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مقدمه
وضعیت برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی باید به خوبی مشخص شود تا بتوانند نقش مهمی
در بیماری همه گیر کووید  19داشته باشند .این برنامه ها پتانسیل قابل توجهی برای مشارکت در سه مرحله
دارند :مرحله مقابله ای فعلی ،مرحله میانی که مدارس و مشاغل به تدریج بازگشایی می شوند ،و مرحله بهبودی
که انتظار می رود تغییرات ساختاری در نظام آموزش و پرورش و بازار کار ایجاد شود.
در حال حاضر بیش از  1.2میلیارد دانش آموز در شاخه نظری و فنی حرفه ای در سراسر جهان تحت تأثیر
تعطیلی مدارس در دوره کووید 19هستند .در این دوره یادگیری اغلب از راه دور به وسیله اینترنت ،تلویزیون
یا رادیو انجام می شود .با این وجود  ،میزان یادگیری در خارج از کالس  ،از جمله در آموزش فنی و حرفه ای
و مهارت آموزی  ،اغلب با عدم دسترسی به برق  ،اتصال به اینترنت  ،دسترسی به دستگاه ها یا رسانه ها ،
بسترهای یادگیری یا آماده سازی ناکافی مدرسان و دانشجویان برای آموزش از راه دور محدود می شود .برخی
دانش آموزان  ،به ویژه دختران  ،به دلیل مسئولیت های رقابتی  ،مانند مراقبت از کودکان و اعضای خانواده
سالخورده و سایر وظایف خانوادگی  ،با محدودیت های بیشتری روبرو هستند .تعدیل در یادگیری از راه دور
برای خانواده های کم درآمد و دانش آموزان آسیب پذیر بسیار دشوار است.
مشخصه آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی  -تمرکز بر مهارت های عملی و آمادگی برای شغل -یادگیری
از راه دور را چالش برانگیزتر می سازد .مهارتهای عملی اغلب از طریق انجام کارآموزی در کارگاه ها و آزمایشگاه
های مستقر در مدرسه یا تجربه عملی در محل کار کسب می شوند .روش های یادگیری از راه دور جایگزین
ضعیفی برای تمرین های عملی هستند زیرا نیاز به استفاده از تجهیزات یا موادی دارند که معموالً در خانه
یافت نمی شوند .در برخی زمینه ها و برای بعضی از مشاغل ،آموزش عملی از راه دور می تواند از طریق
تجربیات واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده شبیه سازی شود .با این حال ،برنامه های آموزش فنی و حرفه ای
و مهارت آموزی که سازگاری زیادی با یادگیری از راه دور ندارند ،برنامه هایی هستند که به یادگیری عملی
بسیار وابسته اند .در مقابل ،برنامه هایی که راحت تر می توانند به صورت یادگیری از راه دور انجام شوند،
برنامه هایی هستند که تأکید بیشتری روی موضوعات آکادمیک یا مهارت های خاص شغلی دارند و نیازی به
فعالیت عملی ندارند .به عنوان مثال ،برنامه امنیت سایبری نسبت به برنامه مکانیک خودرو به راحتی می تواند
به صورت آنالین آموزش داده شود ولی مکانیک خودرو نیاز به تمرین عملی قابل توجهی دارد.
برخی از برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی که مستلزم یادگیری مبتنی بر کار هستند باید
زمانی انجام شوند که مشاغل باز و فعال هستند .در برخی زمینه ها می توان اقدامات احتیاطی را انجام داد تا
دانش آموزان بتوانند آموزش عملی خود را تکمیل کنند .در صورت تعطیلی گسترده یا طوالنی مدت مشاغل

یا محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی ،فارغ التحصیلی یا الزامات صدور گواهینامه مرتبط با یادگیری مبتنی
بر کار عملی ،ممکن است نیازمند اصالح یا به تعویق افتادن باشد.
