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       : وع هي كالتَّالي ي كان ومازال يسعى إليها الم�ش
      الأهداف ال�ت

 <  ضامن و إبراز جودة التكوينات الأساسية للمنشطني عن طريق 
تعريف مرجع للتكوين.      

    

ن، عن طريق  اف والمصادقة عىل مؤهالت المنشط المكوَّ < الع�ت
تم  كام  املشرتكني  إىل  املتزايدة  الحاجة  تلبية  إىل  باإلضافة  شهادة، 

مالحظته.       

     

توظيف  خالل  من  والأطفال  الشباب  ملتقيات  جودة  ضامن   >

منشطني أكفاء، باإلضافة إىل:     

  

ي قاعدة البيانات، وذلك ما يسهل عىل 
ف أكفاء �ف  < تسجيل منشط�ي

املنظامت الفرنسية واألملانية العثور عىل إطار كفؤ ومالئم للملتقيات 

الشبابية بني الثقافات من جهة  وتقديم قاعدة بيانات للمنشطني بني 

التزامهم بصفة مكثفة  الثقافات تسمح لهم بعرض مؤهالتهم وإبراز 

لهذا العمل من جهة أخرى.     

 

< تطوير أداة ملموسة وقابلة للتطبيق تتفق مع املواقف واملبادئ 

واألساليب الكامنة وراء التكوينات مع الرتكيز عىل إمكانيات املنظامت 

الجوانب  التغايض عن  واملوظفني، دون  الوقت  املكونني من حيث  و 

التي تضمن جودة الندوات.      

 

بعد انقطاع، أعيد تنشيط املرشوع يف منتصف سنة 2009 وتم توسيعه 

ليشمل تكوين منشطني لغويني ومنشطني مرتجمني.   

        

وقد تم تحقيقه من خالل:     

 
-2009 سنة  التكوين وضامن جودته خالل  لتقديم  مرجع  اعتامد   >

   .2010

< تحديد أهداف التعلم أو املهارات األساسية للمنشطني باإلضافة إىل 

استحداث أداة للمرافقة والتقييم متصلة باكتساب املهارات بني سنة 

2009 و سنة 2011.      

 

< إنشاء صفحة إنرتنت وإمكانيات تقنية إلصدار الشهادات يف 2009 

وتلتها 2011، ومنذ 2011، تم إطالق قاعدة بيانات للمنشطني. 

)cf. www.dfjw-zertifikat.org(

 تنفيذ، تقييم وتطوير اإلجراءات من سنة 2011 حتى سنة 2015.

.......................................................................................................................................
1  لدواعي متعلقة بالقراءة، ما تبقى من النسخة ا لعربية لهذا املستند تحتوي فقط عىل شكل 

املذكر. بالطبع جميع ا لتسميات تهم النساء أيضا كالرجال.                                                                   

 ........................................................................................................................................
2   عندما نتحدث عن ثالثة أنواع للتكوينات يف النص أو للفرق املستهدفة،  نعتمد املصطلح 

منشط  لغوي،  منشط  ثقايف،  بني  )منشط  املناسبة  املختصة  التسميات  أو  للمنشط\ين  العام 

مرتجم(.

.1. المقدمة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هذه النسخة املعدلة من مرجع التكوين املرتبط بإسناد شهادات من 

املكتب الفرنيس األملاين للشباب يف إطار التكوين األسايس للمنشطني   

يتكون  الثقافات1 تم تطويرها من قبل فريق توجيه  واملنشطات بني 

من ممثلني من املكتب الفرنيس األملاين للشباب )مكتب التكوين بني 

الثقايف – القطاع التعليمي(  و من منظامت فرنسية وأملانية ذات خربة 

نهاية  بإصدار شهادات يف  املرجع يسمح  املجال. هذا  طويلة يف هذا 

التكوين.       

 

و يتضمن هذا اإلصدار الجديد تعديالت جوهرية، يف ضوء التطورات 

الحوصلة  ومن  التنفيذ  من  املاضية  الثالث  السنوات  خالل  امللحوظة 

تم  ما  مثل  الشهادات  إصدار  وعملية  التكوينية  للندوات  املتواصلة 

رسمه خالل اجتامعات فريق التوجيه.                                       

                                            

والصالح                    الشهادات  إلصدار  العام  اإلطار  وصف  تم  األوىل،  فللمرة 

لكل تكوينات املكتب الفرنيس األملاين للشباب والذي ميكن أن يؤدي 

التكوين األسايس  إىل الحصول عىل شهادة. األمر ال يقترص فقط عىل 

واملنشطني  املرتجمني  املنشطني  تكوين  عىل  أيضا  بل  للمنشطني2، 

للمبادئ  املخصص  الثاين  الفصل  يف  أكرث  تفصيله  يتم  و  اللغويني 

أن  كام  الشهادات  وإصدار  األسايس  التكوين  وراء  الكامنة  واملواقف 

النقطة 4.4 تهتم بتنظيم ومرافقة إجراءات التعلم.   

                     

املشرتك                                               العمل  مامرسة  عىل  كبري  بشكل  التكوينات  مرجع  يعتمد 

تتضمن  للمالحظات  تذييل  إيجاد  ميكنكم  »للتعمق  الثقافات.  بني 

مراجع علمية وغريها«.                        

منح  شهادات  « وع  الم�ش  أهداف ونشأة 
ن للمنشط�ي الأساسية  التكوينات  إطار  ي 

ن                                                    �ن المنشط�ي بيانات                                   وقاعدة 

سابقاً يف سنة 2004، قامت العديد من  املنظامت الفرنسية واألملانية 

بإنشاء العديد من امللتقيات الفرنسية األملانية و ملتقيات تجمع شباب 

من ثالثة دول باإلضافة إىل تكوينات أساسية للمنشطني، حيث اتجهوا 

مشرتك  إنشاء  بهدف   للعمل  للشباب   األملاين  الفرنيس  املكتب  إىل 

ملحاور الشهادة و إنشاء قاعدة بيانات تخص املنشطني.  
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...............................................................................................................................

3  ينبغي هنا رشح أسباب وضع األداة الخاصة: أوال، يهدف هذا املرشوع إىل تثبيت التعليم غري 

النظامي والذي تحقق كجزء من تدريب له أهداف محددة – وليس ضمن لقاءات الشباب-. 

وهذا يعني أنه ينص عىل اكتساب عدد من املهارات الثابتة التي يستند تعريفها عىل الخربة يف 

العمل الفرنيس األملاين وامللتقيات املتكونة من ثالثة دول. و يكمن السبب وراء إصدار الشهادات 

الثقافية  البيانات للمنشطني هو تحسني جودة امللتقيات بني  التسجيل يف قاعدة  بالتزامن مع 

إطار  يف  وقتيا  متزامنة  العملية  تكون  أن  يجب  أخرى  جهة  من  كفأ.  تأطري  بواسطة  للشباب 

التكوينات لضامن تطبيقها. هناك أيضاً أدوات أخرى للمصادقة عىل التعلم غري النظامي يف العمل 

petenznachiwse international"  الدويل الشبايب مثل امللف    األورويب  للعاملني و   املنشطني   يف   املجال-

Youthpass"  ،"kom "، الشبايب ساهموا بدرجة كبرية يف تطوير املرشوع دون املطابقة الكلية 

ألهدافها املحددة وخصائص التحقق من املهارات يف مجال التكوين. تتم رؤية إصدار الشهادات 

من املكتب الفرنيس األملاين للشباب كمساهمة يف تطوير الجودة يف اللقاءات الشبابية باإلضافة 

إىل االعرتاف باملهارات املكتسبة يف قطاع التعلم غري النظامي.

الفرنسي  المكتب  من  الشهادة   إصدار 
للشباب ي 

                                 الألما�ن

     ما يجب معرفته:                                                                                                                       

                                                        

يسمح  ولكن  املنظامت،  يجيز  ال  للشباب  األملاين  الفرنيس  املكتب   >

الدقيقة  فالرشوط  األسايس.  التكوين  إطار  الشهادات يف  بتسليم  لهم 

التي يجب ملؤها يتم توضيحها مسبقا أثناء املقابلة مع ممثيل املكتب 

الفرنيس األملاين للشباب )مكتب التكوين بني الثقافات(.   

  

< تلتزم منظامت التكوين التي تصدر الشهادات باحرتام املرجع خالل 

التكوينات.       

 

< يرافق املكونون املشاركني يف مسار التعلم أثناء التكوين ويف اكتساب 

املهارات املطلوبة لتأطري لقاءات الشباب. تتم هذه املتابعة يف سياق 

عمليات التقييم املختلفة وكذلك يف شكل مقابلة يف نهاية التكوين. 

 

يعود  املنشطني  بيانات  قاعدة  والتسجيل يف  الشهادات  منح  قرار   >

للمكونني الذين رافقوا املنشطني املستقبليني يف مسارهم التعلمي.  

  

مبادئ  عىل  تقوم  اإلجــراءات  مجموع  مثل  التكوينية  الــدورات   >

ومواقف محددة مسبقا تتفق مع مبادئ التعليم غري النظامي. 

            

< يدمج املرشوع املناقشات الجارية عىل املستويني الوطني واألورويب 

يف مجال االعرتاف بالتعليم غري النظامي باإلضافة إىل اإلشادة باملهارات 

املكتسبة يف هذا اإلطار. )وهو ما يعترب مساهمة يف هذه املناقشات( 

املختصة يف  املامرسة  يركز بشكل كبري عىل   الوقت،   ولكن يف نفس 

العمل يف إطار امللتقى الفرنيس األملاين  وامللتقيات املتكونة من ثالثة 

دول  لزيادة الجودة يف هذا القطاع. ففي هذا الصدد، ثبت أنه من 

الرضوري تصميم أداة خاصة، بالنظر إىل الصلة بني إصدار الشهادات  

والتسجيل يف قاعدة بيانات املنشطني3. 
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لغة  يف  األساسية  املهارات  األقل  عىل  ميتلكون  لغوية:  المهارات 
أن موضوع  العلم  مع  ممتازة.  لغوية  مهارات  يظهرون  كام  الرشيك، 

الرتجمة يف ملتقيات الشباب ليس مسؤولية  املنشط اللغوي. 

جمون   المنشطون الم�ت
ي دام 9 أيام

شاركوا يف تكوين فرنسي ألما�ف

االجتامعات  يف  الرتجمة  موضوع  التكوين  يعالج  التكوين:  محتوى 
امللتقى  يف  املرافقة  الثقايف،  الوساطة|التفاهم  والندوات،  الشبابية 

الشبايب والتعلم بني الثقافات. 

ي إطار الملتقى: يكونون خالل التكوين جاهزين للرتجمة 
المهام �ف

أنهم  يعني  الرشيك( وهذا  بلغة  أو  األم  بلغتهم  )سواء  االتجاهني  يف 

الثقايف. ميكنهم تحسني  مكونون لضامن ترجمة متواصلة والفهم بني 

مهاراتهم يف مادة تأطري اللقاءات الشبابية والتنشيط اللغوي من خالل 

املشاركة يف التكوينات املناسبة. 

المهارات اللغوية: املستوى اللغوي املطلوب مرتفع.

        

الفرنسي المكتب  من  الثالث   الشهادات 
المرتبطة والمهام  للشباب  ي 

 الألما�ن
الشباب لقاءات  ي 

�ن ن   بالمنشط�ي

التي ميكن من خاللها الحصول عىل  التكوينات  الثالثة من  يف األنواع 

خالل  إليهم  تسند  مهام  لعدة  جاهزين  املنشطون  يكون  شهادة، 

يقوم  البعض.  بعضها  تكمل  التكوينات  أن  علام  الشباب.  ملتقيات 

الكثري من املنشطني مبتابعة عدة دورات تكوينية  أو يتمتعون مبهارات 

يف مجاالت أخرى.

ف الثقافات    المنشطون ب�ي

ي الدول  
ي أو تكوين ثال�ش

ي تكوين فرنسي ألما�ف
قاموا بالمشاركة �ف

ي كل بلد( وقد قاموا 
ف إل ثالثة أسابيع )ندوة �ف من أسبوع�ي

ي لقاءات الشباب. وميكن اعتبار هذا التكوين 
بتدريب عمىلي �ف

ف الثقافات. كتكوين أساسي لتنشيط لقاءات الشباب ب�ي

محتوى التكوين: يجهز التكوين لتنظيم وإلنجاز كامل مللتقى شبايب، 
طرق  الربنامج،  وضع  املرشوع،  هندسة  التالية:  املوضوعات  وتناقش 

لغوي  خالل  وتنشيط  تصميم  الثقافات،  تنوع  الثقافات،  بني  التعلم 

بني  الجامعي  العمل  املجموعة،  تناسق  القانونية،  الجوانب  اللقاء، 

الثقافات، تقييم اللقاء.

