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 )2012-2010( ريادة في الدول العربية: المكون الثانيللتعليم مشروع ال

 2012)(مايو توليفي  تقرير
 
 

 المقدمة
 اً نجد افرادحيث ، المبادرة التي تتبنى االبتكار وحل المشكالت والمواطنة النشطةثقافة و  ذهنيةخلق  ريادة إلىللتعليم اليهدف 

مبتكرين لكي يصبحوا  مساعدة الشبابريادة هو للتعليم ال. والهدف من نختارو يالنجاح في كل ما ن بقدرتهم على يمؤمن
القدرة  لبةطؤمن للالتي تالمختلفة ب لتجار من خالل مجموعة من اريادة للتعليم الفي سوق العمل. يتم ومشاركين فاعلين 

 هاواالستجابة لجتماعية استشراف التغيرات االقدرة األفراد على هي تهدف إلى رفع مختلفة. الالفرص ستفادة من لالوالرؤية 
لن يصبح كل من تعّلم او تابع دورة حول وتحمل المسؤولية والمخاطر. ات واتخاذ المبادر الذات  على تطوير هموتشجيع

 قدراته رفعفي تسهم سوف منها، العملية  لكن المهارات المكتسبة، وخصوصاً أو صاحب عمله الخاص،  عمالٍ أريادة رائد ال
 لتوظيف والمواطنة.تزيد من قدرته على او  ةالشخصي

 
كونه يوفر  معدالت البطالة بين الشباب، تخفيضللتعامل مع الضغوط الديموغرافية و ريادة استراتيجية فعالة للتعليم اليعتبر 

 ات التي تمكنهم من مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية والتغيرات في جميع مراحل حياتهم.يوالكفا ةالمعرف همل
ومن المتوقع أن يساعد ، والعدالة االجتماعية في المجتمعات المعرضة للخطروتعليم الريادة يعزز فرص التنمية البشرية 

 ، وٕايجاد سبلالفقرلتغلب على مشكالت لبهم ة لدخل الئق يمكن أن يؤدي في األنشطة المدرّ  على المشاركةلريادة لتعليم ال
 الئق مستدام. عيش

 
لليونسكو ولوية أوالتي هي  )EFAفي اإلنجازات التي حققتها حملة التعليم للجميع (ريادة للتعليم السهم تشجيع وتعزيز أكما 

وٕاعادة التفكير حول مفهوم التعليم ومحادثات  واسعة النطاق جرت مشاوراتالتعليم. في السنوات األخيرة، التربية و في مجال 
لمزيد من األطفال بما أن ا. للحياة والعملاألفراد وتدريب يسهم في إعداد  ي تحقيق تعليمٍ الستفادة منه فايمكن للجميع، وما 

التي تمكنهم من القدرة و المهارات الالزمة لعالم العمل ب تزويدهمفمن المهم  ،ونهستكملاألساسي ويالتعليم  ونتلقيوالبالغين 
تعليم اليسهم لمجتمع. وتسهم في جعلهم أعضاء فاعلين ومحترمين في اوٕاعالة أنفسهم وعائالتهم  بشكل الئق،على العمل 

 .المهارات الحياتيةذات الصلة ب السادسو  الثالث، ال سيما الهدفين بشكل خاص في تحقيق أهداف التعليم للجميعللريادة 
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 التعليم للريادة في الدول العربية مشروع
 

على الصعيد غير الرسمي من قبل المنظمات غير الحكومية للريادة تعليم اليتم تنفيذ العديد من البرامج في مجال 
في الدول  للريادة تعليم ال " حول المشروع المشترك هذا إن ، والقطاع الخاص.التعاون الدوليةوالجمعيات المحلية، ووكاالت 

هو دعم البلدان منه والهدف  ،هذه األنشطة القائمة معيتكامل  StratREALاليونسكو ومؤسسة منظمة بين  العربية"
التعليمية ية الوطنية وكذلك في نظمها و التنم اهخططالهادفة إلى إدماج مفهوم الريادة في  هاتطوير سياساتلالمهتمة 
 الرسمية.

