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I. ديباجة:ال 

، نظرا ملعدالت اإلنجاز الهامة املسجلة في إطار برنامج محو األمية الوظيفي بقطاع الصناعة التقليدية

ووقعه اإليجابي على الحياة الشخصية واملهنية لفئات عريضة من الصانعات والصناع التقليديين 

السياحة والنقل الجوي  وزارةبين املبرمة وكذلك تفعيال ملقتضيات اتفاقيات الشراكة املستفيدين، 

دف يه رنامج عملوالوكالة الوطنية ملحاربة األمية، تم وضع ب والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

وضمان ظروف النجاح املستمر لهذا النشاط بقطاع الصناعة  الوظيفي محو االمية تنفيذ برنامجالى 

 .التقليدية واالقتصاد االجتماعي

II. العدة الديداكتيكية للبرنامج 

 :اكتسابمن  نيالصناع التقليديالصانعات و إلى تمكين  محو األمية الوظيفي يهدف برنامج

التي يتم تطويرها بفضل مواد  ( والحسابوالكتابة القراءة ) :املهارات األساسية ▪

 وحاجيات النتظارات وربطها باالستجابةتربوية مالئمة لخاصية القطاع 

 واملستفيدات؛املستفيدين 

اآلخرين في إطار األسرة  والعيش معمهارات التنمية الشخصية  :املهارات الحياتية ▪

 .البيئة وحقوق اإلنسان ومهارات احترامالعمل،  واملجتمع ومكان

 

 

 
 

 

 

 اإلطار املرجعي 

برنامج محو األمية  لتنفيذالتعاونيات القرائية و الجمعيات املتعلق بالشراكة مع 

 والصناع التقليديينلفائدة الصانعات  الوظيفي

 

 المملكة المغربية

 

 رئيس الحكومة

       

 

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة 

 التقليدية واالقتصاد االجتماعي
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املناسبة لقطاع الصناعة التقليدية )الكفاءات التي تؤهل  الكفايات املهنية: ▪

 ملمارسة عدة مهن وكفاءات أكثر دقة وضرورية ملمارسة مهن واعدة(.
 

 :منها ساعة 480  إلى تصل مدة البرنامج و 

 يتناول هذا املستوى، املهارات األساسية والحياتية للمستفيدين؛ ساعة، 300 األول:املستوى    -

 ساعة منها: 180الثاني: املستوى  -

 ؛الكفاءات املهنية واملعارف املرتبطة بمزاولة الحرفةب تتعلق ساعة 150

 تخصص لبرمجة حصص التربية املالية. ساعة 30

  .شهرا( 18ونصف ) مدة إنجازه سنة ىبرمجة أسبوعية على أن ال تتعد البرنامج وفق يتم إنجازو 

 
III.  :تكوين المكونين 
 

على األقل يتم إنجازها في أيام  10 الوظيفيالتكوين لفائدة مكوني برنامج محو األمية  مدةتستغرق 

بداية البرنامج. ويمكن يتم تحميل املصوغات التكوينية عبر املوقع اإللكتروني للوكالة الوطنية 

البرنامج وحاجيات  مع خصوصيةوالعمل على تكييف مضامينها  www.anlca.maملحاربة األمية  

 املكونين.

 

 أحكام تنظيمية:

، باإلضافة ( أفواج10لكل عشرة ) واحداتعين الجمعية منسقا واحدا للمشروع، ومشرفا تربويا  •

 ؛ثالثة أفواجإلى املكونين على أال يتم تكليف املكون بأكثر من 

الظروف املواتية )اإلضاءة، يتم التكوين داخل مراكز تختارها الجمعية على أن تتوفر فيها  •

 التهوية، النظافة...(، وتكون مجهزة بالوسائل الضرورية للعمل )كراس ي، طاوالت، سبورة...(؛

 يتعين على الجمعية أن تنظم اختبارا للتموضع للمسجلين في برنامج محو األمية الوظيفي •

 ؛ واختتامه بالتقويم اإلشهادي

 
 

 

http://www.anlca.ma/
http://www.anlca.ma/