تحضري  الثقافات  بني  املنشطون  يتعلم  الملتقى:  إطار  ي 
�ف المهام 

مسار  عىل  ملتقى  إنشاء  يجيدون  حيث  الشبابية  اللقاءات  وتأطري 

الثقافات.  بني  التعلم  املشاركني خالل مسار  ولغوي ومرافقة  منهجي 

كام يعرفون كيفية القيام بأنشطة  لغوية. بصفة عامة، يعملون ضمن 

التنشيط  مادة  يف  مهاراتهم  تحسني  ميكنهم  الثقافات.  متعدد  فريق 

اللغوي والرتجمة من خالل املشاركة يف التكوينات املناسبة.

لديهم  الثقافات  بني  املنشطني  من  العديد  اللغوية:  المهارات   
قدرات ممتازة يف التواصل بلغة الرشيك. ولكن هذا ليس رشط مسبق. 

الدورات األساسية ال تجهز للرتجمة خالل امللتقيات.

 المنشطون اللغويون
ي لمدة 4 أيام عىل الأقل. 

شاركوا يف التكوين الفرنسي الألما�ف

نظريات  ووسائل  التكوين مواضيع مثل  يناقش  التكوين:   محتوى 
التنشيط اللغوي، التعلم بني الثقافات، تناسق املجموعة والتقييم.

 

ي إطار الملتقى: يتعلم املنشطون اللغويون تطبيق وسائل 
المهام �ف

فريق  يعملون ضمن  عامة،  بصفة  هادفة.  بطريقة  اللغوي  التنشيط 

ملتقيات  تأطري  مجال  يف  مهاراتهم  تحسني  ميكنهم  الثقافات.  متعدد 

الشباب والرتجمة من خالل املشاركة يف التكوينات املناسبة. 
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: ف جم�ي ف الم�ت  بالنسبة لتكوينات المنشط�ي

• اتحاد شباب البالد األملاين 
• املكتب الدويل للوصل والتوثيق \ رشكة التعاون عرب الوطني

• مركز بيشفيلري للتنشيط االجتامعي والعائيل 
• رابطة التعليم 

• رودل

تستمر املجموعات التوجيهية يف التقابل مرة أو مرتني يف السنة بغرض 

نحو  املوجهة  والتكوينات  املرشوع  تطوير  يف  يساعد  الذي  التقييم 

االحتياجات املحددة. 

برلني \ باريس، يف 17 ماي 2016

شكر  

لتعاونهم  الرشيكة  األملانية  الفرنسية  ملنظامتنا  شكرنا  تقديم  نريد 

مبنحنا ثقتهم ومشاركتهم يف النقد البناء يف نفس الوقت. 

يحسن  إلزامي  إطار  بخلق  قمنا  التكوين،  مرجع  باالعتامد عىل  معا، 

نوعية التكوينات ولقاءات الشباب من خالل توظيف منشطني مؤهلني. 

وهذا مل يكن ممكنا إال باستعدادهم لتقييم وفحص عملية هذه األداة 

املجموعات  تتكون  للشباب  األملاين  الفرنيس  املكتب  إىل  باإلضافة 

التوجيهية من  املؤسسات واالتحادات الفرنسية واألملانية التالية: 

ف الثقافات:     بالنسبة للتكوينات الأساسية للمنشط ب�ي

 
• دوائر العمل للتثقيف السيايس يف برلني 

• اتحاد الكشافني )الكشافات( األملاين 
• أوروبا مبارشة 

• قوانييل
• شبكة بني الثقافات 

• اتحاد الشعب والثقافة 
• مراكز تدريب أساليب التعليم الفعالة، حتى 2013

• أرض ثقافية، منذ 2014

يذهب شكرنا أيضاً ملؤسسات واتحادات أخرى قامت بتقديم شهادات 

والتكوين  التعليم  مركز  "باك"،  والحياة  )العمل  تكويناتهم  إطار  يف 

الثقافة والحرية، معهد قوستاف شرتاسامن،  الثقافات واللقاءات،  بني 

توحيد  و  تقييم  يف  ساهموا  الذين  املكونني  كل  إىل  باإلضافة  رودال( 

املرشوع عرب مالحظاتهم الشخصية وتقاريرهم.                                                                                  

  بالنسبة للتكوينات الأساسية للتنشيط اللغوي 

• اتحاد جمعيات الشباب الحرة 
• الجمعية الفرنسية ملجلس البلديات و األقاليم األوروبية 

• املكتب الدويل للوصل والتوثيق \ رشكة التعاون عرب الوطني 
• مركز التدريب لوسائل التعليم النشطة

• اللجنة الوطنية االوملبية والرياضية الفرنسية 
• الشباب الريايض األملاين 

• دوك أوروبا 
• املساعدة املتبادلة األملانية 

• قونييل
• شبكة بني الثقافات 
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التعليم غري النظامي يتصف بعنارص ووسائل التعلم والتعليم التالية 5:

 امليزات األساسية للتعليم غري النظامي

    .......... )املعرفية،  املختلفة  األبعاد  بني  متوازن  وتعايش  تفاعل   •  
......العاطفية، املامرسة( للتعليم 

 • رابط بني التعليم الفردي والتعليم االجتامعي باإلضافة إىل تقرير.... 
.....الرشاكة، التعاون، والتناظر بني التعلم والتعليم 

 • تشاريك ويركز عىل املتعلم
 

 • شامل وموجه نحو املسار

 • عىل مقربة من الحياة اليومية، موجه نحو التجربة والفعل 

 • يستعمل التبادل واللقاء بني الثقافات مثل العنرص التعليمي.... 
...... املركزي

 • يقوم عىل أساس تطوعي و)يف الحالة املثالية( مفتوح للجميع 

 •يهدف قبل كل يشء إىل مترير واختبار القيم واملهارات الدميقراطية

ينقل فريق املكوين محتوى التكوين متبعني منهجاً يصب نحو املامرسة 

والتجربة، عىل شكل محاكاة، ورشات، لعب، عمل جامعي، حوارات 

هؤالء  فيأخذ  املشرتكني.  تفاعل  إىل  باإلضافة  التفكري  ويحفز  إلخ. 

املشاركون مسؤولية تعلمهم عىل عاتقهم ويساهمون بشكل فعال يف 

تحقيقه. ال ميكن أن تحدث املشاركة يف التكوينات كام يف عملية إصدار 

الشهادات إال عىل أساس تطوعي.                                  

  

التكوينات  يف  املقصودة(  وغري  النظامية  )غري  الرسمية  غري  اللحظات 

الرسمية  غري  التعليم  ظروف  من  لهذا  مهمة6.  تعليمية  حاالت  متثل 

املساحات تسمح  التكوين. مثل هذه  برامج  الفراغ يف  تكريس وقت 

يف  أو  آخرين  مشرتكني  مع  تناولها  تم  التي  للمواضيع  عميق  بتبادل 

الفريق.        
 

...............................................................................................................................

غري  التعليم  عىل  األورويب  املجلس  ندوة   « تقرير  إىل  بالرجوع  تأسيسه  تم  التصنيف  هذا   5

النظامي« من 13 إىل 15 أكتوبر 2000 يف سرتاسبورغ 2001 يف: فاناس ؛ اوتني 2008:13(.  

.........................................................................................................................................  

6  املجلس األورويب  »)...( يؤكد األهمية املتساوية لكل أنواع التعليم – النظامية،  الغري نظامية، 

الغري رسمية، )...(. «  )املجلس األورويب | اللجنة األوروبية 14: 2011(.                    

الكامنة  والمبادئ  المواقف   .2
ن وإصدار  وراء تكوينات المنشط�ي
الفرنسي  المكتب  من  الشهادات 

ي للشباب
الألما�ن
               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

املنشطني  تكوينات  وراء  تكمن  الحقا  املعروضة  واملواقف  املبادئ 

اللغويني. وبالتايل، فهي  املنشطني املرتجمني واملنشطني  الثقافات،  بني 

تشكل األساس الذي تستند عليه الشهادة.

التعليمية  المناهج  المنظمات،   تعدد 
التعليمية   والطرق 

بالرضورة  يعني  ال  الشهادات  إصدار  إطار  يف  التكوين  مرجع  تحديد 

وثاليث  األملاين  الفرنيس  العمل  التكوينات.  مختلف  معايري  توحيد 

الدول للشباب يتسم بتنوع كبري من حيث الظروف، الوضعية املهنية، 

الخطوات املنهجية، مام يجعلها ثرية. 

األشكال  الجودة،  ملستوى  كإطار  التكوينات  مرجع  تصوير  يتم  لهذا 

واملحتويات الداخلية حيث أن تعددية املناهج والطرق التي أنشأت 

عن طريق منظامت مختلفة للتكوين تبقى محفوظة. الندوات التي 

للمنشطني  الوحيد  التكوين  نوع  متثل  ال  الشهادة  إصدار  إىل  تقود 

املدعوم من قبل املكتب الفرنيس األملاين للشباب. 

النظام    غ�ي  التعليم  التعليمي:      المنهج 

يتبع  الذي  التعليمي  املنهج  هو  التكوينات   بني  املشرتكة  الخاصية 

يدور  النظامي،  التعليم  عكس  وذلك،  النظامي.  غري  التعليم  مبادئ 

خارج النظام الدرايس، الجامعي، والتكوين املهني. و تستخدم أشكال 

تعليمية وأساليب أخرى وهذا كله بطريقة منظمة )عكس التعليم غري 
الرسمي( هذا يعني أنها موجهة وفقا ألهداف وأوقات التعلم.4 

         

..........................................................................................................................................

4 لتعريف مفصل عن التعليم النظامي والتعليم غري النظامي والتعليم غري الرسمي، فاناس ؛ 

اوتني )2008:12(.
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املختلفة  والثقافية  االجتامعية  التنشئة  جانب  من  اآلخرين  فهم   >

وإظهار االحرتام، االنفتاح والفضول نحو طرق الحياة الثقافية املختلفة 

دون نفي قيمه الشخصية )إدراك األخر(

    

< تعلم أن يصبح منفتحاً ومرناً يف حاالت جديدة غري معتادة, القدرة 

عىل الترصف واالستثامر بطريقة مناسبة     

 

< القدرة عىل معرفة أدواره الشخصية، أخذ مسافة وتغيريها إذا لزم 

األمر )عدم التمركز(      

بهم  واإلحــســاس  اآلخــريــن  أمــاكــن  يف  التموضع  عــىل  الــقــدرة   >

)التعاطف(  

املسبقة  بأحكامه  الوعي  املسبقة,  األحكام  آليات ووظائف  < معرفة 

الخاصة ووضعها تحت مراجعة نقدية    

< معرفة يف أي مستوى من االختالف تكمن هذه األحكام والفضول 

ملعرفة املعاين وراء االختالفات املرئية، كذلك أسباب ظهورها 

االختالفات  واملحبطة،  الضبابية  الحاالت  احتامل  عىل  القدرة   >

واملتناقضات ) إدارة اإلحباط والغموض(    

< قبول الغريب وعدم فهمه ورؤيته كتهديد   

< معرفة التواصل بطريقة لفظية وغري لفظية   

الحياة  مدى  تدوم  عملية  هو  الثقافات  بني  التعلم  بأن  الوعي   >

واالستعداد الدائم للتعلم      

املحيل  املستوى  إىل  الــدويل  النطاق  يف  املكتسبات  نقل  تحقيق   >

واليومي    

< معرفة البعد املتعدد الثقافات يف النزاعات والقدرة عىل متييزها عن 

األنواع األخرى للنزاعات 

..........................................................................................................................................

