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 کلیه حقوق این کتاب متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد.
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 مقدمه

با  باید ای آموزش فنی و حرفه مؤسسات کارفرمایان،مؤئر بین دنیای کار، فراگیران و  ارتباط فظح به منظور

، ایجاد ای آموزش فنی و حرفه های نظامچالش اصلی سازگار شوند.  تغییرات ساختاری در بازار کار و فنآوری

 در ،اروپا در شود. میکه باعث جذب و استخدام جوانان است  مشاغل جذاب و پیشرفتهتوسعه مسیرهای شغلی و 

 ها ایده اجرای به منظور تجربه تبادل برای کمی فضای اما ،سته زیادی تجربیات ،فوق های چالش از برخی مورد

 .دارد وجود جدید مفاهیم و

 : دارد وجود زیادی یهاتقاضا ای های فنی و حرفه آموزش در، خاص طور به

  4و ورود به صنعت  سازی دیجیتال به مربوط های فرصتفراهم آوردن . 

 ای حرفه سبز ی شغلیها مسیر طریق از کمک به توسعه پایدار  

 های جدید ها و شایستگی صالحیت 

 کارآفرینی های مهارت تقویت 

  رایب واندت  می ای آموزش فنی و حرفه چگونه که دارد وجود موضوع این درک برای زیادی تقاضایو همچنین 

 حل باشد. اهر ،زمان  ورود مهاجر در چه و زمان خروج  در چه ،مهاجرت چالش

 می "آنی" ا پروژهبه اختصار آنرکه )  1 "های فنی و حرفه ای یری در آموزشادگیوآوری و نرتباط ا " پروژه

در سال   2 (یونیوک) "ای های فنی و حرفه آموزش تخصصی المللی بین مرکز" های مهم یکی از پروژه (نامیم

آموزش  مؤسسات به دنبال پشتیبانی ازباشد که برای اولین بار در منطقه اروپا فعال گردید. این پروژه  می 2019

از منظر  .است جدید های شیوه و نوآورانه رویکردهای کشف و تغییر و تحول های چالش رفع در ای فنی و حرفه

چند ملیتی، تولید دانش های ملی و همچنین  هایی با هدف تقویت ظرفیت شایستگی ملی، این پروژه از همکاری

در  اروپا خوشه پروژه کند . این پشتیبانی میای،  های فنی و حرفه آموزشاری اطالعات در ذگ اشتراکجدید و به 

های فنی  آموزش در محور محتوا افزایی هم ایجاد و یادگیری تقویت برای بستری عنوان به را یونیوکشبکه بزرگ 

 بین اقدامات به منظور پایگاه یک عنوان به همچنین پروژه اینآینده، در  .کند می فعال و بسیج ،ای و حرفه

 .بود خواهد آفریقا و ،اقیانوسیه آسیا مناطق در یونیوک نوآورانه مراکز شامل ای، منطقه

                                                           
1
   BILT : (Bridging Innovation and learning in TVET  )           ارتباط نوآوری و یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای       

2
   UNEVOC                  
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"فدرال ای حرفه و آموزش مؤسسه" پشتیبانی یونسکو،یونیوک،  شبکه همکاری با "آنی" پروژه
 وزارت" و 3

 .شود می انجام 4"آلمان فدرال تحقیقات و آموزش

 و گستره آن را مشاهده می کنید. "آنی"روند فعالیت پروژه ، 1شکل در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است:  مشخص نموده "آنی"در این راستا، یونیوک اهداف زیر را برای پروژه 

 ؛ای آموزش فنی و حرفههای  ظامنادغام آنها در های نوآورانه و نحوه  تبادل شیوه 

  نوآوری و با هدف پیوند  شارکت همه شرکاماز طریق  یونیوکفعال سازی خوشه اروپایی شبکه

 ؛یادگیری

 های  ظامنمورد نیاز برای های جدید  ها و شایستگی شامل صالحیت برتر های ها و نمونه شناسایی مسیر

