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در    پدید های نوپاسخگویی به چالش ،    2023تا    2021هدف از این راهبردِ میان مدت برای سالهای  

 سال است .  3ای در این مدت آموزشهای فنی و حرفه 

 

 یونسکو  آموزش بخش

  که   است  بنیادی  است.  بشر  اساسی  یک حق از حقوق  این  زیرا  است  یونسکو  اصلی  یهااولویت  از  آموزش

  است  ملل سازمان آموزش تخصصی آژانس یونسکو،.  کرد  ایجاد پایدار توسعه  و  صلح   آن اساس  بر توانمی

  طریق  از  بعهده دارد و  را  آموزش  ملی  یهاسیستم   زمینه آموزش، تقویت  در  ایمنطقه  و  جهانی  رهبری  که    و

 دهد.   پاسخ  معاصر   جهانی  هایچالش   سعی دارد به   جنسیتی  و نیز برابری   قاره آفریقا   بر   ویژه   تمرکز   با  آموزش

 

 2030 جهانی  آموزش کار دستور

  آموزش   برنامه  هماهنگی  و  هدایت  دار  عهده   متحد،  ملل  سازمان   آموزش  تخصصی  آژانس   عنوان  به  ،  یونسکو

  توسعه   هدف  17  طریق  از  فقر  کردن  کن  ریشه  برای  جهانی  حرکت  یک  از  این برنامه بخشی  است.  2030

را      4  این آژانس هدف   است،  ضروری  آموزش   اهداف  این  همه  به  دستیابی   برای.  است  2030  سال  تا  پایدار

 عادالنه و فراگیر کیفیت با آموزش تضمین"در نظر گرفته که عبارت است از :  بعنوان هدف تخصصی خود 

  برای   ، راهنمایی  2030  چارچوب عملکرد آموزش .  "همه  برای  العمر   مادام  یادگیری  یهافرصت   ترویج  و

 . است دیگر تعهدات و بلندپروازانه هدف این اجرای
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 پیشینه    1

 

 جهانی  زمینه  1-1

  بزرگساالن   و  جوانان  به  کمک  با  رودمی  انتظارای(  )آموزش فنی و حرفهای  حرفه  و  فنی  آموزش  از موسسات

  متعدد   اجتماعی  و   اقتصادی  نیازهای  به کارآفرینی،  و مناسب  کار  اشتغال،  برای  الزم  های برای کسب مهارت 

  در .  هستند  سبز  اقتصادهای  و  پایدار  جوامع   سمت  به  دهی  جهت  اصلی  بازیگران  همچنین  آنها .  دنپاسخ ده

  پاسخگوی   تا  اندشده   مهمی  تحوالت   دستخوشای  آموزش فنی و حرفه  موسسات  عضو،  کشورهای   بیشتر

  وجهی  چند  بحرانآمدن  وجود  باما با  .  باشند  پایدار  توسعه  به  نیاز   و  کار   بازارهای  متفاوت و متغیر   تقاضاهای

آموزش فنی    موسسات  از  ند واه بنوعی دچار سکون و رکود شد  کار  بازارهای   و  هامهارت   توسعه   ،19-کوید

 برای   تدوین نموده و نوعی آمادگی  فعلی  هایچالش   با   مقابله  برای  نوینی  رود راهبردهایانتظار میای  و حرفه 

 کار ایجاد نمایند.  توسعه حال  در آینده

 

 ( SDG) 1پایدار توسعه اهداف   2-1

 فنی  آموزش  المللیبین   مرکز.  است  همه  برای   پایدارتر  و  بهتر   آینده  به   دستیابی   اصلی  نقشه   پایدار  توسعه   اهداف

  برنامه   کلی  معتقد است موفقیت  ،(شودمی   یونیوک نامیده  –پس یونسکو    این  از)یونیوک    –یونسکو    ایحرفه  و

  کمک   مناسب برای   هایشایستگی  وها  مهارت   دانش،  به   مجهز  که  است   بزرگساالنی  و  جوانان   به  متکی  2030

  و  عادالنه  و  فراگیر کیفیت  با آموزش  تضمین" آن  هدف که  4هدف توسعه پایدار . برنامه هستند  تحقق آن به

به این    است،  یونیوک  -یونسکو  کار  اصلی  محور  است،  "همه  برای  العمرمادام  یادگیری   یهافرصت   ترویج

 صورت:              

 

 
1 ) Sustainable Development Goals. 
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 فنی،   آموزش   به  مردان  و  زنان   همه  برابر  دسترسی  از   اطمینان   حصول :    4  -3  هدف•  

 دسترسی به دانشگاه . جمله از کیفیت، و با صرفه به  مقرون عالی ای وحرفه 

 های مهارت   دارای  که  بزرگساالنی و  جوانان  تعداد  مالحظه  قابل افزایش:    4-4  هدف  •

 ای. حرفه  و فنی  هایمهارت  جمله از و کارآفرینی هستند اشتغال مناسب و مرتبط برای

  برابر   تضمین دسترسی  و  آموزش  در  جنسیتی  یهانابرابری  بردن  بین  : از  4–5  هدف  •

  دارای   افراد  جمله  از  پذیر،  آسیب  افراد  برای  آموزیحرفه   و  آموزش  سطوح  برای تمام

 . پذیرآسیب  هایموقعیت  در کودکان و بومیان  معلولیت،

 

  کیفیت   باای  آموزش فنی و حرفه   دسترسی  از  اطمینان  در  عضو  کشورهای  از  حمایت  یونیوک با  –یونسکو  

  فقر   کاهش  بر  متمرکز  اهداف  ویژه  توسعه پایدار به  4از  هدف شماره  غیر    اهداف  تحقق  در  ،  همه  برای

هدف شماره  )  اقتصادی  رشد  و  مناسب  کار  ،  (5)هدف شماره  جنسیتی  برابری  ،(توسعه پایدار  1هدف شماره  )

  جهانی   یهامشارکت   و(  13شماره  )   اقلیمی  اقدامات  ،(9هدف شماره  )  زیرساخت  و  نوآوری   صنعت،  ،(8

 . کندمی  کمک  (17شماره )

 

 یونسکو  یهااولویت   1–3

 :است شده طراحی مهم  اولویت دو پیشبرد برای یونسکو  آموزش  کار دستور

  آفریقا  اتحادیه انداز چشم از ( 2014-2021)  آفریقا اولویت برای یونسکو عملیاتی راهبرد - آفریقا اولویت •

 اداره   خود  شهروندان   توسط  که  است   آمیز   صلح  و  مرفه  یکپارچه و منسجم،  آفریقای   یک  به   دستیابی  که

 کند.می است، پشتیبانی جهانی عرصه در پویا نیروی یک و شودمی

  ابتکاراتی   و  هاسیاست   ایجاد  بر   یونسکو  برابری جنسیتی  اولویت  به  مربوط  اقدامات  -  جنسیتی  برابری   اولویت  •

  در   . این تمرکز بر برابریشودمی   مردان  و   زنان  همه  برای  مناسب  محیط  یک  ایجاد  باعث  که  کندمی  تأکید

  مردان   و زنان  مشارکت  برابر   میزان  از  اطمینان  برای  تالش   طریق  از  ویژه  یونیوک به  -یونسکو   کارهای  تمام

 .شودمی اعمال  برنامه، هایفعالیت  در
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 دارد:اولویت با سه حوزه  2( 2016 –2021)ای حرفه استراتژی یونسکو برای آموزشهای فنی و 

 

  ارتقاء   برای  عضو  کشورهای  از   حمایت  هدف  با  را  اقدامات   وها  سیاست   اصلی  یهازمینه  برخی  راهبرد  این

  به   بزرگساالن  و  جوانان  همه  تجهیز  بر  تمرکز.  کندمی  تعیین  خودای  آموزش فنی و حرفه  یهانظام تناسب  