رویکردهای هدفمند ،کوتاه مدت و ماژولی آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی می توانند به کشورها در
مقابله با این بحران کمک کنند .در کوتاه مدت که کشورها بر مقابله با کووید  19متمرکز شده اند ،نظام
آموزش می تواند به رفع نیازهای کارکنان مراقبت های بهداشتی  ،کارکنان تولید تجهیزات پزشکی مربوطه
(مانند تجهیزات محافظت شخصی و دستگاه تنفس مصنوعی) یا ارائه دهندگان تجهیزات ضروری برای خدمات
مراقبت از کودکان و سالخوردگان کمک کند .همه گیری های قبلی ،بینش بالقوه ای را نسبت به برنامه های
آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در هنگام بحران ارائه داده اند .در طی شیوع بیماری ابوال در 2014در
سیرالئون ،آکادمی ملی آموزش ابوال به منظور ارائه بستر ماژولهای آموزش بالینی به کارکنان مراقبت های
بهداشتی تاسیس و مشخص شد که آموزش کوتاه مدت این آکادمی در کنترل شیوع بیماری نقش داشته است.
در مرحله میانی ،با شروع مجدد فعالیت ها و بازگشایی تدریجی مدارس ،آموزش فنی و حرفه ای و مهارت
آموزی می تواند در حمایت از انتقال به "وضعیت عادی جدید" نقش داشته باشد .گشودن قفل مدارس و محل
کار ،نیاز به توجه بیشتر به اقدامات بهداشتی و ایمنی و آمادگی در صورت بروز مجدد کووید  19دارد  .آموزش
فنی و حرفه ای و مهارت آموزی می تواند از آموزش متخصصان مورد نیاز در بخش بهداشت و مشاغلی مانند
متخصصان مراقبت از کودک که می توانند متولیان بازگشت به محل کار و مدارس باشند پشتیبانی کند .در
عین حال ،نظام های آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی می توانند از مهارتهای اجتماعی مورد نیاز برای
معلمان و دانش آموزان به منظور مدیریت تأثیرات بهداشت روانی ناشی از بحران استفاده کنند.
در مرحله بعد از کووید  ، 19آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی می تواند به دانش آموزانی که در حین
تعطیلی مدرسه از تحصیل بازمانده اند و افرادی که بیکار شده اند کمک کند و آنها را مجدداً به محل کار و
تحصیل بازگرداند .آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی همچنین می تواند مهارت های الزم برای تنظیم
تغییرات ساختاری ایجاد شده توسط همه گیری کووید  19را تسهیل کند .تمرکز مداوم بر حصول اطمینان و
کسب مهارتهای بنیادی شناختی و اجتماعی  -احساسی مانند همدلی و تاب آوری که در شرایط فعلی به طور
فزاینده ای ارزشمند شده اند  ،باعث بهبود اشتغال و سایر نتایج توسعه انسانی آموزش فنی و حرفه ای و مهارت
آموزی می شود .عالوه بر این ،سرمایه گذاری در فن آوری یادگیری و مهارت های دیجیتالی مربیان و دانش
آموزان فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در تمامی مناطق می تواند دسترسی مادام العمر به فرصت های
یادگیری و سازگاری نیروی کار در آینده را تضمین کند تا در صورت وقوع رخدادهای این چنینی نظام آموزش
فنی و حرفه ای و مهارت آموزی بتواند بدون وقفه به آموزش ادامه دهد.