للتبادل الدويل بني األعراق املتزايد والذي يرضب اليوم حياتنا اليومية تكون ميدانا مميزا وبعيدا 

أن  التعديالت ال ميكن  الوحيد، حيث علينا مواجهة "تعديالت" حياتية عالية. هذه  عن كونه 

تكون شاملة لدرجة ال تطاق. نهاية القواعد، االتفاقيات، السلط، و التبعية غري املشكوك فيها 

ستكون أيضا نهاية حياتنا االجتامعية وكل الدقة التنظيمية. هذا ال يغري شيئا يف انه علينا تعلم 

استيعاب قواعد محددة مسبقا، وعىل نرش املزيد من القدرة عىل التنظيم الذايت إذا أردنا أن 

مهمة  أن  يرون  إنهم   .)1997:118( الحقيقية«  حياتنا  لظروف  الزائد  للتعقيد  نكون ضحايا  ال 

تعريفه  يتم  التعصب  التعصب«،  ضد  »التدريب  أشكال  من  شكل  الثقافات  بني  البيداغوجيا 

جاذبيته  تستند  قبولها.  من  يتمكن  مل  التي  ثقافية  بني  تجارب  فيضان  عىل  فعل  كرد   )...(  «

عىل اقرتاح حلول تعزز أمنا واضحا يف ضوء هذه الحالة التي ال تطاق« )119(. يف هذا الصدد، 

تعليم بني الثقافات ال  يجب أن يحجب أو يكافح الحاجة إىل الهيكلة واألمن، ولكن أن يقلصها 

موضوعياً. 

..........................................................................................................................................

8 هذا املقطع يأخذ مقتطفات من وثيقة غري منشورة أنجزها فريق عمل مكون من مقيمني 

بيداغوجيني من املكتب الفرنيس األملاين للشباب حول موضوع التعلم بني الثقافات والذي وجد 

حتى 2006. يستند إىل األدب العام بخصوص املهارات بني الثقافية إضافة إىل املامرسة الفرنسية 

األملانية وثالثية الدول.    

الناحية  من  الكث�ي  تعلمت   «   

وشخصياً.  مهنياً  كذلك  والعملية،  النظرية 
بالنشاط  التطبيقي  المستوى  )...( غنية عىل 
ي 

ال�ت والتمارين  بالأنشطة  وكذلك  اللغوي 
للتكوين،  الثالثة  الأسابيع  خالل  أقيمت 
باللقاءات  الشخصي  المستوى  عىل  أيضا 
تشاركناها  ي 

الــ�ت الرسمية  غ�ي  واللحظات 
التكوين  من  أسابيع  ثالثة  ي 

�ن اكتسبت  معا. 
ن  ي عام أو عام�ي

مهارات أك�ش مما اكتسبته �ن
من الدراسة. »

ن الثقافات كسبيل إىل تحديد موق        التعلم ب�ي

املكتب  من  املنظمة  الدول  وثالثية  األملانية  الفرنسية  التكوينات  تهدف 

الثقافات عند  تعليم بني  بدء عملية  للشباب ورشكائه إىل  األملاين  الفرنيس 

عىل       الشباب  الجتامعات  كمنشطني  بعد  فيام  قادرين  وجعلهم  املشرتكني 

إطالق عملية مامثلة يف مجموعاتهم.                                              

 

الثقافات  متعدد  عامل  يف  والتواصل  التفاعل  عىل  القدرة  الستمرارية 

ا ويف تغري دائم، تأيت رضورة التعلم بني الثقافات: ميكن فهمه  معقد جدًّ

أنظمة توجيهية  نواجه  ما  غالباً  اليومية حيث  الحياة  كطريقة إلدارة 

بني  التعلم  أن  نرى  نحن   .7 دائم  بشكل   متطورة  حياتية  ظروف  و 

الدولية  والثالثية  األملانية  الفرنسية  االجتامعات  عمل  يف  الثقافات 

هي مثل اكتساب وعي أو موقف  يتطلب منهجاً مختلفا وفق الحالة 

اجتامعي،  كتعلم  يعترب هذا  استعامل وصفات جاهزة(.  مثل  )وليس 

ليس فقط مرتبطا باملستوى الدويل ولكن أيضا بالحياة اليومية كمسار 

لطيلة الحياة. وراء مفهوم املهارات واملواقف بني الثقافات الذي نريد 

العنارص  نفهم  الدولية،  والثالثية  الثنائية  التكوينات  خالل  تعزيزه 

التالية 8:     
                                                         

إدراك  كيفية  الخاصة،  وتوجهاته  قيمه  الشخصية،  بهويته  الوعي   >

ورؤية األشياء      

  

يتعلق  فيام  ومشاعره  أفكاره  الشخصية،  أفعاله  وتحليل  معرفة   >

بهويته الثقافية الشخصية )اإلدراك الذايت(    

 .......................................................................................................................................  
7  سابقا يف السبعينات، ب. موالر و م. باجاس وصفوا يف وثيقة غري منشورة املهارة بني الثقافية 

باملعنى الواسع مثل »)..( التحكم الظريف يف املجموعات و\أو املنظامت التي ال تكون فيها قواعد 

محددة مسبقا، حيث أن تطبيق القواعد والنظام الحيس ال يعمل أو مختل، عىل النحو الذي 

يجعل إعادة اخرتاع أشكال الفهم واألنشطة املنطقية أمر رضوري. الجوانب العديدة  
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، الأك�ش لفتاً للنظر هو          » بالنسبة ىلي

الملتقى بصفة عامة: مقابلة ناس من عمري، 
ن من  ي نفس المرحلة معي، قادم�ي

ن و�ن لطيف�ي
بلدين مجاورين. مراقبة كيفية تطور الفريق 
ء  ي

وكيف يعالج الصعوبات اللغوية، هو �ش
مهمة  تجربة  بأنها  متأكدة  أنا  جدا.  محفز 
. حقيقة ظهور مشاكل اختالف  ن جدا للناشئ�ي
ي الفريق يؤدي إىل تعلم ثقافة الحوار 

الآراء �ن
ي وجهات النظر المختلفة. »                

والتفك�ي �ن

        

        

        

        

        

        

   
..........................................................................................................................................

وأهميتها  الثقافات  بني  التعلم  من  ميثل جزء  التقييم  أن  يعتربان  ليبيانسيك،   ؛  دميورقون   11

لسببني: من جهة، التعامل مع » التجارب غري املتوقعة، املفاجئة والعفوية ولكن أيضا املزعجة 

الثقافات، ومن جهة  التعلم بني  لتحقيق  الوحيدة  الوسيلة  التقييم، ألنه  واملقلقة « من خالل 

  )2001 :85-83(  » للمشرتكني  اليومية  الحياة  بتجارب من  الدويل  اللقاء  تجربة  ربط   « أخرى 

»مبا أن هدف التعلم بني الثقافات ال يظهر إال يف مسار التعلم، فان التقييم يصبح جزء متكامل 

منه« )101: 2001(.

تتم  أن  األسايس  الثقافات، من  تعلمية بني  بدء مسارات  للقدرة عىل 

التجربة  الفعل،  نحو  موجه  املنشطني  تكوين  لهذا  معايشتهم. 

والممارسة9. تصميم التكوينات مع مشرتكني قدموا من بلدان مختلفة 
وتنظيم مرحلة يف كل بلد يستند من جهة أخرى عىل مبدأ التساوي 

بني اللغات ويعزز التعلم بني الثقافات وتطوير موقف مناسب. هذا 

اإلطار يسمح بحوار متساوي، اكتشاف حقائق الحياة عىل عني املكان 

وامللتقى  الثقايف  بني  التبادل  املتبادل.  الفهم  عىل  باألساس  ويساعد 

يكونان عنرص تعليمي مركزي للتكوينات10.

وضعيات  عن  ينتج  الثقافات  ف  ب�ي التعلم  المثالية  الناحية  من   

ي إطار التكوين، تحليلها وتقييمها، باإلضافة إىل 
ملموسة حدثت �ف

ربطها بتجارب الحياة اليومية للمشرتكني11. 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
..........................................................................................................................................

9  »نتعلم أن نعمل ما نريد أن نتعلمه أوالً. نعلم الفعل من خالل وضع املتعلمني يف الحالة التي 

يجب عليهم تعلم التحكم فيها« )باور، براتل 2010:32( كذلك فاناس اوتني يقول: التعلم املرتكز 

عىل التجربة يتطلب مواجهة حاالت جديدة وغري معروفة حيث ميكن أن ينتج عنها غموض، 

توترات أو حتى أزمات تفتح إمكانيات جديدة للتعلم. « )2008:19(.                                 

.........................................................................................................................................

10 » )...( من الرضوري أن يستطيع املشرتكون يف الدورة التكوينية اإلفصاح عامَّ يشعرون به يف 

هذا أو ذاك الظرف، املواقف وسلوك مواطني الثقافات األخرى، ما يفكرون به والتأثريات الناتجة 

عنها. هي أيضاً وسيلة لتسليط الضوء عىل الثغرات املوجودة دامئا بني املقصود والتأثريات الناتجة 

عن اآلخرين. « )بلومبارغ، فوكات، 9: 1987(.    
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نفس  يف  وأملانيا  فرنسا  من  شباب  اجتامع  يكفي  ال  األثناء،  هذه  يف 

ثقافية.  تعليمية بني  ثالث، إلطالق عمليات  بلد  أو حتى من  املكان، 

إىل  السفر  مثل  متاما  أخرى،  ثقافات  من  ناس  بني  الوحيد  االتصال 

الخارج، ال يؤدي إىل الفهم واالحرتام املتبادل. بالعكس، يف غياب تأطري 

مؤهل، ميكن أن يحدث تقوية لألحكام املسبقة السلبية املوجودة و 

آليات الدفاع 17 18.

........................................................................................................................................

شخصية  تطور  عىل  للشباب  الدولية  اللقاءات  تأثري   « ل  املكرسة  الدراسات  إىل  بالرجوع   15

املشرتكني القدامى عىل املدى الطويل« )توماس 2006(  حتى بعد 10 سنوات من تجربة التبادل، 

تأثريات دامئة ميكن تسجيلها يف املجاالت التالية: املؤهالت واملهارة الشخصية ؛ االنفتاح ؛ املرونة؛ 

القدرة ؛ معرفة الذات \ صورة الذات ؛ املهارة االجتامعية ؛ التعلم بني الثقافات ؛ لغة أجنيبة؛ 

أنشطة متقدمة ؛ هوية ثقافية ؛ تدريب وتوظيف ؛ عالقات مع الثقافة املضيفة \ ثقافات أخرى؛ 

إلخ.

..........................................................................................................................................

16 رفيق موسيل كتب يف هذا الخصوص: » مسألة التعدد الثقايف قابلة للتنقل من مستوى محيل 

)يف الحي، يف املدينة، ويف املجتمع بأكمله( وال تحدد بإطار امللتقيات بني ممثيل البلدان املختلفة. 

امللتقى الدويل للشباب يساهم بشكل عام يف توعية الشباب بالجوانب بني الثقافية يف نطاق 

عاملي محيل ويعزز أيضا التوعية بني الثقافية عىل املستوى املحيل. ميكنها إذن أن تكون محفز 

جيد يف املسار بني الثقايف يف املجتمع املحيل. « )2: 2014(  

..........................................................................................................................................

17  تيامل )2012:197( 

..........................................................................................................................................

التشغيل  طرق  عىل  الحفاظ  خالل  من  املسبقة  األحكام  عىل  العمل  يتم  التكوينات،  يف   18

واآلليات )نيكالس، 1989:15( » يبدو إذا انه سيكون من املفيد تعلم العيش مع تقبل وجود 

باملقابل  وتعريضها  شيفرتها  فك  بتعلم  املسبقة،  األحكام  وهي  املوضوعية  غري  األحكام  هذه 

لألحكام املسبقة لآلخرين،  أكرث من الرغبة عبثا يف حذفها،  مام يسمح، عىل كل حال، بتبني 

موقف أكرث سالسة و متحرر من الذنب املتبادل. « )بلومبارغ ؛ فوكيه، 1987:14(.  

ن  المنشط�ي تكوينات  أهــداف   .3
الفرنسي  المكتب  من  المدعومة 

ي للشباب             
الألما�ن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        

مع الثقافات  ن  ب�ي ن  المنشط�ي تكوين   توافق 
للشباب الدولية  اللقاءات    جودة 

        

      

الفرنسية  الصداقة  معاهدة  متديد  إطار  يف   1963 سنة  إنشائه  منذ 

للشباب  األملاين  الفرنيس  املكتب  وضع  اإليليزي(،  )معاهدة  األملانية 

ورشكاءه  هدفا ألنفسهم وهو » تعميق الروابط التي توحد األطفال، 

الناشئني، الشباب وممثيل الشباب يف البلدين12 «  أوال، يف معنى عمل 

بني  التعلم  خدمة  يف  واليوم  وأملانيا،  فرنسا  بني  واالتفاق  املصالحة 

الثقافات الذي يحرتم التنوع يف أوروبا موسعة وأكرث 13.
      

        

اتضح أن لقاءات الشباب الدولية  لها تأثري دائم عىل تكوين الهوية14. 