  برای   بلکه  نوآورانه،  و  کارآفرینانه  یهاذهنیت   توسعه و  مناسب  کار  یافتن  برای  تنها  نه  نیاز  مورد  یهامهارت 

  این .  الزم و ضروری است  پایدار  و  فراگیر  منصف و عادل،  ایجامعه   در  فعال   شهروندانی  به  شدن  تبدیل

  که در  برنامه یهاحوزه تمام در و دهدمی تشکیل یونیوک را-یونسکو کار جامع و کلی، اساس یهااولویت

 .شودمی  آمده، منعکسراهبرد  این

 شده  آموخته هایدرس  : 3(  2016 –  2021)  2  راهبرد میان مدت 1- 4

  راهبردهای   با  آن  همسویی  و  اثربخشی  و تناسب،  ارتباط(،  2016  –  2021)  2راهبرد میان مدت  بررسی  با  

  در   همکاری  افزایش  به  منجر  آن  اجرایو    دش  ای تأییدموسسات آموزش فنی و حرفه   هایاولویت   و  ملی

  تقویت   به  که  حالی  ای یونیوک درآموزش فنی و حرفه   رهبری  برنامه  و  ای شدجامعه آموزش فنی و حرفه 

  ای نقش جامعه آموزش فنی و حرفه   رهبران   ها و توانمندیهایظرفیت   توسعه   در  کرد،می   کمک   شبکه   کلی

 
2 ) https://unevoc.unesco.org/i/692 
3 ( MTS-II .  

اشتغال و   ایجاد

 جوانان   برای کارآفرینی

ایجاد و ارتقاء برابری  

 جنسیتی و عدالت 

تسهیل راه انتقال به سمت 

اقتصادهای سبز و جوامع  

 پایدار 
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  سرمایه   بزرگترین  همچنان  یونیوک  شبکه  است،  مشهود  ارزیابی  فرآیند  طی  در  که  همانطور.  داشت  مهمی

 .  است یونیوک -یونسکو

  یادگیری   و  همکاری  دانش،  اشتراک  برای  افزایش فرصتها(  2016  –  2021)  2  راهبرد میان مدت  طول دوره  در

  سطح   در  نتایج   بر  مختلف  های زمینه  تأثیر  چگونگی  از  بهتر  درک   به  منجر  مراکز یونیوک  بین  همساالن در 

 از استفاده درای آموزش فنی و حرفه موسسات به کمک برای به پیگیری اما در عین حال نیاز .شد سازمانی

مدل    رویکرد  اتخاذ  برای  هاییفراخوان  همچنین.  نیز شناسایی شد  سازی  ظرفیت  هایبرنامه   از  حاصل   دانش

 پذیریانعطاف   افزایش  برای  آموزش آنالین  و  نیز صورت گرفت یعنی آموزش حضوری  در آموزش  ترکیبی

 .  شوند ترکیب

برای    که  دارد  را   ظرفیت  این  که   داد  نشان یونیوک  -یونسکو  ،2راهبرد میان مدت    موضوعی   هایاولویت در  

سبزسازی    در   پیشرو  صدای  نقش  و  کند  دستور کار و برنامه تنظیم  جهانی  سطح  درای  آموزش فنی و حرفه 

  برای جوانان   اشتغال   ایجاد  در  آن   هایمشارکت   تأثیر  و   دامنه  حال،  این  با.  را ایفا کندای  آموزش فنی و حرفه 

 این  طریق  از  شده  تولید  دانش  نابععلیرغم اینکه م.  بود  محدودجامع  ای  فنی و حرفه  هایآموزش  ارتقاء  و

  متنوعی   طیف  برای  متناسب  مختلف  دانش  انتشار  اما  ،و مناسب بود  مرتبط  و  مفید  هم  موضوعیمشارکتهای  

های مختلف راهبرد  حوزه  در   راهنما  منابع  از  ایمجموعه  که  حالی  در.  یابدو افزایش    بهبود  باید  مخاطبان   از

  در   استفاده   برای زیادی    عملیطالب و محتوای  مجای خالی    که   رسیدمی   نظر  به  اما  ، ایجاد شد  2میان مدت 

 شد.سازمانی دیده می   سطح  در اجراطی مرحله 

  روبرو   متعددی  هایچالش را با  یونیوک   -یونسکو  که  ، ۀ آن بودپروازان  بلند  اهداف  2ویژگی راهبرد میان مدت  

 ایگسترده   طیف  2در راهبرد میان مدت  .  به آنها توجه کرد  دقت  هب  3دوین راهبرد میان مدت  ت  هنگام  که  کرد

تضمین   مشکالتو همین امر  کار، اجرای جهت کارکناندر شمار  محدودیت با اماوجود داشت  فعالیتها از

  سازمان   یک  به  شدن  تبدیل  براییونیوک    -یونسکوبه همین دلیل  .  درک  برجسته  راخروجی    کیفیت  و  پایداری

 .خواهد داد قرار اولویت در را  کارآمد فرایندهای اجرای و، ساماندهی  پویاتر و ترچابک
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 ( 3) راهبرد میان مدت چشم انداز  2
 

 هایتقاضا   و پایدار توسعه پاسخگوی که    گرنندهآی ای اء آموزشهای فنی و حرفهارتق

 باشد  کار بازار

 

 همه  برای کیفیت باای آموزش فنی و حرفه
 

 یونیوک   –مرکز یونسکو  مأموریت 2 – 1

 تاسیسزمان    تا ایفهحر و فنی آموزش لمللیانبی پروژه یک عنوان به 1992 سال  در   بار اولین برای که آنجا از

ن  آ  نندهکهدایت ماموریت ،1999ل  سا ریونیوک د  –یونسکو   یاحرفه و  فنی آموزش المللی مرکز عنوان به آن

 ست.ا  ده بوای در این کشورها  در تقویت و ارتقاء آموزشهای فنی و حرفه  عضوکشورهای  از فعال  حمایت

ارائه   نیاز مورد هایتمهارو رویکردهایی جهت اجرای    ها شرو یافته سعهتو ایآموزش فنی و حرفه موسسات

  - ند. یونسکودهیم ارائه خوب راهبردهای موثر عملی هایه دور و اجرای  توسعه و پیشرفت برای  ،کنندمی

از   و انکارکن و رهبران سازی توانمند  هایمه برنااز   یموضوع مداخالت و فنی های ک کم طریقاز   یونیوک

 شبکه ،یونیوک شبکه ند.ک می پشتیبانی یونیوک شبکه در ویژه به همساالن، ریادگیی و دانش تبادل  ءارتقا

 هماهنگ یونیوک-یونسکو توسط و است ای  آموزش فنی و حرفه    در متخصص موسسات برای یونسکو جهانی

 .شوندمی شناخته "  یونیوک مراکز" ن عنوا به که است عضو 250 از بیش شامل مرکز ینا ،شودیم

 

 نظریه تغییر    2– 2

است   یونیوک -یونسکو شخیص ت یه و   موسسات ،  عضو کشورهایالزم  فنی   اصول با که را ایحرفهآموزش 

 میانراهبرد   با یونیوک-یونسکوتوسعه دهند.    باشند همسو  پویا کار بازارهای با و هماهنگ العمر مادام یادگیری 

 ایآموزش فنی و حرفه موسسات که را طراحی نمایند هاییفعالیت  و اهداف ، ها برنامه ،(  2021  –  2023)  3مدت

 ارائه کار پایدار آینده برای را کیفیت  با هایت مهار آموزش و دنماین برآورده را و نیازها هاتقاضا این سازد قادر را

   .دهند
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 از بسیاری که را هاییدیت محدو و کرده برجسته را دور راه از و پذیرف انعطا آموزش اهمیت  19-کووید بحران

 گذار که است  شده ه است. روشندنمو آشکار ،دهستن روبرو آن با زمینه این در ایآموزش فنی و حرفه  موسسات