 
في للريادة تعليم الهو المساهمة في وضع السياسات والبرامج التعليمية التي تعمل على دمج  العام للمشروع هدفإن ال

 تطوير سياسات علىدعم صانعي القرار في المنطقة  من خالل ،أنظمة التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تمكين الشباب يسهم في ، وبالتالي نوعية التعليم، و جدوى التعليمريادة يزيد من مالءمة و الدمج تعليم . هاوبرامج الريادةتعليم 

 .ممجتمعاتهفي في المنطقة العربية من المشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية واالقتصادية 
 

كل من البلدان  في التعليم للريادة حولأربع دراسات حالة تم نشر )، 2010-2009( للمشروع إطار المكون األولتحت 
دراسات  تقّيمو ليزية. كي إقليمي، باللغتين العربية واالنوليفمصر واألردن وسلطنة عمان وتونس، وكذلك تقرير ت ية:تاآل

 ،ذلك إضافة إلىكما اظهرت، البلدان المعنية. من في النظم التعليمية في كل  التعليم للريادةي حالة وليفالحالة والتقرير الت
بالنسبة للبلدان في قدمت هذه الوثائق مساهمات فعالة كما الممارسات الجيدة الموجودة بالفعل في المنطقة.  حولأمثلة 

 قد تمفي نظمها التعليمية، و  هومهارات مفاهيم التعليم للريادةالمنطقة العربية التي تهدف إلى وضع خطط استراتيجية لدمج 
 .العربية، وعدد آخر من الدول في مناطق العالم المنطقةفي  هاونشر تعميم هذه التقارير 

 
قدمت اليونسكو الدعم التقني لثالثة بلدان، هي األردن ولبنان  ،)2012-2010(للمشروع مكون الثاني ال إطارفي 

 البلدان، ويهدف إلى تجميع الخبرات والدروسهذه والمغرب. هذا التقرير يهدف إلى تلخيص األنشطة التي تقوم بها 
خرى األبلدان للذات قيمة كبيرة المستقاة، لتحديات المتوقعة والدروس االمستفادة في جميع مراحل المشروع. ويعتبر فهم 

 في نظمها التعليمية. التعليم للريادةج ادمإالتي تتوقع القيام بأنشطة مماثلة في إدخال و/أو و  هاوخارج داخل المنطقة
 

 األردن

كان األردن من بين الدول األربع ، )2010-2009( في الدول العربية" التعليم للريادة " لمشروع إطار المكون األول في
ركزت دراسة الحالة على مدى تقارب الجوانب المتعددة لريادة األعمال مع المجاالت المختلفة حالة. الحيث أجريت دراسة 

األردني ابتداء من التعليم  ينظام التعليمفي ال وقد ظهرت مجموعة من خصائص تعليم الريادة من النظام التعليمي األردني.
إدراج على في األردن خطة إصالح التعليم  نصت، 2003األساسي إلى التعليم الثانوي األكاديمي والمهني. في عام 

ليم، ال بالرغم من وجود خطة متطورة لدمج مفهوم الريادة في التع أنهدراسة الحالة بينت . لهاالرئيسة ريادة كأحد األهداف ال
التي  بالكفايات والمهارات، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق التطبيقحاجة إلدخال تحسينات على مستوى يزال هنالك 

. وتتيح هذه تستهدف الريادة في األعمال واتاحة فرص العمل الخاص للخريجين في مجاالت ترتبط باحتياجات سوق العمل
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نجاح تنفيذ إ، والتي سهلت الريادةالمتعلقة بالتعليمية القائمة والبرامج للوضع الحالي من حيث السياسات  اً جيد اً العملية فهم
 أنشطة مختلفة في إطار المكون الثاني.