نحوه پاسخگویی نظام های آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی به بحران کووید 19
برای تقویت ظرفیت پاسخگویی نظام های آموزش فنی و حرفه ای به چالش های فعلی و همچنین سازگاری
و پاسخگویی مؤثر به تغییرات پیش بینی شده و پیش بینی نشده نیازهای بازار کار به بسته اقدامات حمایتی

نیاز فوری داریم .برخی از کشورها رویه های خوبی را اتخاذ نموده اند که می توانند در سایر کشورها هم تکثیر
شوند و در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
• افزایش استفاده از پلت فرم های آنالین و مجازی :بسیاری از کشورها پشتیبان ارائه دهندگان آموزش فنی و
حرفه ای در استفاده از ابزارهای آموزش از راه دور هستند که در هر زمان و مکان استمرار یادگیری را تضمین
می کنند .ارائه دهندگان خصوصی آموزش فنی حرفه ای در بسیاری از کشورها دوره های آنالین خود را به
صورت رایگان برگزار می کنند .در حالی که یادگیری از راه دور نمی تواند کامالً جایگزین آموزش حضوری
شود و اثربخشی آن به حضور در محل کار بستگی دارد اما می تواند به فراگیران کمک کند تا یادگیری را ادامه
دهند .تالش در زمینه آموزش و ارتباط آنالین می تواند تعامل های دیجیتالی و واقعی را بین یادگیرندگان،
ارائه دهندگان یادگیری و کارفرمایان تقویت کند .در دوره همه گیری مهارت آموزی های یارانه ای ،مانند
معرفی دوره های توسعه مهارتی آنالین رایگان حداقل می توانند مفید باشند .مثال:
 oفرانسه در حال برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای آنالین  3ماهه به صورت رایگان است .از جمله
این دوره ها می توان به برنامه درسی اصلی مدارس حرفه ای و دوره های اصلی مهارت آموزی برای صالحیت
های حرفه ای اشاره کرد (وزارت کار فرانسه.)2020 ،
 oکره جنوبی پلت فرم مهارت آموزی مجازی -پلت فرم مهارت آموزی و آموزش هوشمند ( )STEP1را ارائه
داده که ارائه دهندگان یادگیری را قادر می سازد تا عالوه بر  300دوره موجود ،محتوای دوره خود را روی
اینترنت بارگذاری کنند .این امر تحت حمایت یارانه ای و مکانیسم های تضمین کیفیت است.
 oدر هلند ،آموزش فنی و حرفه ای حضوری در گروه های کوچک برای دانش آموزانی برگزار می شود که
دسترسی به منابع دیجیتالی کافی ندارند .مدارس همچنین می توانند دسترسی موقت این دانش آموزان به
محل کار با دسترسی به اینترنت ،رایانه یا لپ تاپ را فراهم کنند (وزارت آموزش و پرورش ،علم و فرهنگ
هلند.)2020 ،
 oدر انگلستان ،مهارتهای بهداشتی در قالب آموزش مهارتهای اصلی توسط بخش مراقبت های بهداشتی از
جمله سازمان های آموزشی ارائه می شوند و مهارت آموزی اجباری و منبع مهارت آموزی آنالین ویژه کووید
 19به صورت رایگان در دسترس همگان قرار دارد (مهارت های بهداشتی 9 ،آوریل .)2020
• وقفه در مهارت آموزی یا فوق برنامه ها :در صورتی که یادگیری آنالین امکان پذیر نباشد ،وقفه در یادگیری
ممکن است ضروری باشد .این وقفه ها نباید منجر به بار مالی ،بازپرداخت یا جریمه برای فراگیران و ارائه
دهندگان آموزش شوند .ممکن است پشتیبانی مالی از هر دو طرف الزم باشد تا ارائه دهندگان آموزش بتوانند
آمادگی خود را حفظ کنند و پس از بحران به سرعت و به طور کامل شروع به کار کنند و فراگیران نیز بتوانند
در اسرع وقت یادگیری را از سر بگیرند.
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 oدر انگلستان ،کارآموزانی که مجبور به کناره گیری از آموزش مهارت در محل کار هستند یا به دلیل اقدامات
پیشگیرانه یا ابتال به بیماری کووید  19قادر به گذراندن دوره نیستند در لیست وقفه در یادگیری قرار می
گیرند (وزارت آموزش و پرورش انگلستان .)2020 ،در عین حال ،کارآموزانی که در مرحله ارزشیابی هستند
اما به دلیل بیماری ارزیاب کننده یا اقدامات مرتبط با کووید  19امکان ارزیابی وجود ندارد مجاز به وقفه در
یادگیری هستند .محدودیت زمانی برای ارزیابی نیز باید تمدید شود (مؤسسه کارآموزان و آموزش فنی.)2020 ،
 oدر هلند ،دانش آموزان دوره دوم متوسطه آموزش فنی و حرفه ای می توانند در سال باالتر ثبت نام کنند
حتی اگر به خاطر بحران کرونا نتوانسته باشند یک یا دو درس را بگذرانند یا کارآموزی خود را تمام کنند
(وزارت آموزش و پرورش ،علم و فرهنگ هلند.)2020 ،
 oدر کره جنوبی تمدید دوره مهارت آموزی یا اختصاص زمان انعطاف پذیر برای آموزش مهارت ها مجاز است.
