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4 

 
 

 آلمان در  (VET)یا حرفهفنی و  های آموزش

ها و شرکای اجتماعی صورت  دولت، شرکتدر آلمان براساس همکاری نزدیک بین   ای حرفهآموزش فنی و 

فنی و  های آموزشگذاری عمومی در زمینه  سیاست امورآلمان مسئول  1وزارت فدرال آموزش و پرورشگیرد.  می

موزشی را بعهده دارد. وزارت فدرال آموزش و و نقش هماهنگ کننده بین تمام مشاغل آاست آلمان   ای حرفه

موسسه فدرال ارتباط و همکاری تنگاتنگی دارد.   2ای حرفهفنی و  های آموزشپرورش آلمان با موسسه فدرال 

یند تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات آموزشی و نقش وظیفه انجام تحقیق، مدیریت فرآ  ای فنی و حرفه های آموزش

 های آموزشسئول م ها ا بعهده دارد. ایالتر  ای حرفهفنی و  های آموزشهای  استیدر زمینه س مهمی در ارائه مشاوره

 . کمک شرکای اجتماعی در تمام سطوح مختلف بسیار حائز اهمیت است.هستنددر بخش مدارس   ای حرفهفنی و 

 3دبیرستان(دوم )یا  متوسطه در  ای حرفهآموزش فنی و 

است و عمدتاً در  متوسطه دومدر سطح   ای حرفهفنی و  های آموزشه( ستون اصلی برنامه کارآموزی )سیتم دوگان

ی اروپا( ارائه ها صالحیتچارچوب  3برنامه در سطح  50حدود ) 4ی اروپاها صالحیتچارچوب چهارِ  حسط

)برای  سال 3معموالً  ها برنامهدهد. این  میهای مختلف اقتصادی را پوشش  شغل در بخش 330 تقریباشود و  می

که در دو محل آموزشی یعنی در شرکت و  کشد میطول سال(  2های اروپا  چارچوب صالحیت 3های سطح  برنامه

در زمینه  .گیرد میصورت  دهد( ها را تشکیل می % آموزش75تقریباً  "آموزش مبتنی بر کار")  ای حرفهدر مدارس 

ید بین فراگیر و شرکت مربوطه یک قرارداد بسته شود. قرارداد کارآموزی شرایط و الزامات خاصی وجود ندارد اما با

کند و به فراگیران  میگیرد را تقبل  میشرکت صورت در ی که های آموزشاقتصادی هزینه  آزاد های موسسات و بنگاه

شوند بعنوان  میقبول های بازرگانی و اصناف  اتاقمون نهایی برگزار شده توسط زای که در آ دهد و آن عده میحقوق 

  شوند. مییروی متخصص ماهر باصالحیت شناخته ن

در   ای حرفهدر مدارس فنی و  )متوسطه دوم(  ای حرفهی آموزش فنی و ها برنامهی کارآموزی، ها برنامهموازی با 

 ها عبارتند از:  شود: این برنامه میارائه ی اروپا ها صالحیتچارچوب   4تا  2سطوح 

                                                           
1
 ) BMBF. 

2
 ) BIBB. 

3
 ) Upper Secondary. 

4
 )EQF = European Qualifications Framework. 
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 سال است که منتهی به کسب یک  3تا  1سطح مدرسه مدت ای در  ی آموزش فنی و حرفهها برنامه

شود. حداقل شرط ورود به این برنامه داشتن  میپرستاری  -برای مثال در بخش بهداشت و درمانصالحیت 

 است. 5(سه ساله گواهینامه مقطع راهنمایی)یا متوسطه اول

 سال است که منتهی به کسب  3تا  2که مدت آن   ای حرفهفنی و گرایش های آموزش عمومی با  برنامه

پایان مقطع این برنامه داشتن مدرک شود. حداقل شرط ورود به  میصالحیت ورود به آموزش عالی عمومی 

 است. (چهارساله ه اولراهنمایی )یا متوسط

دارند، معلول هستند و یا در زبان آلمانی مشکل دارند این امکان را دارند که به  جوانانی که مشکل یادگیری