  ؛های شغلی جذاب پیشرفته و رقابتی و مسیر  ای فنی و حرفه آموزش

                                                           
3
   BIBB 

4
   BMBF 

ترویج  و اجتماعی جدید هایخواسته به پاسخ

 تأثیرات کاهش ،پایدار توسعه الگوهایی برای

 و اقتصاد سمت و حرکت به محیطی زیست

 سبزتر جامعه

4دیجیتال سازی و صنعت  سـبز سـازی   

 :  جدید مهارتی  نیازهای به پاسخ

 تأثیر تحت را کار دنیای فناوری،

 شرح تغییر باعث و داده قرار

 است.شده مشاغل

 مهـاجـرت
جنگ و بعضی عوامل  موجود در کشورها 

باعث افزایش مهاجرت نیروی کار به دیگر 

است. در نتیجه در وضعیت کشورها شده

ای های فنی و حرفهاشتغال و آموزش

 نیاز است. مورد تغییراتی

 صالحیت ها و شایستگی های جدید
  صالحیت چگونگی بکارگیری ومطالعات موردی از ها نمونه شناسایی

های در آموزش شغلی مسیرهای تضمین جدید، هایشایستگی و

 .رقابتی اقتصاد به کمک و جذاب، نگر وآینده ایفنی و حرفه

 کارآفرینی
  نوآورانه هایفعالیت بالقوه کردن پتانسیل

 آن فرهنگ تقویت و کارآفرینی

 "آنی": ر روند کار پروژه  1 شکل
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 وپا، آفریقا و آسیابه منظور ایجاد پل نوآوری و یادگیری بین ار ها ها و شناسایی پتانسیل ایجاد فرصت. 

 

 انسانی نیروی آموزش در راهبردی مرکز یک عنوان به ای حرفه و فنی های پژوهش و مربی تربیت مرکز لذا

پروژه سال   10شامل  که "ای حرفه و فنی های آموزش نوآوری در" کتابچه ،یونیوک مراکز از یکی و متخصص

و  ترجمه های فنی و حرفه ای  نوآوری و ادغام آن در آموزش ترویج فرهنگ هدف با باشد را می  2019

 .است نمودهسازی  بومی

 و مراکز در نوآورانه های فعالیت و ها پروژه ،آن استفاده بهینه از و ، ضمن مطالعهمجموع این خوانندگان است امید

 نیز دیگران و گردد اضافه بعدی چاپ در موفق های نمونه تا نمایند اعالم مرکز این به را خود آموزشی موسسات

 .      کنند استفاده شما تجربیات از

 فراوان سپاس با                                                                               

      / UNEVOC یونیوک مرکز

 ای حرفه و فنی های پژوهش و مربی تربیت مرکز          
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 وآوریـن روژهـپ 10

 2019در سال 
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 )ماهی تخت( )بدون کنترل از راه دور( خودران ربات زیر دریایی .1

 بازارکار نیازهای واقعی با دانشجویان واقعی جهت آشنایی بیشتر های پروژه از استفاده با مسئلهحل  بر مبتنی یادگیری

 برنامهه  شهروع گردیهده اسهت. اجهرای ایهن      2013کهه از سهال    باشهد  مهی این پروژه شامل یک طرح سهه سهاله   

 .بهود  پهروژه  توسهعه  در اساسهی  گهام  یهک ، مهندسهین  و هها  سهازی تکنسهین   آمهاده جههت   استراتژیک آموزشی

 ترکیهه  نیههاز جدیههد هههای مههورد بهها مهههارت را واقعههی دنیههای هههای پههروژه 5"مههاهی تخههت" ربههات کههه همچنهان 

 تههیم یهک  تشههکیل بهرای  اسههتراتژیک ریهزی  یهک برنامههه جبهور بههه  م 6"سهنای سههیماتیک "دانشههگاه  کهرد،  مهی 

