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 حصفيبالغ 

 2022أ كتوبر  4 الثالاثء

 الرتبية غري النظامية ل قسام 2022-2023انطالق املومس الرتبوي 

 

 للمومس الرتبوي  ل قسام الرتبية غري النظامية دلخول الرتبويا 2022كتوبر أ   03 االثنني يوم انطلق،
مدرسة ذات ا رساء للمسامهة يف  ومنصفمدرسة الفرصة الثانية عرض تربوي دامج » حتت شعار:، 2022-2023

 .«جودة للجميع

ال رساء اليقظة  حفز التعبئة اجملمتعية الوزارة يف العمل عىل يةويشلك هذا احلدث الرتبوي مناس بة لتأ كيد اس مترار 
لزامية  الرتبوية تربية وتكوين  حلد من الهدر املدريس وتوفري فرصة اثنية الس تدراكمتدرس مجيع ال طفال وامن أ جل ا 

مبعية مجعيات اجملمتع املدين والفاعلني الرتبويني وتنويع مسارات الرتبية والتكوين ال طفال واليافعني غري املمدرسني 
 .املبارشين

 73.269ما يناهز  2021-2022خالل املومس ادلرايس الفارط  المتدرس الاس تدرايكقد اس تقطبت برامج و 
 مبراكز مدرسة الفرصة الثانية اجليل اجلديد.  12.469من بيهنم ، متعلمة ومتعمل

 ةاتبعمبؤسسات تعلميية  ةموطن امهن 98، مركزا ملدرسة الفرصة الثانية اجليل اجلديد 149 بالتكوين  متو
طار توس يع ش بكة مدارس الفرصة الثانية اجليل اجلديد لفائدة الش باب  ،لل اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين وذكل يف ا 

 .من أ جل التأ هيل والتكوين واملرافقة يف اال دماج السوس يو اقتصادي واليافعني

طار تنفيذ مشاريع خارطة الطريق ويف تطوير برامج للحد من النظامية  الرتبية غري واكبت 2026-2022 ا 
جتريب وتوس يع مرشوع معاجلة مصاحبة معلية  جودة العرض الرتبوي عرب الانقطاع عن ادلراسة واملسامهة يف الرفع من

تتبع تنفيذ برانمج ادلمع الرتبوي املوسع اذلي و TaRLصعوابت التعمل الكربى يف السكل الابتدايئ من خالل مقاربة 
 .19-اليت خلفهتا الظروف املرتبطة جباحئة كوفيد والتعرثات يس هتدف اس تدراك النقائص

من اليافعني  80.000 حلوايل تكوينال رتبية و توفري ال املومس احلايل برمس تس هتدف برامج الرتبية غري النظاميةو 
ليصل العدد ا ىل  اجديدا  مركز 16من خالل فتح  ،مبراكز الفرصة الثانية اجليل اجلديد 16.000مهنم  ،املمدرسني غري

قلميية تزنيال لتدابري أ جرأ ة أ حاكم القانون ، 165 طار تعممي هذه املراكز عىل مجيع املديرايت اال   اال طاروذكل يف ا 
51.17. 

 املرتبطة بتنويع مسارات التكوين ابلسكل الثانوي اال عدادي خارطة الطريق عىل أ جرأ ة أ هدافالوزارة  وس تعمل
السكل لفتيات يف مرحةل الانتقال من دلمع اتوجيه برامج املواكبة الرتبوية و عرب مدرسة الفرصة الثانية ابال عدادي 

ىل المتدرس  وتطوير اليقظة الرتبوية والتعبئة اجملمتعية من أ جل ضامن اال عدادي يف الوسط القروي الثانوي الابتدايئ ا 
لزايم مجليع ال طفال  .اال 

رساء ا  و  ابلرفع من قدرات املتدخلني يف اجملال البيداغويجهذا املومس ومن أ جل الرفع من جودة التكوين، يمتزي 
الرفع من قدرات امجلعيات يف جماالت التدبري والتأ طري الرتبوي وتمنية املهارات وكذا  ،عىل املكتس بات اال شهادنظام 

 .للمتعلامت واملتعلمنياحلياتية 