 مجازیهر دو نوع آموزش یعنی حضوری و   مزایای  که هاییه برنام انتقال به سمت    و آنالین یادگیریوی  س به

از   یادگیری و دانشگذاری  اشتراک به     افزایش  برای را  ی جنبش گیریهمه داراست نباید معطل بماند. این   را

فرصت خیلی    این از یونیوک-یونسکو وبوجود آورده   یونیوک شبکه درون    در طریق همساالن و هم گروهها  

ها  ها و توانمندی ظرفیت توسعه برای جدید ترکیبی  رویکرد یک اتخاذ رایب خود  اقتدار توسعهدر جهت   خوب  

 .کرد خواهد استفاده

 از یشب د.  گیرمی شکل دوباره 19-کووید از  پس دوران در کار دنیای و ایآموزش فنی و حرفه بین  ارتباط 

آموزش فنی و  اینکه از اطمینان برای صنعت با همکاری  ءارتقا و تر محکم پیوندهای ایجاد دیگری، زمان هر

تمرکز   سمت به را بحث   3است. راهبرد میان مدت   ضروری  ،تاس محور تقاضا و ، متناسبمرتبط ایحرفه

آموزش فنی   موسسات به امر این دهد. سوق می  نوظهور روندهای برای شدن آماده و شده نیبی پیش آیندهبر 

 برای را خود هایراهبرد سرعت به و دهند جای هاتواقعی این  در را خود تا دهدمی را امکان این ایو حرفه 

نمای پاسخگویی  باید ایآموزش فنی و حرفه موسسسات پیشرفت، و  نوآوری فرآیند این یط د. درناتخاذ 

 تا دهند قرار اولویت در زنان و دختران بر ویژه تمرکز با را محروم جوانان و مهاجران هایت مهار توسعه  

 ."گذارندنمی سر پشت را کس هیچ"  2030پایدار توسعه برنامه"ت  تح آنها که کنند حاصل اطمینان
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 (1399)خرداد 2020ژوئن تا ماه  جهان کشور 166یونیوک در   مرکز 254

 

  اصلی  هایویژگی  2 – 3

 بسیار کمک کرد.  مهم سوال  سه  3هیه و تدوین سند راهبردی میان مدت ت در فرایند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیهازههای این راهبرد متنهاسهههب بها  آیها اینکهه  اول

  ایآموزش فنی و حرفه  موسهسهات آتی  و فعلی 

 همینطور متناسهب با رسهالت و هدف  ومختلف 

 .خیر یا هست   یونیوک-یونسکو کلی 

 

راههبهرد   آیها ،ومد  تهغهیهیهرات   ایهجهاد درایهن 

سههطح    در و سههازمانی  سههطح در آفرینتحول

 .گذار هست یا خیرتاثیر  جامعه 

 

سههوم، آیها اجرای این راهبرد بها توجهه بهه منهابع و 

ای  ظرفیتههای موسههسهههات آموزش فنی و حرفهه 

 واقعی و عملی هست یا خیر.

که  فراگیرترتر، عملی رویکردی سهمت به شهروع حرکت ،چیز  هر از قبل 3ا خیلی کمک کرد تا سهند راهبردی  راهنم سهواالت این

 فنی ایهمککند، ک  تسهههیل فعالیتهای پیش رو را  از حمایت برای یونیوک-یونسههکوتوجه دارد از جانب  جنسههیتی یبرابربه  

 از ترمنسههجم و پایدارتر پشههتیبانیبمنظور  ند.شههو انجام خاص هایزمینه در آزمایشههی ابتکارات نوآوریها و و د نیاب گسههترش

 گوییپاسهخ برای. شهد خواهد  اعمال آینده سهال سهه طول در مرتبط ایهفعالیت مجموعه اجرای و توسهعه برای ایرنامهب ،اهفعالیت

در مورد  و کرده شهناسهایی رااز صهنعت  خاص بخش یک مربوطه هایبرنامه،  هدف هایگروه خاص عالیق و سهالیق  به بهتر

 ند.  نکتحقیق و بررسی  دارند، روی آنها را تأثیر بیشترین ایحرفهبخش که مداخالت آموزش فنی و  آن موضوعات مهم

 با یونیوک-یونسهکو . انطباق و بندی اولویت ساازی، بهینه مشاارکت،  :شهد  خواهد  اعمال اصهل چهار اجرا، مرحلهدر طی  

 ایویژه تأکید  .کرد خواهد  مکاریی هکشهور و ای  منطقه سهطح در ذینفعان و بازیگران همچنین و جهانی شهرکای و توسهعه جامعه

 چه و مادی چه  -منابع از اسهتفاده و شهناسهایی با یونیوک-یونسهکو.   شهد  خواهد  خصهوصهی بخش با جدید  مشهارکت طرح توسهعه بر

 از مهمتر. ند کمی بهینه شهتهدا دسهترسهی قبل از که را آنچه ،پردازدمی پشهتیبانی جدید  منابع جسهتجوی به که حالی عیندر  -ی فن

 دهد، رخ 3سهند راهبردی   اجرای طول در مکن اسهتم که ایناشهناخته مشهکالت مهم برای سهازیآماده یونیوک در-یونسهکو  ،ههم

 یهاشه بهترین رو وه ددا تشهخیص را د ونشه   گیریکه باید پی  یی هااولویت رسهتیمتوسهل شهود و بد  انطباق و ندیباولویت اصهول به

 ارائه و اجرا را اتخاذ نمایند.
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 انطباق  

 کت مشار

 اولویت بندی

 

 

 
 هدف مورد  کلی اتتأثیر  2 – 4 

در زمینه   ای  پرسنل آموزش فنی و حرفهآموزش   1 حوزه 

 دیجیتال سازی 

 در زمینه دیجیتال  ایآموزش فنی و حرفهپرسنل    500 حداقلآماده سازی  *

حرفه 2حوزه  و  فنی  آموزش  اقدامات  موسسات  ای 

 ملموسی در زمینه تغییرات اقلیمی انجام دهند

 جهت حمایت و پشتببانی   ای  ذینفع آموزش فنی و حرفه 450*

 ای برای ظرفیت سازی موسسه آموزش فنی و حرفه  50ای از  ذینفع آموزش فنی و حرفه 100*

 ای برای کمک فنی جهت اجرا  و پیاده سازی موسسه آموزش فنی و حرفه  30*

حرفه 3حوزه  و  فنی  قبل  موسسات آموزش  از  فعالتر  ای 

جوانان  سعی   و  مهاجران  خاص  نیازهای  کنند 

 محروم را برآورده سازند

فراگیر انجام    200موقعیت مختلف بصورت آزمایشی کارهای نوآورانه به نفع     10ای در  موسسه آموزش فنی و حرفه  10*

 دهند  

 

توسعه   4حوزه  هم افزایی بین شرکتهای جهانی و جامعه 

 ای  در آموزش فنی و حرفه

بین شرکتهای جهانی و جامعه توسعه در آموزش فنی و حرفهفرصت همکار   20* ای در موقعیت کشورهای  ی تجاری 

 متفاوت  

 جلسه پلتفرم جهانی در سال برگزار شود  2*

  مراکز یونیوک بیشتر مشارکت کنند و از آنها برای  5حوزه 

 انجام اقدامات بیشتر حمایت شود 

دانش    200ای یونیوک تعلیم داده شوند و به بیش از  آموزش فنی و حرفهبرنامه های رهبری جهانی    3رهبر در    70*

 ای اضافه شوندآموخته جهانی از رهبران آموزش فنی و حرفه

تا از آنها    10ای  یادگیری از همساالن شرکت کنند و  برنامه منطقه  3ای بطور فعال در  مرکز آموزش فنی و حرفه  30*

