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ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع

غرب م  ال
وع الشخصي الم�ش

ة )LSCE( تقّدماً  ي ن واط م ل ال ن أج ة م ي ب �ت ة وال ي ات ي ح ارات ال ه م ادرة ال ب شهدت م
ي من خالل جلسات التشاور الوطنية وعمليات تحديد الموارد 

عىل المستوى الوط�ن
ق الأوسط وشمال أفريقيا.  ي معظم دول منطقة ال�ش

ي تم تنفيذها �ن
المعّمقة ال�ت

بية من أجل المواطنة بإعادة تصّور ما نتعلمه  تُع�ن مبادرة المهارات الحياتية وال�ت
ي صميم 

ي تضع المهارات الحياتية �ن
 وطريقة تعلمنا، وتعزيز أنظمة التعّلم المفتوح ال�ت

ي محتويات التعّلم 
ين عىل كافة المستويات. وهذا يتطلب إجراء إصالحات �ن أجندة التعّلم للقرن الحادي والع�ش

ي 
، وأنظمة توف�ي التعليم وتقييمه، إضافة إىل إيجاد البيئة المؤسساتية ال�ت وطرق التدريس، والمنهاج الدراسي

تحدث فيها عملية التعّلم.

ي مختلف الدول، وذلك حسب موقع الدولة، وحسب ما يمكن أن 
ي هذه الأجندة من زاويا مختلفة �ن

ويمكن المشاركة �ن
ن العمل عىل أجندة أك�ب لمبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة. يشّكل نقطة انطالق جيدة لتحف�ي

ي المدارس، وتوف�ي الدعم لهم لتحقيق تنميتهم 
ن عىل تعزيز مهارات الشباب �ن ك�ي ي حالة المغرب، انصّب ال�ت

و�ن
ي مرحلتهم النتقالية من 

، ودعمهم �ن ي
ي ذلك تعليم المهارات الحياتية، والتوجيه المه�ن

الشخصية والمهنية، بما �ن
المدرسة إىل العمل.
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ي المجالت 
قصاء �ن ي ما نسبته 27 % من إجماىلي عدد السكان.1 لكن هناك عدد كب�ي منهم ممن يعانون من الإ يشكل الشباب المغر�ب

ن  قصاء من المشاركة السياسية والمدنية. ويبلغ عدد الذين يت�بون من المدارس من اليافع�ي الرئيسية للتعليم والتوظيف، إىل جانب الإ
ي كل سنة، دون أن يحصل هؤلء عىل الشهادة المدرسية الثانوية.2 وينخرط أك�ش من 193,000 طفل 

واليافعات والشباب حواىلي 300,000 �ن
وج واحدة من كل خمس فتيات مغربيات منقطعات عن الدراسة قبل  ن ي عمالة الأطفال.3 وت�ت

من الفئة العمرية من 7 سنوات إىل 17 سنة �ن
ة أشخاص، أو 1.7 مليون شاب وشابة، بالتوظيف أو التعليم أو التكوين؛ وثالثة من كل أربعة  بلوغ سّن 18 سنة. ول يلتحق 3 من كل ع�ش

من هؤلء الشباب هن إناث.

ورة  ن يافع ويافعة وشاب وشابة هم ضمن الفئة العمرية من 10سنوات إىل 24 سنة،4 هناك إدراك واضح ل�ن  بينما قرابة 9 مالي�ي
ي القتصاد والمجتمع والحياة العامة، والدفاع عن 

ن الشباب للمشاركة الكاملة �ن التصّدي لهذه التحّديات من خالل التعليم، وتمك�ي
الخاصة. مصالحهم 

كاء  بية، بالتعاون مع اليونيسف وال�ش ولتحقيق هذه الغاية، تعمل وزارة ال�ت
ي تركز عىل المدارس 

بية ال�ت ي مجال ال�ت
، عىل تنفيذ عدد من التدخالت �ن ن الوطني�ي

ي رحلة تمكينهم الشخصي من خالل 
الثانوية لدعم وتشجيع الأطفال والشباب �ن

ي تعزز المهارات الحياتية والمشاركة المدنية 
ات التعّلم لهم ال�ت توف�ي خ�ب

بية من  ي تع�ب عن رؤية مبادرة المهارات الحياتية وال�ت
لديهم. هذه التدخالت، ال�ت

أجل المواطنة، تتيح تيس�ي عملية انتقالية بناّءة من مرحلة الطفولة إىل مرحلة 
الرشد، ومن مرحلة المدرسة إىل العمل.