گفته  6ای حرفهفنی و  -)اصطالحاً به آن آموزش پیشپایه  یآموزشدوره    بهشوند مثالً منتقلهای دیگر  امهبرن

توانند به برنامه  یا می (شود میساله  3که منتهی به کسب گواهینامه مقطع راهنمایی یا متوسطه اول )  شود( می

 وارد شوند. )یکساله(  ای آموزش فنی و حرفه مقدماتی

 3تا  1که  (ی اروپاها صالحیتچارچوب )از  5تا  4های تخصصی در سطوح  برنامه 7کالج یا فوق دیپلمدر سطح 

یا  8"اول متوسطهراهنمایی یا مقطع پایان گواهینامه "ها،  شود. مدارک الزم برای این برنامه میکشد ارائه  میسال طول 

ب صالحیت برای ورود به دانشگاه یا بازار کار است که منتهی به کس 9"پایه ای حرفهگواهینامه آموزش فنی و "

 شود. می

 دانشگاهسوم پس از متوسطه/ای در مقطع  فنی و حر فه های آموزش
 5ه در سطوح پیشرفت ای حرفهی ها صالحیتتوانند  ای می حرفهو مدارک  ها صالحیتافراد با  ،دانشگاهدر مقطع 

 سهمای  آموزش فنی و حرفه مسیر جذابیت درن گروه ای ورا کسب کنند  ی اروپاها صالحیتاز چارچوب  7تا 

  .دارند بسزایی

                                                           
5
شود و یک دوره چهار ساله دارد که به آن  گفته می lower secondaryساله دارد که به آن  3الزم به ذکر است که دوره متوسطه اول در آلمان یک دوره (   

intermediate شود. گفته می 
6
 ) prevocational 

7
 ) Post Secondary. 

8
 ) Intermediate 

9
 ) Initial VET (IVET) 
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نی هستند که اجازه التحصیال فارغ ای( کنند )لیسانس حرفه را کسب می 6آن دسته از افرادی که صالحیت سطح 

ی های کارشناس کارآموز استخدام کنند یا آموزش دهند و در برنامه دهند، انجام مستقلدارند یک حرفه را بطور 

 فوق لیسانس) 7 سطح در توانند می ای حرفه لیسانس  التحصیالن فارغ ثبت نام کنند.مربوطه رشته  دردانشگاه 

در  تواند فرد می ها صالحیت اینبا کسب . دهندتحصیل  ادامه ی اروپا ها صالحیتچارچوب  (ای حرفه

های بازرگانی و  اتاق توسط ادگیآم های دوره. مشغول به کار شود ها شرکت ارشد و میانی مدیریت های متسِ

 چندین به نیاز کلی طور به هحرفیک  ارزیابی در جهت کسب توانایی. شود می ارائه مدارسمراکز/ یااصناف 

 و یک که شود می ارائهچارچوب  6 سطح در پیشرفته ای حرفه های برنامه .هست همربوط حرفه در تمرین سال

این . است یکار تجربه و خاص ای حرفه صالحیت شامل ورودی یطشرا. انجامد می طول به سال چهار تا نیم

تحصیل  به دسترسی و شوند می( ، یا آموزگارمربی ،تکنسین مانند) پیشرفته ای حرفه صالحیت به منجر ها برنامه

 .کنند ر میپذی نامکا رادر دانشگاه  همربوط رشتهدر 

 ها این برنامه. دنشو می ارائه عالی آموزش ختلفم مؤسسات توسط 7 تا 6 سطح در دوگانه آموزشی یها برنامه

نقش  ها شرکت درونعملی  های آموزشو آکادمیک یا نظری است که  ای حرفهعملی  های آموزش از ترکیبی

 صالحیت)دو گواهینامه کسب  به منجر ها برنامهاین  از برخی. دارد (٪50 تا 40 حداقل مهمی در آن )سهم

 های هزینه ها شرکتهای اقتصادی یا  بنگاه. شوند می( ارشد کارشناسی یا کارشناسی و کسب مدرک ای حرفه

