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آموزش های  فنی و
 مهارت آموزی حــــرفه ای در
 شرایط کوویـد 19 : چالش ها و 
فرصــت ها

رقيه متحيرپسند
دانشجوي دكتراي مطالعات برنامة درسي

برنامه هــای »آموزش های فنــی و مهارت آموزی 
حرفه ای«TVET( 1( در بیماری همه گیر کووید-19 
از جایــگاه خوبی برای ایفای نقشــی مهم برخوردار 
هستند. این آموزش ها ظرفیت  های قابل توجهی برای 

مشارکت در سه مرحله دارند: 
é فاز مقابلة فعلی؛ 

é فاز میانی، زمانی که مدرســه ها و کسب وکارها 
به تدریج بازگشایی می شوند؛

é طــی دورة  بهبود، زمانی کــه  در هر دو  نظام 
آموزش و بازار کار تغییرات ساختاری مورد انتظارند.

در حال حاضر، بیــش از  ۱/۲ بیلیون دانش آموز، 
از جملــه در  نظام آموزش های فنی و مهارت آموزی 
حرفه ای در سراســر جهان، تحت تأثیر بســته بودن 
مدرســه ها در نتیجة بیماری کووید 19 هســتند. 
آمــوزش و یادگیری غالبًا  به صــورت از راه دور و از 
طریــق اینترنت، تلویزیون یا رادیو انجام می شــود. 
با ایــن حال، در آموزش های فنــی و مهارت آموزی 
حرفه ای میزانی که یادگیــری می تواند در خارج از 
کالس درس اتفاق افتد، غالبًا به دالیل دسترســی 
نداشــتن به برق، اتصاالت اینترنتی، دســتگاه ها یا 
رســانه ها، پلت فرم هــای یادگیری یا آماده ســازی 
ناکافــی مربیان و دانش آموزان بــرای آموزش از راه 

دور، محدود می شود. برخی از دانش آموزان، به ویژه 
زنان و دختران، بــا محدودیت های اضافی از جمله 
نگهــداری از کودکان یا اعضای ســالمند خانواده، و 
ســایر وظایف خانه داری، مواجه می شوند. همچنین 
دسترسي به یادگیری از راه دور براي افراد کم درآمد 

و دانش آموزان آسیب پذیر نیز دشوار است.
 آموزش هــای فنــي و مهارت آمــوزي حرفه اي با 
رویکردهای بالقــوه، مدوالر)پودمانی( و کوتاه مدت 
می تواند در مدیریت بحران به کشــورها کمک کند. 
در همین لحظه که تمرکز کشــورها بر رسیدگی به 
معضل کووید19 اســت، نظام آموزشــی می تواند با 
توجه به نیازهای کارکنان نظام ســالمت، از طریق 
دســت اندرکاران تولید و ساخت تجهیزات پزشکی، 
مانند وســایل حفاظت فردی و دســتگاه تنفسي، 
یا کســانی که خدمات ضروری مراقبت از کودک و 
افراد سالمند را ارائه می دهند، به کشور کمک کند. 
آموزش هاي فني و مهارت آموزی حرفه ای در بخش 
بهداشــت، و  همچنین در مشــاغلي مانند مراقبت 
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از كودكان، می توانــد از طریق آموزش متخصصان، 
پشــتیبانی های مورد نیاز را فراهــم  آورد و در عین 
حال، از طریق مدیریت بهداشــت رواني، مشکالت 
روانی ناشي از بحران مهارت های عاطفي و اجتماعي 
ضروري معلمان و دانش آموزان را برطرف ســازد.  از 
آنجا كه مهم ترین ویژگي بــارز  آموزش های فني و 
مهارت آموزی حرفه ای، تمرکز بر مهارت های عملی و 
آمادگی براي کار است، یادگیری از راه دور را به طور 