 oاسپانیا با انعطاف پذیری برنامه های آموزش فنی و حرفه ای موافقت کرده است (کمیسیون اروپا.)2020 ،
• حمایت از دستمزد برای حفظ کارآموزی :قرارداد کارآموزی برای حفظ ارتباط با کارفرمایان باید حفظ شود
و در صورت امکان کار به صورت دورکاری یا از طریق جلسات مجازی ادامه یابد.
 oاسترالیا در پاسخ اقتصادی به کووید  ،19از کسب و کارهای کوچک حمایت می کند تا کارآموزان و کارورزان
خود را به کمک یارانه جدید دستمزد ( 50٪دستمزد تا حداکثر  9ماه از ژانویه تا سپتامبر  )2020نگه دارند.
این کمک مالی حداکثر از  70،000کسب و کار کوچک پشتیبانی می کند که حدود  117000کارآموز و
کارورز را استخدام کرده اند (وزارت آموزش  ،مهارت و اشتغال استرالیا 13 ،مارس .)2020
 oاتریش ،آلمان و سوئیس در حال حاضر طرح های شغلی کوتاه مدت برای کمک مالی به شرکت ها دارند تا
بتوانند ضرر و زیان درآمدی ناشی از کاهش ساعات کار را جبران کنند .این طرح معموالً کارآموزی را پوشش
نمی دهد ،اما به دلیل بحران کووید  ،19این اقدام در اتریش و سوئیس و به شکل محدودتری در برلین شامل
کارآموزی هم شده است .بخش صنعت و صنایع دستی در آلمان از دولت خواسته این طرح ،کارآموزی در این
بخش را هم در بربگیرد.
 oدر ایرلند که کارآموزان به دلیل محدودیت های کووید  19نمی توانند در محل کار حاضر شوند ،انتظار می
رود که همه کارفرمایان به دنبال دریافت یارانه دستمزد باشند .در صورت اخراج موقت ،کارآموزان معموالً واجد
شرایط دریافت پرداخت حقوق بیکاری در دوره بیماری همه گیری می شوند (استخدام کارآموزی.)2020 ،
 oدر انگلیس ،طرح حفظ مشاغل در بحران ویروس کرونا به کارفرمایان اجازه می دهد تا  ٪80حقوق ماهیانه
کارمندان خود ،حداکثر تا  2500پوند در ماه ،را از دولت مطالبه کنند .هر کارمند می تواند در دوره مهارت
آموزی شرکت کند .چنانچه ارائه دهنده آموزش بتواند به آموزش از راه دور ادامه دهد ،کارآموز باید دوره
کارآموزی خود را به اتمام برساند (درآمد و تعرفه ها .)2020 ،HM
 oاسکاتلند تا کنون مشوق های مالی را به کارفرمایانی اعطا می کرده که کارآموزان را جذب می کنند .طی
این مشوق مالی  5،000پوند به کارفرمایان صنعت نفت و گاز و  2،000پوند به سایر مشاغل اعطا می شود.

• پیوند بین آموزش فنی حرفه ای در مدرسه و محل کار :کشورهایی مانند دانمارک و نروژ آموزش فنی و
حرفه ای در مدرسه را به دانش آموزان دوره دوم متوسطه فنی حرفه ای ارائه می دهند که قادر به گذراندن
کارآموزی نیستند (هر چند این تصور وجود دارد که آموزش فنی و حرفه ای در مدرسه نمی تواند کامالً
جایگزین یادگیری در محل کار شود) .در کشورهایی مانند استونی ،فنالند ،هلند و سوئد ،به کارآموزان و دانش
آموزان فنی و حرفه ای در مدرسه مدرک مشابه اعطا می شود .این تصمیم گیری در راستای چالش بحران
کووید  19اتخاذ شده است .در انگلستان شورای پرستاری و مامایی ( )NMCاعالم کرده که دانشجویان سال
اول کارشناسی می توانند فعال دوره های تئوری را در کوتاه مدت بگذرانند و بعداً  50ساعت دوره بالینی را
بگذرانند (شورای پرستاری و مامایی.)2020 ،
• ارزیابی انعطاف پذیر مهارت ها و اعطای مدرک :در بسیاری از بخش ها به ویژه بخش مراقبت های بهداشتی
ممکن است یک مسیر مستقیم برای دریافت مدارک الزم باشد .برخی از کارآموزان به خاطر اختالل در وضعیت
طبیعی محل کار یا محل آموزش نمی توانند برنامه خود را مطابق آنچه انتظار می رود تکمیل کنند .این افراد
به پشتیبانی مؤثر نیاز دارند تا بتوانند صالحیت شغلی مورد نظر را کسب کنند .بدین منظور ،بررسی مجدد
شیوه ارزیابی بسیار مهم است.