 هههای زمینههه در نیمتخصصهه و مهندسههین کههارورزان، ههها، تکنسههین کههارآموزان، شههامل کههه شههد پههروژهانجههام 

 بود. فنی پشتیبانی و ریسک تحلیل و تجزیه تیم ریزی، برنامه رهبری، قبیل از مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان به .بود های طرح تحقیق و توسعهز ای و نیا آموزش فنی و حرفههای  برنامه ادامه اتفاق افتاد ادغام در آنچه

 آنها که است معنی بدان و این یرندگ می بیشتری قرار استفاده مورد 7(دور راه از کنترل های ربات) مثال، امروزه

 .باشند تحت کنترل دائماً باید

شرایط تقابل با بایست نحوه عملکرد در  ربات زیر دریایی خودران نیازی به اپراتور ندارد ولیکن می اینکهبا وجود 

 بهترین تصمیم و ربات قادر به انتخاب توسط افراد آموزش دیده بر روی آن برنامه ریزی و اجرا گردد تا ،مختلف

 از پس که کرد را حاصل این اطمینان یا کارآموزان فنی و حرفه توسط شده آموخته های مهارت .مسیر شود

 شده بودند. نزدیکتر بازار نیازهای به آنها وی این پروژه،ر کار بر تجربه

                                                           
5
 Flatfish 

6
 SENAI CIMATEC         دانشگاهی برای نوآوری، فناوری و آموزش صنایع  

7
  ROV 
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  ᵒ360”8حرفه ای  دانشکده”.2

 ای  هحرف و فنی های  آموزش انتخاب برای جوانان در هدایت تحصیلی نوآوری

 تجربی( و ادامه تحصیل و گذر از مدرسه به مراحلانتخاب رشته تحصیلی ) فنی یا علوم  جوانان، از بسیاری برای

        ه اتفاقی اما چ .است همراه دشواری رسد با بنظر می علیرغم آنکه ساده ای و حرفه فنیمراکز  یا عالی آموزش

         ای حرفه های آموزش اینکه ضمن ، داشت وجود آموزان دانش برای انتخاب بیشتری های گزینه اگرافتاد  می

 ؟گردید  میارائه  تری نیز قوی

 صدور و ای حرفه و فنی آموزش راهنمایی، مدرسه مفهوم یتکل برای جدیدی رویکرد ای، حرفه دانشکده در

صاحبان  و والدین آموزان، دانش معلمان، توسط ها مدت که هایی ر هنجا و است تغییر حال در دانشگاه مدارک

 .دهد می تغییر را دش می نیتبی مشاغل

ها  یر و جابجایی بین دورهیقابل تغبا نظر و انتظارات صاحبان مشاغل،  دوره تحصیلی است که 16شامل  دانشکده

اندازه که قبالً  همان به ای حرفه و فنی خاب آموزشتان به آموزان دانش جذب "360° دانشکده" ، رویکردباشد می

              کلمه واقعی معنای به کامالً پیداست، آن نام از که همانطور .باشد می امیدوارکننده قول داده شده است

آموزان شروع  حتی قبل از ثبت نام دانش دانشکدهاقدامات : کند می حمایت کامل صورت به را آموزان دانش

 نیز را التحصیالن امورفارغ به مربوط های فعالیت زودی به یابد و طی حضور آنها در موسسه ادامه می ، درشود می

  .داد خواهد انجام

      همه تا ترکی  نماید را وقت پاره و وقت تمام های آموزش ذاتی های ویژگی است تالش در" 360° دانشکده"

 استفاده بازار کار با ارتباط و سطح باال عمومی های آموزش ،دانشکده ای حرفه تخصص از بتوانند آموزان دانش

 .کنند

 

 

 

                                                           
8
 BKaL 360° 

 