وتطوير شخصية الشباب: تعزز الثقة يف النفس، االنفتاح، التعلم بني 

الثقافات باإلضافة إىل املهارات اللغوية ولديها كذلك تأثري عىل درجة 

أو  دويل  نطاق  عىل  سواء  أخرى15،  ثقافات  مع  بالعالقات  االهتامم 

محيل16.
       
       

  

      
..........................................................................................................................................

12 توجيهات املكتب الفرنيس األملاين ص. 14

..........................................................................................................................................

13 موالر ؛ هانش ؛ توماس )2012( باإلضافة إىل تيامل )2012(.

..........................................................................................................................................

14 » التبادالت تفتح وجهات النظر « حيث جمعت يف سنة 2011 نتائج مرشوع املكتب الفرنيس 

األملاين للشباب و املكتب األملاين البولوين للشباب و مرشوع تقييم وقت الفراغ والرتفيه » تقييم 

اللقاءات الدولية للشباب «. مفهوم بناء الهوية معرف هنا لتلخيص كل تجارب التعلم املنفذة 

من قبل املشرتكني يف اللقاءات الشبابية: » اللقاءات الدولية تساعد الشباب يف نطاق واسع عىل 

مع  التجارب  ملثل هذه  الواعي  اإلدراك  الثقايف.  السياق  اعتبار  مع  اآلخرين  الناس  هوية  فهم 

للبلد  الثقافية  والخصوصيات  الحياة  يف  الشخصية  العادات  عىل  شديداً  انعكاساً  يثري  اآلخرين 

األصيل. تجربة اآلخر تقود إىل تطور الهوية الشخصية وبالتوازي إىل انفتاح كبري عىل العالقات 

مع هويات أجنبية « )إلك ؛ دوبيسيك، 66: 2011(.
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ن       ن ب�ي  أهداف التكوينات الأساسية للمنشط�ي
 الثقافات

نتيجة تكوين املنشطني املستقبليني بني الثقافات هي األهداف التالية: 

< مترير معارف أساسية حول الظروف، الحقائق، مدى تعقيد امللتقى 

امللتقيات  أو  دول  ثالثة  تجمع  التي  اللقاءات  كام  األملاين  الفرنيس 

إطار  يف  التفكري،  إىل  تؤدي  التي  للمشرتكني  التجربة  وترك  الدولية، 

التكوين

< ضامن التفكري حول األسئلة املوضوعية الواردة يف الفصل 2.4 والتي 

ودعم  الدولية  الشبابية  امللتقيات  تصور  يف  خاصة  أهمية  تكسوها 

االلتزام العميل و االندماج التصوري للمشرتكني. 

الظروف  إىل  باإلضافة  الثقافات  بني  بالعمل  ترتبط  أساليب  توفري    >

والثقة األساسية لتطوير منهج مستقل ومرن  يف اللقاءات الدولية و \ 

أو يف إدارة املجموعات متعددة الثقافات 

< إثارة الفضول واالهتامم الدائم بامللتقيات الشبابية، العمل العاملي 

للشباب، البلدان األخرى واألسئلة بني الثقافية 

تجربتهم  أساس  عىل  الثقافية  بني  باملسارات  املشرتكني  تحسيس   >

ثقافية خاصة  التفكري يف عملية تعليم بني  والسامح لهم، عن طريق 

بني  التواصل  وراء  الكامنة  والتأثريات  اآلليات  أفضل  بتحديد  بهم، 

الثقافات21، حتى يكونوا فيام بعد قادرين عىل املرافقة الدامئة للشباب 

< تحسيس املشرتكني بالبعد املحيل  ملسارهم التعلمي بني الثقايف

< تقوية التطور الشخيص للمشرتكني 

< إطالق عملية تعليم شخصية عند كل مشرتك، ومرافقته حتى يعي 

مبهاراته الشخصية ويتحمل بنفسه مسؤولية اكتسابه  مهارات أخرى 

رضورية يف تأطري اللقاءات الشبابية. 

التي تقود  الحوافز واألهداف الشخصية  الوعي حول  < رفع مستوى 

إيل االلتزام يف مجال اللقاءات الشبابية الدولية والتفكري حول املوقف 

الناتج عنها. 

< معالجة أسئلة مترير، انتقال أو إمكانية استعاملها يف املجال التطبيقي 

التعليمي التطوعي أو املهني )عىل املستوى املحيل، الدويل، بني الثقايف( 

..........................................................................................................................................

20 بلومبارغ ؛ فوكات )11-12: 1987(.

..........................................................................................................................................

21 ليبيانسيك )26: 1996(.

ن  ب�ي الشبابية  اللقاءات  ي 
�ن ن  المنشط�ي  مهام 

فية لثقا   ا

       

جودة  ضامن  وبالتايل،  أفضل،  تعليم  عملية  ودعم  إطالق  اجل  من 

لقاءات الشباب، من الرضوري اللجوء إىل منشطني مكونني جيداً لديهم 

الثقايف.  هذا  التفاهم بني  إطار يساعد عىل  مهارات رضورية إلنشاء 

يعني أن املنشطني لهم مهمة حساسة وهي خلق جو خايل من جميع 

لهم  يسمح  كبرياً  أمناً  املشاركني  مينح  الجميع،  من  مقبول  األحكام، 

باملغامرة دون خوف من التجديد مع التحكم يف التشتت الجوهري يف 
عمليات التعلم دون التسبب يف إيقافه 19.   

برنامج  مهمة  هي  الغرض  لهذا  ملموسة  بــأدوات  املنشطني  تزويد 

التكوين. ال ميكن أن يكون األمر كنقل » وصفات « ولكن مساعدتهم 

)طيلة  التعلم  عملية  لبدء  ومرافقتهم  الشخيص  طريقهم  إيجاد  عىل 

الحياة(. يف هذا املعنى، التكوين يعني التخيل عن فكرة وتعلم موقف 

جديد يف العالقة مع الذات ومع اآلخرين 20. 

       
    » لقد سمح ىلي التكوين باكتشاف 
لتطبيق  ورية  ال�ن التمارين  من  العديد 

عملية التفتح الفكري عند الشباب »
         
         
         
         
         
        

         
        

..........................................................................................................................................

19 األستاذ الدكتور هانس نيكالس كتب يف هذا املوضوع » عن الحياة اليومية، األحكام املسبقة 

والتعلم بني الثقافات « : » يف كل الحاالت، يجب علينا االعرتاف انه من الرضوري إجراء تغيري 

وجعل  التعلم  عمليات  تحفيز  تعزيز،  بهدف  أمان  عدم  تنافر،  إدخال  اليومي،  النسق  عىل 

األمان حتى  تكون درجة عدم  أن  ينبغي  كم  املسألة من جهة:  السلوك ممكنة.  التغيريات يف 

املستعملة؟ من جهة أخرى، ما هي  األفكار واألسئلة  للتساؤل عن معايري  إدراكها   يقدر عىل 

الدرجة التي يتعني مالحظتها لعدم التسبب يف قلق وسلوك دفاعي يوقف بالتايل كل إمكانية 

لخلق ظروف مالمئة لعملية التعلم ؟ « )13: 1989(. بلومبارغ ؛ فوكات أكملوا الغرض بإضافة : 

» إيجاد الجرعة املناسبة – الخاصة بكل فريق، بكل حالة – حتى تكون تجربة الثقافة األخرى 

قوية مبا يكفي لبدء عملية تعلم دون املجازفة بإنتاج حاجز، هو عمل يعود للمسؤولني عىل 

امللتقى. « )7: 1987( 
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مرجع التكوين املعرف يف الفصل 4 يتكون من 4 أجزاء ويدعم األهداف 

املذكورة أعاله وبذلك، ضامن جودة التكوينات. يجب احرتامه لتسليم 

يضم  أخرياً،  الثقافات.  بني  الشبابية  امللتقيات  ملنشطي  الشهادات 

سلسلة ظروف ومواضيع باإلضافة إىل قسم مخصص ملرافقة عمليات 

السابق، هي  الفصل  املعروضة يف  املبادئ  املهارات.  التعلم واكتساب 

إذا، عىل هذا النحو، أساسية.
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ون شارك م        ال

< يبلغون من العمر 18 سنة عىل األقل. 

< بالنسبة للتكوينات التي تتضمن دولتني، يجب أن يكون لديهم أكرث 

للتكوينات  بالنسبة  األخرى،  بالغة  اللغوية  اإلمكانيات  من  ميكن  ما 

الثالثية، لهم مهارات لغوية يف لغة عىل األقل من اللغات األخرى.

< يرغبون يف املستقبل بتأطري لقاءات شبابية ويف نفس الوقت يكونون 

متحمسني للتعلم بفضول، عىل أساس تطوعي ومسؤول، يف إطار غري 

رسمي مركز عىل التجربة، وللمشاركة يف عملية التعلم بني الثقافات. 

< يختارون تطوعاً الحصول عىل شهادة )هذه ليست إجبارية، يف أي 

يعني  مام  الواردة  الظروف  ويقبلون  التكوين(  يف  للمشاركني  حالة، 

املشاركة الفعالة يف كامل الدورة باإلضافة إىل انجاز تدريب تطبيقي.

ونون ك م       ال

يف  اللغتني.  من  بكل  ويعملون  دولتني  من  متكونة  املكونني  فرق 

التكوينات التي تجمع ثالث دول، يصبح الفريق متكون من مكونني 

من الدول الثالث ويعملون أيضا بكل من اللغات الثالث. 

يرافقون  التكوين،  مرجع  احرتام  عىل  املسؤولة  هي  املكونني  فرق 

املشاركني يف عملية التعلم يف شتى املراحل املختلفة للتكوين ويف حالة 

منح شهادة، يقومون مبقابالت تقييمية )الفصل القادم(.

  

بهدف منح الشهادات، حضور مكون عىل األقل من مجموعة مكوين 

املكتب الفرنيس األملاين للشباب يف فريق التأطري للتكوينات األساسية 

للمنشطني هو أمر مطلوب.

 

ف يستجيبون للمواصفات التالية: أعضاء مجموعة المكون�ي
< أعامرهم ال تقل عن 24 سنة.

< حائزون عىل شهادة تنشيط للقاءات الشباب بني الثقافية. 

< نشطوا عرشات اللقاءات الدولية الشبابية وعملوا ضمن فرق و يف 

أماكن مختلفة. 

تتطابق  بأكلمها  تكوينية  دورة  خالل  خبري  لفريق  كأعضاء  عملوا   >

مع املعايري املشرتكة إلصدار الشهادات. يف هذا اإلطار، وقع تحضريهم 

بأنفسهم  قاموا  بالشهادة.  املرتبطة  التعلم  عملية  ومرافقة  لتنظيم 

بتحليلها  وقاموا  التكوينية،  الدورة  بداية  يف  التعلم  أهداف  بتحديد 

مقابلة  شكل  يف  التكوين  وبعد  أثناء  تقييامً  تلقوا  بانتظام.  وضبطها 

أعطوا  األخريين  هؤالء  الفريق.  يف  الخربة  أصحاب  األعضاء  بقية  مع 

األملاين  الفرنيس  للمكتب  التابع  املكونني  تجمع  يف  للقبول  موافقتهم 

للشباب.  

< يشاركون بانتظام يف تكوينات املكونني املقرتحة من املكتب الفرنيس 

األملاين للشباب. 

4. مرجع تكوين التكوينات الأساسية 
ن الثقافات            ن ب�ي للمنشط�ي

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       
1.4 الظروف العامة 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      

األساسية  التكوينات  يف  تُطبق  الحقا  املعروضة  العامة  الظروف 

للمنشطني حيث يتم إسناد الشهادات.

ات ن وي ك ت ل ال ك ي   ه

من املمكن الحصول عىل شهادة يف إطار دورة تكوينية فرنسية أملانية 

كام يف دورة ثالثية الدول.  تقام عىل األقل مرحلة يف كل بلد مشارك. 

الفريق يتكون من عدد متساو من املشرتكني من كل بلد. كام هو األمر 

مع املنشطني. بالتايل،  التكوين بحد ذاته يُقام يف إطار امللتقى. تضمن 

الرتجمة، خاصة يف التكوينات التي تجمع ثالثة دول.

               » الرتجمة املنهجية يف اللغات الثالث 

سمحت يل بالتفتح عىل لغة املشرتكني اآلخرين 

حتى وان كنت ال أفهم كل الكالم. »

التكوينات الفرنسية الألمانية الأساسية تتضمن:
< محورين تكوينيني عىل األقل يف طابع ندوة، واحد يف فرنسا وواحد 

يف أملانيا مبدة ال تقل عن 12 يوم من الربنامج باإلضافة إىل: 

< تدريب عميل يف إطار ملتقى شبايب دويل ضمن فريق ذو خربة، مبدة 

ال تقل عن 5 أيام. 

