoouurr  

lleess  ppaarreennttss  

dd’’ééllèèvveess..  
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ddee  ll’’oouuttiill..  ddee  22  ssééaanncceess  ((uunnee  àà  

BBaannccoonnii  eett  uunnee  àà  KKaattii))  
--  TTeennuuee  ddee  ssééaanncceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

eett  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ppaarreennttss  

dd’’ééllèèvveess  ;;  

LL’’aaddhhééssiioonn  ddeess  

ppaarreennttss  àà  llaa  

ccaauussee..  

dd’’ééllèèvveess..  

RR..11..77..  DDeeuuxx  ((22))  

éémmiissssiioonnss  ssuurr  llaa  

ppaaiixx  ssoonntt  

ddiiffffuussééeess  ssuurr  ddeess  

rraaddiiooss  ddee  

pprrooxxiimmiittéé..  

22  EEmmiissssiioonnss  rraaddiioo  oonntt  ééttéé  

eennrreeggiissttrrééeess  eett  ddiiffffuussééeess  

ssuurr  llaa  ppaaiixx  ::  

--  UUnnee  éémmiissssiioonn  àà  llaa  

rraaddiioo  KKLLEEDDUU  ddee  

BBaammaakkoo  ;;  

--  EEtt  uunnee  aauuttrree  àà  llaa  rraaddiioo  

BBEELLEEKKAANN  ddee  KKaattii..  

--  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  rraaddiiooss  ddee  

pprrooxxiimmiittéé  ;;  

--  SSéélleeccttiioonn  ddeess  rraaddiiooss  lleess  mmiieeuuxx  

ééccoouuttééeess  ppaarr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ;;  

--  SSiiggnnaattuurree  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ddeeuuxx  rraaddiiooss  ;;  

--  PPrroodduuccttiioonn  eett  ddiiffffuussiioonn  dd’’éémmiissssiioonnss  

rraaddiioopphhoonniiqquueess  ;;  

CChhooiixx  ddeess  

rraaddiiooss  ddee  

pprrooxxiimmiittéé  lleess  

mmiieeuuxx  

ééccoouuttééeess  ;;  

LLaa  tteennuuee  ddeess  

éémmiissssiioonnss  eenn  

BBaammaannaann  kkaann..  

CCooûûtt  éélleevvéé  dduu  

tteemmppss  

dd’’aanntteennnnee  ddeess  

rraaddiiooss..    

RReeddiiffffuussiioonn  llaa  

mmêêmmee  éémmiissssiioonn  

pplluussiieeuurrss  ffooiiss  ssuurr  

lleess  aanntteennnneess  ddeess  

rraaddiiooss  

ppaarrtteennaaiirreess..  

RR..11..88..  DDeess  

rreennccoonnttrreess  ddee  

ssuuiivvii--éévvaalluuaattiioonn  

ddee  llaa  pphhaassee  

iinniittiiaallee  ssoonntt  

tteennuueess..  

66  MMiissssiioonnss  ddee  ssuuiivvii  ddeess  

aaccttiivviittééss  oonntt  ééttéé  

eeffffeeccttuuééeess  ;;  

33  RReennccoonnttrreess  dduu  CCoommiittéé  

ddee  PPiilloottaaggee  tteennuueess  ;;  

11  RRaappppoorrtt  sseemmeessttrriieell  

rrééddiiggéé  ;;  

11  RReennccoonnttrree  dd’’éévvaalluuaattiioonn  

eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddee  llaa  

pphhaassee  iinniittiiaallee  aa  ééttéé  

oorrggaanniissééee..  

--  CCoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  

aaccttiivviittééss  eett  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  ;;  

--  SSuuiivvii  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  tteerrrraaiinn  ;;  

--  RRééddaaccttiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  

ttrriimmeessttrriieellss  ;;  

--  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  rrééuunniioonnss  ddee  llaa  

ccoommmmiissssiioonn  ddee  ppiilloottaaggee  ;;  

--  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  

ddee  llaa  pphhaassee  iinniittiiaallee..  

LLaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  

ddeess  mmeemmbbrreess  

dduu  CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee  ;;  

LLaa  bboonnnnee  

oorrggaanniissaattiioonn  

ddee  llaa  

rreennccoonnttrree  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  

ddee  llaa  pphhaassee  

iinniittiiaallee..  

LLaa  tteennuuee  ddee  llaa  

rreennccoonnttrree  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  

aaccccuussééee  dduu  

rreettaarrdd  àà  ccaauussee  

ddee  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  

ddeess  eexxaammeennss  

ddee  ffiinn  

dd’’aannnnééee..  