7 
 

  سبز بعنوان تولید کنندهاندونزیایی  جوانان تربیت .3

  سبز تولید کنندهبعنوان  اندونزیایی جوانان پرورش

غذا و امور  ،ی با تمرکز ویژه بر انرژی پایدارپایدار موضوع بهسازی جوانان  آگاه ای سبز حرفه و هدف پروژه فنی

شخصیت و رفتار  دهی شکلکه زمینه ساز  باشد میداری با تاکید بر آموزش اقدامات پایدار در سنین پایین  خانه

. را سبز نماید تا فرایند انجام آن شود میدر امور مختلف درگیر ATMI“ وسسه م ”باشد. ینده میایشان در آ

هایی از  های خشک و تر نمونه والنه در تفکیک زبالهئدیزل و اقدام مس استفاده از صفحات خورشیدی، بیو

 .باشد میهای مربوط به سالمتی  هوایی و چالش های نوآورانه در مواجهه با تغییرات آب و پاسخ

 از هایی نمونه دنبال به هنوز جهان ،کند می بحث پذیر تجدید های انرژی مورد در جهانی جامعه که حالی در

 باشیم. ها در این زمینه می آگاهی نیازمند افزایش ما ستا بدیهی. است آن مؤثر اجرای

 کالس، درعملکردشان  تأثیرگذاری میزان مورد در تا کند می ترغی  را آموزان دانش پایدار توسعه برای آموزش

ریزی  هم مستلزم تغییر در طرح و برنامهبر محیط پیرامونشان بیشتر فکر کنند.گرچه این م خانه و کار محیط در

 .باشد می نگهداری و اردوگاه نص  یک برپایی نحوه محتوی و پداگوژی( واز نظردرسی ) 
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 جنوبی آفریقای در نوآوری برای قابل تعامل پردازی داده سیستم. 4

 و نیف های آموزش در تقاضا بین عرضه و باعث ارتباط که تعامل قابل های داده اکوسیستم ایجاد برای 9"های کالن  داده "از استفاده

 .شود می ای حرفه

 مشاغل سمت به را ادامه تحصیل ندارندکاری که قصد  متقاضی افراد بتوانند شغلی مشاوران اگر شود می چه

 درمناطق های استخدام فرصت ازبدون واسطه  بیکار جوان آموختگان دانش و یا کنند هدایت مورد نیاز بازار کار

 متناس  با نیروهای ماهر التحصیلی فارغ با همزمان کارفرمایان اگر شود می چه ند؟وش با خبر خوداطراف 

 بتوانند دولتی ادارات و یا باشند ریزی داشته برنامه جدید مشاغل ایجاد برای بتوانند ،مرتبط شایستگی

 .کنند طراحی کار نیروی توسعه برایرا  دقیقی سناریوهای

 

 

 

 

 

 بکارگیری دنبال به ، ها داده از استفاده برای یادگیری های فرصت و مدرسه از پس های آموزش مابین همکاری

 بهبود گیری، تصمیم و استراتژیک ریزی برنامه تقویت پرورش، و آموزش حاکمیت بهبود برای جدید فناوری

 .گردد می کارآیی بهبود و هوش و دانشتولید  همکاری،

 دولتی، مؤسسات توسط 10"ها داده از استفاده برای یادگیری های فرصت و مدرسه از پس های آموزش" طرح

 و سرعت کیفیت، بهبود برای دانشجویان و گذاران سرمایه  غیرانتفاعی، مراکزآموزش کارفرمایان بخش خصوصی،

 استفاده قابل ملی های اولویت راستای در معنادار های همکاری تشویق همچنین و سیستم های داده صحت

تا منجر  باشد میاطمینان از آگاهی مردم آفریقای جنوبی از تصمیمات آموزش و بازار کار  ،هدف نهایی .باشد می

 به افزایش اشتغال گردد.