ن تطوير  ي تجمع ب�ي
صي من الأمثلة الناجحة ال�ت خ ش وع ال �ش م ويُعت�ب برنامج ال

نامج الذي أُطلق عام 2014 إىل  . يهدف ال�ب ي
المهارات الحياتية والتوجيه المه�ن

إعداد الأطفال من مرحلة مبكرة لتمكينهم من بلورة فهم أفضل حول الخيارات 
المهنية المختلفة، ودعمهم بالمهارات الالزمة لبناء مستقبلهم - من خالل 

ي تحقيق تنميتهم الشخصية والمهنية.
تهيئتهم كعنارص فاعلة �ن

صي خ ش وع ال �ش م ال

ي الصف السادس )الصف 
وع الشخصي من 10 أنشطة للطلبة �ن   يتكون الم�ش

ي رحلة من التعّلم 
ي المرحلة البتدائية(، وهي أنشطة تأخذ الطلبة �ن

 الأخ�ي �ن
ي الفرص المختلفة، والمسارات التعليمية والمهنية المتاحة للطلبة الشباب عىل 

 والتطوير الشخصي من خالل التفك�ي �ن
المجتمعي. المستوى 

بداع، والتفك�ي الناقد، وحّل المشاكل، والتصال والتواصل،  ومن شأن هذه الأنشطة الالمنهاجية تعزيز مهارات حياتية أساسية مثل الإ
. ي

ي التعّلم الذا�ت
والتعاون، وإدارة الذات، واتخاذ القرار، إضافة إىل تعزيز المسؤولية والرغبة �ن

، وينطوي عىل نهج )متدرج( يربط المدارس بالمجتمعات المحلية المحيطة بها  وع الشخصي بعملية من التأمل والتفك�ي يبدأ الم�ش
وع بما يشمل جلسات مخصصة  ويعزز المشاركة الفاعلة لالأطفال وأولياء الأمور. وتستند هذه المنهجية عىل التعّلم القائم عىل الم�ش

ي ذلك توف�ي 
يتم عقدها داخل المدارس وتستند إىل استخدام طرق ومنهجيات مختلفة )مثل الدروس، المشاريع، الزيارات، إلخ( بما �ن

. ن موارد تعّلم للطلبة ودلئل تكوين  للمعلم�ي

ن  ة م ي ب �ت ة وال ي ات ي ح ارات ال ه م الت ال دخ ت
رب غ م ي ال

ة �ف ن واط م ل ال أج

اً عىل ترويج مبادرة المهارات  ي يتم العمل حال
الحياتية والتعليم من أجل المواطنة من 

ي المغرب، بما 
خالل نقاط انطالق مختلفة �ن

فيها دمج المهارات الحياتية الأساسية ضمن 
ي عىل المستوى الثانوي، وكذلك 

المنهاج الوط�ن
العمل عىل وضع نموذج تعليم الفرصة الثانية 

ن واليافعات ممن هم خارج المدرسة  لليافع�ي
لدعمهم وتشجيعهم عىل العودة إىل المدرسة، 

أو النتقال إىل مرحلة العمل.

كما تتبلور الجهود الحالية من خالل برنامج واعد 
ي تم إطالقه بهدف عام يتمثل 

للتوجيه المه�ن
ي ضمان النتقال ال�يع من المدرسة إىل سوق 

�ن
ي مرحلة مبكرة من المنهاج.