 سازی کمک کننددر اجرا و پیاده

به    اطالعات   6وزه ح آموزش  مربوط  سیستمهای  کیفیت 

حرفه و  فعالیتهای  فنی  و  اقدامات  و  روشها  ای، 

 جهانی منتشر شود انجام شده در سطح  

ای تمام  های آموزش فنی و حرفهای در زمینه کیفیت نظامای اطالعات مقایسه*به جامعه حهانی آموزش فنی و حرفه

 کشورهای عضو را دریافت کنند

 ای آنالین در دسترس قرار گیرد قدام نوآورانه و نویدبخش از طریق پایگاه دادها  30*

 فصلنامه در سال از فعالیتهای یونیوک منتشر شود  4*
 

پروژه  

 خاص

و   چابکی  پاسخگویی،  تقویت 

آموزش  انعطاف  موسسات  پذیری 

 کرونا ای در زمان پسا فنی و حرفه 

هایی برای  حمایت شود تا در زمان پساکرونا برنامه ای موسسه آموزش فنی و حرفه  10*از 

 فراگیر را تامین کنند 600تامین نیازهای آموزشی محلی 

حرفه   10*از   و  فنی  آموزش  در موسسه  و  جدیدشان  خدمات  اجرای  و  ارائه  در  ای 

 ای حمایت شودمعلم و مدیر آموزش فنی و حرفه  10سازی برای بیش از ظرفیت

 برنامه یادگیری از همساالن مشارکت کنند ذینفع سازمانی در 100*

و   فنی  آموزش  جهانی  جامعه  برای  و  تدوین شود  و  تهیه  نویدبخش  و  نوآورانه  اقدام   *

 ای منتشر شود حرفه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهینه
ی

ساز
 

 اصل  4اتخاذ  

 سازی  پیاده مرحله در
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 هدف  گروههای

جزیره  کوچک  کشورهای  و  آفریقا  بر  اولویت  با  دنیا  ای  *کل 

  4(SIDS)درحال توسعه 

 * گروههای محروم با تمرکز بر مهاجران و جوانان 

 کنند ای که خدمات ارائه می *موسسات آموزش فنی و حرفه 

 *مراکز اولویت بندی شده یونیوک 

 

 

 بودجه منابع   2 – 5

 لزوم صورت در.  شد  خواهد  اجرا یونسکو  و آلمان جمهوری فدرال  دولت  توسط  شده تأمین وجوه طریق از  راهبرد   این 

 برای یورو میلیون 4.4یا دالر  میلیون 4.8. تخمین زده شده است که مبلغ شودمی آوری جمع کنندگان اهدا سایر بیشتر  کمکهای

 . است  الزم  سال سه برای این راهبرد موفق اجرای تضمین 

 

 

 
 ای در حال توسعه مثل مالدیو، فوجی، باهاماس، باربادوس....( کشورهای کوچک جزیزه 4
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 برنامه های وزه ح 3

 
 نظر  ی مورد دیجیتال دنیای یک برای ایآموزش فنی و حرفه کارکنان از حمایت 3 – 1

  دیجیتال دنیای یک مدیریت برای ایآموزش فنی و حرفه  کارکنان ظرفیت افزایشهدف :  

 

 اینکه برای .است شده زندگی  و کار نیاز مورد هایتمهار در ایهگسترد تغییرات به منجر شدن دیجیتالی

 دیجیتال مهم  هایمهارت و هاشایستگی باید ،ندبمانباقی  جذاب وکارآمد  ایآموزش فنی و حرفه موسسات

 ویژه به سازی،دیجیتال یجاد شده از طریق ا هایفرصت  از و کنند معرفی و شناسایی کاردنیای  تغییر برای را

در ارتباط   کشورهاآمادگی  مختلف حوسط 19-کووید رگیه هم یماری. بکنند استفاده بهتر  دور، راه از آموزش

 .است داده نشان چالش این موثرمدیریت  برای مختلف هایتوانایی و دور راه  از یادگیری با 

توانایی  هاقابلیت به  زیادی حد  تا شدن، دیجیتال  هایچالش  با مقابله و مزایا از  استفاده در موفقیت های  و 

 و معلمان ال،. با این حدارد بستگی مربیان و معلمان مدیران، یعنی  -یاآموزش فنی و حرفه کارکنان  دیجیتال 

 کردنروز به فرصت و دیجیتالی تحوالتبکارگیری و استفاده از   برای الزمو توانایی   ظرفیت غالباً مربیان

 موسسات مدیران ترتیب، همین به.  ندارندرا    فناوری مدرن هایدستورالعمل از استفاده  در خود هایمهارت 

 نوآور،خالق و   موسسات ایجاد و دیجیتال  یهامحیط ایجاد در حمایت عدم دلیل به ایآموزش فنی و حرفه 

 مشکل دارند.  

 از  ریگیبهره و ایآموزش فنی و حرفه  موسسات سازیدیجیتال  خاص هایچالش  تشریح با یونیوک  -ونسکوی

   -   2و 5 (BILT)ایآموزش فنی و حرفه در یادگیری و  نوآوریادغام    –  1   :کلیدی پروژه دو با مرتبط نتایج

دنیای کار دیجیتال  برای یگآماد در ایآموزش فنی و حرفه  کارکنان از shub-(i6 (نوآوری مراکز   یهامهارت 

 حمایت خواهد کرد.  ایآموزش فنی و حرفه بهتر   برای اجرای و شده بدون محدودیت جنسیتی 

  

 
5 ) Building Innovation and Learning in TVET. 
6 ) Skills for Innovation Hubs. 
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 یی آب و هواتغییرات  ای برای اقدام در زمینه آموزش فنی و حرفه 3 – 2

 ای  فنی وحرفه  هایسازی و سازماندهی پاسخ به تغییرات اقلیمی در آموزشنهادینههدف:  

 

برای توسعه پایدار است. اقدامات ترکیبی   2030آموزش با کیفیت و اقدامات اقلیمی از اهداف مهم برنامه  

به پایداری بخش  کند بلکه  برای دستیابی به این اهداف نه تنها آموزش در زمینه توسعه پایدار را ترویج می

میلیون    24تواند منجر به ایجاد  کند. در صورت اجرای سیاستهای صحیح، انتقال سبز می اشتغال کمک می 

توانایی ایجاد ظرفیتهای الزم   ای اغلبشغل جدید شود. با این حال، موسسات سازمان آموزش فنی وحرفه 

م برای تعامل با بخش اشتغال جهت پاسخگویی  برای این انتقال فعال را ندارند و به طور کافی آموزشهای الز

ندیده را  بخش  این  نیازهای  پاسخ به  دلیل  به  وهوایی،  اند.  آب  تغییرات  به  موسسات  گسیختۀ  هم  از  های 

 همکاری با بازیگران اصلی بخش اشتغال و جوامع محدود باقی مانده است. 

