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عطاء   اجليل اجلديد وعدة تدبريها   - انطالقة تقامس ال طار املهنايج اخلاص بش بكة مدارس الفرصة الثانية    ا 

 

 

ادلخول املدريس    خالل يده،  وأ    الةل املكل محمد السادس نرصه هللاصاحب اجل لربانمج العمل امللزتم به أ مام أ نظار  تفعيال  

عطاء دفعة قوية  ،2018ش تنرب  17   ، للمنقطعني عن المتدرسالمتدرس الاس تدرايك لتأ مني  الثانية لربانمج الفرصة اذلي أ كد عىل ا 

عطاء  وعدة تدبريها.   اجليل اجلديد   - بش بكة مدارس الفرصة الثانية  املهنايج اخلاص  ال طار  انطالقة تقامس    مت ا 

طار تفعيل برانمج التعاون    اجليل اجلديد،  -مبراكز الفرصة الثانية  الرتبوية والتكوينيةصياغة هذه الوثيقة املرجعية  وتأ يت   يف ا 

، ومايل من مهنابدمع تقين    ، ويه مثرة معل مشرتك لس نوات بيهنام، وذكللرعاية الطفوةل  "اليونس يف"القامئ بني الوزارة ومنظمة  

     .  ملرحلهتا الثانيةال وىل، ومن احلكومة الربيطانية املصاحبة  مرحلهتا احلكومة الكندية، اليت مولت

املهنايج  ال طار  هذ  ىل    ويسعى  أ جل  ا  من  ادلراسة  عن  املنقطعني  والش باب  اليافعني  الرتبوي  تأ هيل  ادلمج  أ فاق  ضامن 

والاقتصادي طارا    ،والاجامتعي  ا  تضع  بذكل  الرتبية  حمدداويه  هبذه    لهندسة  الكفاايت اكزاملر والتكوين  مرجعية  حتديد  عرب   ،  

ته  وأ نشط   ومراحل التكوين الكفاايت الرتبوية املس هتدفة يف لك قطبكذا  و   ،وجمالهتاالتعلمية  وال قطاب    ومواصفات التخرج مهنا

 .جراءات التتبع والتقوميا  و  ال نشطةمقارابت تدبري  ، فضال عن حتديدهااملضامني زوءاتوجم وصيغه املالمئة 

اس تجابًة للتوجهيات امللكية السامية اليت ما فتئت حترص عىل رضورة ا دماج الش باب  يف المنوذج    هذه الوثيقة  وتشلك

القانون تفعيل مضامني  مشاريع  حافظة  خطوة هامة للوزارة يف مسار تزنيل    كام تعد،  التمنوي اجلديد عرب خلق فرص وبرامج للتكوين

"تأ مني المتدرس الاس تدرايك والرفع من    5وخاصة املرشوع رمق  التكوين والبحث العلمي،  املتعلق مبنظومة الرتبية و  17-51ال طار 

النظامية"   غري  الرتبية  الفرصة  جناعة  مبراكز  والتكويين  الرتبوي  العرض  بمنوذج  اجلديد   -الثانيةلالرتقاء  بذكل  و  ، اجليل  جتس يد  يه 

الواقع ارض  عىل  اهامتم      رصحي  اليافعني    املغرب ملدى  من  الفئة  حظوظاهبذه  اثنية  ومنحهم  متدرسهم  وفرصة  وترمجته  ،  لس تدراك 

 لسرتاتيجية ال مم املتحدة دلمع الش باب وحتقيق أ هداف التمنية املس تدامة. امللموسة

اجلديد  وجاءت اجليل  الثانية  الفرصة  املغريب  لتجيب  مدرسة  الش باب  تواجه  اليت  التحدايت  يف    ،عن  ا دماهجم  واملمتثةل 

  توافق ي كام    يضمن املساواة بني اجلنسني،ا وعادل و ومنصف  مران  ادراس ي  نظاماتعمتد  حيث   وتعترب مدرسة الفرص للجميع،  ،  املهين

شا لك  احتياجات  منب  مع  ال سايس  وشابة  التعلمي  تقدمي  احلياتية    خالل  املهارات  كتشاف  اب املصاحب    املهين  والتكوينوتعزيز 

ويه   بأ نفسهم ومن حوهلم،  الش باب ثقهتمدة  لس تعااذلي يقدمه  ، انهيك عن ادلمع النفيس الرضوري  سوق الشغل وعامل املقاوةل

كساهبم  لمتكني الش باب  انفذة   تعد، أ يضا،  اذلي يسم  التحول الرمقي والتقدم التكنولويج    ملواكبةالقرن احلادي والعرشين    همارات   وا 

العرص،   ذكلهذا  مدراس  ا ىل  ش بكة  عىل  الانفتاح  خالل  من  اجملال  هذا  يف  جتارب دولية  من  الاس تفادة  عىل  الوزارة  تعمل   ،

 الفرصة الثانية الفرنس ية وكذا ش بكة بدلان البحر املتوسط. 

 

 