                                                           
9
   Big Data 

10
 PSET CLOUD     “Post-School Education and Training CLOUD”  
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 11" رسان اکسیژن" . 5

 های حل  راه تا کنند می استفاده نوآورانه اندیشه از کارآفرینان: کنید مشاهده جهان در خواهید می که باشید تغییریهمان  شما

 .دهند ارائه ابتکاری

دانش آموزان دبیرستانی در  ،واقعیت تلخکشد. این  می جهان سراسر در را کودک 1500 حدود روزانه هوا آلودگی

. اگرچه افراد باشد میهوا یکی از بزرگترین تهدیدات پیش روی جوامع بشری  دانمارک را مجاب کرد که امروزه آلودگی

برای ، آنها دریافتند که کنند میحفظ ها و مواد آالینده، خود را در برابر گاز ،سانی و با استفاده از ماسکه آبزرگسال ب

 .متولد شد رسان اکسیژنلذا  .باشد میکننده چندانی موجود ن محافظتلوازم دکان کو

تحقیقات  ،گردید 2019 سال ابقات جهانی مهارت درموفق به کس  جایزه از مسکه  ییک شرکت نوپای کوچک دانمارک

 بازاریک  ایجاد هر چند. باشد میمهیا  ،هدف گروهبرای کمک به  زمینه مناس سرعت دریافتند که ه را شروع کردند و ب

 کارآفرینان حاضر حال در .باشد نمی مشکلبدون  رو به افزایش نیز مشکل یک برای ضروی حل راه یک تولید و جدید

 را برطرف آینده و حال در کودکان سالمتی تهدیدات بزرگترین از یکی که هستند هایی حل راه تهیه حال در جوان

 .هوا آلودگی:  کند می

 

 

 

 

 

تولید کننده متفاوت  "دربخش) 2019مسابقات جهانی مهارت در خود تجربیات ان اکسیژن رسان ازگ بازار سازند در

 و  این راه در مربیان تاثیر میزان مورد در آنها این، بر کرد. عالوه دنخواه صحبت ،اند آموخته این زمینه در آنچه ( و"باش

توانند  می خوبی منبعدو  گردد و هر برگزار می HPوسط موسسه تکه  HP LIFE”12“های دوره اثر بخشی درمورد همچنین

 جمله از خودکرده مسیر طی  و اجتماعی کارآفرینی پروژه دارند قصد همچنین آنها .کرد خواهند بحث، باشند

 .شود میشناخته  "آموزان دانش برای نوآوری معرفی" تحت عنوان بیان کنند که نیز را  مدرسه های حمایت

                                                           
11

  OXYGENI.US 
12

  HP LIFE         دهد می قرار جهان مردم اختیار در رایگان صورت به را اطالعات فناوری و شغلی مهارتهای آموزش که است جهانی برنامه یک  
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 کارآفرینی مورد در 13 "تینگ لینک  "مجازی  دوره.  6

 دور راه از مهارت آموزی و توسعه آموزشهای فنی برای بصری یادگیری روش های حل راه

            در ساخت ای فزاینده طور به ای هحرف و فنی های آموزش در یادگیری تجارب و مجازی های ورهدبرگزاری 

 آموزش و و بهداشت فردی ایمنی آموزش کاری، های محیط معرفی ،یدانشگاهبرگزاری اردوهای  سازها، شبیه

عدی برای اهداف های ب درکشف قدم "تینگ لینک"  این موارد الهام بخش .گیرد می قرار استفاده مورد معلمان

 های فرصت و مدرسه از پس های آموزش"ای مبتنی بر حرفه و فنی برنامه های آموزش ،قابل دسترس جهانی

 هزینه با ندتوا می درجه 360 محیطهای در یادگیری روشهای و بوده است 14"ها داده از استفاده برای یادگیری

 دهد. افزایش را واقعی کاری محیط در آموزش زمان و بخشیده بهبود را کیفیت های با آموزش به دسترسی اندک

"اُمنیا  "آموزشی مشارکت با که  "تینگ لینک" آزمایشی پروژه
 دوره) مدل یک از ای نمونه ساخت هدف با 15