 .پردازند می فراگیران به قرارداد براساس را مبلغی و کنند می لقبت را شرکت در آموزش

 مستمر ای حرفهفنی و  های آموزش

 با ارتقایآنکه دارد به شرط  زایی اشتغالبهبود وضعیت  در  میمه نقش مستمرای  فنی و حرفه های آموزش

این است  ها آموزشویژگی عمده این . همراه باشدافراد  محیطی زیست و دانش دیجیتالی مهارت و بازآموزی

 های مشوق. ه در سطح کشور دارد و مقررات زیادی هم بر آن حاکم نیستدهند ارائه از ای گسترده طیفکه 

 .دارد وجود مستمر ای حرفهفنی و  های آموزش در مشارکت افزایش برایزیادی  دولتی
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 آلمان مهارتی عمومی و موزش آ ای در نظام آموزش حرفه
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  ای حرفهفنی و  های آموزشمتمایزکنندۀ   های ویژگی

 به منجرو  است( کارآموزی) دوگانه نظام بر مبتنی عمدتاً که است موفقی مدل آلمان ای آموزش فنی و حرفه

آرام و راحت از  انتقال آموزش دوگانه دوره. دارد ارزش کار بازار در ،ودش می باال کیفیت با ای حرفه یها صالحیت

بیکاری  ٪5.8 ،2019 سال درنمونه آن : شود می جوانانکاهش بیکاری  به سازد که منجر میممکن  را آموزش به کار

 فراگیران دوره از ٪50 حدود اروپا. کشور اتحادیه 27 دربیکار  ٪15.1 مقابل درکشور آلمان  ساله 24 تا 15 افراد

برنامه  در شاندرصد هفتاد ،% 50 این از. کنند می نام ثبت ای حرفهآموزش فنی و  های برنامه ی ازیک در متوسطه

های آموزشی  دورهصالحیت ورود به  کارآموزان از ای فزاینده سهم. کنند می شرکت )آموزش دوگانه( کارآموزی

 نظام موفقیت. را دارند (کردند شروع را در سطح بعدی آموزش نکارآموزا از ٪29.2، 2017 سال در)سطح بعدی 

( را در بقیه کارآموزیبود تا آموزش مبتنی بر کار ) اروپا یهاتحادبرای  اصلیانگیزشی  عامل نیز آلمان کارآموزی

 کشورهای عضو اجرایی کند.

 کیفیت ،(مدارس و شرکت دراجرای آموزش برایو آموزشی  درسی برنامه) آموزشی مقررات و ملی استانداردهای

 چهار توسط که آموزشی  های نامه آیین مطابق ها شرکت. کند می تضمین را وزی(م)کارآ دوگانه آموزش یها برنامه

 ارائه کارآموزی های آموزش اند، شده تهیه( یصنف  های اتحادیه و ها شرکت ،ایالتی و فدرال  های دولت) ذینفع

بهبود و . شود می کارآموزاندر ارتباط با  ها شرکت آموزش های برنامه پذیری انعطاف باعث نامه آیین این. دهند می

 سازمانی و فناوری سریع تغییرات بابودن آنها را  همگام ی،آموزش های نامه آیین در منظممداوم و  های بازنگری

 .کند می تضمین

 باید ای حرفه آموزش که جاآن از. است اهمیت دارای مختلف سطوح در اجتماعی شرکای مشارکتکمک و 

 شکل و محتوا بر ای عمده تأثیرو اصناف مختلف  ها اتحادیه ،کارفرمایی های سازمان باشد، کار بازار نیاز پاسخگوی

فنی  های آموزشموسسه فدرال  مدیره هیئت در آنها ملی، سطح در. دارند مستمرپایه و  ای حرفهفنی و  های آموزش

های  اتاق ای، منطقه سطح در. کنند می شرکتاین موسسه  ای حرفه آموزش  های کمیته در و دارند نماینده  ای و حرفه

 روز به برای عمل ابتکار. دارندو هم سنجش و آزمون مهارت  ای حرفهارائه آموزش  درهم   میمه نقش بازرگانی

