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عقدت الزيارة الدراسية لاليوميل  EU-MILLفي جامعة
البالند ،في  7-6حزيران/يونيه  2013في روفانيمي بفنلندا.
وحضر اللقاء أستاذان من كل جامعة شريكة  :جامعة محمد
الخامس وجامعة عبد المالك السعدي(المغرب) ،جامعة منتوري
قسطنطينة و جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان (الجزائر)،جامعة
نوتردام ،والجامعة اللبنانية األميركية (لبنان) ،وجامعتي
سوسة وقابس (تونس).

عقدت الزيارة الدراسية لجامعة إشبيلية خالل يومي  7و8
تشرين األول/أكتوبر  ،2013وبعد الترحيب الحار للسيدة
انكارنتيون ميادو ،منسقة مشروع االيوميل EU-MILL
ومديرة مركز التعلم مدى الحياة بجامعة إشبيلية بالشركاء ،
حضي هؤالء بفرصة زيارة مكان عمل مركز "التعلم مدى
الحياة" والمشاركة في عدة ورشات عمل حول االعتماد
والخصائص األكاديمية واالقتصادية للمشاريع التي اعتمدها
المركز والتي قدمها البروفسور ماريانو اغوايو .وقد تمت
استضافة ورشة عمل حول "تشخيص التعلم مدى الحياة في
الـ  "PCحيث عمل الشركاء معا في دراسة استقصائية
مشتركة حسب البلد لتحديد نتائج آليات العمل 1أشرفت عليها
البروفسور كارمن ماركيز ،إضافة إلى ورشة عمل حول
"اإلطار المنهجي" حيث تباحث الشركاء كيفية تصميم إطار
منهجي لمشروع رائد للعمل في مجموعات وحصص دراسية
متميزة وورشة عمل حول "تعريف نظام مشترك لضمان جودة
التعلم مدى الحياة" من تنشيط البروفسور كارلوس مارسيلو
الذي سلط الضوء على أهمية ضمان الجودة ومبادئ التحقق
من صحة التعلم غير النظامي وغير النظامي الرسمي .وكان
الهدف من العرض التقديمي خلق نقاشات مثمرة وتبادل اآلراء
بين المشاركين.

ويكمن الهدف من وراء الزيارة الدراسية إلى جامعة البالند
استعراض العوامل التي تشجع على تطوير التعلم مدى الحياة
( )LLLفي الجامعات الشريكة لمشروع االيوميل ،وإعداد
إستراتيجية وهياكل تنظيمية سياسة تطبق التعلم مدى الحياة
بجوانبه المختلفة.

واستندت هذه الزيارة إلى صيغة حرة ،وشملت من بين ما
شملت األمور التالية :مدى تنفيذ التعلم مدى الحياة في جامعة
البالند وبنية وإدارة التعلم مدى الحياة ،إضافة إلى القيام
بدراسة حالة :حالة :بارت ( BARTشراكة القطاعين العام
والخاص في مجال السياحة بمنطقة بارنتس) ونتور
( NETOURشبكة التفوق في مجال السياحة من خالل
المنظمات والجامعات في روسيا) وآفاق التعلم عن بعد وتنفيذ
مشروع االيوميل .EU-MILL
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وتطرق ممثل الجامعة اللبنانية األمريكية ( )LAUالبروفسور
مجدالني من خالل عرضه إلى تفاصيل أنظمة إصدار الشهادات
 /EQF/NQF/WINكما تقدم بمقترحات لتحقيق نظام أفضل.
إضافة إلى ذلك ،فتح النقاش من أجل فهم أفضل لالختالفات
بين نظام ( ECTSنظام نقل الرصيد الدراسي األوروبي) و
( ECVETنظام الرصيد الدراسي األوروبي للتعليم المهني
والتدريب) .حيث قدم البروفيسور ميكيل كورييا للحضور شرحا ً
مفصالً لنظام  .ECTSكما حضر المشاركون حلقة دراسية
قدمتها السيدة جوانا من مكتب الريادة بجامعة نوفا بلشبونة
حول المقاوالت الناشئة.

خالل الزيارة الدراسية ،زار االئتالف أيضا مركز للعالقات
الدولية تحت إشراف السيد إنريكي لوبيز ،مدير المركز والسيدة
روزاريو لوبيز ،رئيسة مكتب العالقات الدولية حيث حضي
الشركاء بفرصة حضور عرض حول إدارة تيمبوس
 Tempusبجامعة إشبيلية تلتها زيارة إلى رئاسة جامعة
إشبيلية.
الزيارة الدراسية لمشروع االيوميل  EU-MILLبجامعة نوفا،
بلشبونة يومي  01و 00تشرين االول/أكتوبر2013
نظمت الزيارة الدراسية لجامعة لشبونة خالل يومي  01و00
تشرين األول/أكتوبر  ،2013وكان في االستقبال رئيس جامعة
نوفا ،لشبونة ،البروفسور انطونيو مانويل لبنسبات ونائب
رئيس الجامعة ،البروفسور خوسي خواو بريرا واألمين العام
لوزارة التعليم العالي للبرتغال ،البروفيسور ميكيل دي كاسترو
نيتو.

خالل هذه الزيارة الدراسية عقد لقاء مع الدكتور كارلوس
سوسا ،عضو المكتب الوطني لتمبوس بالبرتغال والذي قدم
للمشاركين برنامج اإلطار الجديد إيراسموس  +للتعليم
والتدريب والشباب والرياضة.
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وقد قدم البروفيسور خوسي خواو بريرا بشكل عام شركاء جامعة
نوفا بلشبونة وعرض إستراتيجية التعاون بالجامعة .وتال ذلك
عرض للبروفسور كارلوس كورييا سلط فيه الضوء على
استراتيجيات التعلم بجامعة نوفا ،لشبونة ،والتكنولوجيا
المستخدمة في هذا السياق .وتطرق البروفيسور ماركو بينو إلى
معهد نوفا ( ISEGI Novaالمعهد العالي لإلحصائيات واإلدارة
المعلوماتية) وأنظمة تقييم دورات التدريب على الخط  .كما نظمت
ورشة عمل حول "االرصدة الدراسية والكفاءات" وورشة عمل
أخرى حول "تصميم إطار للمؤهالت".
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