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التدریب من أجل العمل  -1
FORTIالمستقل 



التدریب من أجل 
العمل المستقل 

FORTI

تطویر روح المبادرة بالتدریب المھنيتطویر المؤسسات الصغرى

تدریب مستشارین 
لمرافقة الباعثین 

الشبان

الوكالة الوطنیة 
للتشغیل والعمل 

المستقل

شبكة مكاتب 
التشغیل

بعث المؤسسات 
 البااعثینوتدریب 

CEFE

الوكالة التونسیة 
للتكوین المھني

مراكز للتدریب  
المھني والعمل 

المستقل

تطویر روح  
المبادرة

تدریب المدربین

المركز الوطني  
لتكوین المكونین 
وھندسة التكوین

المتدربین

طالبي الشغل



تمشي حسب مراحل
مقاربة تطبیق وتحسین مستمر

1995 - 1999
بعث مركز للتدریب المھني والعمل المستقل

برنامج حول بعث المؤسسات وتدریب الباعثین
تكوین نواة من المستشارین في مجال بعث المؤسسات  

2000–2002
مراكز للتدریب المھني والعمل المستقل 5بعث 

تطویر روح المبادرة في التدریب المھني األساسي
تدریب المدربین 

2003–2006
مراكز للتدریب المھني والعمل المستقل 6بعث 

المبادرة في مناھج التدریب المھني األساسي كفایاتإدماج 



مراكز التدریب والعمل المستقل
الجھویةبھدف دفع التنمیة ) نسیج اقتصادي ضعیف(بالجھات الداخلیة للبالد 

تؤمن اختصاصات تدریب تمكن من بعث المؤسسات
تؤمن مساندة ومرافقة للخریجین إلنشاء المشاریع 



بعث المؤسسات وتدریب الباعثین“برنامج 

الباعثین وأصحاب األفكار لبعث المشاریع: الفئة المستھدفة 
أسابیع 4: المدة 

: المحتوى 
المبادرة والتصرف والتسییر كفایاتتطویر -
البحث عن المعلومات والمعطیات المتعلقة بالمشروع -
للمعنیین  BUSINES PLANإعداد وتقدیم  -

CEFE



المبادرة في التدریب المھني األساسي  كفایات“برنامج 

المتدربین بمراكز التدریب المھني: الفئة المستھدفة 
صیغة مطورة لبرنامج بعث المؤسسات وتدریب الباعثین

:لدى المتدربین تمكنھم في المستقبل ” تطویر روح المبادرة“وإنما ” تدریب الباعثین“الھدف لیس 
الخاصة مؤسساستھممن إمكانیة بعث -
تطبیقھا في مواقع العمل للرفع من إنتاجیة المؤسسة -

CEFI



المبادرة في التدریب المھني المستمر  كفایات“برنامج 

باعثي المؤسسات والعمال: الفئة المستھدفة 
مرافقة باعثي المشاریع في مجال التصرف والتسویق خالل السنة األولى لبعث المشروع 

تطویر ثقافة المبادرة لدى العمال لتحسین قدراتھم الذاتیة والسلوكیة

CEFOC



M4 intégration dans les 
compétences spécifiques

personnelles

relationnelle
s

Gestion et 
méthodes

M1

M2

M3

M5
M6 M7

>1AN

خبرة مھنیة

CEFOCCEFECEFI

التدریب من أجل العمل المستقل



اإلقالع نحو المبادرة -2

تطویر ثقافة المبادرة لدى المتدربین وخریجي التدریب المھني



البحث عن طرق جدیدة لتطویر  1.
ثقافة المبادرة

مشروع نموذجي2.

المتابعة عن قرب3.

الوقوف على اإلشكالیات4.

تقدیم مقترحات5.



مكوناتھ
مجال تدخل1.
فئات مستھدفة2.
محتوى3.
أنشطة4.
موارد5.

بشریة•
مادیة•
تواصل6.



مجال تدخل

جھویة فضاءات
3
5
10



فئات مستھدفة

خریجي التدریب المھني
المتدربین



خصائص



ھم أشخاص یرون األفكار فرصا في حین یراھا )المقاولون(الباعثون 
.اآلخرون فشال

تحدید خصائص المبادرة



البحث المتواصل عن الجدید•
الحركیة المتواصلة•
الحریة في استنباط األفكار•

ثقافة المبادرة



‘كبیر‘القدرة على التفكیر •
‘ المستحیل‘محاولة •
التجدید والتحسین المستمر•
والتطویر االبحث•
الثقة في النفس واألخذ بزمام المبادرة•