 .دشو می انجام اجتماعی شرکای طرف از عمدتاً ،شغلی جدید های پروفایل تدوین یا رسانی



 
 
 

9 

 
 

 /سیاستیراهبردی های پاسخ و ها چالش

 : آیندهدر  ماهر کار نیروی تأمین منظور بآموزش فنی و حرفه ای  جذابیت افزایش

 عالی در حوزه آموزش) ی اروپاها صالحیتچارچوب  7 و 6سطوح  تا ای حرفه آموزش مسیرهای ارتقاء 

طراحی  طریق از دانشگاهی های آموزشبا  ای حرفهفنی و  های آموزش یترازهم بر تأکید و (ای حرفهفنی و 

 تجدید و( 2020 ای حرفه آموزش قانون اصالح)ای  حرفه ارشد کارشناسی و کارشناسی یدهای جد دوره

 برای بودجهتامین برای مهم  ابزاری ،10"آموزشبه  ارتقاء کمک مالیافزایش و "قانون  در نظر

  ؛ای حرفهی پیشرفته ها صالحیت

  ۀبودج طرح با ای حرفهفنی و  های آموزش در تعالیارتقایInnoVET) 11 سیار خوب ب همکاری از ( که

 هوش جمله از) جدید تحوالت و دانش انتقال . هدفکند می پشتیبانی آموزشی مراکز و موسسات بین

های فنی و  طریق آموزش از ها شرکتداخل  به تحقیقاتی موسسات و ها دانشگاهداخل  از( مصنوعی

 ؛است ای حرفه

 لغو ،ها صالحیتبعنوان مثال از طریق توسعه  پرستاری وبهداشت و درمان  مشاغل در ها آموزش ارتقاء 

 .پرستاری مراکز و ها بیمارستان کارآموزان برای مناسب حقوقارائه  و مدارس شهریه

زیست  و الدیجیتدانش  انتقال برای شدن  باهدف آماده مستمرپایه و  ای حرفهفنی و  های آموزش رسانی روز به

 ی:محیط

 12پایه: پروژه جدیدِ ای حرفهفنی و  های آموزش VET4.0 و ها صالحیت بر دیجیتالدانش  تأثیر مورد در 

 به که است مختلفی های پروژه شامل پروژه این. کند می تحقیق ماهرالزم برای متخصصین  های شایستگی

                                                           
10

 ) AFBG (upgrading Training Assistance Act) 
 هدف ای. هحرف آموزش برای سازی شبیه و تجاری فرایندهای سازی مدل بر است مبتني مبتکرانه پودماني دوگانه سیستم یک InnoVET طرح بودجۀ (  11

ای  حرفه آموزشي های برنامه در حقیقي های شرکت تجاری فرایندهای سازی هشبی و سازی مدل. است جوانان کار و آموزش ارتقای این طرح اصلي

 است. Erasmus+: برنامه تحت اروپا اتحادیه مالي حمایت تحت پروژه.  شده است گنجانده
 با کار و سازی جهاني شدن، شود. دیجیتالي توجه خاص مي جهاني های شبکهو  اتوماسیون، شدن، دیجیتالي فرآیندهای که در آن به   VET4.0ه پروژ (  12

 توجه خاص شود. باید به این مهم ،ای های حرفه آموزش ماندن پایدار منظور به. است کشانده چالش به و داده تغییر را ها شرکت از، بسیاری اینترنت
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 ای حرفه آموزشها و  شایستگی مراکز در یدیجیتال تحول"  ۀبودج تأمین برنامهمثل  الزم تغییرات اجرای

 .کند می کمک "ها شرکت داخل

 در  ی است کهکارکنانبرای ( 2019) "صالحیت های فرصت قانون":  13مستمرای  فنی و حرفه های آموزش

که بخواهند به آن دسته از کارکنانی  بعالوه برای و هدایجاد ش ساختاری تغییرات شان، کار یا شغل

کمک هزینه مثل )حقوق و  این افرائبه  ،تمکن مالی نداشته باشند تی خود ادامه دهند وهای مهار آموزش