العمل �ن
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وع الشخصي ي الم�ش
أنشطة التعّلم �ف

وع شخصي 1.  الخطوات الرئيسية لتطوير م�ش

أ الطلبة للتفك�ي وترتيب فرصهم ي ته�ي
تصف مجموعة من الأنشطة ال�ت

6.  الوظيفة الحلم والشخصية

ي 
ن الأحالم الشخصية والتفضيالت ال�ت مجموعة من الأنشطة للتوفيق ب�ي

ي الوظيفة
يرغبون بها �ن

ي الشخصية -  من أنا؟ ما الذي سوف أفعله؟
2.  بيئ�ت

ي 
تصف مجموعة من الأنشطة لكتشاف فرص التعليم ومسارات التدريب �ن

منطقة المدرسة، وعمل جماعي لستكشاف اهتماماتهم

7.  التعّلم حول مسارات التجارة والتوظيف

ي ذلك اللتقاء 
نشاط عىل شكل لعبة لستكشاف المهن بشكل معمق بما �ن

ن ن موظف�ي بأشخاص بالغ�ي

3.  استخدام المدرسة

مجموعة من الأنشطة لستكشاف واكتشاف مدى صلة ما يتعلمه الأطفال وما 
يعايشونه داخل المدرسة

ي وضعفي
8.  نقاط قو�ت

ي تتيح لالأطفال اكتشاف نقاط قوتهم وضعفهم 
مجموعة من الأنشطة ال�ت

فيما يتعلق بمجال تعليمهم المفضل ومسار وظيفتهم

4.  المواضيع المدرسية والمهن

ي 
ي يتم تعلمها �ن

ن المواد ال�ت مجموعة من الأنشطة لكتشاف الروابط القائمة ب�ي
ن المهن المدرسة وب�ي

ي صّفي
ي �ف

9.  مقاول�ت

ن إىل غرفة الصف مما يتيح التفاعل مع الأطفال دعوة المختص�ي

5.  مسارات التعّلم المستقبلية

 أنشطة من خالل عمل عىل شكل مجموعات لستكشاف مسارات
ي وقتها المناسب

ي يوفرها نظام التعليم ولختيار الأنشطة �ن
التعّلم الممكنة ال�ت

10.  منتدى الوظائف

ن مسارات التعليم  ورشات عمل لالأطفال لستكشاف الروابط القائمة ب�ي
ي يوفرها المرشدون المدرسيون

وفئات الوظائف بناًء عىل المواد ال�ت

ي “محفظة” طالبية تعزز التخصصات المهنية لدى الطلبة من خالل 
ي المرحلة الثانوية من خالل تب�ن

تستمر رحلة كل طالب وطالبة �ن
ي إيجاد بيئة مدرسية محفزة 

ي تطوير مشاريع مهنية بناًء عىل احتياجات السوق المحلية. ويتمثل الهدف من ذلك �ن
توف�ي الدعم لهم �ن

ي الفئة العمرية من 11 إىل 18 سنة لتمكينهم من اكتساب المهارات الحياتية الأساسية.
ومريحة وتشاركية للطلبة �ن

وهذا الدعم المتواصل، والذي يبدأ من الصف السادس وح�ت المرحلة الثانوية، يمّكن الأطفال والشباب من تطوير مشاريعهم المهنية 
ة. ج ه ن م م م عّل ة ت ل الخاصة بهم بناًء عىل رح

صي خ ش وع ال �ش م ن ال زء م ج ن ك ري م ىل ت ال ع ث م

ي الحرائق. ويقومون عىل شكل مجموعات بمناقشة طبيعة هذه المهنة 
ي المدرسة، يتم تعريف الأطفال بعمل إطفا�أ

�ن
ي تنسجم مع المهارات الالزمة 

ي أنشطة تعزز لديهم مجموعة من المهارات والكفاءات الشخصية ال�ت
وظروفها. ويشاركون �ن

لهذه المهنة. ويحصلون عىل معلومات حول المسار والتكوينات المطلوبة كي يصبحوا عامىلي إطفاء. كما يتعلمون معلومات 
ي 

ي من خالل استكشاف ومناقشة الفرص ال�ت
حول مواصفات الوظيفة من حيث المتطلبات والراتب الشهري والمسار المه�ن

ي منطقتهم الجغرافية.
ي مجال إطفاء الحرائق �ن

تقدم لهم كي يعملوا �ن

وأثناء التمرين، يعمل الأطفال معاً عىل شكل مجموعات للخروج بمجموعة من الأسئلة لطرحها عند زيارتهم لمركز مكافحة 
 الحرائق. وخالل زيارتهم، يتحقق الأطفال من فرضياتهم، ومن خالل التفاعل مع موظفي مركز مكافحة الحرائق، 

تاح لهم فرصة التحقق والتأكد من فرضياتهم وتعلم المزيد حولها. طفاء، تُ بما فيهم رجال الإ