ي تجمع ثالثة دول تتضمن:
التكوينات الأساسية ال�ت

< ثالثة محاور تكوينية عىل األقل يف طابع ندوة، واحد يف فرنسا وواحد 

الحد األدىن من ثالث  الثالث مبدة تدوم يف  البلد  أملانيا وواحد يف  يف 

دورات تدوم كل واحدة منها خمسة أيام من الربنامج باإلضافة إىل: 

< تدريب عميل يف إطار امللتقى الشبايب الدويل ضمن فريق ذو خربة، 

مبدة ال تقل عن خمسة أيام.
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2.4 محتوى التكوينات 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

املجاالت  إىل  بالتطرق  املنظمون   يلتزم  املحتويات،  مستوى  عىل 

عىل  يرتكزون  التكوين.  ندوات  خالل  أسفله  املعروضة  املوضوعية 

أهداف تكوين املنشطني يف سياق بني ثقايف كام تم توضيحه يف املقدمة. 

حيث ثبت توافقهم بصفة خاصة مع محتوى امللتقى. 

لمحة عن المجالت الموضوعية
< تعلم بني ثقايف مع مراعاة التنوع )موضوع شامل( 

< معارف حول البلدان املعنية 

< دور وموقف املنشطني 

< العمل يف فريق بني ثقايف 

< تصور املرشوع والربنامج

< لقاء وتناسق الفريق

< طرق العمل يف امللتقى بني الثقايف 

< ثقافات شابة وفرق مستهدفة 

< تطبيق التواصل متعدد اللغات 

< تقييم \ حوصلة وتفكري

< إطار مؤسسايت للقاءات الشباب 

 

الطرق  بتنوع  باملرونة كام يسمح  إطارا يسمح  التكوين  يقدم مرجع 

املنهجية والتطبيق امللموس. وفقا ملبادئ التعليم غري النظامي، مترير 

املحتويات يتم بطريقة نظرية، ولكن أيضا وخاصة تحت شكل تطبيقي، 

يرتكز حول التجربة. و تعزيز التفكري والتفاعل عند املشرتكني و يلعب 

عىل هذا النحو دورا مهام. 

لتأطري  وصفات  تقديم  ليس  الهدف  التكوين،  إطار  يف  عامة،  بصفة 

اللقاءات الشبابية بني الثقافات، ولكن إعطاء املشرتكني الوسائل ليجدوا 

الطريق بأنفسهم. عىل هذا النحو، املنشطون املستقبليون هم كذلك 

مسؤولون عىل عملية التعلم وتلقي الدعم من املكونني، عن طريق، 

مثال، مؤرشات حول ندوات التعمق. 

والتشكيك.  التساؤل  لببيداغوجية  مرافَقة  األساسية  التكوينات  تكون 

فيام يتعلق بالعمليات بني الثقافية، هي أيضا عمليات مفتوحة،  ترتك 

مكان للغري املتوقع كام للحظات غري الرسمية. النقاط الواردة تحت كل 

موضوع تسمح بتحديد وتسهيل العملية وال تتظاهر بالكامل. الرتتيب 

تتكامل  أن  باملناسبة ميكن  والتي  املواضيع  تصنيف  يعني  ال  املعتمد 

أحيانا أو تتقاطع. 

املجال املوضوعي األول »التعلم بني الثقافات مع اعتبار التنوع« هو 

مجال شامل ويعترب متناسقا مع كل املواضيع األخرى حيث انه ينتج 

موقف عن وعي ونهج )باإلضافة إىل املبادئ األساسية(

لتنشيط  املهارات الرضورية  التكوين تعطي تأشريات حول  محتويات 

اللقاءات بني الثقافات و تعزيز اكتسابهم.

    

22 ف دور وموقف المكون�ي
تعلم  لعملية  ومرافقني  مصممني،  كمبادرين،  يعتربون  املكونون   >

التوظيف  عىل  مسؤولني  أيضاً   هم  اعتبارهم  يتم  الذين  املشاركني 

األفضل للظروف العامة املمنوحة وعىل قدرتهم للتعلم. 

خصوصيات  حول  والتفكري  التجربة  عملية  بتجاوز   « سابقا  قاموا   >

»وسطاء  دور  لعب  املشرتكني،  مع  وميكنهم،   » الثقافات  بني  العمل 

ثقافيني« ومرتجمني مساعدين، هذا يعني » أنهم قادرون عىل جعل 

يف  مرتجمة  و  مفهومة  الوطني  السياق  من  والسلوكيات  املفاهيم 

سياقات ثقافية أخرى « و » مساعدة كل املشاركني عىل فهم أحسن 

لسبب ردود أفعالهم « )بلومبارغ، فوكات، 1987:23(. 

املنهج  التعلم،  أهداف  تحضري  عىل  ثقايف  بني  كفريق  مسؤولون   >

املُعاشة ضمن  الصعوبات  التقييم.  إىل  باإلضافة  التكوين  و  التعليمي 

بني  الجامعي  العيش  مادة  يف  تعلم  كحقل  استعاملها  ميكن  الفريق 

الثقايف.

التعاون،  عىل  ترتكز  التناظر.  إىل  تستجيب  املشرتكني  مع  العالقة   >

الثقة، االحرتام، التثمني واملساواة. يعترب املشاركون واملكونون رشكاء يف 

املسار التعلمي. 

 < يعترب املكونون أنفسهم دامئا متعلمني. يتعلمون عن طريق التفكري، 

التقييم،   تحليل األنشطة واملسار باإلضافة إىل ردود املشرتكني والزمالء.

الفرنيس األملاين للشباب عىل فرتات منتظمة تدريبات  يقرتح املكتب 

للمدربني.

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
..........................................................................................................................................

22 )بلومبارغ ؛ فوكات، 23-1987:25( و فاناس، اوتان )25-26 ؛ 19-18: 2008(.
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ف       دور وموقف المنشط�ي
ثقايف(،  )بني  املنشطني: مرتجم، وسيط، وسيط  ادوار   \ اوجه  تنوع   >

مقدم، محرك اللقاء، منوذج، عضو يف الفريق، مسؤول األسئلة اللغوية، 

بني  التعلم  لعملية  مرافق  والعاطفية،  االجتامعية  للجوانب  مخاطب 

مع هذه  باملقارنة  والضعف  القوة  نقاط  تحديد  إىل  إضافة  الثقافية؛ 

األدوار املختلفة والوعي باملهارات الخاصة 

الوالدين،  قبل  من  املنشطني  من  املنتظرة  والتوقعات  املطالب   >

املنظامت، املمولني، املشاركني وأعضاء آخرين يف الفريق 

< اإلطار القانوين مختلف يف فرنسا، أملانيا والبلد الثالث: حق، مسؤولية، 

مسألة التأمني، حامية الطفولة والشباب 

< االختالفات ونقاط التشابه بني البلدان املعنية يف مستوى فهم دور 

املنشطني 

< املنشطون: أشخاص يف عملية تعلم دامئة

الشبابية  امللتقيات  مجال  يف  بالعمل  واإلميان  الخاصة  األهداف   >

الدولية 

         

ف ثقافية      ي مجموعات ب�ي
 العمل �ف

< جوانب مختلفة للعمل املجموعايت : تواصل، حلول وسطية، تفاهم، 

خالفات، قرارات، نقد بناء، الخ .. 

< مناذج الفريق 

< إيجابيات وحدود العمل يف مجموعات 

< االختالفات الثقافية يف طريقة العمل وإدارة هذه االختالفات

< الخالفات كفرص للتعلم والفهم يف سياق بني ثقايف

< توزيع األدوار و املهام ؛ تكامل املهارات 

< إدارة الوقت  

  

          » تعلمت كيفية تجاوز الصعوبات، 

ي 
الثقا�ن السياق  تفس�ي  الأفــكــار،  تفصيل 

ي 
ي حصص العمل �ن

الكامن وراء المفاهيم، �ن
ة من 3 دول. » مجموعات صغ�ي

         
 

وع  وض )م وع  ن ت ال ة  ي أهم ار  ب ت واع ات  اف ق ث ال ن  ي ب م  عل ت ال  
ل( ام ش

< «ملبادئ األساسية يف املسارات والتعليم بني الثقافات 

< الثقافة والهوية

< تنوع الثقافات واالنتامءات املختلفة 

< الثقافة و اللغة، التواصل اللفظي وغري اللفظي

< مفهوم األنا واألخر 

< إختالف السلوك، األنظمة واآلليات العملية بني الثقافات: األسباب، 

املعاين، والترصف يف هذه االختالفات 

< األحكام املسبقة، وظيفتهم و آلياتهم، طريقة التحكم بهم 

< املواضيع املحظورة وطرق التعامل معها

مع  التسامح  التمركز،  عدم  التعاطف،  مثل  الثقافية  بني  املهارات   >

الغموض واإلحباط

 معارف حول البلدان المعنية 
< االختالفات الثقافية والسياقات االجتامعية واالقتصادية 

< التعرض لتاريخ البلدان املعنية ودور التاريخ 

< اختالف املفاهيم واملناهج البيداغوجية بني البلدان املعنية 

< األبعاد املختلفة للعالقات الفرنسية األملانية

< فرنسا، أملانيا وأوروبا يف السياق األورويب والعام 

الحديث  أن  تحديدا  وجــدت   «           
ومثقف،  مهم  المحظورة  المواضيع  عن 
ي 

�ن الحياتية  والظروف  التاريخ  إىل  بالإضافة 
تم  ولكن  مهمة  )مواضيع  البلدان  مختلف 
ي الحوارات الخاصة(. »   

تداولها �ن
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ة دف ه ت س م ات ال وع م ج م ة وال ي اب ب ش ات ال اف ق ث  ال
يخص  ما  يف  الشباب  واهتاممات  احتياجات  انتظارات،  تقديم   >

اللقاءات بني الثقافية

اختيار  وبالتايل  الشباب  واهتاممات  الحياة  واقع  عىل  االستناد   >

املواضيع

< مواصفات املشرتكني 

< النشاطات لتطوير ونهضة الشباب 

< الظروف القانونية للعمل مع مختلف املجموعات املستهدفة

< السلوك اإلعالمي للشباب     

 

ات غ ل عدد ال ت ل م ع تواص  وض
< إدارة لغتني أو أكرث يف امللتقى

< حضور متساوي لكل اللغات

< العالقة بني اللغة والثقافة

باألخص يف سياق  افرتاضية(،  لفظية،  )لفظية، غري  التواصل  أشكال   >

متعدد اللغات وتحديات متعلقة به

< قدرة امللتقى عىل تحفيز و اكتساب اللغة

< الوسائل والطرق املحفزة للفضول واالهتامم بلغات أخرى

< أهداف، مبادئ وطرق التنشيط اللغوي

< دور الرتجمة والتفسري

اللغات املعروضة يف  اللغوي: ادماج تعددية  الرثاء  اللغات \  < تعدد 

املجموعة       

 

ر ي ك ف ة وت ل وص م \ ح ي ي ق  ت
< توافق التصميم والتفكري يف عملية التعلم ؛ أهمية التقييم لجودة 

امللتقيات الشبابية 

< وضع ومرافقة مسار التعلم:

•التأمل و التفكري بعد انتهاء التامرين   

•نقل املكتسب إىل الحياة اليومية  

•أشكال وطرق التقييم: مثال التقييم اليومي، تقييم التامرين،         

...............التقييم املتوسطي، التقييم النهايئ

تقييم  ثنايئ،  تقييم  فردي،  تقييم  مثال  التقييم:  •مستوى   

تقييم  صغرية،  مجموعات  أو  كبرية  مجموعات  يف  ...............جامعي 

.............. بني املكونني واملنشطني 

•تحليل مسار الفريق والتعلم ما ينتج عنه ضبط الربنامج   

•أهداف وأهمية الردود والنقد البناء  

ج ام رن ب روع وال ش م م ال ي م ص  ت
< تعريف األهداف العامة والخاصة مللتقى دويل شبايب: اختيار الطرق 

والتميش التعليمي لتحقيق هذه األهداف ؛ التفكري والتكيف، عندما 

يقتيض األمر، مع األهداف واملسارات

< أهداف ومبادئ التعلم غري النظامي

< دور اللحظات الغري رسمية وعالقتها بالنشاطات 

< املرونة وإتاحة املكان للغري متوقع 

< صفة اللقاء خالل التبادل 

< تكيف الربنامج مع العمر، املجموعة املستهدفة، املكان، الخ.

