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کشور ایحرفهفنی و  هایپژوهشمرکز تربیت مربی و   

 چکیده:

اط جهان تحت تاثیر خود سالمت صدها هزار نفر را در بسیاری از نق 91-کووید تهدید یک بیماری همه گیر بر بهداشت جهانی به نام

بسیاری را تحت  ،رکود اقتصادی ایجاد دهد( و با آستانهمیقتصاد را تهدید )و همچنان ادامه یادگیری و آموزش را مختل، ا، قرار داده

فشار قرار داده است. با این حال، این فشار عموم مردم و واحدهای حاکمیتی، مشاغل، آموزش و جوامع را به فکر برون رفت از این 

در حال استفاده از استراتژی ها و رویکردهایی هستند که قبالً برای غلبه بر بحران از آنها استفاده ها وضعیت انداخته است. دولت

هایی که امروز هستند. به طور کلی، رویکردها و راه حل )کشف نشده( آنها در حال جریان سازی و ثبت مستندات نامعلوم اند.نکرده

های ذکر شده این مقاله و مثال مسایل در ابعاد مختلف مطابقت دارد.مقابله با این  بینیم با آمادگی کشورها، مشاغل و جوامع برایمی

مراکز ارایه آموزش های  در آن، بازتابی از مسائل فعلی است تا بخشی از این قضیه را روشن کند که چگونه یک سیستم آموزشی و

 پاسخ دهند. 91-کووید ناشی از یک اختالل جهانی همانند هایمیان مدت و بلند مدت به چالش باید به صورت فوری، ایفنی و حرفه

 .رسدمیهمچنین در انتها، بحث با مجموعه ای از توصیه ها با هدف پیشبرد به پایان 

 مقدمه: 1

 آنچهقرار داد و جامعه جهانی را به دلیل  تأثیرصدها هزار انسان را تحت  سالمت 91-کووید به نام بیماری، یک 0202در ابتدای سال 

توجه به میزان باالی با  را این اتفاق بتوان شاید وبرو نمود.ر ایسابقهبینامید با بحران  گیریهمهآن را  9سازمان بهداشت جهانی

مدارس و این بیماری  تأثیرتحت  0طبق گزارش یونسکو .آورد حساببهقرن بیست و یکم  بحران ترینبزرگمرگ و میر ثبت شده 

 .اندکردهدانش آموزان و دانشجویان تعطیل سیستم آموزشی خود را برای  )در زمان تهیه این مقاله( کشور 911مراکز آموزشی حدود 

و رویکردهای متفاوتی را برای آمادگی و  هااستراتژی، هادولت،  91-کووید گیرهمهبیماری  مدتطوالنی تأثیردر تالش برای کاهش 

 .اندگرفتهمختلف آن تهیه و بکار  یهاجنبهبا نگاه به  مقابله با این مسئله

با توجه به این شرایط به  یادداشتدر این واکنش نشان دادند، در مقابل اوضاع آموزشی در سراسر جهان  هایسیستمدر این میان 

 .شودمیدر زمان بحران ایفا نمایند پرداخته  توانندمی ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائه مراکزنقش مهمی که 

 

 به بحران ایحرفهمراکز آموزش فنی و نحوه پاسخگویی : 0

 یعنی ؛کرد ارائهتدوین و  با توجه به اهمیت زمان، توانمیا ر ایحرفهفنی و  آموزش هایسیستمدر یک نگاه، پاسخ فعلی و بالقوه 

، خصوصیات اقتصادی، اجتماعی ایتوسعهمتناسب با ساختارهای  بایستمی؛ که بلندمدتو پاسخ  مدتمیانپاسخ  پاسخ فوری، ارائه

 گردد. ارائهدر دسترس بودن منابع در شرایط اضطراری  و نهادها و هاسازمانادگی سایر فرهنگی، میزان پاسخگویی مراکز، آم و 

 