ثقافة المبادرة



؟التمشيكیف كان 



الرفع من الرغبة في المبادرة
تطویر الثقة في النفس

تمكین المتدربین من الوسائل الذھنیة الضروریة
تغییر السلوكیات

تطویر القدرات في مجال الخلق واإلبداع

المحتوى



”النظامیة“ البیداغوجیامن 
نحو   

”الغیر نظامیة“ البیداغوجیا

البیداغوجیا



تثمین النجاحات•
تبادل المعارف•
للواقع  اإلعتباراألخذ بعین •

بیداغوجیا



انتداب وتدریب المنشطین•
تطویر ألعاب اإلبداع•
تھیئة الفضاء•
أفالم ومعلقات: التحسیسإنتاج وسائل •

اإلعداد



  الجھویةالمساھمة في التنمیة 

اإلقتصاديالبعد 1.
المبادرة•
اإلنتاجیة•
  اإلجتماعيالبعد 2.
الحد من التھمیش واإلقصاء  •
التشجیع على التكافل•
المواطنة3.
للعمل القیميالبعد •



دروس وآفاق



توسیع مجال التدخل لیشمل فئات أخرى إضافة إلى  
المتدربین وخریجي التدریب المھني



إرساء شبكة



لتبادل الخبرات والتجارب الجھویة الفضاءاتبناء شبكة تجمع •

الخبراء والمنتفعین بخدمات  وِتنشیط لقاءات بین أصحاب المؤّسسات •

التجارب والنصائح ولتبادل الخبرات  الفضاءات

.تنظیم تظاھرات في مجال المبادرة•

ثقافة المبادرة وذلك بتنظیم حمالت حول والتحسیستنظیم دورات لِإلْعالم 

 تحسیسیةدعائیة تھدف إلى النھوض بروح المبادرة من خالل إعداد وسائل 

  حاجیات ابتكارووأشرطة قصیرة تحث على اإلبداع والتطویر وإیجاد حلول 

.وبعث مشاریع أو مؤّسسات متجددةجدیدة



Charte graphique



مھیأة تتالءم مع خصوصیات الشباب فضاءات



تعتمد على التنشیط  بیداغوجیا
والمشاركة

وتطویرھا” األفكار“إیجاد 



واإلبداع اإلبتكار



خصوصي بیداغوجيتنظیم 



–مھنیین –خریجین –متدربین : مفتوحة للجمیع  فضاءات
أصحاب مؤسسات



مجاالت تدخل متنوعة



مركز التدریب المھني
مركز إشعاع بالجھة

تحسین نظرة المجتمع للتدریب المھني

اإلقالع نحو المبادرة  فضاءات
تنظیم ملتقیات مع المھنیین-
المتدربین منتوجاتتنظیم معارض -
تنظیم أیام مفتوحة لألفراد والعائالت - تطویر الحیاة الجماعیة

األنشطة الثقافیة والریاضیة
ثقافیة تضاھراتتنظیم 

تھیئة البناءات وتطویر  
التجھیزات

تحسین المظھر الخارجي 
للمراكز

االنفتاح وتطویر الشراكة  
اإلقتصاديمع المحیط 

مخطط إصالح التدریب المھني
2014-2018



اإلطار العام
التحدیات الداخلیةالتحدیات الداخلیة

.تونس في مرحلة انتقال مجتمعي•
تطلعات تقتضي رؤیة شاملة لتنمیة مستدامة تتداخل فیھا •

.األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة والمجتمعیة
.  إعادة اعتبار دور الفرد في مرحلة بناء المجتمع•

التحدیات الخارجیةالتحدیات الخارجیة
.التطورات التكنولوجیة العمیقة وتنظیمات العمل الحدیثة•
.التنافسیة االقتصادیة على المستوى اإلقلیمي والعالمي•
التوجھات العالمیة الجدیدة نحو إرساء مقومات مجتمع •

.  المعرفة



المبادئ العامة لإلصالح
 إطار في المھني للتكوین الوطنیة المنظومة إصالح إعادة•

.البشریة الموارد تنمیة لمنظومة شاملة رؤیة
 األفراد لمتطلبات تستجیب المھني للتكوین وطنیة منظومة•

.الحیاة مدى التعلم مبدأ وترسخ والمجتمع والمؤسسات
.المجتمع بناء في للمساھمة بشریة موارد إعداد•
  رسم مجال في األطراف متعددة فاعلة شراكة على االعتماد•

.والتقییم المھني التكوین مجال في التوجھات
.الجھوي للبعد االعتبار بعین األخذ•
  .المراحل جمیع في والمساءلة التقییم مبدأ ترسیخ•



محاور اإلصالح

إرساء منظومة وطنیة  
تستجیب لتطلعات األفراد 
والمؤسسات والمجتمع

منظومة تمویل   تعتمد  -4
تكرس مبدأ التعلم مطورة 

.مدى الحیاة

في إطار رؤیة شاملة  -1
وموحدة لمنظومة تنمیة  

.الموارد البشریة

نجاعة التضمن  -2
والمردودیة في مختلف 

مراحل سیرورة   
التكوین

تكرس   حوكمةفي إطار -3
 والتشاركیةمبدأ الشفافیة 

الجھويوترسخ البعد 



شكرا


