
   

 بالغ صحفً 

 

 . المكانسة –التدرج المهني في الكهرباء ب التكوين افتتاح مركز

 

      يتحدان من اجل التكوين   للتعاون و التنمية           األوربيساعة الفرح و المعهد        

 . المهني لشباب يعانون الهدر المدرسي اإلدماجو 

 

بحضور السٌد عبد العظٌم الكروج الوزٌر المنتدب لدى وزٌر التربٌة الوطنٌة و التكوٌن 

تدشٌن  5102فبراٌر  01المهنً وممثلً السلطة المحلٌة وشركاء المشروع ثم ٌومه الثالثاء 

الذي ٌهدف إلى تكوٌن شباب غٌر متمدرسٌن   المكانسة  مركز التدرج المهنً  وافتتاح

  فً مهن الكهرباء بمبادرة و شراكة ما بٌن جمعٌة ساعة الفرح و المعهد األوربً للتعاون 

                       و التنمٌة 

      

  من اجل تطوير التكوين المهني المغربي في مهن الكهرباء.شراكة 

 

افتتاح مركز التدرج المهنً المكانسة هو تجسٌد للشراكة الموقعة ما بٌن جمعٌة ساعة الفرح  

و الممول من طرف الوكالة سنة  ذمن               و التنمٌة و المعهد األوربً للتعاون

    مؤسسة              ،مؤسسة شناٌدر إلكترٌك ،شناٌدر إلكترٌك المغرب  ،الفرنسٌة للتنمٌة

                                       مؤسسة    ،مدٌرٌة التعاون موناكو ،  

 ستهدفوٌ متكون 21وٌقترح تكوٌن لمدة سنة فً مجال الكهرباء مصحوبا بدبلوم لفائدة 

                                                                 اجتماعٌة صعبة. أوساطٌنحدرون من  ،بدون مؤهالت وشهادات شباب

 هذاكما ساهمت السلطات العمومٌة المغربٌة اٌضا من خالل دعمها الدائم فً انجاز 

 المشروع.
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 .تكوين دو جودة في الكهرباء  

ا المشروع الذي أنجز ذٌتمٌز همٌدان الشغل,  إلىالت تحدي ولوج الشباب بدون مؤه أمام

بشراكة مع القطاع الحر بناء ومتجدد ٌرمً إلى تحسٌن جودة التكوٌن األولً و المهنً 

وخلق تناغم وتناسق فعلً ما بٌن المقاولة وطلب التكوٌن.                                                               

مما هو نظري أكثر  نب التطبٌقًمن الجاالتكوٌن  مدةطٌلة  نٌالمتدرجوسٌستفٌد 

 .اآللٌات والتجهٌزات البٌداغوجٌة والمهنٌة عبرمجموعة من 

 

  استنساخ لخلية التوجيه و اإلدماج المهني من اجل مساعدة الشباب على إيجاد شغل

 .ميالئم انتظار اته

 

جل تطوٌر كفاءات الشباب و التشجٌع على ولوج سوق الشغل ثم خلق خلٌة التوجٌه و أمن  

ه الخلٌة تستهدف مئات ده  المكانسة  اإلدماج المهنً داخل مركز التكوٌن بالتدرج  

اجتماعٌة صعبة وترمً الى  أوساطٌنحدرون من  ،قلٌل المؤهالت أودون  ،الشباب سنوٌا

اءاتهم التقنٌة جل تطوٌر كفأحٌن لولوج مركز المكانسة للكهرباء من استهداف المرش

الك ذوتستهدف ك ومواكبتهم فً تقنٌات البحث عن الشغل فٌما بعد التكوٌن ،الذاتٌةوقدراتهم 

  كل شباب المنطقة ونواحٌها .

 بخصوص ساعة الفرح. 

على محاربة اإلقصاء  0121ساعة الفرح جمعٌة ذات المنفعة العامة، التزمت منذ تأسٌسها 

أقطاب أساسٌة: قطب الصحة، قطب التربٌة  3االجتماعً و المهنً، تعمل حالٌا من خالل 

         اقتصادٌة و اجتماعٌة وبدعم مئات الشركاء.                 ، ةالتربوٌ اإلدماج بأهدافهاوقطب التكوٌن و 

راكمت ساعة الفرح تجربة قوٌة ومتٌنة فً مجال التكوٌن و اإلدماج المهنً من خالل 

خلٌة اإلدماج مركز التدرج المهنً الحدادة الفنٌة، مركز التدرج المهنً الخٌاطة الصناعٌة، 

                                 .                                                                            و التوجٌه

حصلت جمعٌة ساعة الفرح على لواء الجمعٌة المسؤولة من خالل البحث  5103وفً سنة 

. ومن اجل المزٌد من المعلومات  5105سنة                المنجز من طرف مكتب 

 المرجو تفحص موقع الجمعٌة على الرابط األتً
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        للتعاون و التنمية  األوربيبخصوص المعهد 

ٌعمل على تكوٌن فاعلٌن    المعهد األوربً للتعاون و التنمٌة  0111مند سنة 

 إفرٌقٌاو  األدنى  بلد فً الشرق 02ولٌن من اجل مواكبة التنمٌة فً أكثر من مسؤ

 خبرة معترف بها فً مجال التكوٌن التقنً و المهنً لفائدة الشباب.وقد طور المعهد 

فضاءات        المعهد األوربً للتعاون و التنمٌةمعهد محلً ، شٌد  69 وبشراكة مع 

تمكن الشباب، و المهنٌٌن وكل الفاعلٌن فً مجال التنمٌة من اكتساب اآللٌات و القدرات 

 اثر اٌجابً على مجتمعاتهم. ثوإحداالالزمة لبناء مستقبلهم  الذاتٌة

 

  وللمزٌد من المعلومات المرجو تفحص الموقع :              

 

 لالتصال :    كرٌم القرش

 مدٌر جمعٌة ساعة الفرح               
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