< التساوي بني املجموعة القادمة من بلدان مختلفة يف تصميم الربنامج 

ومراعاة الجانب اللغوي 

< تنظيم مجاالت التفكري

< دور التحضري والتقييم للملتقى بني الفريق ومع املشاركني

< إمكانية املشاركة الفعالة يف التصميم من قبل املشاركني

< اكتشاف الحياة اليومية للمشاركني 

< املدة املناسبة لنقاط الربنامج 

< اللغة والتنظيم 

ة  وع م ج م ق ال اس ن ى وت ق ت ل م  ال
< الفرق بني امللتقى والسفر السياحي 

< التناسق يف املجموعة وجوانبه املختلفة 

< ظواهر املجموعة 

< معاين وتصميم اللحظات غري الرسمية لتناسق املجموعة

< االرتباط بني حياة املجموعة واإلطار العام

< توفري قاعات للملتقى

الثقافية: الخالفات كفرصة للتعلم  < دور الخالفات يف املجموعة بني 

وعالقتها بعملية التعلم وطرق معالجة الخالف

< تأثري الثقافة والدين

ى  ق ت ل م ي ال ات ف اف ق ث ن ال ي ل ب م ع رق ال  ط
< إيجاد، اختيار، تكيف، تحضري، توجيه، تقييم وتحليل الطرق

< اكتشاف طرق مرتبطة مبواضيع مختلفة، مثال : 

•تناسق الفريق  

•اكتشاف املكان، البلد، أوروبا، العامل       

•تنشيط لغوي   

•معالجة الخالفات   

•تعلم بني ثقايف مع اعتبار التنوع   

•الترصف يف األحكام املسبقة   

•تبادل الخربات، التقييم والتفكري   

< الجوانب بني الثقافية الختيار ووضع الطرق 
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يجب تطبيق الظروف التالية:

< التدريب يدور يف إطار ملتقى شبايب ثنايئ، ثاليث، أو متعدد الجنسيات  

عىل  األقل  عىل  يحتوي  أن  يجب  العميل  التدريب  تنشيط  فريق   >

منشط خبري 

< لضامن تجربة تعليمية:

< املنشط املستقبيل هو عضو يف فريق التأطري ويساعد، قدر اإلمكان، 

يف تحضري امللتقى. الفريق يوافق فيام بينه عىل مجاالت تدخله يف إطار 

امللتقى وعىل دوره ضمن الفريق حيث أن الهدف هو أن يكتسب اكرب 

عدد ممكن من التجارب 

ولكنهم  التدريب  أماكن  اقرتاح  ميكنهم  التكوين  ندوات  منظمو   >

ليسوا ملزمني بذلك. يرتك األمر للمشاركني إليجاد ملتقى شبايب النجاز 

للشباب  األملاين  الفرنيس  واملكتب  للمنظمني  ميكن  العميل.  تدريبهم 

املساعدة قدر املستطاع

امللتقى.  فريق  قبل  من  وتقييامت  ردود  عىل  املرتبصون  يتحصل   >

يتم  تقرير  بواسطة  كتابيا  وتقييمها  تحليلها  يتم  املحققة  التجارب 

إرساله يف ما بعد ملكوين أو\ و ملنظمي التكوين. يبقى هؤالء األخريين 

جاهزين ألي سؤال. إذا سنحت الفرصة، يتم تقييم التدريب العميل  

يف مرحلة التكوين املقبل. 

واملالية  ــة  اإلداري األمــور  أسئلة  يخص  ما  )يف  املعلومات  من  ملزيد 

باإلضافة إىل إمكانيات إيجاد فرص للتدريب(،  يوجد إشعارات متاحة. 

ميكن أيضا أن يقوم املنظمون بطلب منحة مرتبطة بقبول متدرب يف 

ملتقياتهم الشبابية.

         
         
         
         
    

         
         
         
         
      

 

ة  ي اب ب ش ات ال ي ق ت ل م ل ي ل ات س ؤس م ار ال ط  الإ
السياق  يف  الشباب  ومؤسسات  لالتحادات  االجتامعية  األهمية   >

السيايس

< مساندي وممويل العمل الدويل للشباب 

< دور وأهمية املكتب الفرنيس األملاين للشباب يف السياق الحايل ومن 

وجهة نظر تاريخية 

< األهداف التعليمية للمكتب الفرنيس األملاين للشباب 

األملاين  الفرنيس  املكتب  طرف  من  واملادية  التعليمية  املساندة   >

للشباب

العالقات  إطار  يف  املمولة  واملؤسسات  املشاريع  بحاميل  التعريف   >

العامة.

ي  ي إطار الملتقى الشبا�ب
3.4 التدريب العمىلي �ن

الدوىلي 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

يتحتم  الثقافية يتضمن تدريب عميل  امللتقيات بني  تكوين منشطي 

القيام به يف إطار تبادل شبايب. لدى املشاركني إمكانية القيام بتجربتهم 

أثناء  تعلموه  ما  امللموسة ضمن فريق ذو خربة، ويتم تطبيق  األوىل 

التكوين والتدرب عىل وظيفة املنشط بني الثقايف. من املستحسن أن 

يكون التدريب العميل قبل أخر ندوة من التكوين للتمكن من تحليل 

وتقييم التجارب من طرف املدربني وبقية املشاركني.    

            

 

التدريب    و  التكوين  هذا  بفضل   «         
ي المجال 

العمىلي الذي تبعه، وضعت قدما �ن
اليوم  ي 

يعطي�ن ما  وهو  الثقافات  المتعدد 
ي التبادلت 

مهارات أك�ش ويسمح ىلي بالعمل �ن
الثقافية وتنقل الشباب)...(. » بسبب النسق 
ي 

�ن وحيد  متدرب  يتواجد  أن  يجب  المرتفع 
. ي الملتقى الشبا�ب
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نرغب هنا يف وضع بعضها:      

 

المكتب....  قبل  من  الشهادات  إصدار  وراء  الكامنة  ....المبادئ 
ي للشباب:

...الفرنسي الألما�ف
...• إصدار الشهادات هي يف كل الحاالت تطوعية. املشرتكون يقررون...  

...بأنفسهم إذا كانوا يرغبون يف املشاركة يف العملية. من املمكن دامئا...   

...املشاركة يف التكوينات دون الرغبة يف الحصول عىل شهادة.

...• عملية إصدار الشهادة شفافة و متمحورة حول املسار. يقع إعالم... 

...املشاركني منذ البداية  مبستوجبات الحصول عىل شهادة  واملرشوع... 

...يف حد ذاته. توجد بصفة مستمرة  فرص للحصول عىل ردود..  ...

   و تقييامت طوال مدة التكوين. 

...• عملية إصدار الشهادات هي عملية اشرتاكية وتستند عىل التفاعل،... 

...الحوار و التثمني. املكونني هم عبارة عىل مرافقني يف عملية تعلم... 

...املشاركني حيث يكونون بذاتهم مسؤولني )عالقة رشاكة بني املتعلم... 

...واملعلم(. مطابقة ملبدأ أفضلية املتعلم، مسار التعلم لكل مشرتك... 

...يكون يف املركز األول. 

...• تكون العملية رسية. هذا ينطبق بصفة خاصة عىل مرافقة عملية...  

تقييامت...  و  ردود  أو  الذايت  التفكري  مستوى  عىل  سواء  ...التعلم، 

...املكونني. عملية التعلم لكل مشرتك هي عملية شخصية. 

...• العملية املوصوفة هنا متثل إطار إجباري، مع ذلك يكون مبدأ... 

...تعدد الطرق محرتما أيضا. طرق املصادقة تتوافق مع  طرق الدراسة... 

...غري النظامية. 

       
..........................................................................................................................................

وغري الرسمي(. املصادقة عىل املهارات يف هذا االتجاه مرغوب يف كثري من األحيان من الشباب 

لزيادة حظوظهم يف العثور عىل تدريب أو عمل. ممثلو العمل الشبايب قلقون من تغري مبدأ 

ناحية  من  فقط  إليها  ينظر  االعرتاف  عملية  كانت  إذا  الطويل  املدى  عىل  قطاعهم  ووظيفة 

توظيف الشباب وإذا تزايد عدد الربامج املنجزة يف مجال التعلم غري النظامي لهذا الغرض. يف 

سنة 2010 أخذت حلقة الشباب االتحادية موقفا مناقضا بوضوح لفكرة استعامل العمل الشبايب 

من طرف الدولة والقطاع االقتصادي يف إطار » وحده االزدهار ذايت التحديد يسمح بالتحول 

املستمر والرضوري يف املجتمع )...( لهذا، التطور الشخيص ال يجب أن يتم استعامله أو توجيهه 

لغايات حكومية، وإمنا توجيهه ملصلحة للشباب« )3 : 2010 ؛ أيضا مارل، 2012، وقران 2013(.  

رغم أن املهارات املكتسبة خالل التكوينات مهمة جدا للمشاركني عموما يف الحياة اليومية و 

يف الحياة العملية، نحن نهدف بوضوح إىل التقوية والتطوير الشخيص للمشاركني باإلضافة إىل 

تعزيز استقالليتهم ومشاركتهم الدميقراطية يف املجتمع. 

4.4 وضع ومرافقة عملية التعلم و المصادقة 
ن ي تكوينات المنشط�ي

عىل المهارات المكتسبة �ن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

       
ة  دراس ال ال  ج م ي  ف ادة  ه ش اء  ط إع ة:  دي ي ه م ت ة  ظ الح م  

روع   ش م ي ال دي ف ح ر ت ب ة ؟ هذا أك ي ام ظ ر ن ي غ ال
 
 

ي مجال التعلم غ�ي النظامي، هل هو تناقض 
إصدار الشهادات �ف

التعلم غ�ي  الشهادة جوهر  يغ�ي مبدأ إصدار  أل  ذاته؟  ي حد 
�ف

النظامي للشباب؟

هذه األسئلة تطرح عىل املستوى الوطني واألورويب عىل حد سواء يف 

الحوارات حول االعرتاف واملصادقة عىل التعلم غري النظامي23. مرافقة، 

الشهادات  التفكري حول تصميم وتطوير مرشوع إصدار  البداية،  منذ 

من قبل املكتب الفرنيس األملاين للشباب. 

بالنسبة لفريق التوجيه، من الرضوري دامئا أن تستند أساليب املصادقة 

عىل نتائج التعلم أو \ و اكتساب املهارات، يعني إصدار شهادات يف 

القطاع غري النظامي، تستند عىل مبادئ التعليم غري النظامي.

        

        

        

        

        

        

       

 

        

       

..........................................................................................................................................

23 لتلخيص دقيق للحوارات عىل املستوى األورويب، بومباست ؛ هوفامن-فان دو بول ؛ لودارس 

)31-34: 2012 (. يف وثيقتهم املعنونة ب » مسارات االعرتاف بالتعلم غري النظامي \ التعليم 

غري النظامي وعمل الشباب يف أوروبا «، اللجنة األوروبية واملجلس األورويب يدعون ل »االعرتاف 

عن طريق  النظامي  غري  بالتعلم  اجتامعية، شخصية«،  سياسية،  رسمية،  عدة،  مستويات  عىل 

االعرتاف الذايت. متت مشاورة علنية للجنة األوروبية عىل االعرتاف بالتعلم الغري نظامي والغري 

رسمي يف سنة 2011 أدت إىل الرغبة يف إصدار شهادة بهدف »زيادة األهمية « و » تحسني رؤية 

املعارف، املهارات الخاصة واملهارات التي ميكن اكتسابها خارج دائرة التعلم النظامي«. خلف 

النظامي، نجد دامئا يف املناظرات األوروبية  هدف االعرتاف باملهارات املكتسبة يف القطاع غري 

زيادة القدرة التنافسية والقدرة عىل العمل )كذلك يويص املجلس  باإلقرار بالتعليم غري النظامي
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أهداف التعلم والتكوين \ املهارات التي ميكن اكتسابها هي التالية:  

 

ف الآخرين  ف النفس وتحف�ي تحف�ي
< الوعي باملحفزات الخاصة واألسباب التي تساعد عىل االلتزام خالل 

التبادالت الشبابية.

< تحفيز النفس، حتى يف الوضعيات الصعبة. 

< القدرة عىل تحفيز الشباب وخلق جو بناء يف الفريق. 

