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  :فهرست مطالب
  

  مقدمه
   در مشاركت هاي بين المللي در حوزه آموزشهاي حرفه ايBIBBموقعيت موسسه 

  
  فني و حرفه اي در موضوعات آموزشهاي BIBBخدمات مشاوره اي 

 ظرفيت سازي موسسات/ توسعه سازماني •
 استاندارد شغلي و شرح مشاغل •
 استاندارد آموزشي و برنامه درسي •
 استاندارد ارزشيابي •
 مربيان •
 مواد و وسايل آموزشي و يادگيري •
 حفاظتهاي محيطي •
 بانك اطالعاتي و مستند سازي •
  آخرين دستاوردهاي سيستم •
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  :مقدمه
با بروز پديده جهـاني شـدن در رونـد اقتـصاد ، افـزايش رقابتهـاي بـين المللـي و تحـوالت ناشـي از توسـعه و                              

اكثر كـشورها   . زش را افزايش مي بخشد    پراكندگيهاي جغرافيايي در بازار كار اهميت نياز به استراتژي سيستم آمو          
نشگاهي تمايل بيشتري نـشان مـي     در اصالحات سيستم آموزشي خود نسبت به گسترش آموزشهاي عمومي و دا           

  .دهند در حاليكه آموزشهاي فني  و حرفه اي در اين مقايسه جايگاه چندان با اهميتي ندارد
در اكثر كشورها آموزشهاي فني و حرفه اي بخشي از سيستم آموزش متوسطه و يـا دانـشكده هـايي كـه                       بعالوه

ارزشيابي از اين سيستم    .  را مي يابند، محسوب مي شود      فارغ التحصيالن آن بنا بر نوع تقاضاي جامعه به دانشگاه         
نشان مي دهد كه كارفرمايان ازكيفيت اين گونه آموزشها راضي نيستند  و غالبا از كيفيت ناچيز آموزش و فقـدان                     

  . تناسب محتواي آموزشي رضايت ندارندموزان و عدممهارتهاي كاربردي كارآ
تطابق سيستم آموزشهاي فنـي و حرفـه اي بـا تقاضـاي اقتـصادي و                اگرچه توسعه اقتصادي به ميزان زيادي به        

گي دارد مثالاكثر كشورها بايد در جايگاه خاصي به سيستم آموزش فني و حرفـه اي اهميـت                  اجتماعي جامعه بست  
  :دهند و ضرورت آن را در موارد مذكور در ذيل تاكيد كنند

 ر در راستاي ارتقاي اشتغالزايي و پويايي شغليارائه برنامه هاي آموزشي كاربردي و فرصتهاي مادام العم •
 نظام آموزش فني و حرفه اي كه هماهنگ با نظام كاربردي باشدطراحي و تدوين  •
 محوريت بخشيدن نظام آموزش فني و حرفه اي با سيستم اشتغال و نيازهاي بازار كار •
 آمادگي جوانان با مهارتهايي با استاندارد پيشرفته •

ريهاي همزمان ساير دستگاهها در كسب مهارتهاي پيـشرفته و حمايـت در تقويـت توسـعه                 بهره برداري از همكا   
از نمونه هاي كـاربردي مـدل آلمـان مـي           ذيل  اجزا  . نبايد از نظر دورداشت   سيستم آموزشهاي فني و حرفه اي را        

  :باشد
 حجم مالي ناچيز  •
 سوابق آموزشي مطابق با نيازها و شرايط بازار كار  •
 مزاياي يادگيري  •
 ماهيت ملي استاندارد هاي به ثبت رسيده كيفي در شاخه آموزشهاي فني و حرفه اي •
 .نرخ نسبتا پايين بيكاري جوانان با ساير كشورها •
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  VETمشاركتهاي بين المللي  در BIBBشرايط 
  تـا حـد    BIBBدر طول چند سال اخير ميزان تقاضاهاي بين المللي در حوزه هـاي كارشناسـي و مـشاركتهاي                   

سازمانها و موسسات داخلي و خارجي براي آگـاهي از چگـونگي بهـره بـرداري از                 .چشمگيري افزايش يافته است   
امكانات موسسه مذكور و بهره مندي از آموزشهاي فني و حرفه اي، پژوهش و انجـام پـروژ ه هـاي مـشترك در                   

 مذكور در ذيـل از بعـد كارشناسـي بـا            موسسات. سطح بين المللي و اروپا با اين نهاد در تعامل مستقيم قرار دارند            
BIBBدر ارتباط مي باشند :  
،  اقتـصادي  و همكاريهـاي  ، توسـعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و تحقيقات آلمان، كـار و اقتـصاد             •

GTZكميته مستمر ارتقا پژوهش و برنامه ريزي درسي، ساير موسسات آلماني ،  
ي، اتـاق بازرگـاني، شـركاي اجتمـاعي، سـازمانها و            متوليان بخش آموزش در آلمان، موسسات تحقيقـات        •

