
                                                                                               

 

 

 
 

صحفي الغب   

 2020 أكتوبر 14 ، فيالدار البيضاء

 

تكوين للمكتب االتكوين المهني التابعة  بمؤسسات 2021-2020سينطلق الموسم التكويني برسم سنة 

أكتوبر  14نية ومستويات السنة الثابالنسبة ل 2020أكتوبر  12المهني وإنعاش الشغل، ابتداء من 

 .بالنسبة للسنة األولى

 غبلتالية إجماستيعابية بطاقة هاته السنة التكوينية سيستهل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و
 اتسسمؤ 10بما في ذلك ، مؤسسة للتكوين المهني 384 موزعين علىمتدربة ومتدربا  400.000

لمتخصص ستويات التقني الم بالنسبة مقعدا بيداغوجيا 176.182سيوفر العرض التكويني و .دةجدي
لباكالوريا بالنسبة ل قعدام 29.667و التأهيل والتخصص ستوياتلم بالنسبةمقعدا  80.929و والتقني
 ها مجموعمالمتدربين الجدد المسجلين في السنة األولى للتكوين عدد  يبلغ أن يتوقعكما  المهنية.

 .والمستويات في جميع الشعبمتدربا  271.462

التكوين  مكتب وسعيا منه إلى تلبية حاجيات المقاوالت من الكفاءات وتحسين قابلية توظيف الشباب، قام
ما من السي ،التكوينية المتوفرةالمهني وإنعاش الشغل بترشيد ومالءمة عرضه التكويني من حيث الشعب 

 يامسارا تكوين 15إعادة هيكلة و أو ضعف عليها الطلب متجاوزةأصبحت شعبة  92 حذفخالل 
 .لوبة في سوق الشغلتقدم تخصصات حديثة مط شعب جديدة 04 وإطالق

 التكوين مكتب بمؤسسات 2021-2020 التكوينية السنة انطالق

 المزدوج التكوين نظام اعتماد مع الشغل، وإنعاش المهني
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 سيتم حيث ،دوجمزال لتكوينا نظام اعتماد مكتبال قرر فقد، ببالدنا الحالية الوبائية للوضعية مراعاةو
 لحضوريةا الحصص بعض تنظيم سيتم فيما النظرية، للمحتويات بالنسبة أساسا، بعد عن التكوين تبني
  .تطبيقية حصصا اكتسابها يستلزم التي المهنية للكفاءات بالنسبة صغيرة، مجموعات في

والتي  OFPPT ACADEMYكما عمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على توفير منصة 
 سة برامج التكوين.هندمع تماما  التي تتناسبالديداكتيكية  المواردالعديد من إلى  الولوج تتيح للمتدربين
 ومكتبة عدبية عن الفرنسية واإلنجليزية واإلسبان األجنبية منصة إلكترونية لتعليم اللغاتباإلضافة إلى 

 .التخصصاتمن أهم المراجع في مختلف  40.000 وسائطية رقمية توفر ما يقارب

مكتب ام وتيسير وصولهم إلى مختلف المنصات اإللكترونية المذكورة سلفا، ق متدربيهومن أجل دعم 
أكتوبر  14تاريخ لالتصاالت ب أورونجمع شركة  اتفاقية شراكة بتوقيع التكوين المهني وإنعاش الشغل

 لىإمجانا  الولوج، مما سيمكنهم من نمتدربيلهاتف نقال لشريحة  300.000توزيع  بهدف، 2020
 التي يضعها المكتب رهن إشارتهم. نصات البيداغوجية ومنصات التعاونالم

ل ن من أجسيخصص للتواصل مع المتدربي من الموسم التكويني األسبوع األولتجدر اإلشارة إلى أن و
 الوقائية دابيرالت حول تحسيسيهم و التي سيتم اعتمادها الجديدة المقاربة البيداغوجيةإطالعهم على 

   .وذلك بشكل حضوري في أفواج صغيرة وفي حيز زمني محدود ،احترامها الالزم

كتب م، سيسهر المة متدربيه والقائمين على الشأن البيداغوجي واإلداريوحرصا منه على صحة وس
يئة ل تهالتكوين المهني وإنعاش الشغل على تطبيق جميع إجراءات الصحة والسالمة الالزمة، من خال

 سدي.عد الجلمواد المعقمة واحترام التباوتوفير امختلف الفضاءات وتعقيمها وإجبارية وضع الكمامة 
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 نهيلة أهلمين

 اإلعالممكلفة بالعالقات مع وسائل 
81 05 47 60 06 

Nouhaila.ahlamine@ofppt.ma 
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                                          التواصل المؤسساتي والداخلي مصلحةرئيسة 
 67 06 27 76 06    

Majda.benelmouaz@ofppt.ma 
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