 اهداف 

ای خااااص پیااادا کاااردن چالشاااه

   ایکارکنان آموزش فنی و حرفه

کارکنان آموزش فنی و  آماده سازی

 ای حرفه

تهیه و تدوین یک دستورالعمل برای  

 ای  کارکنان آموزش فنی و حرفه

 خروجی

ایجاد یک وب سایت برای ارائه اطالعات در  

 زمینه چالشها و آخرین اخبار 

هافعالیت  

انجام یک اقدام پژوهی برای شناسایی  

 ها چالش

ایجاد و انتشار یک دستورالعمل آموزشی  

برای کارکنان  سازی  در زمینه دیجیتال

 ای  آموزش فنی و حرفه

افزایش ظرفیتها و توانمندیهای دیجیتال  

 ای کارکنان آموزش فنی و حرفه

های ظرفیت سازی در  سازماندهی کارگاه

 زمینه دیجیتال سازی  

نفر از کارکنان آموزش فنی    500آموزش 

 ای  و حرفه
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عه و اجرای راهبردهای سبز برای  ای در توسیونیوک از موسسات سازمان آموزش فنی و حرفه   –یونسکو  

آموزی کارآموزان، ارتقاء مهارت متخصصان در بخشهای  های آموزشی و یادگیری، و در مهارت تغییر محیط

انتقال شغلشان را ازدست داده بازآموزی افرادی که بواسطه این  اند حمایت خواهد کرد. از  شغلی سبز و 

مشارکت در حمایت و اجرای اقدامات سبزسازی آموزش  ای برای  طریق بسیج موسسات آموزش فنی وحرفه 

یونیوک رهبران و دانش آموختگان    –ای سبز، یونسکو  ای طبق دستورالعمل آموزش فنی وحرفه فنی وحرفه

های تغییرات  یونیوک را برای تدوین و تهیه راهبردهای موثر  برای سبزسازی موسسات و پاسخگویی به چالش 

که این امور تاثیر مثبتی روی جامعه و بازار کار خواهد داشت. این قسمت از    اقلیمی توانمند خواهد کرد 

ای در اجرای نقشه راه آموزش برای توسعه  برنامه به مشارکت هرچه بیشتر بخش آموزشهای فنی و حرفه 

 کمک خواهد کرد. 2030پایدار 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
های کمک فنی در اجرای طرح عمل

 سبز  برگزیده سازمانهای 

موسسه آموزش فنی و   30کمک فنی به 

برای اجرای طرح     ای برگزیدهحرفه

 سبزی ها های سازمانعمل

 اهداف 

هایی  برای حمایت از  راه انداری  پلتفرم

اقداماتی در زمینه تغییرات اقلیمی و 

 ای  آموزش فنی و حرفه

هافعالیت خروجی  

ای که از  ذینفع آموزش فنی و حرفه  450

طریق حمایت و پشتیبانی جمع شدند جهت  

 انجام  اقداماتی در زمینه آب و هوا 

افزایش ظرفیت  موسسات آموزش فنی و  

  های  ای جهت تهیه و تدوین طرح عملحرفه

 سازمانهای سبز

های آنالین و رو در رو  سازماندهی پلتفرم

برای حمایت از اقدامات در زمینه  تغییرات  

 اقلیمی و یادگیری متقابل  

های آموزشی در  سازماندهی کارگاه

  هایعملتهیه و تدوین طرح  زمینه 

 سازمانهای سبز

موسسه سازمان آموزش   50ذینفع از  100

ای آموزش ببینند برای تهیه و  فنی و حرفه

 سبزی هاسازمان  های  تدوین طرح عمل

 

طرح  تامین و ارائه کمک فنی برای اجرای 

 برگزیده  های سبز های سازمانعمل
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 فراگیر برای مهاجران و جوانان محروم جامع و  ایحرفهآموزش فنی و 3 – 3

    جوانان محرومبرای مهاجران و  آموزی گسترش مسیرهای مهارت توسعه و  هدف: 

ای برای دنیای کار اغلب به عنوان ابزاری های حرفه شابستگی  تمرکز آن برای ایجاد  ای وحرفه  آموزش فنی و

مهاجران    این حال،  شود بامی   در نظر گرفتهجوانان محروم    نتایج بازار کار مهاجران وپیامدها و  برای بهبود  

ها  باکیفیت مهارت   هایدسترسی به آموزشجدی در ارتباط با  نان با موانع  چهم  دخترانجوانان محروم به ویژه    و

   .روبرو هستندای وسسات رسمی آموزش فنی وحرفهارائه شده توسط م

  ، اقتصادهای متشنج   بالیای طبیعی و  های گسترده،درگیریدلیل عواملی مثل  مهاجرت به    ،در سطح جهانی

این  مواجهه با    در   .میلیون نفر رسید  272عداد مهاجران بین المللی به  ت   2019ال  س   در   -افزایش یافته است  

به آموزش رسمی  جوانان محروم    مهاجران وبرای انتقال    خوداغلب  ای  آموزش فنی وحرفه، موسسات  افزایش

   . گی ندارندآمادو غیررسمی یا انتقال به بازار کار 

تامین نیازهای خاص  در    مانع بزرگی    ایآموزش فنی وحرفهو موسسات  دانش عملی معلمان  فقدان تجربه و  

آموزش    موسساتشود  آنجایی که تالش می  از  .است  یادگیری سنتی  موقعیتهای  جوانان محروم در  مهاجران و

های درسی  انعطاف برنامه  آموزش معلمان،   مثل عملی الزم  این مشکل را برطرف کنند، اقدامات  ای  فنی وحرفه 

بانتقال    جهت  ی محلی برای کارآموزنتجربه کارایجاد  تسهیل    و  و آموزشی ه دنیای کار  راحت و آسان 

   .رسدضروری بنظر می

رکت با سازمانهای  یونیوک درصدد مشا  - یونسکو  ،ایآموزش فنی وحرفه  ارتقاء شمول گرایی موسسات   جهت

دگان کننکنند و همینطور با ارائه سطح کشور کار می  ی درافنی وحرفه های  آموزشبا  جامعه توسعه که  با    محلی،

هبود  جامع و کاملی را با هدف بهای  پروژه یونیوک همینطور  -یونسکو  . استای  غیررسمی آموزش فنی وحرفه

و مهاجران  محروم    دسترسی  مهارت جوانان  وآموزی  به  خواهد  شناسایی  کارهای    کرد.  تسهیل  براساس 

  های کارآفرینی و شایستگیتوسعه    بر   ایتاکید ویژه یونیوک    –   یونسکو  کارآفرینی،زمینه    موضوعی قبل در

 خواهد داشت. میزان اشتغال بیشتر  هرچه مهارتهای اقتصادی برای افزایش 
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 مشارکت بخش خصوصی  3 – 4

 یاسرمایه گذاری بخش خصوصی در آموزش فنی و حرفه  شافزای  هدف: 

 

های  برنامه ، هماهنگی  شودآماده می   19-کووید های بعد از  برنامه که دنیای کار و آموزش برای  در زمانی  

  راهبردی های اصلی است. شرکتهای جهانی نقش  ی موجود با تقاضای صنعت از اولویتاآموزش فنی و حرفه 

تاثیر تحت  که  ای دارند، به ویژه در بخشهای دارای اولویت  در تزریق نوآوری و ارائه آموزش فنی و حرفه

ینده خود آو    حال حاضرحالی که نیروی کار  عین    ها درسازی سریع و اتوماسیون هستند. این شرکتدیجیتال 

و نحوه ارائه    یآموزش  کنند، در راهبردهایمیآماده    پدیدهای مورد نیاز برای مشاغل نورا برای کسب مهارت 

درحال متمرکز    جامعه و کمیته توسعه،  یند. در سطح کشورنماییجاد میخود تغییرات الزم را اآموزشهای  

کیفیت از طریق  با  ای  اشتغال و آموزش فنی و حرفهایجاد  خود برای    هایگذاریها و سرمایهه کردن مجدد برنام

 ست.  راهبردی های همکاری پروژه

جهت تضمین اینکه  های جهانی  اهمیت ایجاد بحث و تعامل با شرکت یونیوک،    – یونسکو    المللیشبکه بین 

علیرغم اینکه    . شرکتهای جهانی، به خوب درک کرده استرا  تقاضا محور باشند  ای  فنی و حرفه های  آموزش

یونسکو و یونیوک هر دو در جهت   اند.جامعه توسعه نبودهدی در  شرکای مشهوهستند اما    بازیگران کلیدی