 دلخواه خود دوره را زمان در تواند می دور راه از فراگیر که یک بطوری است شده تولید و طراحی (درجه 360

 شخصی آموزان دانش برای هر یک از را تجربه این بتواند مربی که کنند پیدا راهی دارند قصد نماید. آنها تکمیل

 .بگنجاند یادگیری را مختلف سطوح با آموزان دانش برای آموزش مختلف های روش ادامه در و هدمون سازی
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  ThingLink 
14

 PSET CLOUD    “Post-School Education and Training CLOUD” 
15

  Omnia 
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 16 "  4ویکن  آکادمی ". 7

  متوسط و کوچک شرکتهای صنعتی در شایستگی بهبود

و  کوچکشرکت های " برای باال به پایین از صالحیت توسعه مدل یک ایجاد حال در "ویکن" نروژی شرکت

 این آنچه .بخشد بهبود را خود جهانی رقابتی توان و دیجیتال صالحیت مداوم ارتقاء بتواند تا است 17"متوسط

 موسسات مشتری به "شرکت های کوچک و متوسط" خوشه که است واقعیت این کند می متفاوت را مدل

 خودمتبوع  های شرکت آموزشی نیازهای و شایستگی های زمینه بیینت برای شود. آنها می تبدیل آموزشی

 باشند. ی میآموزش مؤسسات با نزدیک درهمکاری

 خاص نیازهای بر پایه قوی شایستگی مدل یک درایجاد فرد به منحصر روش یک مدارانه مشتری همکاری این

" شرکت های کوچک و متوسط" بهبود و نگری آیندهقویت ت آموزشی، مؤسسات ارتقاء ساسبرا مدل این .است

 .است شده ، طراحیجهانی دیجیتال بازارهایرقابت با  در حد

 آموزشی کارگاه یک در خواهد می میهمانان از و داده ارائه را پروژه این اول سال نتایج شرکت بزودی مدیرعامل

و امکان مشارکت  پروژه را دریافت نموده پیشرفتدگان آخرین اطالعات در زمینه نکن شرکت کنند. شرکت

کس   " در کنندگان شرکت با پروژه نتایج ، 2020 سال در پروژه اتمام از درموفقیت پروژه را خواهند داشت. پس

 شود. می گذاشته اشتراک به 18  "و کارهای دیجیتال 

 مؤسسات و "شرکت های کوچک و متوسط" نماینده چندین بین همکاری که است ابزاری ویکن فناوری خوشه

 شود. می حمایت نروژ دولت توسط  ویکن آکادمی. سازد می ممکن را آموزشی

 

 

 

 
                                                           
16  VIKEN Academy 4.0       
17

  SME 
18

  The Marketplace 
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 . بازآموزی و مهارت افزایی در فناوری پایدار آب 8

 پایدارآب  تصفیه همکاری های استراتژیک برای بهبود فناوری

"وتسوس"ییاروپا عالی مرکز
یادگیری  توسعه روند تسهیل برای ای واسطه بوده و پایدار آب زمینه فناوریدر19

 سودآوری بهبود جهت استراتژیک همکاری و فرد به منحصر محیط یک و باشد می 20(چگونه-بدان) فوت وفن 

 بین ای رشته چند و بخش الهام های همکاری ، "وتسوس" در .کند می ایجاد آب تصفیه فناوری هنر از پایدار

 حل در چشمگیری طور به که شود می هایی نوآوری به منجر اروپا سراسر از تحقیقاتی موسسات و ها شرکت

 .دارند نقش آب جهانی مشکل

، آموزش و کارآفرینی با مراکز مرتبط زمینه نوآوری درکالس جهانی بمنظور ایجاد هم افزایی در  21"آب پردیس"

 نماید.  آب همکاری می ها درزمینه فناوری با تجارت جهانی، موسسات علمی و دولت

"لئوواردن " دانشگاه پردیس توسط که المللی بین های همکاری
 ، تولید دانش به منجر است شده سازماندهی22