 

دمج مفهوم الريادة نفذ األردن بنجاح أنشطة مختلفة لتعزيز فقد )، 2012-2010( ما في إطار المكون الثاني للمشروعأ
 ي: أتما يعلى ألنشطة ارتكزت انظام التعليم األردني. على وجه الخصوص، في 

  ؛مراجعة السياسات والتشريعات .1
  ؛المفاهيم إعداد مصفوفة .2
  ؛لجهة توافر مفهوم الريادة فيها التعليم ما قبل المهني تقييم الكتب والمواضيع الدراسية في .3
  ين؛معلمللوضع مبادئ توجيهية  .4
 .تعليم ريادة األعمالتنظيم ندوة حول  .5

 

اللجنة هذه  تتألف .في نظام التعليم في األردن، أنشئت لجنة توجيهية الريادةلتسهيل تنفيذ مختلف األنشطة في مجال دمج و 
ن وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التدريب والتعليم الفني والمهني واللجنة عمن ممثلين 

، الريادة في التعليماللجنة مراجعة سياسات دمج هذه الوطنية لليونسكو ومكتب اليونسكو في عمان. وكانت مسؤولية 
 لتحقيق هذه األنشطة. هي أنشئ في الوقت نفسذال التنفيذيالعمل وتطوير آليات الرصد والتقييم والتنسيق مع فريق 

تنفيذ مختلف  منجميع الجهات المعنية، ي من ممثل ، المؤلفتمكن فريق العمل، الريادةجيد لسياسات تعليم ال نتيجة للفهم
المعلمين والمشرفين مشركًا معه مختلف الجهات المعنية والمستفيدة من المشروع، كي، اتاألنشطة على المستوى المؤسس

عديدة بصورة رسمية أو غير رسمية أدت الى التوصل وبنجاح اجتماعات فريق العمل . عقد على سبيل المثال التربويين
  إلى:

 ، ريادةاعتماد تعريف لل −
 ،المفاهيمإنشاء مصفوفة  −
 ، فيها ومراقبة مدى تواجد هذا المفهوملكتب المدرسية في التعليم ما قبل المهني لإجراء تحليل  −
 وضع خطة عمل،  −
مديري المدارس والمشرفين التربويين  حيث شملت، للمستفيدين من موضوع الريادةورش عمل تعريفية ثالثة تنظيم  −

 وشرح مصفوفة المفاهيم.لخطة العمل  والمتخصصين في المناهج الدراسية وغيرها، لتسهيل التنفيذ وفقاً 
 

 الريادةوضع مبادئ توجيهية جديدة لدمج مهارات وبنجاح، من  المؤسسات المعنيةتمكنت ، من المشروعاألولى  المرحلةفي 
اإلدارات الحكومية مختلف ن مكونة متوجيهية شبكة واسعة ة النت اللجأنشأو . في برامج التعليم والتدريب (العام والمهني)

والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.  ذات العالقة بالتعليم والتدريب التقني والمهنيذات الصلة، والوكاالت الدولية 
 .في نظام التعليم في األردن عملية دمج مفهوم الريادةتسهيل سوف تتمكن هذه الشبكة من 

عاملي  نه وجد العديد من التحديات نذكر منها: أغير منه،  في نواح كثيرة بالرغم من نجاح المرحلة األولى من المشروع
العديد من المؤسسات يدير مشاريع وبرامج ومبادرات تتعلق ن إ ؛خالل التنفيذتحديات كبيرة  شكالاللذين  الوقت والتمويل

، إضافة إلى وجود في ما بينها تنسيقالمن الصعب جمعها و وبالتالي بمفهوم الريادة من خارج النظام التعليمي الرسمي 
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التحديات، يبدو أن هناك رغبة كبيرة بين . على الرغم من هذه بحد ذاته حول مفهوم ريادة األعمالبعض التحديات 
 .هاوتعليم م ريادة األعماللّ األطراف المعنية إلى تع

 لبنان

في لبنان  التجريبي)، تألف المشروع 2012-2010في الدول العربية" ( التعليم للريادة " لمشروع الثاني المكون في إطار
 نماءالمركز التربوي للبحوث واإل ةاللجنة من رئيس ت هذهللتنسيق. تألفلجنة عليا" "مراحل مختلفة، بدأت مع إنشاء  )8(من 