 اهداف 

افزایش دسترسی و پاسخگویی موسسات  

ای به مهاجران و آموزش فنی و حرفه

 جوانان محروم  

تسهیل راه جهت انتقال سریع بمنظور اشتغال  

 مهاجران و جوانان  محروم 

های همکاری بین  شناسایی روشها و شیوه

ای رسمی و  موسسات آموزش فنی و حرفه

ه  ای نیم ارائه دهندگان آموزش فنی و حرفه

 رسمی، سازمانهای محلی و جامعه توسعه 

 خروجی

یک راهنمای  عملی برای موسسات  

 ای  آموزش فنی و حرفه

هافعالیت  

موسسه آموزش فنی و  10حمایت از 

تدوین و اجرای پروژه های  ای جهت حرفه

همکاری برای مهاجران و جوانان محروم  

 کارآموز باشد   200که  بالقوه به نفع 

 

تدوین اقدامات و روشهای موجود موسسات  

ای برای پرورش و  آموزش فنی و حرفه

 توسعه مهارتهای مهاجران و جوانان محروم   
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ه جلساتی ک اند اماهای بسیار مهمی در این زمینه کردهکنند و سرمایه گذاری بهبود کیفیت آموزش کار می

این شرکتها همدیگر را مالقات کنند و برای تاثیر هرچه بیشتر سرمایه گذاریهای بعدی در زمینه آموزش فنی  

 ای  راهکار بیاندیشند، بسیار اندک و محدود بوده است. و حرفه 

بین شرکتهای جهانی و    ی دهد تا پلتفرمی برای گفتگو و همگام سازی تجارونیوک، پیشنهاد میی  -یونسکو  

ی را برای هر دو طرف فراهم  هایای ایجاد کند. این پلتفرم فرصتتوسعه در آموزش فنی و حرفه   و کمیته  جامعه

را  بعدی  های  گذاریآماده شوند و سرمایهبطور مشترک  ای  کند تا برای آینده کار و آموزش فنی و حرفه می

یونیوک    –یونسکو المللی  شبکه بین تاثیر این کارها،  د. برای به حداکثر رساندن دهن   شدر سطح کشور افزای

   خواهند شد به احتمال زیاد مختل    سازی، اتوماسیون و سبزی شدنصنایعی را که در اثر فرایندهای دیجیتال

     دهد.می در اولویت قرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف 

فررراهم نمررودن پلتفرمرری برررای شرررکتهای 

جهررانی و جامعرره توسررعه جهررت پشررتیبانی از 

پررر  هررایای در بخشنرری و حرفررهفآمرروزش 

 یندهی آتقاضا 

جهانی و  هایتوسرعه شرراکت اسرترات یک بین شررکت

سررمایه گذای آموزش  هایجامعه توسرعه برای برنامه

 خاص کشوری هایآینده در زمینه ایحرفهفنی و 

 فعالیت ها 

اعضای جامعه  برگزاری جلساتی با شرکتهای منتخب و 

توسعه جهت ارزیابی نیازهای متقابل و ارتقاء اهداف 

 این پلتفرم

 سازماندهی جلسات پلتفرم  جهانی 

 خروجی

 2پلتفرمی با اعضای اصلی مدیریت و تشکیل ایجاد 

 جلسه جهانی پلتفرم در سال 

 

های فرصت همکاری تجاری بین شرکت  20 ایجاد 

 ای جهانی و جامعه توسعه در آموزش فنی و حرفه
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 شبکه یونیوک  3 – 5

 ایهمساالن در بین موسسات آموزش فنی و حرفهاز  شبکه و یادگیری ایجاد هدف :  ترویج 

 

سازی  تقابل و ظرفیت عامل اصلی یادگیری دوجانبه یا م  1993شبکه یونیوک از زمان راه اندازی آن در سال  

نظیری را برای یادگیری  های بیفرصت     کشور عضو یونسکو،  166مرکز در    250یونیوک با بیش از  بوده است.  

های قبلی برای افزایش ارتباط  تاورد موفقیت تالش دس  کند.  و تبادل در بین مراکز خود در کشورها فراهم می 

  :برای توسعه آینده تمرکز خواهد کرد   یبر روی دو خط کار  یونیوک    –، یونسکو  و اثربخشی شبکه یونیوک

دیگری با هدف حمایت از مراکز یونیوک در اجرای    و  ت شبکه یونیوکیکی با هدف بهبود مدیریت و حاکمی

 .  سازیو ظرفیت ملموس اقدامات 

ای ک، برنامه رهبری آموزش فنی و حرفه یوبه طور کلی یک عامل کلیدی در بهبود همکاری بین مراکز یون

است. بوده  سال    یونیوک  از    2016از  بیش  برنامه  و    200این  فنی  آموزش  بعنوان حرفه رهبر)پیشرو(  ای 

است.   کرده  تربیت  موثر  تغییر  ایجاد  برای  دوره  نمایندگانی  طول     ( 2021  –   2023)راهبرد    3راهبرد  در 

ای خود برای تمرکز بر ایجاد  برنامه منطقه انطباق های یادگیری ترکیبی ضمن پودمانیونیوک با ارائه -یونسکو

ای آموزش فنی و حرفه ی دسترسی به برنامه رهبری  اآموزش فنی و حرفهسطح میانی  سازی بین مدیران  ظرفیت 

پذیری و تعامل  انعطاف   هایی با یونیوک با فراهم آوردن برنامه -د. یونسکوخواهد داجهانی را گسترش  یونیوک  

با   اطمینان حاصل خواهد کرد که شبکه یونیوک  سازمانیپیگیری پشتیبانی و کمک فنی در سطح  بیشتر   ،

 ست.  ه زهای همه مراکز یونیوک اپاسخگوی نی همچنان پویا و 
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 اهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 خروجی  فعالیت ها 

 بهبود چارچوب حاکمیت شبکه یونیوک

  تیآ تدوین یک راهبرد برای توسعه 

 شبکه یونیوک 

و شرکاء  مشاوره با مراکز یونیوک 

کتابچه راهنمای   تجدید نظر برسر

  یونیوک عملیاتیِ ی هارویه

توسعه  هایی برای تدوین توصیه

 شبکه یونیوک راهبردی 

یک کتابچه راهنمای تجدید  انتشار 

های  یهو به روز در مورد روشده نظر 

   عملیاتی

   شبکه توسعه  تکمیل راهبرد

تربیت تعداد زیادی مدیر و رهبر  

 ای حرفهموزش فنی و آ

های رهبری  هم سازماندهی برنا

یونیوک در   ایزش فنی و حرفهآمو

 سطح جهان 

برگزاری یک برنامه رهبری جهانی  

ای برای هر سال و  آموزش  فنی و حرفه

رهبر جدید آموزش   70تربیت مجموعاً 

 ای  فنی و حرفه

یانی  مدیران م برای  ظرفیت سازی 

ای در شبکه  آموزش فنی و حرفه

 یونیوک 

های آموزشی برای  هاتشکیل کارگ

 هر پنج منطقه   در مراکز یونیوک

برای پیگیری فراهم آوردن کمک فنی 

 تعداد منتخبی از مراکز یونیوک

برگزاری ساالنه یک کارگاه آموزشی یادگیری  

مرکز یونیوک را   30از همساالن که در مجموع  

 د ردرگیر ک 

طرح  عمل اجرای یک  جهتمرکز یونیوک   10

 شد کمک فنی  ملموس 



22 

 

 مدیریت دانش  3 – 6

 از طریق تبادل دانش  ایآموزش فنی و حرفهو  ارتقاء  پیشرفت  هدف: 

 

ای، ابتکارات نوآوری و  های مقایسه دادهیک اداره مرکزی برای گردآوری و پخش  یونیوک مانند    -یونسکو

و سودمندی  تناسب  یونیوک با درک    -کند. یونسکوای عمل میآموزش فنی و حرفه   شبخ   درمنابع عملی  

های انتشارات خود و  راهبرد بر هرچه موثرتر کردن خروجیدر این مذکور دانش تولید شده در شش برنامه 

از مشارکت بر   مطالب غنیِ حاصل  و  منابع دانش خود  ادغام محتوا  تمرکز  های موضوعی خود در درون 

 خواهد کرد. 