  

TTeenniirr  ccoommppttee  dduu  

pprrooggrraammmmee  

ssccoollaaiirree  ddaannss  llaa  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  

aaccttiivviittééss  dduu  

pprroojjeett..  

  

  

  



44..22..  TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  

DDééssiiggnnaattiioonn    TToottaall  

rrééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  

dduu  pprroojjeett  

RREESSUULLTTAATTSS  

PPHHAASSEE  II  
OObbsseerrvvaattiioonnss    

PPrréévvuuss    RRééaalliiss

ééss  

OOuuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  aaddaappttéé  aauu  ccoonntteexxttee  ssoocciiooccuullttuurreell  mmaalliieenn  11  11  11  PPaannnneeaauuxx,,  gguuiiddeess  eett  mmoodduulleess  

CCaaddrreess  dduu  CCaappDDHH  eett  ddee  ll’’OONNGG  OORRFFEEDD  ssoonntt  ffoorrmmééss  àà  ll’’oouuttiill  55  55  1100  AAuu--ddeellàà  ddeess  ssttrruuccttuurreess  cciittééeess,,  iill  yy  aa  llaa  DDNNPP,,  

DDNNEEFF,,  ddeess  CChheerrcchheeuurrss    

FFoorrmmaatteeuurrss  ddee  llaa  DDNNEENN  ssoonntt  ffoorrmmééss  àà  ll’’oouuttiill  55  55  55    

AAggeennttss  AAEE  ddee  KKaattii  eett  BBaammaakkoo  RRGG  ssoonntt  ffoorrmmééss  àà  ll’’oouuttiill  22  22  22    

CCoonnsseeiilllleerrss  PPééddaaggooggiiqquueess  ssoonntt  ffoorrmmééss  ((ssooiitt  22//CCAAPP))  1144  44  44    

EEnnsseeiiggnnaannttss  ffoorrmmééss  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  336600  4400  4400    

EEllèèvveess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  ssééaanncceess  dd’’aanniimmaattiioonn  ssuurr  llaa  ccuullttuurree  

ddee  llaa  ppaaiixx..  
2200225500  22  225500  11  553300  CCeett  ééccaarrtt  ss’’eexxpplliiqquuee  aauu  ffaaiitt  qquuee  ll’’eeffffeeccttiiff  

mmooyyeenn  ddeess  ccllaasssseess  ppaarrtteennaaiirreess  nn’’aatttteeiiggnnaaiitt  

ppaass  llee  rraattiioo  ééllèèvvee//ccllaassssee  nnaattiioonnaall..    

PPaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ssoonntt  sseennssiibbiilliissééss,,  iinnffoorrmmééss  eett  mmoobbiilliissééss  ssuurr  llaa  

ccuullttuurree  ddee  llaa  ppaaiixx..  
445500  5500  5500    

GGuuiiddeess  PPééddaaggooggiiqquueess  pprroodduuiittss  eett  ddiissttrriibbuuééss  441100  6600  6600  EEnn  pplluuss  6600  mmoodduulleess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  oonntt  ééttéé  

pprroodduuiittss..  

MMaalllleetttteess  dd’’iimmaaggeess  ssoonntt  pprroodduuiitteess  eett  ddiissttrriibbuuééeess  110000  1166  1166    

CCéérréémmoonniieess  iinntteerrssccoollaaiirreess  oorrggaanniissééeess  ((KKaattii,,  BBaammaakkoo))  2266  22  

  
11  LLaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  BBaannccoonnii  ccooïïnncciiddaa  aavveecc  

lleess  eexxaammeennss  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee..  

EEmmiissssiioonnss  rraaddiioo  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  ddiiffffuussééeess  ssuurr  lleess  

rraaddiiooss  ddee  pprrooxxiimmiittéé..  
1144  22  22  RRaaddiiooss  ppaarrtteennaaiirreess  ::  KKLLEEDDUU  àà  BBaammaakkoo  

EEtt  llaa  rraaddiioo  BBEELLEEKKAANN  ddee  KKaattii..  

RReennccoonnttrree  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  eesstt  oorrggaanniissééee..  44  11  11  EEllllee  aa  eeuu  lliieeuu  uunn  ppeeuu  ttaarrdd  qquuee  pprréévvuu..  

