املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين
جلهة مراكش آسفي
مراكش يق  26دجنرب 2020

عدد468/20:

الــى الس يدات والسادة
ا ألطر العاملني ابملركز
املوضــوع :فتح ابب الرتحش التنتاا املكوتنني لتطأط ر اودواات التكونيةة لفاددة ا ألطر الرتبونة واالداانة  ي اطاا موروع "منوذج اثتنونة التحدي".
املرجـــــع :اساةل الس يد الاكتب العام عدد 0835/20 :بتااخي  23دجنرب .2020

سالم اتم بوجود موالان االمام املؤند ابهلل؛

وبعد ،فعالقة ابملوضوع واملرجع املشاا الهيام أآعاله ،وتفعيال ملضامني املارا الوزااي اخلاص ابسرتاتيجية التكوين املس متر باطاع
الرتبية الوطنية املشاا الي  ي املرجع أآعاله ،والس  ام ما نتعل من بتحدند ورو وييفةة تدب ر أآششطة التكوين املس متر لفاددة ا ألطر
الرتبونة واالداانة والتانية العامةل هبذا الاطاع وتطأهيلها بشلك نتةح لها فرصا متجددة للتمنية والرتيق املهنيني ،و ي س ياق تزننل موروع
"منوذج اثتنونة التحدي" املداج مضن مشاانع الربانمج الثاين للتعاون بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الوالايت املتحدة ا ألمريكةة
ممثةل هبيئة حتدي ا أللفةة  ي الش املتعل ابلتكوين  ي اجملالني الرتبوي والتدب ري ،و ي اطاا التحض ر ملرحةل تكوين الفئات املس هتدفة
التابعة للمؤسسات التعلميية احملتضنة من قبل املوروع من أآطر تربونة واداانة ،وبعد اس تكامل حمطة تطأليف اجملزو ات اخلاصة بربامج
التكوين لفاددة هذه ا ألطر ،يورفين اخباامك أآتن مت فتح ابب الرتحش لتشكةل فرق خمتلطة من املكوتنني تضم مفتشات ومفتشني
ومكوانت ومكوتنني وفاعلني تربونني آخرين اذلين س تولك الهيم همام التطأط ر والتزننل الفعيل للمجزو ات اليت مت بناؤها  ي هذا االطاا،
وف اجملاالت واجملزو ات املتضمنة  ي اجلدول افات (اجلدول امق .)1
وجتدا االشااة اىل أآن معلية اتنتاا هؤال املرتحشات واملرتحشني ستمت من قبل جلن اتنتاا هجونة تضم  ي عضويهتا ممثال عن
الأاكدميية اجلهونة للرتبية والتكوين وممثال عن املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين وممثال عن واكةل حساب حتدي ا أللفةة املغرب وممثلني
عن فرق تطأليف اجملزو ات.
 -1ورو الرتش يح
نفتح ابب الرتحش  ي وه ا ألطر االداانة والرتبونة املزاوةل ملهاهما ملدة ال تال عن  10س نوات .ويشرت  ي املرتحش أآن يكون:
 حاصال عىل شهادة هامعية أآو ما نعادلها من مس توى املاسرت أآو املاسرت املتخصص عىل ا ألقل؛ ذو جتربة  ي جمال التطأط ر والتكوين  ي اجملزو ة اليت يرغب  ي تطأط رها؛ ذو جتربة  ي جمال توظيف تكنولوجةا االعالم واالتصال؛ متانا للغات العربية والفرشس ية واالجنلزينة (حسب احلاهة وحسب اجملزو ة).العنوان :شارع المزدلفة قرب ثانوية سحنون التأهيلية
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 -2ملف الرتش يح
نتكون ملف الرتش يح من الواثد التالية:
 مطبوع طلب الرتحش حسب المنوذج املرف امق 2؛ الس رة اذلاتية للمرتحش(ة) ،وف المنوذج املرف امق  ،3معززة ابلشهادات والواثد املرجعية املثبتة للخربات والتجااب ذات الصةلمبجال التكوين واجملزو ة اليت يرغب  ي املسامهة  ي تطأط ر التكوين فهيا؛
 اساةل التحفزي وف المنوذج املرف امق 4؛ شسخة مشهود مبطاباهتا ألصل الشهادة اجلامعية املطلوبة أآو قراا املعادةل ابليس بة للمتوفرين عىل شهادة معادةل لشهادة املاسرت عىلا ألقل.
 -3طرناة الرتش يح
 تودع ملفات الرتش يح  ي شسخهتا الواقةة ماابل وصل ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين اليت ميااس ب املرتحشون(ات)
التابعون هل هماهمم  ي أآهل أآقصاه نوم  4نناير 2021؛
 ناوم املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بتسلمي ملفات الرتش يح املتوصل هبا من طرف املرتحشني(ات) التابعني هل للجن اجلهونة
امللكفة بعملية الاتنتاا املذيواة أآعاله  ي أآهل أآقصاه ممت نوم  6نناير 2021؛
 تاوم اللجن اجلهونة امللكفة بعملية الاتنتاا بفرز امللفات اليت تس تو ي الورو املداهة أآعاله وتنظميها حسب اجملاالت واجملزو ات
 ي أآهل أآقصاه نوم  8نناير 2021؛
 تنظم اللجن امللكفة بعملية الاتنتاا اجامتعاهتا خالل الفرتة املمتدة من  8نناير  2021اىل  12من ؛
 تصدا اللجن امللكفة بعملية الاتنتاا تنتاجئ أآشغالها قبل ممت نوم  12نناير  2021كحد أآقىص.
 -4ييفةات اجرا الاتنتاا
نمت اتنتاا املرتحشني (ات) بنا ا عىل ملفات الرتش يح اليت تتضمن املعلومات الالزمة عن املرتحش(ة) وخربت (ها) ذات الصةل ابجملال
واجملزو ة اليت نطلب املشااكة  ي التكوين فهيا وعىل ش بكة اتنتاا خاصة أآعدت لهذا الغرض.
 -5االعالن عن النتاجئ
نمت االعالن عن النتاجئ الهنادية لالتنتاا عىل موقع الوزااة  ،www.men.gov.maوعىل موقع واكةل حساب حتدي ا أللفةة
 https://www.mcamorocco.maوذكل ابتدا من نوم  13نناير   2021ي لواحئ امسية تتضمن املرتحشني (ات) املنتاني مصنفني حبسب
اجملاالت واجملزو ات التكونيةة.
وتنظرا ملا تكتس ي هذه العملية من أآمهية ،أآهيب ابلس يدات والسادة ا ألطر العاملني ابملركز انال هذه املذيرة ما تس تح من عنانة
لضامن أآجر أآة مضموهنا  ي أآحسن الظروف.

وتابلوا آأزىك التحيات والسالم
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