بالغ حصفي
إعطاء الانطالقة إلرمسية للمرحةل إلثانية لربانمج "فرصة للجميع" 2022-2019
مرإكش  19يونيو  - 2019ترأس إلس يد سعيد أمزإزي ،وزير إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين وإلتعلمي إلعايل
وإلبحث إلعلمي حبضور لك من إلس يد إلس يد فليب بوإنسو  ،Philippe POINSOTممثل برانمج إلمم إملتحدة
إلمنايئ ومنسق إلمم إملتحدة إملقمي ابملغرب وإملمثةل إملقمية ملنممة إليونس ي ابملغرب ،إلس يدة جيوفاان ابربريس
 BARBERIS Giovannaوسفري إململكة إملتحدة دلى إملغرب ،إلس يد توماس رإييل ،THOMAS Reilly
إليوم ،مبركز محمد إلغزوإين لالبدإع إلفين وإلديب مبرإكش ،حفل إعطاء الانطالقة إلرمسية للمرحةل إلثانية لربانمج
"فرصة للجميع" .2019-2022
وتندرج هذه إلعملية يف إطار تزنيل برانمج إلعمل إمللزتم به أمام صاحب إجلالةل إملكل محمد إلسادس نرصه
هللا بتارخي  17ش تنرب  2018ومقتضيات إلرؤية الاسرتإتيجية لصالح منمومة إلرتبية وإلتكوين  2030-2015ويف
إطار خمطط معل إلتعاون بني إلوزإرة ومنممة "إليونس ي " ابملغرب.
وتطمح إلوزإرة من خالل تبنهيا لهذإ إلربانمج ،مبقاربة تشاركية مع قطاع إلتكوين إملهين وإجملمتع إملدين وإلقطاع
إخلاص ومجعيات أهمات وأابء وأولياء إلتلميذإت وإلتالميذ ،ومبقاربة إلنصاف إلقامئة عىل إلدماج وإحرتإم إلنوع
وإس هتدإف إليافعني وإلش باب إلكرث هشاشة ،إىل رفع حتدي إلبطاةل دلى إلش باب وإليافعني وحاميل شهادإت
إلتكوين إملهين من خالل تطوير كفاايهتم ومعارفهم وفتح فرص أماهمم لجل حياة إقتصادية وإجامتعية نشطة ،مما يسامه
بشلك مبارش يف حتقيق أهدإف إملبادرة إلعاملية "جيل بال حدود" إليت أطلقها إملنتمم إدلويل وإليت تسع إىل
إس تفادة مجيع إلش باب إذلين ترتإوح أعامرمه ما بني  10و 24س نة من إلتعلمي وإلتعمل أو إلتكوين إملهين أو الاندماج
يف سوق إلشغل.
ويرتكز برانمج "فرصة للجميع" ،عىل ثالثة مكوانت أساس ية يه :تعزيز جودة إلرتبية يف إلتعلمي إلثانوي
إلعدإدي عرب إدماج إملهارإت إحلياتية وإملوإطنة يف إملناجه وإلنشطة إملوإزية ،وكذإ تعزيز نمام إلتوجيه إملدريس وحماربة
إلهدر والانقطاع إدلرإيس من خالل إلرصد وحتسني نمام لتتبع إلتالميذ إملعرضني خلطر إلهدر إملدريس وتطوير بيئة
مدرس ية وإقية ،وكذإ من خالل معلية (من إلطفل إىل إلطفل)،مكقاربة تشاركية متكن من إخنرإط إلتالميذ وإمجلاعات
يف إلتحسيس حول إحلد من إلهدر إملدريس ،إىل جانب تطوير منوذج مدرسة إلفرصة إلثانية إجليل إجلديد ذي جودة
لفائدة إليافعني وإلش باب قامئ عىل منوذج تربوي ،من شأنه أن يعزز دلهيم فرص إلتعمل وإلتكوين وإملكتس بات إلساس ية
وإملهارإت إحلياتية ،كام يرخس دلهيم قمي إملوإطنة ويؤهلهم لالندماج الاجامتعي وإملهين ،وذكل من خالل تعزيز نطام
إلتوجيه وإلرشإكة مع إلقطاع إخلاص.
وحتم إملرحةل إلثانية للربانمج بدمع مايل من طرف حكومة إململكة إملتحدة وس تغطي أربع أاكدمييات هجوية
للرتبية وإلتكوين يه :هجة سوس ماسة ومرإكش أسفي وإلرشق وطنجة تطوإن إحلس مية.