خاصی چالش برانگیز می کند.
مهارت هــای عملی معمواًل از طریــق انجام عملي 
مهــارت در کارگاه های آموزشــی و آزمایشــگاه ها، 
یادگیری و کســب می شــوند و یا از طریق کســب 
تجربه در محل کار واقعي، به دست می آیند. بنابراین 
رویکردهای یادگیری از راه دور جایگزین ضعیفی برای  
آموزش مهارت های عملی هســتند؛ مخصوصًا زمانی 
که به اســتفاده از تجهیزات و مــوادی که معمواًل در 
خانه پیدا نمی شــوند، نیاز دارند. در برخی از زمینه ها 
و کســب وکارها، آموزش عملــی می تواند به صورت 
تجربة واقعیت مجازی شبیه ســازی شــود. با وجود 
این، برنامه های آموزش فني و مهارت آموزی حرفه ای 
کــه  غالبًا با آموزش و یادگیري از راه دور در تضادند، 
برنامه هایی هستند که به میزان زیادی به  یادگیری از 

طریق انجام عملي مهارت ها بستگی دارند.

 در مقابــل، برنامه هایی که آموزش آن ها به راحتی 
با اســتفاده از یادگیــری از راه دور انجام می گیرند، 
آن هایی هستند که به میزان زیادی روي موضوع های 
علمي یا مهارت های دانشــي مربــوط به کار تمرکز 
دارند و به فعالیت های عملي نیازی ندارند. برای مثال، 
یادگیري در خصوص »امنیت سایبری« در مقایسه 
با یادگیــري دربارة  »مکانیک خودرو«، به شــكلي 
نسبتًا ساده به صورت آموزش برخط اجرا می شود. در 
حالی که آموزش مکانیک خودرو به شیوه های عملی 
بســیار زیادی نیاز دارد. موضوع امیدوارکننده برای 
برخی از برنامه ها و هنرجویــان آموزش های فني و 
مهارت آموزی حرفه ای این است که یادگیری مبتنی 
بر کار در مواردی که در آن ها کسب وکارها همچنان 

باز و فعال هستند، ادامه می یابد.   
در تعدادي از زمینه ها، هنرجویان با رعایت اقدامات 
احتیاطی و پیشــگیرانه اجــازه دارند آموزش عملی 
خود را به پایان برسانند. برای برخی از کسب وکارها 
و در برخــی از مراكــز دارای قابلیــت اتصال کافی، 
نیز آموزش مبتنی بــر کار به صورت کارآموزی های 

مجازی و بی وقفه انجام می گیرد. به نظر می رسد، در 
جاهایی که دوره های طوالنی و گسترده کسب وکارها 
با محدودیت های فاصلة فیزیکی گســترده، الزامات 
فارغ التحصیلی یا صدورگواهی نامة مرتبط با یادگیری 
از طریــق کار مواجه هســتند، نیازمنــد اصالح یا 

بازگشایی با تأخیر باشند.
برخی چالش ها در ارتبــاط با نحوة ارائة  محتوای 
خاص آموزش هــای فنی و حرفــه ای در یادگیری 
مبتنی بــر کار، کارآموزی یــا زمینه هاي عملی، در 

شرایط كووید19، عبارت اند از: 
é »مرکز اروپایی توســعة آموزش های حرفه ای«2 
مطالعه اي را در مورد کارآموزی منتشــرکرده است 
که نتایج آن نشان مي دهد: کارآموزان آموزش و کار 
خود را به طور خاص در زمینة مراقبت های بهداشتی، 
غذا، بخش های ســاختمانی، و به طور کلی، هرجایی 
که شرکت ها به فعالیت های خود با رعایت معیارهای 
ایمنی و بهداشــت، ادامه می دهند، دنبال کرده اند. 
کارآموزان عمدتًا حضــور خود را در بخش هایی که 
فعالیتهای آن ها متوقف شده است، مانند رستوران ها 

و مؤسسه های گردشگری متوقف کرده اند. 
é با توجــه به پیامدهای بســتن قــرارداد برای 
کارآمــوزان، تفاوت کلیــدی بیــن کارآموزانی که 
قراردادهای آن ها بر حســب قوانین کار تنظیم شده 
و تحت پوشــش اقدامات بــازار کار برای کووید19 
قرار دارنــد و کارآموزانی که قراردادهای آن ها طبق 
قانون کار تنظیم نشده اند، وجود دارد )در مورد دوم، 
مستمری یا کمک های دولتی ممکن است پیش بینی 