                                                           
1 World Health Organization) WHO.(  
0 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCOنهاد علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل( . 
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 پاسخ فوری   2-1

 برای ادامه روند یادگیری دانش آموزان و دانشجویان های آنالینآموزشاستفاده از   2-1-1

 این بیماری قرار گرفته است. گیرهمهاین بیماری  تأثیراست که بیشتر تحت  هاییبخشدر سرتاسر جهان، آموزش یکی از  

آموزش در طبیعی  روندبا توقف ناگهانی  .قرار دهد تأثیریادگیری را کم و دسترسی افراد به آموزش را تحت  هایفرصتد توانمی 

 یریزبرنامهمنظم قادر به ادامه یادگیری و فرایند آموزش  طوربهشی، دانش آموزان و کارآموزان و مؤسسات آموز ایحرفهمدارس فنی و 

 هایکالس ،تهیه مطالب و منابع آموزشی آنالین اقدام بهپاسخ فوری،  عنوانبهو مدارس  ایحرفهمراکز آموزش فنی و  .شده نیستند

 سازهایشبیهمانند استفاده از  ها آوریفن، استفاده از یادگیری مبتنی بر تمرین بر اساس از طریق اینترنت هاآموزش ارائهمجازی و 

ی منف تأثیراتارائه مطالب برای به حداقل رساندن  نوین هایروشو جایگزین کردن  هاآموزش تکمیلابزاری برای  عنوانبه مجازی

 .نمودندبحران بر روی کارآموزان 

از طریق سامانه را  ایحرفهفنی و  چندین دوره رایگان ،3(TESDA) نیپیلیففنی  هایمهارت توسعه  و، اداره آموزش مثال عنوان به

 نموده است. ارائهآنالین برای دانش آموزان و کارآموزان این کشور  صورتبهخود و 

به هاد پیشن هاآنبا در نظر گرفتن برنامه تولید محتوا و به اشتراک گذاشتن فنی و  هایآموزشتوسعه  منظوربه کشورهای اروپایی

پورتالی را افتتاح کرده است  4بزرگساالن آموزشحرفه ای و  فنی و آموزش آژانس در کرواسی،  .اندنمودهیک پورتال واحد  اندازیراه

فنی و  هایآموزش تا مواد و محتوای آموزشی مرتبط با خواسته است ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائه و از کلیه ذینفعان

 .را در آنجا ایجاد و به اشتراک بگذارند ایحرفه

 هایبانک اهندخومیهستند و  به مشکالت در حال پاسخگویی سرعتبه ،یونسکو و کمیسیون اروپا با توجه به اوضاع المللیبیندو نهاد 

 گذارند.ببه اشتراک  هایشانسایتوبرا در  ایحرفهفنی و  هایآموزش مرتبط باد و منابع مختلف آموزشی اطالعاتی مفی

ش یتسادر وب، اخیراً ایالمللی آموزش فنی و حرفهشبکه تخصصی مراکز و موسسات بین هماهنگ کننده عنوانبه 5یونیوک -یونسکو 

تجربیات شده تا  خواسته ،و ذینفعان ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندگانارائهو از یک موضوع بحث و گفتگو آنالین را باز کرده است 

 کمک به همه جامعه در آخر، کمک به یکدیگر و دانش گذاریاشتراکبا موضوعات به را  91-کووید مربوط به نحوه مقابله با

ا ت خود قصد دارد هایوبالگو  سایتوب نیز از طریقبانک جهانی  آن پیشنهاد دهند. در ،ایحرفهفنی و  هایآموزش کنندگانارائه

 .مختلف یادگیری آنالین ارائه دهد هایجنبهاطالعاتی راجع به 

ط ارتبا برقراریباعث  تقویت یادگیری در فراگیران، منظوربه المللیبینو نهادهای  هاسازمان، هادولتاین اقدامات سریع از طرف 