)CERD وممثل عن جمعية  عام التعليم المهني والتقني، ومدير عام التربية، ومستشار التعليم المهني والتقني)، ومدير
 : تيباآلمسؤوليات لجنة التنسيق  قد حدِّدتالصناعيين اللبنانيين، ومنسق اللجنة التنفيذية. و 

 ،في النظام التعليمي اللبناني مفهوم الريادةتحديد السياسات واالستراتيجيات الالزمة لدمج  .1
 وضع آليات للتنفيذ، .2
 رصد وتقييم المشروع. .3

 
 :باآلتيمسؤولياتها ه وقد حددت مؤلفة من المستفيدين منإنشاء لجنة تنفيذية، بمشروع المن الخطوة الثانية  قد تمثلتو 

 في لبنان والخارج،والبرامج المعمول بها  مفهوم الريادةالحصول على معلومات حول  −
 القائمة، المناهجفي مفهوم الريادة تحديد الوسائل الالزمة لدمج  −
 ،الدمجتحديد خطة لتحقيق  −
 المعنيين. المستفيدينالتنسيق مع لجنة التنسيق وغيرها من  −
 

التدريب المهني والتقني، سواء  ة من مدارسمدرس )12(ثانوية عامة  ةمدرس )20( اللجنتين، تم اختيار شكيلتم ت مابعد
عمل  ورش ثالثوتم تنظيم ، مع مراعاة التوازن الجغرافي. الخاص، على أساس متطلبات محددة مسبقاً  وأفي القطاع العام 

وم الريادة للمديرين والمعلمين شرح مفهورش إلى هدفت هذه ال. المختارة للمعلمين ومديري المدارسحول الموضوع  للتوعية
استفاد من قد فرصة لتبادل قلقهم حيال هذا المشروع و كما شكلت ، ن في التنفيذ واالخذ بآرائهميالشركاء الفعليمن كونهم 
حيث تم إدماج مفهوم . بالتعاون مع المتخصصين في التعليم، تم تعديل مناهج التعليم العام ًا ومعلماً مدير  )60( ورشهذه ال

التي وضعتها منظمة اليونسكو المصادر على مستوى التعليم األساسي ومستويات التعليم الثانوي، وذلك باستخدام ريادة ال
. 2012عام الللمدربين في صيف أن يتم تنظيم دورة تدريبية . ومن المقرر ريادةالحول موضوع  ومنظمة العمل الدولية

من اجل موقع على اإلنترنت،  إنشاءتم سيالذين ينفذون المشروع التجريبي، الشركاء والمستفيدين ل بين التواصلتسهيل 
 المنطقة. المنضوية فيعزيز التبادل مع البلدان في ت المساهمة

في نقل المهارات ونهم يعتبرون األساس التركيز في هذا المشروع في لبنان على المعلمين ومديري المدارس، ك لقد كان
 مناهجفي  مفهوم الريادةسس لدمج األفي وضع  اً ناجحالتجريبي . وكان هذا المشروع لمتعلمينة واريادة للطلبالومفهوم 

في حين ال بد من  ؛على جوانب مختلفة هواستمرار نجاح المشروع يعتمد . لريادةلج دراسي وطني االتعليم ويسهل وضع منه
التخطيط السليم ووضع الترتيبات اإلدارية المناسبة تعتبر حاسمة بالنسبة الستدامة المشروع. غير أن في التنفيذ، المرونة 
والمستفيدين  الشركاءوالمشاركة النشطة من جانب الل التنفيذ والمتابعة الميدانية للمعلمين خدورية تنظيم ورش عمل  كما أن
 .في نظام التعليم في لبنان لمفهوم الريادةناجح بإدماج تسمح 
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 المغرب

) على 2012-2010في الدول العربية" ( التعليم للريادة " لمشروعالثاني  في المكونقد تم التركيز لفي حالة المغرب، 

ودمجها في نظام التعليم الرسمي. على مستوى السياسة التعليمية  الريادةتمكين مؤسسات التعليم والتدريب لتبني تعليم 

وأكاديمية الرباط  والتنسيق، تم تشكيل فريق عمل يتألف من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الدار البيضاء الكبرى

