
 

 

 

 
 

1 
 الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين 

 هجة فاس _ مكناس

 طلب املشاريع الثاني  حول  اري بفاستنظيم لقاء إخب

 للتعليم من أجل قابلية التشغيلفي إطار صندوق الشراكة 

 

، املؤسسة العمومية املسؤولة املغرب-وكالة حساب تحدي األلفية مكناس، تنظم-بشراكة مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفاس

دي عن تنفيذ برنامج التعاون الثاني "امليثاق الثاني" املوقع بين الحكومة املغربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية، ممثلة بهيئة تح

مارس  13ذلك يوم الثالثاء ، و للتعليم من أجل قابلية التشغيلصندوق الشراكة طلب املشاريع الثاني في إطار  لقاء إخباريا حول األلفية، 

 .بفاسالجاري 

إلى هذا الصندوق الذي رصد له غالف مالي يناهز ضمام التقنيين واملاليين الراغبين في االن فاعلينال تحسيس قد ابتغى هذا اللقاء اإلخباري و 

ة برسم برمجالتدخالت امل استدامة وتكمل وتضمنمليون دوالر، من خالل اإلسهام بخبرات أو باستثمارات إضافية من شأنها أن تدعم  4,6

املندرج مكناس في إطار نشاط "التعليم الثانوي" -فاس ةالتعليم الثانوي" على مستوى جه تنزيل "النموذج املندمج لتحسين مؤسسات

 ."امليثاق الثاني"ضمن 

، والتي  الجهةلتعليم الثانوي )ثانويات إعدادية وثانويات تأهيلية( على مستوى ا اتمؤسس مجموعة منوتستهدف هذه التدخالت 

منهج تربوي يتمحور حول اعتماد اإلدارية واملالية، وتشجيع  استستفيد، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تعزيز استقالليته

ادة تأهيل مالئمة للبنيات التحتية املدرسية وتوفير التجهيزات التلميذ، وتحسين املحيط املادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إع

 الضرورية لالبتكار البيداغوجي. 

واملشاريع املؤهلة ، طلب املشاريعلعرض أهداف هذا الصندوق، وشروط وكيفيات املشاركة في  مناسبةخباري اإل لقاء ال شكل هذاوسي

 املشاريع املقترحة.، ومعايير تقييم لالستفادة من تمويل هذا الصندوق 

ويهدف صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، القائم على إشراك القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني، إلى تشجيع 

مجة في املشاريع املبتكرة ذات الصلة بالحياة املدرسية واملناهج التربوية، والتي تمثل قيمة مضافة حقيقية بالنسبة لتدعيم التدخالت املبر 

  .إطار "النموذج املندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي"

، إلى انتقاء مشاريع للشراكة 2018أبريل  30 فبراير  إلى 13يسري خالل الفترة املمتدة من ولهذا الغرض، يرمي طلب املشاريع هذا، الذي 

( واألنشطة املوازية للمناهج 2( تكنولوجيات اإلعالم واالتصال؛ )1مركزية: ) جاالتعلى أن تهم أساسا خمس م %50وتمويلها في حدود 

( والتوجيه واالنفتاح على 5( وتعزيز امللكات اللغوية للتالميذ؛ )4( واملكتبات املدرسية والقاعات املتعددة االستعماالت؛ )3الدراسية؛ )

 املسارات املهنية.
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