 .دماین می کمک آب جهانی مشکل حل به های ابتکاریکار راهتولید  اب که ه استدش کارآفرینی و استعداد
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  Wetsus 
20

  know-how 
21

  Water Campus 
22

  Leeuwarden 



13 
 

 ریزی برنامه و پاک های انرژی مورد در آمازون بومیان .آموزش 9

 گیری تصمیم فرایند در بومی آمازون جوامع شامل

 .هستند مواجه اولیه خدمات به دسترسی عدم و نشینی حاشیه ، انزوا با غالباً آمازون اکوادوری بومی جوامع

 نیاز مورد توسعه های طرح مورد در گیری تصمیم فرایند در جوامع این ادغام از حمایتپشتیبانی و  بنابراین،

 .باشد  یم

 سنجشو  تحلیل و تجزیه، آمازون بومیان برای پایدار هایانرژیتولید  از حمایت در مشارکتی برداری نقشه جهت

 تأمین برای روش بهترین تا شود می ترکی  مشارکتی برداری نقشه و اجتماعی -اقتصادی اطالعات با دورراه  از

 خدمات سایر تقویت برای ای دروازه الکتریسیتهتامین  .شود تعیین جوامع بومی عق  مانده برای پاک انرژی

در  آمازون بومی جوامع با نزدیک درارتباط پروژه .رددگ می روستاهاهرچه بیشتر  توسعه باعث که است اساسی

 .باشد میپاک تجدیدپذیر و  های انرژی ولیدتجهت  افتادهدور  کمبودهای مناطق و ها پتانسیل حال بررسی

همین منظور ایجاد ه که ب برنامه یک طریق از ایشان هاینظرات و پیشنهاد ارایه فرصت و ها بومی مستقیمحضور

 پیوند و ها ک شهر توسعهمیزان  رصد برای ای ماهواره تصاویر از استفاده نموده است. خاص را پروژه این ،شده

سیستم اطالعات " بر مبتنی مدل یک ایجاد به محلی، های تکنسین توسط ی موجودها داده با آن مستقیم

"جغرافیایی
تدوین  انرژی تقاضایمتناس  با میزان  پاک انرژی تأمین برای جامع یک برنامه تا کند می کمک 23

 شود.
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 GIS 



14 
 

 اند.مدارس خودگر  10

 "روستایی کارآفرینان" جامعه ایجاد

 کشاورزان فرزندان آموزش اصلی آن هدف آغاز شده است. 2003تاسیس مدارس خودگران در پاراگوئه از سال 

های  مهارت و نرم های مهارت ای، وحرفه فنی های مهارتفراگیری  با "روستایی کارآفرینان" آنها به تبدیل و فقیر

پیروی  مدل این از جهان سراسر مدرسه در 50 و پاراگوئه در کشاورزی هنرستان 3 حاضر حال در .باشد می مالی

 بدان . اینشود میفروش و کس  سود واقعی استفاده  ،نددا جامدراین مدل از شیوه یادگیری از طریق ان.کنند می

 .شوند می گنجانیده معلمان و آموزان دانش روزانه های فعالیت در مدرسه اقتصادیامور  که معناست

شود آنها  می باعث که این کنند می شرکتنیز  محصوالت بازاریابی شامل تولید کامل چرخهدر  آموزان دانش

 دانش نفس عالوه بر اینکه عزت نیز داشته باشند و این کارآفرینی انگیزه ،شغلی مختلف های ضمن کس  مهارت

 .دردگ  می تامین فروش این از حاصل درآمدبا  نیز مدرسه عملیاتی های هزینهقسمتی از دهد می را افزایش آموزان

 تحصیل یا ادامه و اشتغالی استخدام دولتی، خود های مختلفی مانند انتخاب آموزان التحصیلی، دانش فارغ از پس

 را خواهند داشت. دانشگاه در
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