 oارزیابی یادگیری های قبلی .ارزیابی یادگیری های قبلی بزرگساالن با تجربه کاری مرتبط را می توان از
طریق ارزیابی نهایی مستقل انجام داد .در اتریش ،آلمان ،نروژ و سوئیس هر فرد می تواند براساس ارائه نتایج
یادگیری های کسب شده در ارزیابی قبلی یا ارائه مهارت های خود مدرک دریافت کند .ممکن است اقدام
فوری برای ارائه ابزار تایید صالحیت های فردی پس از گذراندن دوره کارآموزی در بحران کووید  19الزم
باشد .برای کارکنان ماهر باید مسیرهای دسترسی مستقیم به مدرک از طریق آزمون یا ارزیابی مهارت ها به
صورت ماژول ایجاد شود .بدین صورت که هر مهارت به ماژول های اصلی تقسیم می شود و موفقیت در هر
ماژول یک امتیاز محسوب می گردد .بعد از اتمام این ماژول ها فرد می تواند مدرک اتمام دوره را دریافت
نماید .برای کارآموزانی که دچار وقفه در برنامه های کارآموزی شده اند ،دسترسی مستقیم به آزمون و ارزیابی
پیشنهاد می شود.
 oدوره های کوتاه مدت :برخی کشورها در بخش هایی مانند پزشکی و مراقبت های بهداشتی گواهینامه هایی
را برای گذراندن دوره های کوتاه مدت صادر می کنند .مثال ،کانادا از متخصصان بهداشتی ماهر بدون مجوز
بین المللی و افراد تازه فارغ التحصیل شده دانشکده پزشکی برای مبارزه با کووید 19دعوت به همکاری می
کند .اونتاریو اکنون گواهینامه دوره کوتاه مدت را برای افراد دارای حداقل شرایط و صالحیت صادر می کند.
این اقدام می تواند تأثیر قابل توجهی بر پاسخ به بحران فعلی داشته باشد ،زیرا طبق اعالم سازمان نیروی
بهداشت و درمان اونتاریو  19000پزشک و پرستار تحصیل کرده در خارج از کشور هستند که در زمینه شغلی
خود مشغول به کار نیستند.

به همین ترتیب ،بریتیش کلمبیا قانون حرفه پزشکی را به گونه ای اصالح کرد تا فارغ التحصیالن پزشکی بین
المللی بتوانند برای دریافت مجوز پزشکی درخواست دهند.
در ایاالت متحده ،چندین ایالت و مدرسه اجازه فارغ التحصیلی زودتر از موعد را به دانشجویان پزشکی و
پرستاری می دهند و برای مهاجران و متخصصان آموزش دیده خارجی ،مراقبت از بیمار در بیمارستان ها را
تسهیل کرده اند (ماتما 2 ،آوریل  .)2020در انگلستان ،نظام ثبت نام موقت کووید  19را برای استخدام
متخصصان بهداشتی که خارج از حوزه خود مشغول به کار هستند و مهاجران واجد شرایط مهیا ساخته اند.
استخدام دانشجویان پرستاری در حال تحصیل در شش ماه آخر دوره پرستاری اکنون در دست بررسی است
(شورای پرستاری و مامایی )2020،و مجموعه ای از استانداردهای الزم این دانشجویان را قادر می سازد تا
مهارت آموزی خود را در محل کار به پایان برسانند تا نتایج یادگیری آنها در عمل ارزیابی شوند.