في سياق المشروع التجريبي خذت وات زعير والمدرسة التقنية العليا للتعليم التقني (مركز يونيفوك)  –زمور  -سال  –

 لية: الخطوات اآل

 في نظام التعليم المغربي، مفهوم الريادةإعادة النظر في وجود  .1

 ،الريادةتنظيم يوم دراسي لوضع خارطة طريق إلدماج  .2

 تنظيم يوم تدريب لفريق وطني من الخبراء، .3

 تحديد أصحاب المصلحة المعنيين وتبادل المعرفة. .4

 

. في هذا السياق، تم يالمغرب ينظام التعليمالفي  التعليم للريادةتوافر مدى من للتحقق  بحثشملت الخطوة األولى إجراء و 

ن التعليم إلى أتشخيص الفي نظام التعليم. وخلص  دمج الريادةتعيين لجنتين لمراجعة وتصميم خارطة الطريق لتنفيذ 

من لالمركزية كما أن اعبر مجموعة من المناهج الدراسية،  الريادة مهو دمج مفسهل يُ يمكن أن بإعتماد المقاربة بالكفايات 

على نطاق الدمج، إضافة إلى انه ينبغي نشر الوعي حول مفهوم الريادة من المرونة من أجل تحقيق  تعزز مزيداً شأنها أن 

 .وروح الريادةمفهوم ثقافة تعزيز إلى واسع، مع الدعوة 

عن  تم تنظيم يوم دراسي للمعلمين واإلداريين والجهات الفاعلة االجتماعية واالقتصادية، فضالً  في سياق هذا المشروع،

على العناصر التي  ُركِّز فيهماعمل،  ادراسي، عقدت ورشتاليوم الأعضاء من قطاع األعمال والمجتمع المدني. خالل 

، لهما ، وتطوير األدوات واألطر الالزمةياتالكفاالمقاربة بمع مراعاة ، مفهوم الريادةينبغي أخذها في االعتبار عند دمج 

يعتبر وضع في المغرب، وأهمية التعاون والشراكة بين مختلف الجهات المعنية. في سياق المشروع، والسياق الحالي للتربية 

تامين الظروف التي و مناهج مكن من االرتكاز عليه في عملية دمج المفهوم في التلل امرًا أساسياً  تعليم الريادةإطار وطني ل

م دورة تدريبية من أجل إنشاء فريق ينظتم تكما عن التربية والتعليم والتدريب بسهولة التنفيذ والنجاح. تسمح للمسؤولين 

ركزت ن عن مراكز تدريب المعلمين. يومديري المدارس وممثل نإقليمي ينمفتشو  نوطني من الخبراء، ويتألف من منسقي

. كما تم بذل الريادةلتعليم عن صياغة إطار وطني  على وضع الصيغة النهائية الستراتيجية وطنية فضالً  الدورة التدريبية

 المغرب أو في المنطقة.ها في ما بينها إن في وربطالمؤسسات األخرى ذات الصلة تحديد من اجل جهود كبيرة 

في نظام التعليم المغربي أمر مرغوب فيه، وبذلت جهود حقيقية لتسريع  إدماج مفهوم الريادةالمشروع التجريبي أن أكد 

 ما يلي: نذكر الدروس المستفادة من عملية تطوير استراتيجية وطنية. 

 مراحل التعليم المختلفة؛ مفهوم الريادة يجب ان يتم في دمج  −

  الريادة؛ج ثقافة ادمإ تنقيح و مراجعة و المناهج إلى تحتاج  −
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مختلف ومتابعة التنفيذ مع متطور وتدريب المناسب واضح و إطار وجود التنفيذ الناجح للمشروع يعتمد على إن  −

 .الجهات المعنية

 
وتحديات كثيرة واجهت التنفيذ. إن  لكن عقباتفي فترة قصيرة من الوقت، و وذلك كثيرة مور ونقاط تحققت أ أنه في حين
مستوى الحتى على الصعيد الدولي. على عدة وال يزال هنالك تعريفات  ،ظروفلل عاً تطور تبيزال يال  التعليم للريادةمفهوم 