ه  سازد را بمیسر میها و اطالعاتی که اقدام سریع و قطعی را  تقاضا برای داده  19  -گیر کوویدی همه ربیما

،  ها و نیازهای درحال تغییرتقاضا  بهتر باو همگامی  میزان قابل توجهی افزایش داده است. برای هماهنگی  

- د. یونسکوهای روشن و دقیق باش کوتاهتر، متمرکزتر، و قادر به انتقال پیامباید بسیار  جدید  تولیدشده  دانش  

های  شیوه   های اصلی برنامه و انتشارحوزه گرا براساس  های تمرین یونیوک از طریق انتشار یک سری از راهنما

تامین دانش  برای  است،    ها مورد تاکیدکه اجرای آن  ایدر آموزش فنی و حرفه   ابتکاری و نوآورانه  ،امیدبخش

انجام  عملی   برای  نیاز  نوی  ابتکاراقدامات  مورد  فنی و حرفه ورانه  آو  آموزش  قائل  موسسات  اولویت  ای 

   د.شومی

تبادل   ء ن به عنوان مکانیزمی برای ارتقاآاثربخشی  سمت محتوای دیجیتال و با تایید  تغییر جهانی به    باتوجه به 

ای شامل موارد زیر و نه محدود به  یونیوک منابع آنالین به روز گسترده –گسترده، یونسکو  دانش در مقیاس 

ای قابل دسترس  فه ای مربوط به آموزش فنی و حرپایگاه دادهیک  گسترش  :  در اختیار قرار خواهد داد    آنها را

های اجتماعی  گذاری دانش آنالین از طریق کمپینهای)کارزارهای( رسانه سایت خود، ارتقاء به اشتراک در وب 

یا   گروه  یک  ایجاد  زمینه    )فروم(انجمنهدفمند،  در  حرفهتعاملی  و  فنی  و ای  آموزش  آسان  دسترسی    با 

 تقاضای کاربران.  براساسهای مجازی تعاملی طیف وسیعی از کنفرانس برگزاری 
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 خروجی فعالیت ها اهداف 

آموزش فنی و  ذینفعان دسترسی امکان 

ای در به اطالعات مقایسه  ایحرفه 

 ایموزش فنی و حرفه های آنظاممورد  

مورد در اطالعات تدوین و انتشار 

  ایحرفههای آموزش فنی و  نظام 

 سرتاسر جهان 

تصویری   های صفحات  کشوری با داده

ای  )اینفوگرافیکی( و اطالعات مقایسه 

نظام های آموزش فنی و  در مورد  

 ای در تمام کشورهای عضو حرفه 

دانش مفید و موثر برای موسسات  تامین 

 ای آموزش فنی و حرفه 

  ای عملی آموزشراهنم تهیه و تدوین 

 ایفنی و حرفه 

و ای از راهنماهای عملی مجموعه انتشار 

  به موجود عملی  راهنماهای تبدیل 

با دسترسی آسان  دیجیتالی   های نسخه 

   کاربر پسند  

اداره مرکزی  به عنوان ایفای نقش 

گردآوری و پخش  اطالعات مربوط به   

در آموزش  فنی و  اقدامات سازمانی 

  ایحرفه 

یونیوک به   -یونسکواطالع رسانی  

در  کشورهای عضو و جامعه جهانی 

این شبکه   های اقدامات و اولویت مورد 

 بین المللی 

آنالین تعاملی برای   پورتالایجاد یک 

انه در راقدامات امیدوار کننده و نوآو

 ایآموزش فنی و حرفه 

فعالیتهای  ر اطالعات مربوط به اتشان

 یونیوک  -یونسکو

فصلنامه از جانب    4انتشار ساالنه 

 یونیوک 

اقدام نویدبخش و نوآورانه  10انتشار 

 در سال  
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  19 –گیری کووید به همهویژه پروژه پاسخ    4

 

و    پذیریانعطاف   و  چابکی  پاسخگویی،  تقویت    4  –  1 فنی  آموزش  درحرفهموسسات   دوران  ای 

 پساکرونا 

 19-کووید گیر همه بیماری  تأثیر  کاهش: هدف

  1.25  است  شده  بینی  پیش.  ه استدیکش  چالش  به  را  جهانی  اقتصاد  اساسی  طور  به  19  –کووید    گیریهمه 

گیری این همه   . گیرندب  قرار  کار  ساعت  کاهش   و  جابجایی  شغل،  دادن  دست   از  تأثیر  تحت   کارگر  میلیارد

 گذاشته   تأثیرنیز    آموزش  بخش  بر  توجهی  قابل  طور  به  بهداشتی،  و  اقتصادی  هاینگرانیایجاد    بر  عالوه

 .  است

تواند بکند  گیری میاز این همه   وضعیت پس  بهبود  درتوانند  ای میوسسات آموزش فنی و حرفهمکمکی که  

برابر     که   بخشهایی  در   ماهر  کارگران  فوری  یها تقاضا  تأمین  برای  توانندمی   این موسسات   اول،  است. سه 

 ای وسسات آموزش فنی و حرفه م  دوم،.  ارائه کنند  مدت  کوتاه   هایآموزش  ،اندگرفته  قرار  تأثیر  تحت   بسیار

  سیستماتیک ریزیهای  برنامه  و   کرده  ارزیابی  کار   بازار  مهارتهای   برای   تقاضا   بر  را  یگیرهمهاین    تأثیر  توانندمی

  آنها   سوم،.  دهند  انجام  مهارتارتقاء    و  )بازآموزی مهارت(  مجدد  آموزیمهارت  هایبرنامه  ارائه  برای  را  الزم

 .  ندنمای تقویت آینده  اختالالت و  هابحران برای را  خود آمادگی  و کرده استفاده فرصت این از توانندمی

جهانی در نظر    این بحران  مدت   بلند  و  مدت   میان  فوری،  تأثیرات  کاهش  به  کمک  جهت  ویژه  ۀپروژ  این

تا فرصت    موسسات   ویژه  به  -  جهان  سراسر  ای درآموزش فنی و حرفه   موسسات   برای  هاییگرفته شده 

نقشی که در باال ذکر شد را ایفاء   3ایجاد شود تا آنها   –  توسعه حال  در ای کشورهایآموزش فنی و حرفه 

 نمایند. 
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جمع آوری تجربیات حاصل  از  

   19-گیری کووید همه 

 خروجی فعالیت ها اهداف

ارائه آموزشهای کوتاه مدت برای 

کارگرانی که در دوره پسا کرونا به 

 آموزش نیاز دارند

شناسایی آموزشهای مورد نیاز محلی و 

ای بسیج موسسات آموزش فنی و حرفه

 جهت ارائه آموزشهای کوتاه مدت

موسسه آموزش فنی و  10حمایت از 

های ای  برای اجرای آموزشحرفه

 کارآموز   600مورد نیاز محلی برای 

تقویت ظرفیت موسسات آموزش فنی و 

حرفه ای جهت ارائه آموزشهای 

بازآموزی، ارتقاء مهارت و مشاوره 

  شغلی

تهیه و طراحی برنامه های مناسب 

ظرفیت سازی دیجتالی برای نیازهای 

محلی جهت تقویت خدمات آموزشی 

 موسسات

موسسه آموزش فنی و  10حمایت از 

حرفه ای در اجرای خدمات جدیدشان 

معلم  100سازی برای بیش از  با ظرفیت

   ای و مدیر آموزش فنی و حرفه

پاسخگو  حمایت از موسسات در جهت 

بودن یه نیازها ، چابکی و انعطاف 

 نپذیری آنها نسبت به این بحرا

اجرای برنامه های یادگیری از  

گروهها و همساالن از جانب موسسات هم

با تمرکز بر مدیریت بحران و راه حلهای 

 دیجیتالی

ذینفع سازمانی    100مشارکت بالغ بر 

 در یادگیری از همساالن

جمع آوری و تدوین اقدامات نوآورانه 

 و امیدبخش در هر یک از زمینه های باال

اقدام نوید بخش و  10 جمع آوری

و  انتشار و  پخش آن در  نوآورانه  

 ای شبکه جهانی آموزش فنی و حرفه
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 نظارت و ارزشیابی     5