• بازآموزی کارکنان :اگر قرنطینه طوالنی شود بازآموزی مهارت های کارکنان ضروری خواهد بود .کارکنانی
که مجبور هستند در محیط های مستعد ابتال به بیماری های عفونی کار کنند و امکان انجام کار از راه دور را
ندارند (مانند کارکنان بخش ساخت و ساز یا کارکنان نفت و گاز دریایی که باید مدت معینی را در محل کار
زندگی کنند) به دلیل اختالل در زنجیره تأمین یا کاهش تقاضا تحت تأثیر کووید  19باید مجددا تحت آموزش
مهارت های مورد نیاز قرار بگیرند .در این زمینه نیوزیلند  100میلیون دالر نیوزلند را صرف بازآموزی کارکنان
جنگلداری کرده است (هندری-تننت 20 ،مارس  .)2020در چندین کشور ،شرکت های نفت و گاز در حال
بازآموزی کارکنان در زمینه فن آوری های نوظهور هستند  -این تالش ها در پرتو بحران اخیر تسریع شده اند.
نظام های آموزش فنی و حرفه ای باید برای چنین مواردی آماده شوند.
• اطالع رسانی ،تعامل و برقراری ارتباط بین فراگیران ،ارائه دهندگان و شرکای اجتماعی :در همه موارد،
اقدامات الزم باید ابالغ شوند .به عنوان مثال ،موسسه کارآموزی و آموزش فنی در انگلستان دستورالعمل
جدیدی را درباره نحوه انجام ارزشیابی ابالغ کرده است .وزارت آموزش و پرورش انگلیس راهنمای ویروس
کرونا را برای اطالع کارآموزان از تغییر آیین نامه ها و شیوه نامه ها تهیه کرده است .به عالوه ،این کشور
پشتیبان انگیزشی کارآموزان و کارفرمایان می باشد.
• سرمایه گذاری در آموزش فنی و حرفه ای :برای کاهش کمبود مهارت های آینده و به حداقل رساندن شوک
حاصل از این بحران ،کشورها در مهارت های فنی حرفه ای و ایجاد مهارت سرمایه گذاری می کنند .سوئد از
طریق بسته مقابله با بحران فعلی مشاغل و گذار از این شرایط ،طرح هایی را برای افزایش بودجه و پشتیبانی
بیشتر از آموزش فنی و حرفه ای از جمله آموزش از راه دور ارائه کرده است .در ایاالت متحده ،سازمان آمادگی
کارآموزی جوانان  42.5میلیون دالر در حمایت از ثبت نام جوانان  16تا  24سال در برنامه های کارآموزی

هزینه کرده است .این طرح پیش از بحران برنامه ریزی شده بود اما در آوریل  2020اعالم شد (وزارت آموزش
و پرورش ایاالت متحده 6 ،آوریل .)2020
اقدامات امروز برای ساخت نظام های آموزش فنی و حرفه ای قوی و انعطاف پذیر فردا
امروزه دغدغه اصلی کشورها غلبه درست بر بحران ویروس کرونا است .اما تصمیمات امروز ممکن است
پیامدهای بلندمدت داشته باشند ،بنابراین سیاستگذاران باید از خود بپرسند که چگونه نظام های آموزش فنی
و حرفه ای می توانند از طریق این تصمیمات بهبود یافته و در نهایت از این بحران حتی قوی تر ،پاسخگوتر و
انعطاف پذیرتر از گذشته بیرون بیایند .اگر آنها ظرفیت این کار را داشته باشند ،کشورها باید فرصتی برای
بازبینی نظام های آموزش فنی و حرفه ای و پیگیری نحوه واکنش آنها به وضعیت فعلی داشته باشند.
در این زمینه ،کشورها و نظام های آموزش فنی و حرفه ای باید مراحل زیر را طی کنند:
• درگیر ساختن کارفرمایان و اتحادیه های کارگری در سطح محلی و ملی ،زیرا هر بخش تأثیر متفاوتی از
شیوع ویروس کرونا می گیرد .چنین مشارکتی می تواند راه های ارتباطی جدیدی را باز کند و منجر به
مشارکت بیشتر در آینده شوند .مشارکت می تواند در شرایط فعلی به صورت کنفرانس دیجیتالی انجام شود.
