
  
  
 
                  
 
 

    
   

ــالغ صحفيب  
 

وحدات التعليم األوىل  ومربو إىل األمام: مربيات   
يحتفلن بنجاحهن   

 

   المركب ،2018  ز يوليو  11
 
سيديبحسن الصقل  الثقاف  

، شارع    نوص    الدار البيضاءالصهيب البر
 
روم  ف  

 

المقر السابق للمديرية اإلقليمية ،2018  زيوليو 71  

للتربية والتكوين الحوز بمراكش     

 
 

والمناطق القروية النائية، يأخدون مستقبلهم مربية ومربي من األحياء الشبه حضرية  62وحدة تعليم أولي، و  39 سيروم

 ! طورتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومستقبل األطفال من مناطقهم بين أيديهم، من خالل اتباع المعايير التي

الالزمة من دورات تدريبية كاملة، مكنتهم من اكتساب المؤهالت والمهارات  امربيات ومربو وحدات التعليم األولي استفادو

 ذو جودة لألطفال.و بسيطتعليم  لتقديم

( ورشتين للتفكير وتقديم شهادات إتمام CMEPSللتعليم األولي )تنظم منظمة كير الدولية المغرب بشراكة مع الهيئة المغربية 

 .مربية ومربي 62ال التكوين لفائدة

فعلية لي واقتراح التوصيات العملية والفي الممارسات الجيدة في التعليم األو االستراتيجيستشكل الورشتين فرصة للتفكير  

 المدربين المرجعيين. مجموعةالالزمة إلنشاء 

ي  بالمغرب مشروع النجاحفي إطار  الورشاتتأتي هاته 
 
 جودة التعليم األولي واإلبتدائ

ن تنفذه منظمة والذي  تقوية وتحسي 

تعاون مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني الدار ليم األولي والمغرب بشراكة مع الهيئة المغربية للتع -كير الدولية

 –(، واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش عين السبع /سيدي البرنوصي اإلقليميتينالمديريتين سطات )  –البيضاء 

برنامج الشراكة الدولية من أجل المساءلة  وز(. المشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وآسفي ) المديرية اإلقليمية الح

 ة النكوم وشركاء آخرين في القطاع الخاص.اإلجتماعية التابع للبنك الدولي، شركة آكسا للتأمينات، شرك

 

لدولية  كي    جمعية لمغرب -ا ئف -ا اس يةمنظمة غبر حكومية غبر طا ل، ةيوغبر سي ، تخضع  لمغربر  ا نون  لقا

و  ية.  لدول ا من شبكة كبر  م  تعملوه  جزء  عا منذ  لمغرب  ا   
 
األكبر هشاشةلمساعدة  2007ف لفئات    قطاعات ا

 
ف  ،

و  تعليم،  ل ةا ة تقوي لمرأ ل االقتصادي  لتمكير   وا  ،  
مدب  ل ا لمجتمع   . ا

 

ر مستقلة وطنية منظمة ي؛األول للتعليم المغربية الهيئة ر متخصصة ربحية غي   
، والتعليم التعليم ف  للقواني  ر وفقا تعمل األول   

ر توجه أي لها ليس ، بها المعمول ر أو سياس   
ر أو دين   

ر .عرف  ر التوجهات تتبن   
ر التعليم قطاع وتطوير دعم عىل تعمل الن  األول  . 

 للمزيد من المعلومات المرجو االتصال ب: 

ي عفاف   لكبي 

 مكلفة بالتواصل 

 0661374518 / 0522452916الهاتف: 

communications@caremaroc.org 

www.caremaroc.org  
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