 موسسات
/ نمايندگان امـور خارجـه      موسسات دولتي فعال در بخش آموزشهاي فني و حرفه اي در ساير كشورها،               •

 سازمانهاي دولتي در اروپا و خارج از اروپا
عه آموزشـهاي فنـي و   مركز اروپايي توس(  نهاد از اتحاديه اروپا  2به ويژه    اروپايي و چند مليتي      موسسات •

. حرفه اي و موسسه اروپايي آموزش كه بر موضوع آموزشـهاي فنـي و حرفـه اي تاكيـد ويـژه اي دارد                      
 . در مراحل آغازين خود قرار داردUNESCO/UNEVOCتعامل نزديك با مراكز بين المللي 

• BIBB       در رابطه    هستند  كه در صدد كسب امتياز از اين نهاد         با متوليان آموزشي و مشاوران بين المللي 
تعداد كثيري از كشورها از جمله موسسات چند مليتي در جستجوي مشاركتهاي طوالني مدت               .قرار دارد 

اهداف موسسه مـذكور پاسـخگويي بـه تقاضـاي سياسـتهاي            از سوي ديگر يكي از      .  هستند BIBBبا  
 .آموزش فني و حرفه اي در راستاي ارتقاي تبادل دانش، ايده ها و تجربيات است

  است،BIBBيكي از اهم فعاليتهاي موسسه  عضو اتحاديه اروپا مشاركت با كشورهاي  •
 با هـدف عمليـاتي   2000 با مسئوليت آموزش هاي فني و حرفه اي در سالBIBB موسسهاز زمانيكه  •

تاسيس گرديدو موضوع هـم افزايـي در        " لئوناردو داوينچي " كردن پروژه آموزشهاي فني و حرفه اي          
 از مزاياي برنامه هاي آموزشي اروپـا        BIBBدر كل   .  جايگاه خاصي به خود گرفته است      بافت همكاري 

و پروژه هاي پايلوت كه منجر به تقويت ساختار سيستم آموزش حرفه اي در آلمان مي شـود برخـوردار                    
 .مي باشد

حور قـرار   كشورهاي اروپايي و غير اروپايي بسيار توسعه يافته كه در مرحله گذر به سوي جامعه دانش م                 •
كشورهايي كه در رقابـت جهـاني سـهم عمـده اي دارنـد و بـر موضـوع                   دارند و از سوي ديگر در زمره        

ارج از   در خـ   BIBBآموزشهاي فني و حرفه اي تاكيد ويژه اي دارند عمدتا روابط تنگاتنگي با موسسه               
 .و مراكز خصوصي دارد ، غير دولتي سازمانهاي دولتي،اروپا، موسسات چند مليتي 

حوزه مهم ديگر مبحث مشاوره است كه با مشاركت كاركنان يا مـشاوران انجـام مـي شـود تـا ميـزان                        •
 .رضايتبخشي كشورهاي در حال توسعه را نسبت به پاسخگويي به نيازهاي خود ارزيابي نمايد
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وص  ميزبان تعداد كثيري از بازديدكنندگان از سرتاسر دنياست كه به كـسب اطالعـاتي در خـص              BIBBموسسه  
  . عالقمندند و طيف خدمات و فعاليتهاي آنBIBBو وظائف ، نقش سيستم آموزشهاي فني و حرفه اي آلمان

روند رو به رشد در تقاضاي بين المللي بيانگر تطابق هماهنگيهاي اقتصادي و توسعه آموزشهاي فني و حرفـه اي                    
  المللـي آمـوزش فنـي و حرفـه اي      مهارتهاي خود را مستمرا با حـوزه بـين  BIBB ، الزم به ذكر است كهاست

  : كه مي توان به مواردذيل اشاره كردمنطبق مي كند
• BIBB    به واسطه برخورداري از تجربيات بنيادين ، به كسب عنوان دفتـر همكاريهـاي               1989 در سال 

آلمان در اجراي برنامه هاي آموزشهاي فني و حرفه اي در سطح اروپا موفق گرديـده اسـت و در سـال                      
 .نست اين فعاليتهاي را رسما تحت عنوان مركز ملي آموزشي آلمان در اروپا تغيير دهد توا2000

از جمله آن دسته از پروژه هايي كـه از طـرف كميـسيون              ( با پروژ هاي اروپايي      BIBBتعامل موسسه    •
 ) سرمايه گذاري مي شوداروپايي در برنامه آموزشي فني و حرفه اي 

 ايالت در اروپاي مركزي و شرقي بـا موضـوع چـارچوب          11در اصالح   مشاوره و همكاري در ارتقا پروژه        •
 برنامه هاي آموزشي 

 پروژه هاي بين المللي با تركيه، چين، آمريكا، كره جنوبي و استراليا •
 ، OECDپروژ هايي كه به مقايسه تطبيقي پژوهشهاي بـين المللـي و مطالعـات مهمـي كـه توسـط                   •