• شروع برنامه ریزی تغییر بازار کار از جمله بازار دیجیتال سازی از امروز که به خاطر بحران فعلی باید تسریع
شود به ویژه اگر قبالً چنین کاری انجام نشده باشد .با توجه به این که مشاغل مربوط به امور روزمره به خاطر
افزایش سطح اتوماسیون ،در حال تغییر ،ساختاربندی جدید یا ناپدید شدن هستند ،نظام های آموزش فنی و
حرفه ای باید بیشتر روی مشاغلی تمرکز کنند که نیازمند سطح باالتری از استقالل ،برنامه ریزی ،کار گروهی،
ارتباطات و خدمات به مشتری هستند و توانایی مقاومت در برابر اتوماسیون را دارند.
• ارائه کمکهای مالی به نظام های آموزش فنی و حرفه ای و فراگیران برای آموزش مهارت های شغلی که در
آینده و بهبود اقتصادی در طوالنی مدت مهم هستند .به عنوان مثال ،با کاهش چشمگیر تقاضا در صنعت نفت
و گاز این بخش با یک بحران جدی روبرو است و میلیون ها شغل را به خطر خواهد انداخت .عالوه بر این پیش
بینی می شود که بحران فعلی ،اتوماسیون و دیجیتالی شدن بسیاری از مشاغل را تسریع خواهد کرد .در این
زمینه ،کارکنان مشاغل در معرض خطر و افراد بیکار باید تحت آموزش مهارت های انعطاف پذیرتر ،آینده گرا
و به روزتر مانند مهارت های الزم در بخش انرژی های تجدید پذیر IT ،و بیوتکنولوژی قرار گیرند.
• با توجه به لزوم بررسی گزینه هایی برای رویکردهای آموزشی دیجیتالی و ابتکاری مانند شبیه سازها ،واقعیت
افزوده  /مجازی یا هوش مصنوعی در جهت تامین تقاضای آموزش دیجیتالی و از راه دور ،نظام های آموزش
فنی و حرفه ای باید از هرگونه افزایش بودجه در کشور خود برای ایجاد زیرساخت ها استفاده کنند.
• بررسی سیاست ها و مقررات مربوط به اعطای اعتبارنامه ها و نشان های دیجیتالی برای اطمینان از پیشرفت
در زمینه ارائه آموزش فنی و حرفه ای از راه دور می تواند شیوه ای موثر برای اعطای مدرک به موقع باشد.

• برنامه های آموزش فنی و حرفه ای باید فرصت هایی را برای یادگیری مهارت های اساسی مانند مهارت های
 این مهارتها می توانند به بهبود سریع تر اقتصاد پس از.اجتماعی فراهم کنند- پایه ای و احساسی،دیجیتالی
.بحران کمک کنند و فرصتی را برای آموزش از راه دور و با کیفیت مهارت ها ایجاد نمایند
 مهاجران و افرادی که به اینترنت، کارکنان اخراج شده،• گروه های آسیب پذیر از جمله جوانان در معرض خطر
 این گروه ها که اغلب در نظام آموزش فنی و حرفه ای آموزش می.دسترسی ندارند نیازمند توجه ویژه هستند
 در حالی که بسیاری از کارکنان و گروه ها در.بینند در برابر بحران و رکود پس از آن بسیار آسیب پذیرند
 باید به مسائل عدالت اجتماعی و شمولیت در هر جنبه ای از نظام،معرض خطر بازار کار در حال تحول هستند
.آموزش فنی و حرفه ای توجه جدی شود
 در کشورهایی مانند استرالیا و.• تمرکز بر حفظ و تربیت معلمان و مربیان فنی حرفه ای بسیار ضروری است
 دوره های تربیت معلم به صورت آنالین برگزار می شوند و این الگو می تواند به سرعت در همه،ایاالت متحده
 امروزه معلمان فنی و حرفه ای باید دارای مهارت های دیجیتالی و اعتماد به نفس در.جای جهان تکرار شود
 و این بحران می تواند فرصتی برای آموزش سریع این مهارت ها به،استفاده از کنفرانس های تحت وب باشند
.معلمان و مربیان فنی و حرفه ای باشد
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