 "مهارت ملیراهبرد ". کننددست پیدا های خالی موجود  مشاغل و پستتا بتوانند به دهند  ( میپاداش

 های یلپروفا و ها صالحیت تغییر سبب که ،دهد می پاسخ کار نیاید در دیجیتالرشد  های چالش به( 2019)

 مستمر ای حرفهفنی و  های آموزشو شناخت  درکجهت  جدید یفرهنگ ایجاد کلی هدف. شود می شغلی

 .و پایدار است العمر مادام ضرورت یک عنوان به

 های آموزش از پشتیبانی و نیز  انطباق بازار کار و آموزش مشکالت کاهش مشاوره با هدف و راهنمایی ارائه

 :جامع ای حرفهفنی و 

 مهم های تفاوت آنکه نشاندهنده ضرورت لحاظ نمودن ضمن ،پر نشده یآموزش های صندلی ادتعد 

 نشاننیز خاطر  را تقاضا و عرضه هماهنگی بین به نیاز ،باشد میخاص   های و شاخه ای بین رشتهای،  منطقه

( وسطمت و کوچک یها شرکت بخصوص) ها شرکتهماهنگی  در  میمه نقش کاریابی های آژانس. دکن می

 .دارند پشتیبانی اقدامات و ها پویش ،اطالعاتی های بانک طریق ازجویای کار  متقاضیان با

  درعالقمند  فراگیران همه حضورزمینه نه تنها  که متضمن این استمستمر  و اولیه های آموزشائتالف 

 و پناهندگان، اجرانبرای مهضمن ارائه آموزش بلکه  ،آورد میرا فراهم ای  آموزش فنی و حرفه های برنامه

 آنها انتقالتا  از آنها بعمل آوردرا  آموزش طول درهای الزم  پشتیبانی پذیر، و آسیب محروم های گروه سایر

 .شودتسهیل  ها آموزشاین  آمیز موفقیتو تکمیل  ای حرفهفنی و  های آموزش نظام به
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 ای/مهارتی حرفهفنی و آمار و ارقام آموزش عمومی و 

 چک جمهوری       اتریش               هلند           لهستان        اتحادیه اروپا           آلمان             فرانسه         قبرس        

 اتریش                 آلمان                 مالت          لهستان           اتحادیه اروپا          هلند                  فرانسه                 لیتوانی    

      

 سوئد لند                ه              فرانسه          اتریش         اتحادیه اروپا           آلمانلهستان                      رومانی       

 کرواسی       لهستان         هلند                  اتریش                    فرانسه      اتحادیه اروپا           آلمان           اسپانیا  

 (4و  3)سطح  ای فني و حرفه ، فوق دیپلم و غیردانشگاهيمتوسطه دومآموزش 

 (4و  3)سطح  عمومي ، فوق دیپلم و غیردانشگاهيمتوسطه دومآموزش 

 (2تا  0ایي و متوسطه اول )سطح پیش دبستاني، ابتدآموزش 

 

 متوسطه دوممقطع آموزان  انشد

در که  ISCED 2011) 3)سطح 

های عمومی و فنی و  برنامه

 :ندا هی ثبت نام کرد ا فهحر

مقطع در  آموزان انشدکل درصد 

 2018 سال -متوسطه دومآموزش 

 :یادگیری مادام العمر

سال  64تا  25درصد جمعیت 

هاي  شرکت کننده در آموزش

هفته  4 طير د مهارتيو  موميع

  2019 سال -تحقیقانجام قبل از 

افرادی که از آموزش عمومی و 

  :ل کردندترک تحصی هارتیم

ا بسال  24تا  18عیت درصد جم

 متوسطه اول حداکثر مدرک

درصد همچنین عمومي و  آموزش

 قبل آخر هفته 4 طي درکه  افرادي 

 هاي در آموزش تحقیق انجام از

حضور  هارتيمعمومي و  تکمیلي

 2019 سال -اند نداشته

 

 :التحصیالن جوان اشتغال فارغرخ ن

که در   سال 34تا  20درصد جمعیت 

 هارتيمزش عمومي و آموفرآيند 

 2019 سال -یستندن

 