CEDEFOPي شود مي پردازد و موسسه آموزشي اروپا اجرا م. 
، گردهماييهـاي    آموزشـهاي فنـي و حرفـه اي          ، سـمينار سياسـتهاي    اجراي مجموعـه اي از پژوهـشها       •

تخصصي، تبادل تجربيات ميان پژوهشگران و وظائف كارشناسان در كشور در حـال توسـعه و صـنعتي                  
 . بصورت كوتاه مدتشدن

،  آموزشهاي فني و حرفـه اي بـازمي گـردد          تعداد كثيري يادداشت تفاهم بين المللي كه غالبا به موضوع          •
 .اين گونه عملكردها اكثرا در حوزه فعاليتهاي بلند مدت مي گنجد

  
  :بط با سيستم آموزش فني و حرفه اي مرتBIBBخدمات مشاوره اي 

به بهبود ساختار چارچوب ، تقويت و مدرنيزه كردن سيستم آموزش فني و حرفـه               ) ظرفيت سازي ( توسعه سيستم   
تنظيم سياستهاي مربوطـه  . مي كند و آن را جز كاملي از آموزشهاي تئوري و عملي محسوب مي نمايد          كمك   اي

ساختار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي رقيب نقطه آغازين فعاليتهـا در راسـتاي تجزيـه و                  به تناسب   
ي و بهبـود كـارايي      تحليل مشترك و طراحي و تدوين استراتژي براي اصـالح سيـستم آمـوزش فنـي و حرفـه ا                   

 خدمات مشاوره اي در طراحي سيستم و در طول مراحل ساخت سيستم را به شـركا و                  BIBB. سيستم مي باشد  
  .دهدبخشهاي خصوصي ارائه مي 
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  توسعه سازماني و ظرفيت سازي
 BIBBدر ايـن راسـتا موسـسه        سيستم آموزش فني و حرفه اي با افزايش فشار در ارتقا كـارايي مواجـه اسـت                  

  :تجربيات منسجمي در طراحي و توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي منطبق با بازار كار دارد 
 برنامه  هاي پژوهش و توسعه ظرفيت سازي  •
 طراحي چارچوب معمول در راستاي كارايي سيستم آموزش فني و حرفه اي •
 فه ايجمع آوري، پيكره بندي و افزايش اطالعات و مواد آموزشي سيستم آموزش فني  و حر •
 اجراي كار و سيستم گزارش دهي                   كنترل وتوسعه  •

  
  استاندارد شغلي

توانمندي و مهارت خود را در بحث تهيه و تدوين استاندارد آموزشي متناسب با بـازار كـار                   BIBB      موسسه  
لي در قالـب برگـزاري   جامعه به اثبات رسانده و خدمات مشاوره اي نظيـر روش تهيـه و بـازنگري اسـتاندارد شـغ                  

نشستهاي تخصصي كارشناسان هر رشته ، برپـايي كارگاههـاي آموزشـي در تـسهيل روشـها و چگـونگي تهيـه                      
  .را ارائه مي دهداستاندارد شغلي 

  برنامه درسي/ استاندارد آموزشي 
سـاختار  معموال استاندارد آموزشي در خصوص اهداف يادگيري، محتواي آموزشي و بـه تناسـب آن طـول دوره و                    

آموزشي را توضيح مي دهد اين استانداردها محور اصلي آموزشهاي فني و حرفه اي از يك سو و تطابق محتوا بـا                      
 استاندراد آموزشي جديد و     47 سال به توليد     6اين موسسه در طول     . بازار كار جامعه متبوع از سوي ديگر مي باشد        

          .موفق شده است   استاندارد128بازنگري 
  ن و ارزشيابيآزمو

آزمون و اخذ ارزشيابي از كارآموزان يكي از ابزارهاي توانمند استاندارد كيفي در سيستم اعتباربخـشي آموزشـهاي                  
، روايي و كارايي آن     ، سلسله مراتب آن     آزمون   به ساختار   كارايي هر ارزشيابي   .فني و حرفه اي محسوب مي گردد      

ري و سـازماندهي آزمونهـاي شـفاف و دقيـق بـر اسـاس                در خصوص نحوه برگزا    BIBBموسسه  . بستگي دارد 
  .خدمات مشاوره اي ارائه مي دهداستاندارد نظارت كيفي 

  مربي
 در حــوزه آمــوزش مربــي فعاليتهــاي چــشمگيري را نظيــر آمــوزش بــراي كــسب مهارتهــاي BIBBموســسه 

  .ارائه مي دهداستراتژيكي، آموزشهاي مجازي و تبادل تجربيات مربيان 
  مواد آموزشي

  .اين موسسه خدمات تهيه مواد آموزشي، سيستم مالتي مدياو طراحي شبكه يادگيري را ارائه مي دهد
  مستند سازي

در چرخه فعاليتهاي هر نهاد توسعه پايگاه اطالعاتي و دسترسي به تبادل اطالعات از جايگـاه خطيـري برخـوردار                    
  .است