< التحفز والفضول للتعلم 

القدرة عىل التفاعل بطريقة مستقلة وتحمل الصعوبات
< إظهار املبادرة واملشاركة الفعالة يف تصميم وانجاز امللتقى 

< الدفاع عىل وجهة النظر مع االنفتاح عىل وجهات نظر اآلخرين 

< القدرة عىل عمل مهام مختلفة يف نفس الوقت 

< القدرة عىل التأقلم أمام وضعيات غري منتظرة 

< القدرة عىل تحمل القلق والتعب واستيعاب الفشل 

< القدرة عىل إيجاد معلومات رضورية بطريقة مستقلة 

القدرة عىل تأدية دور المنشط
< تجهيز مفاهيم فيام يخص اإلطار القانوين واملؤسسايت للبلدان املعنية 

< القدرة عىل أخذ مسؤوليات وامتالك وعي كبري بنطاق أفعاله 

< الوعي بدوره كنموذج للمشاركني والقدرة عىل اكتساب االحرتام

وفقا  معها  والتكيف  استعاملها،  األساليب،  استيعاب  عىل  القدرة   >

للسياق و الفريق املستهدف.

     
..........................................................................................................................................

عاملي للقيم، املواقف واملعتقدات كذلك املهارات واملعارف التي ميكن وضعها للتطبيق بغاية 

توضيح  املهارات:  »مبدأ  املقال  يف   4 )صفحة  واملهام  املعقدة  الحاالت  ملختلف  ناجحة  إدارة 

إذا  مختلفني.  مفهومني  عرض  تم  كورتيزيرو،  لريجيس   )2013( التحديات«  رصد  مع  املفهوم، 

كأفعال  مرئية  أنها  يعني  فهذا  للتنفيذ«  قابلة  »أدوات  أنها  عىل  املهارات  مصطلح  اعتمدنا 

وسلوكيات ملحوظة ومقاسة معرفة عادة مبساعدة معايري.

الكامنة  القوى  أنها »قوى توليدية«، إذا ال ميكننا مراقبتها مبارشة ألنها متثل  إذا فهمناها عىل 

وراء شخص تظهر قدرته عىل التأقلم مع وضعيات جديدة والترصف بالطريقة املناسبة. ال ميكن 

التحقق من هذا إال يف إطار التقييم الذايت. تطور املهارات يف التعلم غري النظامي يرتكز عىل هذا 

التصميم األخري. يف األثناء، مع عملية إصدار الشهادات الخاصة بنا، نحن نتأرجح بني أهداف 

التعلم املحددة مسبقا بشكل فردي كام بني التصور الذايت والتصور من قبل اآلخرين. 

ارات ه م اب ال س ت ن واك وي ك ت ي ال م ف عل ت  أهداف ال
 

املشاركني  متكن  بطريقة  للمنشطني  األساسية  التكوينات  تصميم  تم 

ومهمة  معقدة  مهام  بضامن  لهم  تسمح  مختلفة  مهارات  اكتساب 

وفقا  مرنة  بطريقة  الثقايف،  بني  الشبايب  امللتقى  جودة  إىل  بالنظر 

لإلطار، كام تم وصفه يف املقدمة. تحت مصطلح املهارات، نفهم أراء، 

مواقف، وعي، علوم ومعارف خاصة تسمح بالسيطرة عىل وضعيات 

معقدة عند تأطري ملتقى شبايب بني ثقايف ومرافقة اليافعني والشباب يف 

عملية التعلم. تطبق املهارات يف حاالت ملموسة، تعتمد عىل الحاالت 

املختلفة وتكون متناسقة ميكن تصميمها كنتيجة للتعلم وللتفكري يف 

التجارب املحققة24. 

الثقافية  استخرج فريق التوجيه  من مامرسة امللتقيات الشبابية بني 

املهارات املدرجة الحقاً والتي تعترب مهمة وأساسية يف التأطري وبالتايل 

يف جودة التبادل. 

يف  تحقيقه  املرغوب  للتعلم  رسمية  كأهداف  اعتبارها  هنا  ميكن 

التكوينات. 

لهذا هي، منذ البداية، شفافة و مبثابة إطار أو توجيه ملستوى التفكري 

للمقابلة  التفكريي  اإلطار  متثل  هي  التكوين.  خالل  التعليم  وتطور 

النهائية التي يتم خاللها  تقييم عملية التعلم وكسب املهارات. 

        

        

       

 

       

       

  

        

      
..........................................................................................................................................

الخصائص  للبلدان.  وفقا  تتميز  أنها  كام  املهارات  وتصنيف  لتحديد  مختلفة  طرق  هناك   24

متكاملة.  مناقشات  محور  كانت  األورويب  املستوى  عىل  وكذلك  أملانيا  ويف  فرنسا  يف  الثقافية 

             : التثبت(    : )انظر  واملنهجية.  االجتامعية  الفردية،  املهارات  عن  نتكلم  ما  كثريا  أملانيا  يف 

)2009 : 8-7 ،Kompetenzcheck Landesjugendring Rheinlqnd-Pfalz(

املعرفة   « الوجودية«،  »املعرفة  »املعرفة«،  فرنسا،  يف  التفاعلية«،  »املهارات  أيضا،  وأحيانا 

العملية«، » القدرة عىل الترصف«، والفرق بني »القدرة« و »املهارة«. املهارات املفاتيح الثامنية 

املحددة من طرف املفوضية األوروبية للتعلم مدى الحياة ترتكز عىل تصنيف املعرفة، املعارف، 

القدرات التقنية ووجهات النظر. لقد اخرتنا منهجا واسعا ومفتوحا ويرتكز عىل املامرسة بامتناعنا 

عن التصنيف. وقد كان أيضا منهج مركز سالتو للتكوين والتعاون يف وثيقة »تطوير مجموعة 

املهارات للمدربني« )2013(. يجب فهم املهارات يف هذه الوثيقة عىل أنها نظام
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< معرفة أهداف التنشيط اللغوي والتمكن من تطبيق األساليب 

< القدرة عىل خلق ظروف لتواصل متعدد اللغات ناجح 

< الوعي بأهمية الرتجمة، عند تصميم املرشوع، و اخذ بعني االعتبار 

املستوى اللغوي لكل املشاركني 

ف الثقافية )موضوع شامل(  المواقف والمكاسب ب�ي
< الوعي بهويته الشخصية، قيمه وتوجهاته، أرائه وإدراكاته 

< معرفة وتحليل أفعاله الشخصية، تفكريه وإحساسه بالنسبة لجذوره 

الثقافية )إدراك األنا واألخر( 

< فهم األخر يف سياق تنشئته االجتامعية ضمن ثقافة أخرى، ضامن 

االحرتام واالنفتاح أمام طرق حياتية مختلفة 

معتادة،  وغري  جديدة  وضعيات  أمام  واملرونة  التفتح  عىل  القدرة   >

التمكن من املشاركة والترصف بطرق مناسبة 

اخذ مسافة منه وتغيريه )عدم  القدرة عىل  الخاص،  الوعي بدوره   >

التمركز( 

< التمكن من التموضع يف أماكن اآلخرين والشعور بهم )التعاطف( 

< معرفة آليات ووظيفة األحكام املسبقة ورؤيتها عنده كذلك

< معرفة عىل أي مستوى من االختالفات تكمن هذه األحكام، والتطلع 

لفهم املعاين خلف االختالفات الظاهرة باإلضافة إىل أسباب بروزها.

التسامح  اعتبار االختالفات واملتناقضات يشء طبيعي،  القدرة عىل   >

بهم  االعرتاف  و  بالتعايش  وقيم  نظر  وجهات  لعدة  السامح  معه، 

)التسامح مع الغموض( 

< قبول األجنبي وحقيقة عدم فهمه )التسامح مع اإلحباط( 

< القدرة عىل التواصل بطريقة لفظية وغري لفظية

< الوعي بأن التعلم بني الثقايف هو عملية تدوم مدى الحياة واالستعداد 

دامئا للتعلم 

أهداف التعلم \ املهارات ليست هرمية وال تتظاهر بالشمول. يعمل 

مهاراتهم  مستوى  عىل  التكامل  وميكنهم  كفريق  دامئا   املنشطون 

املختلفة. 

تزود التكوينات املنشطني املستقبليني بني الثقافات باألدوات الرضورية 

اللقاءات. يف هذه األثناء، تقوية وتطوير املهارات ال ميكن أن  لتأطري 

التعلم  تواصل  إىل  باإلضافة  واملنتظمة  العملية  بالتجربة  إال  تنتج 
بطريقة مستقلة. مسار التعلم بني الثقايف يستمر طول الحياة25. 

 

..........................................................................................................................................

25 بلومبارق ؛ فوكات،: » متابعة التكوين، وان كان مختصا، ال ميكن اعتباره، من قبل املنشط، 

كافيا يف حد ذاته للسامح له باإلجابة عىل متطلبات التنشيط بني الثقايف. التكوين يف حد ذاته  

ليس إال مرحلة يف مسار تتبعه تجارب تنشيطية. هي لحظة يتم خاللها إطالق تناسق استفهامي، 

مام يعطي اإلرادة لالستمرار يف التعلم، االستمرار يف تعميق بعض األسئلة، التفكري انطالقا من 

املامرسات  يف  مشكلة  يسبب  ما  وراء  ,,الحفر«  يف  واالستمرار  التنشيط  يف  العملية  التجارب 
خالل التبادل.      

 ) ي
ف ثقا�ف ي فريق )ب�ي

 القدرة عىل العمل �ف
< القدرة عىل معرفة االختالفات الثقافية يف طريقة العمل، قبولها \ 

موضوعيتها

< املشاركة يف العمل املجموعايت مع ترك مكان كايف لبقية الفريق 

< القدرة عىل إعطاء واستقبال ردود األفعال 

< القدرة عىل إدراك الخالفات، وضعها يف سياقها، قبولها، والبحث عن 

حلول. 

< القدرة عىل املشاركة يف اخذ القرارات يف الفريق و تحمل مسؤولية 

قراراته

ي الفريق  
ف النشاط �ف القدرة عىل تحف�ي

< القدرة عىل التنظيم املنهجي للمراحل املختلفة للحياة يف الفريق 

< القدرة عىل مالحظة وتحليل تطور الفريق والتفاعل  بطرق مناسبة 

< القدرة عىل تنشيط الفريق 

ف ثقافية القدرة عىل تنفيذ عملية تعلمية ب�ي
الثقافية وتجسيد  بني  التعلم  بعمليات  الوعي  تحقيق  القدرة عىل   >

هذا املفهوم 

< القدرة عىل التعرف عىل ظواهر جديدة للتواصل بني الثقايف 

< اعتبار النزاعات فرصة للتعلم ومعرفة استعاملها 

والقدرة عىل  الثقايف  بني  التعلم  وترافق  تحفز  التي  الطرق  معرفة   >

تقييمها مع املشاركني 

< خلق فرص للتعلم ومعرفة كيفية الرشوع يف التفكري 

وع  الملتقى  القدرة عىل تصميم وتحقيق م�ش
< القدرة عىل صياغة و تحديد األهداف وفقا للفريق املستهدف 

< القدرة عىل رؤية األنشطة املطابقة ألهداف امللتقى كام تم صياغتها

للفريق  مناسبة  كيفية جعلها  و  امللتقى  تعزز  التي  الطرق  معرفة   >

املستهدف

خاصة  الربنامج،  تصميم  مستوى  عىل  ثقافية«  بني  »نظرة  امتالك   >

بالنسبة للبلدان املشاركة

عىل  والقدرة  والتفكري  للتقييم  املختلفة  والطرق  األهداف  معرفة   >

تنفيذها عىل مستويات مختلفة ويف لحظات مختلفة 

< القدرة عىل »إدارة« الوقت: األخذ بعني االعتبار اللحظات الرسمية 

إثبات  الوقت  نفس  ويف  العمل  وحدات  مدة  تحديد  رسمية،  والغري 

املرونة أمام مسارات الفريق، وإمكانية املشاركة الفعالة للمشاركني 

امللتقى  يف  والتمويل  التخطيط  التنظيم،  حول  مفاهيم  اكتساب   >

الشبايب

 

القدرة عىل تنظيم تواصل متعدد اللغات 
< االستعداد للتواصل يف سياق بني ثقايف )مثال بطريقة غري لفظية( 

< التحفز لتوسيع املهارات اللغوية وتشجيع املشاركني عىل ذلك 
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كام متهد ملرافقة مكثفة لعملية التعلم، املوصوفة أسفله:

 

تعريف أهداف التعليم 
تحديد  عملية خاصة حول  املشاركون يف  ينغمس  التكوين،  بداية  يف 

تخدمهم  التي  أعاله  املذكورة  املكتسبة  املهارات   \ التعليم  أهداف 

ليست  القامئة  بالتكوين.  املرتبطة  الخاصة  أهدافهم  إنشاء  يف  أساسا 

كاملة، وميكن ألهداف أخرى  إكاملها. بطبيعة الحال، من املمكن أن 

تكون بعض املهارات قد اكتسبت من مجاالت أخرى. من الواضح انه 

ال ميكن تغطية كل املحتويات يف إطار التكوين. تحديد أهداف التعليم 

ميكن أن يتضمن التعمق يف مجاالت أخرى خارج التكوين، مببادرة من 

املشاركني. هذه األهداف ميكن أن تتكيف وتتوسع أثناء التكوين.