  



VV..  RReeccoommmmaannddaattiioonnss  ::  

EEnn  vvuuee  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  dduu  PPrroojjeett  ««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  PPaaiixx,,  aauu  

CCiivviissmmee  eett  aauu  VViivvrree--eennsseemmbbllee  »»  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunnee  sseeccoonnddee  pphhaassee  dduu  

pprroojjeett  ««  pphhaassee  ddee  rréégguullaattiioonn  »»,,  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  oonntt  ééttéé  

ffoorrmmuullééeess  ::    

oo  EEtteennddrree  lleess  aaccttiioonnss  dduu  pprroojjeett  àà  uunn  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’ééccoolliieerrss  

mmaalliieennss  ;;  

oo  AAuuggmmeenntteerr  llaa  dduurrééee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ;;  

oo  OOrrggaanniisseerr  ddeess  sseessssiioonnss  ddee  rreeccyyccllaaggee  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ;;  

oo  DDootteerr  lleess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ddee  ddooccuummeennttss  ssuurrttoouutt  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  iinnssttrruuiittss  

aaffiinn  qquu’’iillss  ppaarrttiicciippeenntt  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ;;  

oo  EEllaabboorreerr  llee  ppllaannnniinngg  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  eenn  tteennaanntt  

ccoommppttee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ssccoollaaiirreess  eett  dduu  cclliimmaatt  ;;  

oo  EEnnttaammeerr,,  ddèèss  àà  pprréésseenntt,,  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddee  llaa  sseeccoonnddee  pphhaassee  dduu  pprroojjeett,,  

eenn  iimmpplliiqquuaanntt  eexxpplliicciitteemmeenntt  lleess  aauuttoorriittééss  ssccoollaaiirreess  eett  aacctteeuurrss  ddee  

mmaanniièèrree  àà  eenn  aassssuurreerr  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  eett  llaa  dduurraabbiilliittéé..  

  

CCoonncclluussiioonn  ::  

LLee  pprroojjeett  ««  EEdduuccaattiioonn  àà  llaa  PPaaiixx,,  aauu  CCiivviissmmee  eett  aauu  VViivvrree--eennsseemmbbllee  »»  eesstt  uunn  

pprroojjeett  nnoovvaatteeuurr  ss’’iinnssccrriivvaanntt  eenn  ddrrooiittee  lliiggnnee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ttrrèèss  aaccttuueelllleess  

dduu  MMaallii,,  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  LL’’aapppprréécciiaattiioonn  àà  mmii--ppaarrccoouurrss  ((llaa  

pprreemmiièèrree  pphhaassee))  dduu  pprroojjeett  eesstt  gglloobbaalleemmeenntt  ssaattiissffaaiissaannttee..  EExxééccuuttéé  àà  ttiittrree  

ppiilloottee,,  llee  pprroojjeett  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  oouuttiill  ppééddaaggooggiiqquuee  aaddaappttéé  aauuxx  

rrééaalliittééss  ssoocciiooccuullttuurreelllleess  eett  ppééddaaggooggiiqquueess  mmaalliieennss,,  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  

ddeess  ffoorrmmaatteeuurrss  nnaattiioonnaauuxx,,  ddeess  aaggeennttss  dd’’AAccaaddéémmiiee  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt,,  ddeess  

CCoonnsseeiilllleerrss  PPééddaaggooggiiqquueess,,  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss,,  ddeess  ééllèèvveess  eett  ddee  lleeuurrss  ppaarreennttss..  EEnn  

eeffffeett,,  lleess  aacctteeuurrss  eett  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  pprroojjeett  eett  ddee  ll’’ééccoollee  ssoonntt  uunnaanniimmeess  ppoouurr  

aapppprréécciieerr  llaa  ggrraannddee  ppoorrttééee  ddee  ccee  pprroojjeett..  

TToouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  pprréévvuueess  dduurraanntt  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  dduu  pprroojjeett  oonntt  ééttéé  

rrééaalliissééeess..  CCeeppeennddaanntt,,  llee  ccaalleennddrriieerr  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aaccttiivviittééss  aa  ééttéé  

llééggèèrreemmeenntt  ppeerrttuurrbbéé  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ccaanniiccuullee  eett  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  

éévvaalluuaattiioonnss  eett  eexxaammeennss  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee..  

LL’’eennggoouueemmeenntt  ssuusscciittéé  ppaarr  ccee  pprroojjeett  àà  ttrraavveerrss  sseess  aaccttiivviittééss  aauu  sseeiinn  ddeess  ddiivveerrss  

aacctteeuurrss,,  ppaarrtteennaaiirreess  eett  ssuurrttoouutt  bbéénnééffiicciiaaiirreess  mmoonnttrree  àà  ssuuffffiissaannccee  llaa  nnéécceessssiittéé  

dd’’éétteennddrree  lleess  aaccttiioonnss  dduu  pprroojjeett  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddaannss  ll’’eessppaaccee  aauuxx  pplluuss  

ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss  ggaaggee  dduu  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  

ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee  ppoouurr  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhaarrmmoonniieeuuxx  dduurraabbllee  aauu  MMaallii..    


