
 

 

 

 

 حصفيبالغ 
 " يف ا طار املشاريع املندجمة للرؤية الاسرتاتيجية لالصالحمسار اكتشاف املهنتزنيل تدبري "

 جبهة سوس ماسة

 
يوم درايس هجووي ابملركز اجلهوي للتكوين املس متر "الزرقطوين" مبدينة أ اكدير  2017فرباير  20انعقد  اليوم االثنني 

ر اكتشاف املهن جبهوة سووس ماسوةض ر وور فريوز مركوزي  ملسوقة التودبري خصص لوضع خطة هجوية لتعممي جتريب مسا

ض ف وال نون نارا وا امل فوني سر اسوة املرشو ع  و  2015/2030اخلامس من يف املرش ع السابع من الرؤية الاسرتاتيجية 

 مس توى املديرايت الست ابجلهة  ثةل من رؤساء املصاحل ابل اكدميية.

اجلهوويض أ ثوا السو يد املهودي الر اووي امل وي بتسو يري  يووم اررايساح أ شواا  ذو ا ال  يف لكمة هل مبناس بة افتت 

ال اكدميية اجلهويوة للرتبيوة  التكووين جلهوة سووس ماسوة  و  اختيوار املصواحل املركزيوة  فريوز اول املرشو ع لهاتو  ال اكدمييوة 

 قاء جبودة الرتبية  التكوين.يف ذ ا اجملا  لالرتالنطالقة املرش ع  طنياض بعد ترامك مكي  نوني ر مك 

دماج الرتبية    املهن يف   ىل ا   شدد املسؤ   اجلهوي    أ ن ذ ا التدبري يندرج يف س ياق جلهود امجلانية الراماة ا 

املهناج اررايس للتعلمي الابتدايئ  رب الادخا  املبكر جملمو ة من ال نشطة التحسيس ية يف احملتيوات ارراس ية للتالماو  باايوة 

 كاهن  من الانفتاح    سوق الشال  رب اكتشاف املهن.ت 

ىل أ ن دموووش ال نشوووطة العمليوووة  احملتووووايت البيداكوشاوووة املتعلقوووة ابكتشووواف املهووون يف السوووي اريوذات    لفوووت ا 

ك   مون البيداكوشاةض مقاربة رفاعة ستسمح للمتعمل ابالنفتاح    حميطو  الاشعنوي  الاقتصوادي يف سون م،كورةض كو  سو مت 

 تمثني املهن ابنتبارذا  س يةل لالندماج  الرتيق الاشعني.

ن ال مر يتطلب مسارا طويال  صربا  اخنراطا  اسعا يبتدأ  مون خوال  ذو ا اليووم    من أ جل حتقاز ذات  الااايتض فا 

 وم تزنيهل جبهتنا.اررايس اذلي نس تق،ل فا  فريقا مركزاي نعطي كع  الانطالقة الرمسية للتدبري اخلامسض اذلي يمت الي

لتقوا  الفريوز املركوزي نتوات التجريوب  و  مسو توى هجوة سووس ماسوةض  اكنت م اس بة اليوم اررايسض فرصوة  

جنازه  و  مسو توى هجوة   الانطالق من التجارب  اخلربات اليت تزخر هبا ذات  اجلهة لوضع خطة ال تنفا  املرش ع  تت،ع ا 

 سوس ماسة.

جناز اجل اذات  مصوغة التكوين من ق،ل ملسقي الفريوز الرتبووي يف الورشوة  مت خال  ذطا اليومض بسط م  هنجية ا 

جناز دليل املهن  مصوغة التكوين من ق،ل ملسز فريز التوشا  يف الورشة الثانية.  ال  ىلض  نرض هنجية ا 

يووة تةيووة باا 2015/2030 ينوودرج ذوو ا اليوووم يف سوو ياق أ شوورأ ة  تزنيوول مشوواريع الرؤيووة الاسوورتاتيجية لالصووالح  

ن   مهنجية التدبري ابملشاريع قواهما التنوع  الانفتاح  النجا ة  الابتاكر.  م اومة الرتبية  التكوينض  رب ا 

 

 
 مصلحة التواصل  تت،ع أ شاا  اجمللس الاداري