عدم وجود  عمليات التنسيق الجيد للمشروع. فيمتماسكة للنظام التعليمي المغربي يؤثر سلبًا عدم وجود هياكل إن وطني، ال
 رئيساً  يشكل عائقاً  هأن يبدو أيضاً  المستفيديناختصاصيين من ذوي الخبرة في هذا البلد، والتحدي المتمثل في إشراك جميع 

  من حيث تعبئة الموارد الالزمة لتسهيل تنفيذ المشروع.تحديات  إضافة إلى وجودفي السياق المغربي. 
 

 ستنتاجات والمتابعةاال

بالتعاون مع منظمة اليونسكو، يونيفوك ومكتب ، و في الدول العربية" التعليم للريادةالمكون الثاني من مشروع "في سياق 
مفهوم التعليم جهود لدمج ببذل  ردن ولبنان والمغربالبلدان الثالثة، األ تقاماليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، 

و في القطاع أ سواء على المستوى الحكومي، ،في البلدان الثالثة نظم التعليم لكل منها. هناك رغبة قوية وحقيقية في للريادة
وٕاضفاء محفزة لثقافة العمل والموجهة لألعمال دراسية  مناهجفي نظام التعليم ووضع  التعليم للريادةالخاص، لدمج مفهوم 

 فضالً  مة،القائلسياسات واألطر البلدان الثالثة بمراجعة ا تقام في إطار المكون الثاني،. روح المبادرة والمواقف الريادية
ريادة كان قد سبق وتم الإن الفهم الجيد للوضع الحالي لتعليم في حالة األردن،  فيها. حول تعليم الريادةمبادرات  رصدعن 

لبنان والمغرب تم رصد المبادرات حول تعليم الريادة في  التركيز عليه في خالل المكون األول للمشروع، في حين أنه
 الثاني للمشروع. كمرحلة اولى من انشطة المكون

استمرارية واستدامة في المساهمة في  اً أساسيّ كان إنشاء هيئات تنسيق (أي اللجنة التوجيهية، مجموعات العمل) لقد 
إشراك مجموعة واسعة من لنجاح في تنفيذ هذا المشروع. تمكنت الهيئات التنسيقية اساسي لالتنسيق الجيد هو إن المشروع. 

تحديد  اً . في حين كان من السهل نسبيّ المستفيدة وتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف الجهات المعنيةمن الجهات الفاعلة 
الجهات المعنية األخرى التي عن  شاملةمعلومات كان من الصعب الحصول على كما ، الفاعلة الجهات الرسميةوٕاشراك 

 الرسمي. التعليمتعمل خارج نظام 

 صوصاً بالغ األهمية خااألمر كان هذا قد اآلليات الالزمة للتنفيذ. و تظهر ي وضع خطة العمل ف بدأفي البلدان الثالثة، 
لتزام االعلى الرغم من و . من الواضح أنه دماج الريادة في التعليمإل بالنسبة للمغرب، حيث لم يكن هناك إطار محدد مسبقاً 

يذ في حاجة إلى مزيد من التطوير لضمان التنفيذ آليات راسخة على مستوى التنفإن فعلى مستوى السياسة العامة،  المعلن
المعنيين والخبراء في المستفيدين و لتحديد هذه اآلليات بالتعاون الوثيق مع هنالك جهود مبذولة الفعال. في الحاالت الثالث، 

 اتمبادر هنالك ، ولكن وطني يشكل تحدياً على الصعيد ال تحديد هؤالء الخبراءن أتبين هذا المجال. في حالة المغرب، 
 .فريقهذا الإلنشاء 

في لبنان كونهم العنصر األساس في التنفيذ الجيد والناجح للمشروع. ، هو أمر مهمإشراك المعلمين في المشروع  تبين أن
 مه علمينموبما أن ال. كافة في مراحله المعلمين ضرورة إشراكعلى  التجريبي، كان التركيز في المشروع وصاً خص