ة ق الح طوات ال خ ادة وال ف ت س م دروس ال ائج، وال ت ن ال

اً حيث  نامج نجاحاً كب�ي ن والمجتمعات المدرسية. وقد حقق ال�ب وع الشخصي نتائج ملموسة بالنسبة لالأطفال والمعلم�ي شهد برنامج الم�ش
ي مواقف أولياء الأمور والطلبة تجاه ما يمكن للمدرسة أن تفعله من أجل الأطفال ومساعدتهم عىل السعي إىل تحقيق 

أدى إىل تغي�ي كب�ي �ن
، حيث: ي

ن التعليم الرسمي وأنظمة التكوين المه�ن أحالمهم. وقد عّزز هذا النهج من الروابط ب�ي

ن الأنشطة القائمة عىل المدرسة والأنشطة الالمنهاجية عّزز من الروابط ب�ي  •

عّزز من الحكامة المدرسية )اللجان المدرسية، إلخ(  •

ي مسارات مهنية مناسبة لهم
أتاح للطلبة التخطيط بشكل أفضل لمهنهم المستقبلية وتب�ن  •

ال من حيث اكتساب المهارات الحياتية والقدرة  ف ل الأط ن أج ت م ق ق ح ي ت
�ت ة ال م ه م ج ال ائ ت ن نامج عىل ال ي حققها ال�ب

ولم تقت� النتائج ال�ت
ة حول مهنهم، بل كان له أثر كب�ي أيضاً عىل رفع مستوى المشاركة المدرسية، والحّد من معدلت التّ�ب من  عىل اتخاذ قرارات مستن�ي

ن 150 طالب  ي عام 2016 ب�ي
ن مخرجات التعّلم. وأظهر تقييم تم تنفيذه �ن ن الأطفال الأقل حظاً، إضافة غىل تحس�ي المدرسة، خاصة ب�ي

ال  ف ن الأط ي منطقة توامة - جهة مراكش، أن 63 % م
ي المناطق القروية المستضعفة �ن

وع الشخصي �ن وطالبة ممن استفادوا من برنامج الم�ش
ي جديدة.

ي  مسارات تكوين مه�ن
ة وتب�ن ي ل ب ق ت س م ة ال ي ن ه م م ال ه ت ي م ن ال ت ج د م دي ح وا ت اع ط ت ف اس �ي دف ه ت س م ال

، وخاصة فيما  ن ي تحتاج إىل تحس�ي
بية والتعليم ال�ت نامج فكرة أوضح حول مجالت ال�ت ن من خالل ال�ب وعالوة عىل ذلك، تبلورت لدى المعلم�ي

ي الأنشطة الصفية لجعل مواضيع المواد 
نامج قدم لهم أمثلة ملموسة يمكنهم استخدامها �ن يتعلق بتشجيع التعّلم النشط. كما أن ال�ب

التدريسية أك�ش صلة بحياة الطلبة.

ن  س م ام خ ف ال ص ل ال م ش ي وع الشخصي ل ع الم�ش ي وس ث وت دي ح اً العمل عىل ت ي وبعد نجاح المرحلة التجريبية من هذا النموذج، يتم حال
ي جميع أنحاء المغرب بما يشمل 36,000 

ي عام 2018، تغطي 300 مدرسة �ن
. وقد تم إطالق نسخة تجريبية واسعة النطاق �ن ي

دا�أ ت ب م الإ ي عل ت ال
ي 

نامج. وستتيح عملية تقييم النتائج بلورة عملية توسيع نطاق برنامج المهارات الحياتية والتوجيه المه�ن طفل وطفلة مستفيدين من ال�ب
ي عام 2019.

ي المغرب كما هو متوقع �ن
الناجح هذا ليشمل جميع المدارس �ن

ع: ل م واص ت ى ال رج ات، ي وم عل م ن ال د م زي م ل

 kchenguiti@unicef.org ي المغرب
ي تربية وتعليم، مكتب اليونيسف �ن

خالد الشنكيطي، أخصا�أ

vbarahman@unicef.org  ق الأوسط وشمال أفريقيا قليمي لليونيسف لمنطقة ال�ش ا باراهمان، أخصائية تربية وتعليم، المكتب الإ فين

أيلول/سبتم�ب 2018