 گزارش و پایش روند پیشرفت کار  تهیه  5 – 1

 

استفاده خواهد    ( RBM)  7دستورالعملهای یونسکو در مورد مدیریت مبتنی بر نتایج از    3در راهبرد میان مدت  

در  .  شوندمی  کنترل   و  شناسایی  کار  از  ی هر حوزهبرا  عملکرد  هایشاخص   که  شود   حاصل  اطمینان  تاشد  

  استفاده   برنامه  موثر  اجرای  و  مدیریت  کارایی  تضمین  برای  مشارکتی  یکردرو  ازیونیوک    –یونسکو    اجرا،

  از  یک   هر در    شده   های ایجاداز طریق پیگیری خروجی   این راهبرد   شده   تعریف   پیش  از   نتایج .  کرد  خواهد

  مدیریت   شده،  ح یشرت  نتایج  زنجیره  در   که   گونههمان   فعالیتها  نتایج ها و  خروجی   تحلیل   و   تجزیه با    و   فعالیتها 

یونیوک هر گونه    – ، یونسکو  3راهبرد میان مدت    در  شده  تعریف  فعالیتهای  اجرای  حین  در.  شودمی   پایش  و

  شناسایی  را  داخلی   یا  خارجی  خطرات   سایر  و   نشده  بینی  پیش   شرایط  مدیریت   برای   اصالحی الزم   داماتاق

 .  خواهد کرد اعمال  و

  و   نظارت  ابزار  از  استفاده  با  آن  از  حاصله  نتایج  و  این راهبرد  اجرای  در  کلی  پیشرفت  از  منظم  گزارشتهیه  

  تا   شد  خواهد   آماده  کنندگان  اهدا   منظم از  های گزارش  ،آن  بر   عالوه.  شد  خواهد انجام  یونسکو  دهیگزارش

  فراهم   سال   هر   پایان   درمحقق شده    نتایج   و یونیوک    – یونسکو    اجرای  پیشرفت   پیگیری  برای   کارآمد   روشی

 .  شود

آخرین اخبار  .  دهندنشان می   این راهبرد را های    برنامه  مختلف   هایحوزه   کیفی  و   کمی   پیشرفت  ، گزارشهااین  

 سال   ابتدایدر    یا  سال   هر  پایان  درو همینطور اقدامات مدیریت مالی یونسکو    بودجه  از  استفاده  به  مربوط

  یونسکو   توسط   راهبرد  اجرای  پایان   در  نهایی   مالی  گزارشیک  .  شدخواهد    ارائه  کنندگان   اهدا  به  اجرا   از  بعد 

  از   قبل  شده  اجرا  فعالیتهای  تأثیر  و مناسب و مرتبط بودن    کارایی،  اثربخشی،از    ارزیابییک  .  خواهد شد  تهیه

که توسط منابعی از خارج از یونسکو انجام    شد  خواهد  سازماندهی  2023  سال   در  اجرا  سال   آخرین  پایان

 .شودمی

 
7 ) RBM = Results-Based Management. 
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پیشبرد آموزش فنی و  

ای از طریق تبادل  حرفه 

 دانش  

فرصتهای محدود آموزش 

فنی و حرفه ای برای 

مهاجران و جوانان 

 محروم

فقدان فرصت برای 

مهاجران و جوانان 

محروم جهت انتقال به 

 بازار کار در بخش رسمی 

پروژه پاسخ وی ه به 

 19 -کووید 
 شبکه یونیوک  مدیریت دانش

مشارکت بخش خصوصی

  

   

ی اآموزشهای فنی و حرفه

جامع برای مهاجران و 

 جوانان  محروم

گسترش راهها و 

مسیرهای 

آموزی  مهارت

مهاجران و جوانان 

 محروم

دسترسی محدود به 

اطالعات جهانی در مورد 

 آموزش فنی و حرفه ای 

فقدان نقاط مرجع برای 

اقدامات  نوآورانه و 

امیدبخش در مورد 

 آموزش فنی و حرفه ای 

  

تمرکز عرضه محور 

آموزشهای فنی و حرفه 

روی اصالحات   ای

 محدود صنعت محور 

عدم هم افزایی بین 

سرمایه گذاری مهارتها و 

جامعه توسعه در آموز 

  شفنی و حرفه ای 

مدیریت و حاکمیت قویتر 

برای رشد و پیشرفت شبکه 

 یونیوک الزم است

مدیران و رهبران آموزش 

فنی و حرفه ای  ظرفیت و 

توانمندی حرکت به سمت 

 رنداقدام و عمل را ندا

پیش بینی شده است که 

میلیارد کارگر  از  1.25

تحت  19-بحران کووید 

 گیرندتاثیر قرار می

نیاز فوری به کارگران 

ماهر در بخشهایی که 

بیشترین آسیب را 

 اند دیده

افزایش سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در 

آموزش فنی و 

 ای حرفه

 

گسترش شبکه ارتباطی 

و  یادگیری از همساالن 

در میان موسسات 

آموزش فنی و حرفه 

 ای 

کاهش تاثیرات بد 

 19 -گیری کووید همه

موسسات آموزش فنی و 

حرفه ای فعالتر نیازهای 

خاص مهاجران و جوانان 

 برآورده محروم را 

 سازند 

 

هم افزایی بین 

شرکتهای جهانی و 

جامعه توسعه در 

آموزش فنی و 

 ای افزایش یابدحرفه

مشارکت بهتر و بیشتر 

مراکز یونیوک  و حمایت 

بهتر از آنها برای انجام 

 اقدام سازمانی 

عات با کیفیت در اطال

ها، فعالیتها و مورد نظام

اقدامات آموزش فنی و 

حرفه ای در سطح جهانی 

 منتشر شود

پاسخگویی به نیازها از 

جانب موسسات آموزش 

ای در دوران فنی و حرفه

 پساکرونا تقویت شود 

حوزه های 

 برنامه  

حمایت از کارکنان 

ای آموزش فنی و حرفه

 برای یک دنیای دیجتال 

آموزش فنی و 

ای برای اقدام حرفه

  در زمینه آب و هوا

 چالشها  

توانمندی ضعیف کارکنان 

ای در آموزش فنی و حرفه

 زمینه دیجتال

رویکردهای آموزشی 

منسوخ و قدیمی برای 

 نیازهای مهارتی جدید

 استفاده از  نیاز مبرم به

یادگیری از راه دور  روش

 19-بحران کوویدبخاطر 

ظرفیت پایین در  زمینه 

انتقال اقتصادی و  

اجتماعی بمنظور  

تحقق چشم اندازهای 

 سازمانی 

تقاضای باال برای 

حمایت چند جانبه از 

اقدامات سیستماتیک 

 در زمینه آب و هوا 

  

اهداف 

 برنامه  

افزایش ظرفیت و 

توانمندی کارکنان  

ای آموزش فنی و حرفه

برای مدیریت دنیای 

 دیجتال 

 

آمادگی هرچه بیشتر 

و بهتر کارکنان برای 

 دیجیتال سازی 

  

 

موسسات آموزش فنی 

 و حرفه ای اقدامات

 را مشخص و ملموسی

 آب تغییرات حل برای

 می انجام هوایی و

 دهند

ساماندهی پاسخهای 

مناسب به تغییرات 

اقلیمی در آموزش 

 فنی و حرفه ای 

 

   تاثیر

 ج ینتا رهیزنج . 2-5
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