في  المستفيدينغيرهم من لو  لهموتوفير دورات تدريبية منتظمة  لهمتوجيهية أدلة وضع كان من المهم ، الفعليون ونمنفذال
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الجهات الفاعلة في القطاعين هنالك شرط اساسي للنجاح وهو ضرورة مشاركة ، تعليم الريادةلطبيعة  نظراً و  التنفيذ. عموماً 
  .هونشاطات ريادةالالمهارات على  ةم القائمالتعل كفاياتبين  الربطالعام والخاص، لتشجيع 

إدماج مفهوم الريادة في التعليم على جدول اعمال اصحاب القرار السياسي  مشاريع المشروع التجريبي في وضع قد نجحل
هنالك العديد من  فإنمفهوم وضمان التنفيذ الفعال. ومع ذلك، ر الالعديد من المبادرات لزيادة تطوياتخذت قد ، و اتلحكوموا

كان هنالك تاخير في التنفيذ وفي البلدان الثالثة، . ففي المحدودة ضيق الوقت والموارد الماليةل بالنسبة وصاً خصالتحديات 
والمبادرات التي يقوم بها تطوير السياسات التربوية والتجديد على مراحل مختلفة. وبما ان المشروع مرتبط بشكل كبير 

. في الوقت ان تتوافر نسبة عالية من المرونةلمطلوب كان اوبالتالي كان من الصعب تجنب التاخير  اصحاب القرار،
يضًا على أ، ليس فقط على مستوى البلدان الثالثة المشاركة إنما ةوبما أن مفهوم الريادة وتعريفاته غير محددنفسه، 

لوقت وااللتزام من جميع الجهات تخصيص الكثير من ا مفهوم الريادة في المناهج يتطلبدمج المستوى العالمي، لذلك فإن 
 الفاعلة المعنية.

األردن ولبنان والمغرب كل من البلدان الثالث المشاركة  فياوجه شبه متعددة  ةمن خالل المشاريع التجريبية الثالثبرزت 
عن ضرورة  من القطاعين العام والخاص، فضالً  المستفيدينلتعاون مع اوفرص  التعليم للريادةمن حيث أهداف  وذلك

هي إن الخبرات المستقاة من هذه المشاريع التجريبية تنفيذ. الفي توجيهية للمعلمين وغيرها من الجهات المعنية ادلة وضع 
ة العربية هذه الخبرات في المنطق لتبادلذات قيمة كبيرة لمواصلة تطوير السياسات واألطر الوطنية. في الوقت نفسه، يمكن 

فرص التعاون بين دول  تعزيز، و ةالعربي الدولريادة في الالممارسات الجيدة في مجال تعليم ستفادة من االفي  أن يسهم
 المنطقة.
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 في الدول المشاركة عو المشر  و: منسق1ملحق رقم 

 البريد األلكتروني الدولةالمؤسسة /  الوظيفة األسم

إدارة التعليم المهني  مدير السيد احمد شديد
 واإلنتاج

  Ahmad_shadeed2005@yahoo.com / االردنوالتعليم وزارة التربية

رئيس قسم التعليم المهني  السيد اسامة غنيم
 والتقني

المركز التربوي للبحوث 
 واإلنماء/ لبنان

oghneim@yahoo.com  

رئيس قسم، المركز  مزونيالالسيد نورالدين 
 والتجريبللتجديد الوطني 
 التربوي 

وزارة التربية الوطنية/ 
 المغرب

nourdine.elmazouni@men.gov.ma  

 

 تصال:لمزيد من المعلومات، يرجى اال
 

 بون –المهني والتدريب التقني و يونيفوك الدولي للتعليم  –اليونسكو مركز السيدة ليزا فريبورغ، 
 0120 815 228 49+هاتف: 
 0100 815 228 49+فاكس: 

  l.freiburg@ unesco.org البريد األلكتروني:
 

 بيروت –لدول العربية للتربية في االسيد سليمان سليمان، مكتب اليونسكو اإلقليمي 
 13 00 85 1 961+هاتف: 
 54 48 82 1 961+فاكس: 

  s.sulieman@unesco.org البريد األلكتروني:
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