يكون املشاركون بأنفسهم مسؤولني عىل عملية تعلمهم، يقوم املكونون 

وبقية املشاركني مبرافقتهم.26  

جو مالئم للتعلم 
تفاعيل،  محّفز،  قيّم،  التعلم،  ويساعد عىل  بناء  يعني خلق جو  هذا 

»األخطاء«  كفرصة  رؤية  يتم  التعليمي.  املسار  تشاريك ومرتكز عىل 

يرتبط  أن  يجب  التعلم.   عملية  يف  رشكاء  املكونون  يكون  للتعلم. 

التكوين باملتعة وتعزيز الرغبة يف التعلم. 

، التقييم وثقافة الردود والتقييمات التفك�ي
جزء  هي  الشخصية  والردود   التعلم  عملية  تحليل  التامرين،  تقييم 

مندمج يف مسار التعلم. يصبح التعلم اقل كثافة بكثري من دون تفكري 

عميق و بدون وجود ردود  خاصة يف املجال بني الثقايف27.

عن  عبارة  هي  املهارات.  لتطوير  املستقل  السعي  يف  الردود  تساهم 

فرصة معطاة لرؤية وتوقع ترصفاته الخاصة يف عيون اآلخرين، ملقارنة 

ذاتية  رؤية  عىل  الحصول  بهدف  اآلخرين  بإدراكات  الذايت   تقييمه 
دقيقة ومامرسة قدرته عىل الحكم الذايت.28 29

هناك هدف مهم للردود وهو التوعية املوثوقة للقوى املكتسبة.

      
..........................................................................................................................................

القوة  نقاط  تحديد  عىل  القدرة  هو  الذايت  »التقييم  املوضوع:  هذا  يف  كتبت  قيالرم  نينا   28

والضعف الخاصة و عدم تقدير أدائه، تعلمه، مهاراته وترصفاته أكرث أو اقل من الالزم. هذه 

القدرة تتطور خاصة بالعالقات مع اآلخرين، مبقارنة »ردودهم« يف هذا السياق. أيضا، من املهم 

خلق فضاء للحوار، ليس فقط لتحديد نتائج التعلم، ولكن أيضا لتشجيع تطور الوعي الذايت. « 

      )2009 :27(

..........................................................................................................................................

29  أيضا »نافذة جوهري« املفصلة يف الخمسينات من قبل الباحثني يف علم النفس االجتامعي 

الواعية،  غري  الواعية،  الشخصية  سامت  توضيح  عىل  تساعد  انغام   هاري  و  لوفت  جوزيف 

التي يقدمها أعضاء آخرون يف املجموعة  التعلم يف مجموعات والتعليقات  الظاهرة والباطنة. 

تحتوي عىل إمكانية التوعية بالخصائص الالواعية للنفس، ولكنها تكون مرئية لآلخرين )»املنطقة 

العمياء«( وبالتايل تقوم بتعزيز التنمية الشخصية. 

ي 
ا من الأشياء: العمل �ن   » تعلمت كث�ي

مجموعات، فهم الأخر، سماعه )...( تعلمت 
صعبة  البداية   ي 

�ن تظهر  أشياء  ي 
�ن التفك�ي 

وع تنشيط،  التحليل. تعلمت أيضا إعداد م�ش
 ، ي

ي نهاية هذا التعلم التق�ن
إنشاء برنامج. و�ن

ي لبعض القيم مثال التعاون، 
تعمقت معرف�ت

ام الآخرين، قبول الختالفات» اح�ت
        

        

      

باإلضافة إىل ذلك، بالتطابق مع مبادئ الدراسة غري النظامية، نرى أن 

للتطوير  مجال  هو  املهارات  واكتساب  التكوينات  يف  التعلم  أهداف 

الذايت، للدراسة السياسية والدميقراطية كام لدراسة السالم.  

التفك�ي   ّ ي
�ن أثار  التكوين  » هذا              

ي اليومية، طريقة 
ي عىل حيا�ت

حول تأث�ي ثقاف�ت
ي.» ي أو تفك�ي

ت��ن
      

م عل ت ة ال ي ل م ة ع ق راف ع وم   وض
غري  اإلطار  مع  تطابقاً  تحديدهام  يتم  التعلم  عملية  ومرافقة  وضع 

النظامي الذي يتضمن التكوينات وإصدار الشهادات. 

يف بداية أي تكوين، يقع تفسري شهادة املكتب الفرنيس األملاين للشباب 

يف  رغبتهم  حول  قرار  اخذ  من  ميكنهم  مام  شفافية  بكل  للمشاركني 

تشكل  و  تطوعي  أساس  تكون عىل  عليها من عدمه حيث  الحصول 

مبدأ مهم.

 

      

..........................................................................................................................................

26  التأكيد عىل مسؤولية املتعلم ينتمي إىل مبدأ أن املهارات ال ميكن أن تتطور إال يف إطار تعلم 

فردي ومستقل، يعني ليس عىل تعليامت ولكن عن طريق مرافقة  عملية التعلم )باور ؛ براتال 

      .)2010 :13

..........................................................................................................................................

27  دميورقون ؛ ليبيانسيك: »إذا أردنا استخراج معنى العمل بني الثقايف يف امللتقيات أو أيضا 

يف التكوين من أجل هذا العمل، ال ميكننا فعل ذلك إال بإدماج التقييم يف هذا العمل بذاته. 

أيضا التقييم ال ميكن أن ينخفض إىل مستوى نشاط ال يأيت إال بعد وجهة نظر خارجية. يجب 

النظر إليها كوظيفة يف التنشيط و التكوين بني الثقايف. كل عمل بني ثقايف هو مستحيل من دون 

االلتزام مبوقف تجريبي وبحث« )203: 2001(
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التكوين يحصل خاللها املشاركون،  املقابلة متثل لحظة استثنائية من 

يف إطار محمي، عىل ردود عىل تقييمهم الذايت من قبل املكونني الذين 

تعايشوا معهم ورافقوهم خالل املراحل املختلفة للتكوين. هذا الرد 

تفاعيل،  إطار  املقابلة  إطار  ومالحظات.  ملموسة  أمثلة  عىل  يرتكز 

محفز ومرتكز عىل املسار التعلمي. 

الهدف هو الوعي مبهاراته الخاصة باإلضافة إىل القدرة عىل صياغتها يف 

سياقات أخرى. يف حالة عدم تحقيق كل أهداف التعلم، ال ميكن )بعد( 

تعليمية  األثناء ممكن بعد تجارب  التدارك يف هذه  الشهادة.  إصدار 

أخرى )مثال يف إطار تكوينات أخرى أو تجارب عملية(

            » المقابلة الشخصية للتقييم 
ي النهاية 

تنهي التكوين جيدا وتعطي أيضاً �ن
يجب  ي 

ال�ت العنارص  حول  أخرى  مسارات 
العمل عليها. »

      

..........................................................................................................................................

32 » ال ميكن التحقق مام نسميه عادة »تعلم بني ثقايف« مبساعدة أي سلوك موضوعي قابل 

عن طريق  فقط  متاح  هو  التفاعل.  طريقة  أو  املعرفة  مستوى  من خالل  تقييمه  أو  للقيس، 

التقييم الذايت للمشاركني الذي ال يعيشون فقط تجاربهم غري املوضوعية، ولكن أيضا يفكرون 

فيها، يغريونها، يحللونها، وحتى عن طريق تركها »لالسرتاحة«. التعلم بني الثقافات يعمل كمسار 

تقييم ذايت للتجارب. « )دميورقون، ليانسيك 202: 2001(.

لها منذ  املهم وضع أسس  التقييم، من  الردود و  ثقافة  إنشاء  بهدف 

بني  االختالفات  إبراز  اجل  من  مستويات،  عدة  عىل  التكوين  بداية 

الثقافية للمناهج يف هذا املجال. 

مستويات وضع ومرافقة عملية التعلم 
هنا أيضاً يتدخل مبدأ تعدد املناهج والطرق التعليمية. تقييم أهداف 

التعلم يحدث بصفة مستمرة مع املشاركني طيلة فرتة التكوين. يرُتك 

كل  تشمل يف  املكونني30.  التقييم  الختيار  هذا  يأخذه  الذي  الشكل 

و  الردود  إىل  باإلضافة  الثنايئ  والتقييم  الذايت  للتقييم  األحوال عنارص 

املعلم  بني  املتامثلة  بالعالقة  يتعلق  ما  يف  املكونني.  قبل  من  التقييم 

واملتعلم، للمشرتكني إمكانية إعطاء الردود للمكونني كذلك. 

ي نهاية التكوين
ي ومقابلة تقييمية �ف

تفك�ي ذا�ت
تحدث يف نهاية التكوين األسايس  مقابلة تقييمية مع املشاركني. يف 

ي مكثف 
هذه املناسبة، من الرضوري أن يقوم كل املشاركني بتفك�ي ذا�ت

حول أهداف التعلم املذكورة أعاله باإلضافة إىل املهارات التي تليه 

واملسار الوارد الذي سلكوه منذ بداية التكوين31. هذا التفكري مسجل 

بطريقة كتابية وموجه فقط للمتعلمني. يف ما يتعلق باألساليب، ميكن 

أن تكون مصممة بطرق مختلفة )بطاقة ذهنية، جدول، الخ(. تحتوي 

عىل مراجع وأمثلة ملموسة مستخرجة من الوضعيات املشهودة خالل 

التكوين والتدريب باإلضافة إىل التجارب يف سياقات أخرى. الغاية من 

يتعلق  فيام  أخرى  نظر  وجهات  املهارات.  يف  التفكري  بدء  هو   هذا 

الفحص  أهم مرحلة يف  يشكل  الذايت  التقييم  تسجيلها..  يتم  بالتعلم 

املدربني  بني  أخريا  تتم  التي  الشخصية  املقابلة  أساس  هو  النهايئ. 

يدخل  ال  الثقافية  بني  واملواقف  املهارات  عىل  الوقوف  واملشاركني. 

املقابلة  الذايت31.  بالتقييم  يتعلق  فيام  يتم حرصيا  بل  الردود،  تحت 

متثل لحظة استثنائية من التكوين يحصل خاللها املشاركون، يف إطار 

الذين  ف  المكون�ي قبل  ي من 
الذا�ت تقييمهم  عىل  ردود  محمي، عىل 

للتكوين.  المختلفة  المراحل  خالل  ورافقوهم  معهم  تعايشوا 
المقابلة  إطار  ومالحظات.  ملموسة  أمثلة  عىل  يرتكز  الرد  هذا 

، محفز ومرتكز عىل المسار التعلمي32.            إطار تفاعىلي
       

      

..........................................................................................................................................

30  مثال الردود و التقييم بعد قيادة النشاط، الردود يف فرق صغرية، »فسحة تفكريية« تجرى 

كل يوم يف نفس الفرق املصغرة، دورة إرشاد ثنائية أو مع العديد من األشخاص، تفكري يومي 

شخيص.         

..........................................................................................................................................

31  التقدير الصعب للمهارات واكتشافها دامئا عىل املدى البعيد، يتم تحديدها بطريقة متكررة 

خالل املرشوع. 
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يمكن�ن ما  غنية جداً وكل 

ي أو الشخصي سيبقى نقاط 
المستوى المه�ن

ي المستقبل مرجعية. »
مهمة �ن

ي 
5. إصدار الشهادات والتسجيل �ن

            
ن قاعدة بيانات المنشط�ي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   
الشهادات   إصدار 

       

بينها  )من  األسايس  التكوين  مراحل  كل  املشاركون  يؤدي  أن  بعد 
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ز المنشط�ي بيانات    قاعدة 

       

يف  يتسجلوا  أن  أرادوا،  إذا  شهادة،  عىل  الحائزين  للمشاركني  ميكن 
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واملنظامت الفرنسية األملانية الباحثة عن تأطري كفء مللتقياتها:
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متتالية، تخصصات معينة، تجارب عملية( 
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