 و استفاده و به ایحرفهفنی و  هایآموزشت دیجیتالی نمودن رایگان با محوریایجاد محتوا و منابع آموزشی  بیشتر،

 خواهد شد. هاآنگسترده  گذاریاشتراک 

 

                                                           
3 Technical Education and Skills Development Authority (TESDA.(  
4 Agency for Technical and Vocational Training and Adult Education in Croatia. 
5 UNESCO-UNEVOC   = یونیوک مرکز تخصصی بینالمللی آموزش فنی و حرفهای یونسکو است 
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  مورد نیاز هایدستگاهتجهیزات پزشکی و  تأمینو  تهیه  2-1-2

مراکز آموزش  ای حل این مسئله،بر شخصی وجود دارد. تمحافظ و مواد بهداشتی و ایمنی برای کلی تجهیزاتدر سراسر جهان کمبود 

 در واقعکه  اندشده هاماسکو  هاکنندهضدعفونیمشغول تولید تجهیزات محافظتی و سایر لوازم مانند  طور جدیبه ایحرفهفنی و 

ز تجهیزات مورد ا، تعمیر و نگهداری برخی جوامعدر بعضی از  .کندبه عینه در جامعه نمود پیدا می "مرکز آموزشی مولد  "مفهوم 

عملی تسهیل  هایآموزشدر این حالت  .شودمیو صنعت انجام  ایحرفهمراکز آموزش فنی و  در مراکز درمانی نیز با همکاریاستفاده 

 توانند به عنوان یک شریک مهم، پل اتصال آموزش و تجارت به منظور پشتیبانی،می ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائه مراکزو 

ای می توانند ارائه نمایند پیشنهاد حائز اهمیت که مراکز آموزش های فنی و حرفه خدمات باشند. طراحی، توسعه و توزیع محصول و

ند دهند بلکه می توانتوسعه میبرای اشتغال و کار آینده را  های کارآموزانشایستگی ومهارت ، دانشتنها نه این مراکز این است که 

 .شریک موثر و مفیدی برای حمایت از تولید باشند

محافظ  هایصفحهکمبود تجهیزات مهم پزشکی مانند باعث نگرانی از  91-کووید ، بحراننیا، جدا از خطرات بهداشتی عمومیاسپا رد

صورت  محافظ هایصفحهدر حال تولید دو نوع مختلف از  مرکز 41 اکنونهم .است شدهبرای پزشکان و پرستاران )شیلد( صورت 

، کمبودهای الزم برای تهیه تجهیزات پزشکی هاعملابتکار این با  .کنندمیاستفاده  تولیدشاندر هستند که از دانش و فناوری خود 

  .بحران پرداخت تمرکز بیشتری به مدیریت با توانمیو  یابدمیکاهش 

 تکنولوژیز موسسه تیمی االزم بیمارستانی، و گسترش بیماری و فقدان تجهیزات شیوع  سرعت بهبا توجه  ،متحدهایاالتدر 

این  د.باشاستفاده رایگان در بخش درمانی میبا هدف تولید و  هزینهکمیالتور تمشغول توسعه یک سیستم ون (MIT)6 ماساچوست

 .استصنعت در حال انجام سوی شده از  ارائهکار با استفاده از یک تیم دانشجویی فنی و با نظرات 

ابتکار عمل "اقدام داوطلبانه و رایگان طرحی به نام  در یک ایحرفهمراکز آموزش فنی و و ، با همکاری صنعت 7SENAIدر برزیل،

د نیاز برای تعمیر ورنمود تا با این کار منابع فنی م اندازیراه خود ایالت 96در را  " یمصنوعتعمیر و نگهداری دستگاه تنفس 

 .جدید نماید یالتورتونو یا تولید دستگاه  تجهیزات از طریق تعمیر و اقدام به رفع کمبود آوریجمعرا  یالتورتون هایدستگاه