شود، اما نه همیشه(.
é اکثر کشورها به ارزیابی ها و امتحانات دانش آموزان 
ســال آخر  اولویت  می دهند. برخی از این آزمون ها 
به صورت  برخط )آنالیــن( انجام می گیرند و برخی 
نیز تحت شــرایط ایمنی و سالمتی شدید به صورت 
حضوری برگزار می شــوند. آموزش های عملی غالبًا 
در کوتاه مدت برگزار شده اند یا در صورت امکان، به 
تعویق افتاده اند. در برخی از کشــورها نیز شیوه های 
جایگزیــن، مانند کارهای پــروژه ای یــا ارائه های 

شبیه سازی شده اتخاذ شده اند. 
é در اســپانیا، »یادگیری مبتنی بــر کار«3 کوتاه 
شده است و با »ماژول« )پودمان( پروژه ای که استاد 
تعیین می کند، ادغام می شــود. به عالوه، اســپانیا با 
طوالنی کردن تقویم آموزشــی، بــرای تهیة گزارش 
کار و توجه به آزمون  های ورودی دانشگاه ها موافقت 

کرده است. 

از آنجا که مهم ترین 
ویژگي بارز  

آموزش های فني 
و مهارت آموزی 
حرفه ای، تمرکز 

بر مهارت های 
عملی و آمادگی 
براي کار است، 

یادگیری از راه دور 
را به طور خاصی 

چالش برانگیز 
می کند
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é یا در ایتالیا، آزمایش های یادگیری مبتنی بر کار 
از طریق شرکت های شبیه سازی شده ترویج می شوند. 
é در اســترالیا، از طریق اعمال اصالحات در قانون 
آموزش هاي فنی وحرفه ای، انجام کارهای کوتاه مدت 
و کارآمــوزی امكان پذیــر شــده اســت و برخی از 
کســب وکارها نیز کار در خانــه را در صورت امکان 

تشویق می کنند. 
 »connect2company« در آلمــان، پلت فــرم é
ابزاری برای برقراری ارتباط با شركاي آموزش دوگانه 

)دوال سیستم( است.
é »زیمنــس« بخش اعظمي از یادگیری برخط را 
برای کارآموزان با هزینة خود فراهم مي كند و بخش 

پینوشتها
1.Technical and Vocational 
Education and Training 
 2. European Centre for the 
Development of Vocational 
Training
3 . work-based learning
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شكل1. چهار گروه از افرادي كه 
مهارت آموزی برایشان فراهم می شود 

افراد شاغل

فراگيران جوان

افراد بيكار

فراگيران بزرگ سال

مهارت آموزی فراهم می شود براي:

گواهي نامه دوره ها یا 
ماژول هاي كوتاه مدت

مدرك تحصيلي ملي 
شناخته شده در سطح باالي 

متوسطه

مدرك تحصيلي ملي 
شناخته شده در سطح دوم 

متوسطه

مدرك تحصيلي ملي 
شناخته شده در سطح 

زیر متوسطه

دیگر را با دریافت پول ارائه می دهد. 
é در ایرلنــد، برخــی از کارآمــوزان بــا پلت فرم 
آموزشی »Moodle learning platform« پشتیبانی 

می شوند. 
é اکثر افراد خواهان حمایت برای ایجاد محیط های 
شبیه سازی/ واقعیت مجازی برای یادگیری و آموزش 

مهارت های بخش عملی خاص هستند.
ارائه دهنــدگان آموزش هاي فنــي و مهارت آموزی 
آموزش هــای  نماینــدگان  به عنــوان  حرفــه ای، 
فني وحرفه ای از 36 كشــوربرنامه های مهارت آموزی 
را براي چهار گروه از افراد )شــكل 1( در سراسر دنیا 

فراهم مي كنند: 

و این برنامه هاي مهارت آموزي منجر مي شوند به:


