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 (۴۲) شيوع ويروس كرونا بامقابله درباره 

 ای و كاردانش های فنی و حرفهآموزش

 ها و راهكارهاچالش

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 مقدمه

آموزشی  کشور از حضور در مراکز 188آموزی جهان در درصد جمعیت دانش 89اکنون به گزارش یونسکو هم

 . اندای محروم شدههای فنی و حرفهو کارگاه

رورش وزارت آموزش و پ «عملی -علمی»های عنوان آموزشبهای و کاردانش های فنی و حرفهآموزش

ت ، تجهیزاآالتشینکه پیوند ناگسستنی با کارگاه، ماچرااند این بیماری پیدا کردهضوع درگیری مضاعفی با مو

های هز برناماهای مختلف آموزش از راه دور )اعم به روشاین ارائه آموزش بنابر .و فضاهای واقعی دارند

رو ازاینست ای عمومی اهر این حوزه متفاوت از حوزه آموزش( و ارزشیابی تحصیلی دهایزیونی و یا پلتفرمتلو

 د. ازسویار گیرمورد بررسی قرالزم است چگونگی و شرایط پایان یافتن سال تحصیلی در این دو شاخه تحصیلی 

دلیل توانایی و بهگیر های همهیماری، زلزله و بمانند سیلای در شرایط بحران های فنی و حرفهدیگر آموزش

که با  هایی هستنددر اختیار داشتن امکانات کارگاهی دارای مزیت چنینو هم( آموزانهنرجویان )دانشمهارت 

 ند.  اقع شووتوانند مفید گذاری در این حوزه برای روزهای اضطرار میسرمایهها و این توانمندی توجه به

اری ی بیمای و کاردانش در شرایط پاندمهای فنی و حرفهآموزش این گزارش به بررسی وضعیت ارائه

ی راهکارها ورسانی به جامعه از راه دور و نقاط قوت در خدمات آموزشخصوص و نقاط ضعف آن در 19کووید 

 رفت از شرایط اضطرار اختصاص دارد. برون
 

 هاچالش

ای دارای رفهها: شاخه فنی و حبا توجه به تنوع رشتههای کافی برای ارائه آموزش از راه دور نبود زیرساخت .1

ها عالوه بر همه این رشته. استتخصصی نیمهرشته  160رای خه کاردانش داتخصصی و شانیمهرشته  42

 ا حتی یکم شاد یدروس فنی اختصاصی دارند که ارائه آن از طریق صدا و سیما یا پلتفرو  دروس عمومی و پایه

تا ود شرائه آنکه دروس فنی باید در محیط کارگاه ا پلتفرم اختصاصی در این شرایط غیرممکن است مضافاً

 زمینه کسب شایستگی فراهم شود. 

مجازی  فضای گونه که دروس فنی از طریقهای الزم و مناسب برای ارزشیابی دروس فنی: همانساختفقدان زیر .2

 پذیرد.   گاه صورتارزشیابی دروس فنی باید در کارتوان ارزیابی کرد، نمینیستند از این طریق نیز قابل ارائه 

خاص  توجه به غیرمنتظره بودن شرایط فعلی و ماهیت الی کارآمد: بافقدان منابع آموزشی دیجیت .3

ه دور ز رااثر یادگیری ؤهای مای تاکنون منابع الکترونیکی و آموزش آنالین و روشهای فنی و حرفهآموزش

 تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان تهیه نشده است.نه
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ها مشخص هنرستان زمان بازگشایی ،یماریب ینامشخص بودن زمان خاموشدلیل بهها: ارگاههای فنی در کضرورت قطعی برگزاری پودمان .4

 ند.  های فنی ارائه شوطور قطع قبل از برگزاری آزمون دروس فنی و پایان سال تحصیلی باید پودمانکه بهدرحالینیست 

در  صاًخصو ترنتنیبه ا یدسترسمربوط به مشکالت ضعف در توزیع یکسان منابع آموزش از راه دور )تعارض با عدالت آموزشی(:  .5

نتیجه درها و خانواده فراهم نبودن امکانات دیجیتالی برای همه، نترنتیبر بودن اتصال به انهیهز، مناطق روستایی و حاشیه شهرها

 فقدان عدالت آموزشی تهدید دیگری در این زمینه است. 

  .  آموزان دانش یریادگیبه مشکالت  ییاسخگوپ یبرا انیمعلمان و مرب ناکافی بودن آمادگی .6

 

 هافرصت

های یماریبه و یا ، زلزلمانند سیلای نقش بسزایی در شرایط بحران های فنی و حرفهآموزشهای هنرجویان: استفاده از توانمندی .1

رایط کنونی شدر چه لوب است چنان( یک فرصت مطآموزان )هنرجویانازهای دنیای واقعی کار برای دانشگیر دارند. مواجهه با نیهمه

بیش )، گان ار لیتر(هز 58بیش از )کننده ضدعفونیمواد  ،هزار( 300 ومیلیون  2)بیش از  ها نقش مهمی در تولید ماسکنیز هنرستان

وه حصوالت عالن مکه ای اند.الزم به ذکر استهای بیمارستانی داشتهپاشی، تعمیر و ساخت تختهای برقی سمافشانه، تولید هزار( 64از 

دوم قیمت یکا جویی در اقالم وارداتی و تصرفهچهارم قیمت سهمین نیازهای شرایط بحرانی خاص جامعه تا أثر در تؤبر نقش م

 جویی نسبت به تولیدات داخلی داشته است. صرفه

هداشتی و ایمن بط ببا رعایت ضوا هنرستان 318حدود کنون زمان شروع بیماری تا : ازهااده از امکانات و تجهیزات کارگاهاستف .2

 رت آموزش وکی و وزاهای علوم پزشدانشگاه، ان سازمان غذا و دارو، وزارت صمتها با توافق میاند. این فعالیتکار بودهبهمشغول 

لی ااص منابع متصا اخبهای مردمی انجام شده است. ن و کمک، خیریربطهای ذیازسوی دستگاه مین اعتبار یا مواد اولیهأپرورش و با ت

در حال  تری استفاده کرد.و در سطح وسیعتر نحو مطلوببهها ها و کارگاهتوان از ظرفیت هنرستانمیتر منسجمریزی کافی و برنامه

یز اد اولیه نست و مواند که تاکنون مجوزهای الزم صادر نشده اأمین نیازهای فوری کردههنرستان اعالم آمادگی برای ت 1300حاضر 

 وری مناسب منجر شود. تواند به تولید باکیفیت و بهرهدر این امور میو تسهیل نشده است. تسریع  مینأت

های القیترشد خ مناسبی برای سازتواند زمینهیا حوادث مشابه، شرایط کنونی می با توجه به احتمال وقوع مجدد این پاندمی .3

های ز آموزشادهی به بخشی برای پوششسازها( )شبیهستفاده از سیموالتورها ا ،أمین منابع آموزش آنالینکارشناسان این حوزه در ت

های از ن در آموزشنرجویاموزان برای پاسخگویی به نیازهای هآ، ارتقای توان هنری امکان آموزش از راه دور دارندسازفنی که با شبیه

 راه دور باشد. 

 

 راهکارها 

شرایط یح تشرا و با رونا کب: الزم است با تعامل میان وزارت آموزش و پرورش و ستاد مقابله ها با ایجاد فضای امنبازگشایی هنرستان .1

 ها برگزاررگاهکاه و ای و کاردانش و ضرورت برگزاری کارگاه قبل از اتمام سال تحصیلی، دروس فنی ارائهای فنی و حرفهخاص آموزش

 ود. ... انجام شگذاری هوشمند وگان، دستکش، فاصلهاتی مانند لباس مناسب مانند تواند با تمهیداین امر میشود. 

است  ازیوقت زمان نتمامصورت مداوم و هفته به سهحداقل رسد های فنی: به نظر میتعیین زمان مورد نیاز برای تکمیل شایستگی .2

 ص کردن زمانبا مشخ وزارت آموزش و پرورشمعاونت متوسطه  لذا باید مرتبط برگزار شود یهاارائه و سپس آزمون یفن یهاتا پودمان

  مورد نیاز برای هر پایه وضعیت خروج از شرایط فعلی را مشخص کند. 
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 تعداد میانگین اضرح حال در. آموزش روزهای کردن فرد و زوج یا و هاهنرستان کردن هشیفت دو با کارگاهی و کالسی تراکم کاهش .3

 استاندارد داقلح درحالیکه است نفر 21 ایحرفه و فنی هایهنرستان در و نفر 18 کاردانش هایرستانهن هایکارگاه در هنرجویان

 هاکالس باید ستانداردا میزان حداقل با فعلی شرایط در رسدمی نظر به که است نفر 15 میانگین و نفر 18 حداکثر نفر، 12 المللیبین

 .است میسر آموزش روزهای کردن فرد و زوج یا و هاستانهنر کردن شیفته دو با فرایند این شود تشکیل

انون برنامه ق (69)ماده  های قانونی ماننداستفاده از ظرفیتجهت فناوری و ارتباطات پرورش و آموزش و الزام مجلس به دو وزارتخانه   .4

ع فر، یکمک آموزش ،یبه کتب درس یکیترونالک یامکان دسترس یسازدر فراهمفناوری اطالعات تباطات و به وزارت ار فیششم توسعه )تکل

 .(، و روستاهابزرگ یشهرها هیحاش ،هزار نفر 20 ریز یموزان شهرهاآدانش همه یبرا یاحرفه یهاموزش مهارتآ ،اشکال

 وعیش لیمعه از قبجا یو عموم یفور یازهای)مشارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با ن نیادیسند تحول بن «8-8»بند اجرای  .5

با  راستا این. در موزان(آشو دان انیمرب یسازآماده یبرا یهیو توج یآموزش یها، اردوهادوره یبرگزار قیاز طر و ... ریفراگ یهایماریب

ی ک با اولیاستماتیارتباط سیی رها با فرایند آموزش، برقرااز راه دور و درگیر شدن خانواده های مجازی وتوجه به اجرای آموزش

ف نظام آموزان و اهداهای دانشک به ارزشیابی و نظارت بر فعالیت، کمهای آنان در کمک به آموزشان و استفاده از توانمندیآموزدانش

 .ورت پذیردصمربیان  ومیان والدین برای اجرای صحیح اهداف آموزشی تعامل مستمر  بایدتواند یک راهکار باشد که البته آموزشی می

ارائه  حل دیگری باشد.تواند راهعنوان معلم در محله و یا درخانه نیز میآموزان بهیان برای کمک به دانشاستفاده از ظرفیت دانشجو

 معلمان و هنرآموزان نیز با استفاده از ظرفیت این بند میسر است.  سازیتوانمند های مجازی برایدوره

به  عات و کمکاطال یفناور یهامهارت یآموزش رودررو با ارتقا یجابهآموزش از راه دور  ینیگزیجا یبرا انیمرب یهاییتوسعه توانا .6

نابع مزش اعم از نابع آموم، گسترش نیمشاوران آموزش از راه دور و آنال ایکارشناسان گیری از توان بهره، کیمواد آموزش الکترون هیته

بدون  یریگادی یهاپلتفرم هی، تهدیجد یهایر، استقرار و گسترش فناودیجد یمحتواها دی، تولخودآموز یوزشآم یراهنما ایمکتوب 

و  انیربم میعلت یکنفرانس برا دئویو ی، برگزارنیآنال یهاآموزش تیتقو یبرا یابزار آموزش با در نظر گرفتن بودجه اختصاص

 . ...و انیبمعلمان و مر انیم اتی، تبادل تجربموزانآهنر

 یان توسطندی هنرجوتوانم با استفاده بهینه از فضاها و تجهیزات کارگاهی و مین مواد اولیه الزم برای تولید اقالم مورد نیازأت .7

 رجویان درمنی هنهای خاص از جهت حفظ سالمت و ایازگشایی این مراکز با وضع پروتکلربط و رفع موانع قانونی بهای ذیدستگاه

د نیاز سال بهداشتی مور تولید انبوه موادبرای ها تانو هنرسوقت تابستانه این مراکز ویژه با رویکرد فعالیت تمامبه زمان فعالیت

 تحصیلی آینده مدارس آموزش و پرورش.

 توزیع اقالم تولیدی بهداشتی و مراقبتی برای مدارس کشور. .8

بازه  ها درنرستانهتولید حداکثری اقالم بهداشتی و مراقبتی ازجمله ماسک، دستکش و... توسط هنرجویان و برای ریزی برنامه .9

 ناطق. مدارات آموز و توزیع آنها از طریق اکودکان و نوجوانان دانش زو سای نی بهار و تابستان و متناسب با اندازهزما

 تهیهآمادگی  تولید اقالم بهداشتی برای کسببرای های مردمی به بخش فنی مدارسهای فضا و زیرساختدر اختیار گذاشتن   .10

 سال تحصیلی آتی. جهت مواجهه مؤثر با شیوع این بیماری در 

 