در  ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز یک پاسخ فوری از طرف  عنوانبهدر بسیاری از کشورهای جهان مشابه موارد فوق 

 باشد.میحال اجرا 

 11-کوویدو آگاهی عمومی در خصوص  رسانیاطالعکمپین  2-1-3

اما اکنون با توجه به گذشت زمان، سطح اطالعات ؛ بسیار کم و ناچیز بوداطالعات در خصوص آن  زمان ظهور این بیماری در دنیا،در 

فنی  هایآموزش دهندهارائه مراکز کاربردی در این زمینه برای هایایدهدر دنیا باال رفته است. برخی از  ساازی ایمنو نحوه مبارزه و 

 و هاساختمانو نصب در  رساانی اطالع منظوربه ی مختلفهاو اینفوگرافیک طراحی پوساتر  :باشاند میارد ذیل مو شاامل  ایحرفهو 

تماس با فراگیران، ، اجتماعی هایرسااانهمناسااب در صاافحات وب و   هایپروتکلاقدامات و  گذاریاشااتراکبه  ،عمومی هایمکان

 توساااط  ایجااادشااادهمطااالااب  گااذاریاشاااتراکبااه و  موجودوضاااعیاات از رساااانی آگاااهی منظوربااه هاااشااارکااتوالادین و  

 .بهداشتی مربوطه هایسازمان

                                                           
6 Massachusetts Institute of Technology. 
7 Service National de Aprendizagem Industrial (SENAI)خدمات ملی آموزش های صنعتی . 
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و  کنندمیرسانه صحبت  در در مورد آن ،اندکردهرا منتشر  هاتوصیهی از برخ ،انددادهرا انجام  بخشی کشورها اقدامات آگاهی همه

 همچون مؤسسات از بعضی .اندنموده رسانیاطالعاقدام به نیز  المللیبین هایسازمان.کنندمیآگاه  مردم را از توسعه بحران مداوم طوربه

 .اندکردهفعالیت  آگاهی افزایش نهزمی در بانک جهانی و 8(OECDتوسعه اقتصادی) و سازمان همکاری ،اروپا کمیسیون ملل، سازمان

 مدتمیانپاسخ   2-2

 ورطبهتا  شودمیانجام  ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز ، تمرکز اصلی بر مجموعه اقداماتی است که در مدتمیاندر پاسخ 

 و ایحرفهفنی و آموزش در آموزش مدارس و مراکز  تنهانهبحران فعلی  ی در آینده از آن استفاده شود.برای هر موقعیت مشابه مؤثر

 اقدامات ، )TAFE(1ن آموزش فنی و تکمیلیدر استرالیا، مدیرا .وقفه ایجاد کرده است اشتغال نیز دربلکه  سایر اشکال یادگیری

از دولت موسسه  این .انددادههستند، انجام  ایحرفهمراکز آموزش فنی و  برای کمک به فراگیران از جمله کسانی که در ایپیشرفته

پس از مطالعه مشاغل، شرایط انجام و  خودرا طبق برنامه حمایتی  فراگیران هایهزینهپشتیبانی الزم در  فدرال خواسته است تا

 :عبارتند از مدتمیانکاربردی در پاسخ مبتکرانه  هایبرنامهبرخی  را اعالم نماید. جدید ایحرفهفنی و  ارزیابی

 برای حمایت از آموزش مجدد نیروی کار جدید گیریموضع 2-2-1

 هایآموزش دهندهارائه داشته باشد، مؤسسات وکارهاکسبدر  مدتطوالنی تأثیرد توانمی گیرهمهبسته به اینکه چگونه این بیماری 

در پرداختن به مسئله بیکاری و کمک به مهارت نیروی کار و همچنین بازگشت کارگران مهاجر برای به  ،نقش مهمی ایحرفهفنی و 

توسط مطالعه مشاغل، راهنمایی و مشاوره بر  بایستمی، مدتمیان هایبینیپیشدر  .دست آوردن فرصت اشتغال خواهند داشت

 صورت پذیرد.  اهتمام ویژه ایحرفهمراکز آموزش فنی و 

 و تقویت صنایع محلی محورمحله از راهکارهای  تیحما 2-2-2

 نشان داد که دسترسی به تجهیزات پزشکی و سایر خدمات در محیطی که پویایی در آن کنترل شده،  91-کوویدشیوع 

است تنها ایجاد مراکز محلی ممکن  دارد، همیشه آسان نیست. دهندگان اصلیدهی محدود و اتکاء زیادی به خدماتروند سرویس

که به استراتژی  هستندهایی اینها راه حل ها و کاهش اتکاء به ارائه دهندگان غیر بومی خدمات، باشد.حل به منظور کاهش هزینهراه

 میان مدت نیاز دارند:

 پزشکی از راه دور هایکیوسک اندازیراه*

در این طرح با  د.گردخدمات درمانی  ارائهتعداد مراکز منجر به افزایش د توانمیجامعه  در زمان بحران در هاکیوسکاین نوع 

 هایبرنامهتهیه  مانندبخشی از نیازهای شغلی محلی  ،به جوانان محلی ایحرفهآموزش فنی و  مراکزشده توسط  ارائه هایآموزش

 .تجهیزات برطرف خواهد شدتعمیر و نگهداری  و جامعه سالمت ، تشکیل و نگهداری بانک اطالعاتیهاکیوسککاربردی برای مدیریت 

 

                                                           
8 Organization for Economic Cooperation and Development. 
9 Technical and Further Education. 
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 .کنندمیتجدید پذیر استفاده  هایانرژی*توسعه تجهیزاتی که از 

 سازیذخیرهتقاضا برای دریافت دارو، افزایش  .شودمیدارو، تجهیزات و مواد پزشکی و حتی غذا با اختالل مواجه  تأمین، در زمان بحران

 آن درگیر  تأمینهستند که با مشکل برق و  هاییمحلموجود در  هایچالشو توزیع دارو و مواد غذایی از جمله 

داخلی و با آموزش جوانان جامعه  هایظرفیتد با تکیه بر نتوانمی ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندگانارائه این میان در .باشندمی

 د.نخورشیدی اقدام نمایمبتنی بر انرژی  و منفصل از شبکه برق هایدستگاهو نگهداری  برداریبهرهبرای نصب، 

 برای یادگیری  سازیآمادهدر پذیر انعطاف هایحلراه 3 -2-2

بنابراین ایجاد راه حل مناسب برای جلوگیری از وقفه در  وقفه در یادگیری بر عالقه فراگیران متناسب با رشته تحصیلی تاثیر دارد.

 باشد.یمیادگیری و اطمینان از مداومت تعامل بین فراگیر و منابع یادگیری قابل توجه و یادگیری مبتنی بر کار بسیار حائز اهمیت 

 منعطف یادگیری مبتنی بر کار  -

مراکز آموزش فنی و  لذا، دهندمیرا از دست به ادامه آموزش  خودفراگیران عالقه  ،یادگیریفرایند اختالل در آمدن  به وجودبا 

 اطمینان )بین فراگیر و محیط کار( و از تداوم تعاملیافته  ایجاد وقفه در روند آموزشی برای جلوگیری از هایحلراه باید ایحرفه

ه و تولید محصول در محلی ک پذیرانعطافشیوه آموزش مبتنی بر کار  به کمک و محلی هایشرکتبا همکاری  حاصل نماید تا بتواند

 .به ارائه آموزش بپردازدچین و فرانسه مانند  زیرساخت های آن وجود دارد،

 مجازی سازشبیهایجاد بسترهای آنالین و محتوای آموزشی  -

 پذیرآسیب شدتبه ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز  شودمیمتوقف  مهارت آموزاندر شرایطی که آموزش  

و تجهیزات واقعی کسب نمایند که این امر در خانه  آالتماشینباید مهارت خود را از طریق کار با  این مراکز، فراگیران گرددمی 

و  فنی هایآموزش دهندهارائهمراکز  منابع مورد نیاز بین کشورها، گذاریاشتراکرفع این چالش و به  منظوربهپس  میسر نیست.

 ،مهارتی هایآموزشدر زمان محدودیت . این مقوله دنو آموزشی بپردازدرسی محتواهای به تهیه ها سازشبیهبا کمک باید  ایحرفه

 .هاستحلراه ترینکاربردیو  مؤثرترینیکی از 

 بگیرید. در نظررا  گیرهمه، خطر ابتال به بیماری ریزیبرنامهدر  4 -2-2

و  آماده نبودند گیرهمهبرای پاسخگویی به وضعیت  ایحرفهآموزش فنی و  هایسیستماین امر را آشکار ساخت که  91-کووید شیوع

آمادگی الزم را برای ارائه مواجه شدند و حتی مدرسین نیز  خود فراگیران متفاوتی از جانب هایواکنشبا  ،میزان شیوعبسته به 

باید برای خود سناریوهایی تعریف نمایند تا برای تمامی  ایحرفهآموزش فنی و  هایسیستم .شتندندارا  آمدهپیشآموزش در شرایط 

ری برای موارد اضطرا مؤسسات سازیآماده، توضیح خوبی در مورد چگونگی ت نظارت بر آمادگی جهانیاهی شرایط برنامه داشته باشد.

 .بهداشتی در آینده دارد

 

 بلندمدتپاسخ : 9

ه در برنام وکار کسبمعیشتی و حتی  ، مصرف و امکان توسعه اموریک نگرانی اساسی در مورد نحوه زندگی، کار 91-کووید بیماری

در جامعه، بازتاب دیدگاه جامعه نسبت به  هاآنو پیامدهای  هاچالشنحوه پرداختن به این  .مردم ایجاد کرده است برای بلندمدت

 .در آن زندگی کند خواهدمیجهانی است که فرد 
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فنی و  هایآموزش دهندهارائهاصول اساسی یادگیری در مراکز  عنوانبهحلی و توسعه م زیستطیمح عدالت اجتماعی، -

 ایحرفه

رای ب فرایندی است که باعث وابستگی و عدم تعادل در تولید و عرضه مواد غذایی، دارو و سایر مواد ضروری شده است. سازیهانیج

 تنهاهنبا تکیه بر رویکردها و محتواهایی است که  ایحرفهآموزش فنی و  دهندهارائهمراکز رفع این مهم نیاز به تقویت آموزش توسط 

بلکه به پذیرش اصول زندگی در یک محیط، احترام به تنوع زیستی، عدالت اجتماعی و انسجام و توسعه  کندمیبه آینده فناوری توجه 

، زندگی کنیممی، کار کنیممیچگونه فکر  ی است کههایروشورود به مسیر توسعه پایدار مستلزم تحول عمیق در  اشد.بمیفراگیر 

 موزش و. ارائه آبلندمدت به دانش، مهارت و نگرش کافی نیاز دارندبه موفقیت در  رسیدنبرای جوامع  .کنیممیو عمل  کنیممی

 .است عامل ترینمهمدر اطراف خود ببینند،  خواهندمیارتقاء نوع پیشرفتی که افراد  منظوربهتغییر  وتحول ایجاد برای  آموزیمهارت

 ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز  ندهیآ توسعهاصول اساسی  عنوانبه )SDG(10اهداف توسعه پایدار  -

هدف توسعه پایدار را به تصویب رساندند و در مورد برنامه اقدام  97تمام اعضای کشورهای عضو سازمان ملل متحد  0292در سال 

بهتر  ایآیندهبرای دستیابی به  ایبرنامهاهداف توسعه پایدار،  .محقق شود توافق کردند 0232تا سال در نظر است بلندمدت خود که 

روبرو هستیم، از جمله مشکالت مربوط به فقر، نابرابری،  هاآنجهانی که با  هایچالشکشورهای عضو به  .و پایدار برای همه است

هدف  97خود را در جهت دستیابی به  هایتالشاز آنجا که کشورها  ، صلح و عدالت پرداختند.زیستمحیطتغییر اوضاع، تخریب 

و  ایحرفه هایخواستهبرای برآورده ساختن  هاشایستگیو  هامهارت، نیاز فوری به توسعه دانش، کنندمیتوسعه پایدار تسریع 

در کنار عوامل فوق برای رسیدن به یک  العمرمادامیادگیری  هایفرصتاین در حالی است که از اشتغال و  اجتماعی وجود دارد،

ارائه  ایحرفهفنی و  هایآموزش سبز سازیچارچوبی برای یونیوک  –نسکو یو بدین منظور .شودمیاستفاده  پایدارتراقتصاد و جامعه 

 (،هاپردیس) از: سبز سازی مراکز اندعبارت ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز  پنج بعد از تحوالت سبز در دهدمی

 .و سبز سازی فرهنگ، سبز سازی جامعه و محل کار، سبز سازی پژوهش هاآموزشسبز سازی برنامه درسی و  

 ارکان اصلی رشد فردی عنوانبهشهروند جهانی و آموزش صلح  -

یک  یرتأث، هر کسی ممکن است تحت ، کشور، فرهنگ یا ابعاد اقتصادیاز رنگ پوست نظرصرفکه  کندمیاین بحران به ما یادآوری 

خطرات ممکن است و  کنیممیزندگی  ی واحددر جهانهمه ما  .قرار گیرد 91-کوویدمانند  نشاده  بینیپیشجهانی  گیرهمهبیماری 

پاسخ یونسکو به  .شوندمیمحسوب صالح تهدید  هم برای و اتفاقات یکساانی را تجربه کنیم، نق  حقوق بشار، نابرابری و فقر هنوز   

تا  پردازدمینی سآموزان در هر توانمندسازی کار به هاآموزشاین  اسات.   (GCED)99جهانی یآموزش شاهروند  ،یهایچالشن چنی

و پایدار  ترایمن، فراگیرتر، مداراتر، آمیزترصلحفعال جوامع  ینمروجو تبدیل به موضاوعات روز را درک کنند  جهانی  تأثیراتبتوانند 

و  هانگرش، هاارزشآموزان کارن است که در این طرح بر اسااس اصل صلح و آموزش حقوق بشر تهیه شده است و هدفش ای  شاوند. 

  ء نماید.القا را کندمیجهانی بروز  مسئولِ رفتارهایی که از شهروندِ

                                                           
10 Sustainable Development Goals. 
11 Global Citizenship Education. 
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 جامعه آفریناننقشمؤسسات برای نوآوری و پیوند با  ترغیب :1

مایند ننوآورانه ارائه  هایایدهدر زمان بحران  توانندمیو نهادهایی که  مؤسساتدولت از الزم است  هافرصتاستفاده بهینه از  منظوربه

هدف این است که نقش  در اینجا ،داشته باشد)از باال به پائین(  مراتبیسلسهحمایت  داشته باشند هاچالشساسی در رفع نقش او 

 :را از طریق موارد زیر تقویت کنیم ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائه نهادهای

 منظم و اجرای آن هایسیاستتدوین  .9

د نتا بتوان پشتیبانی کند هاآند از توانمی ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز  یادگیری که هایحوزهسازی متنوع .0

 .پاسخگو باشند سرعتبهبحران  در زمان ایجاد

فنی  هایآموزش دهندهارائهمراکز و نقش  وکارکسبعمومی و  هایمهارتآموزش در اکوسیستم  کنندهتقویتنقش  .3

 .نفع جامعه محلی ایت از نوآوری بهدر حم ایحرفهو 

 

 هاتوصیهو  گیرینتیجه :5

انعطاف پذیری برنامه نهادهای فراهم نمودن فرصت  منظوربهمهارتی  -آموزشی هایسیستم سازیآمادهدر  هادولتنقش  -

 ایتوسعه هایحلراه ارائهبه جامعه و اقتصاد به جهت  هاآنو شناساندن نقش ذاتی ارائه کننده آموزش های فنی و حرفه ای 

 ان.و مشارکتی در زمان بحر

را در سطح محلی، خود  احتمالی هایبرنامهباید از این وضعیت درس بگیرند و  المللیبین هایسازمانهمه کشورها و  -

 شعارو  سازیشبکهبا مشارکت، بعدی  گیرهمه هایچالشبا  در زمان مواجهه تهیه کنند تا المللیبین، ملی و ایمنطقه

 اقدام مناسب را انجام دهند. ،" میریبگاز یکدیگر یاد " 

برای تغییر مجدد  هافرصتآماده کنند و از این  بلندمدتباید خود را برای پیامدهای  مهارتیو  یآموزش هایسیستم  -

 .توسعه پایدار استفاده کنند منظوربهآموزش 

 

ارائه شده  به شرح ذیل ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائه مؤسسات ریزیبرنامههنگام  و تفکر در تأمل در این مقاله نکاتی برای

 :است

فنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز  هایبرنامهو توجه به مدیریت ریسک در بحرانی  هایوضعیتنگاه ویژه به رویکرد و   -

 ایحرفه

نیاز به برنامه  ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز  ( تمامی91-کوویدمثل بحران ) یدمیاپبحرانی یا  هایوضعیتدر  -

 دارند.خود  و مدرسین و توانمندسازی مربیان یدگیرس توسعه،

 در راستای ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز  کار اصلی عنوانبه، در آینده آموزشی هایبرنامهی پذیرانعطاف -

 قرار گیرد.توسعه پایدار 
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در زمینه اقدامات بهداشتی و سالمتی در  ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائهمراکز  رسانیاطالعآگاهی و  تأثیرو  نقش -

 بین همه ذینفعان

 .روی آورد خود یادگیریالزم است هر فرد به به فراگیران برای زمانی که خاص آموزش ابزارهای  -

ه و با توجه ب ریزیبرنامهبه دلیل موقعیت استراتژیک خود باید به هنگام  ایحرفهفنی و  هایآموزش دهندهارائه مؤسسات -

 .را برای خود در نظر بگیرند بلندمدتو  مدتمیانفوری(، مدت )کوتاهزمان و حتی نوع بحران، اقدامات 

از این واقعیت که دانش فنی بسیار خوبی دارند و در با آگاهی باید  ایحرفهآموزش فنی و  هایسیستم، مدتکوتاهاقدام در  -

و این یک ضرورت اخالقی است  زیرا ،به کمک افراد زیان دیده بشتابندبرخی موارد از امکانات خوبی برخوردار هستند 

 .آورند به عملسریعاً اقدام الزم را انجام دهند  توانندمیآنچه  تحلیل وتجزیهبا  بایستمی

رویکردهای  نمونه ای برجسته از پیاده سازی توانندمیمراکز ارائه دهنده آموزش های فنی و حرفه ای  ،بسته به موقعیت -

 سبز سازی باشند.

 

جهان را برای آینده شکل خواهد کنند، ، مردم و دولت اتخاذ میایارائه دهنده آموزش های فنی و حرفه تصمیمی که نهادهای

و ، اجتماعی و یکپارچگی محیطی لکه آینده ما برای اقتصاد پایدار، انسجامب ،نه تنها سیستم مراقبت های بهداشتی امر اینداد. 

 .، عمل و اجتماعی شدن را تغییر خواهد دادتفکر راه
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