
  سوريه
رشـته  7دركشور سوريه متولي خاصـي نـدارد ايـن آموزشـها تنهـا بـه                  غير رسمي  آموزش

تعـداد آموزشـگاه    . خدماتي و تعدادي رشته آموزشي مهارت براي معلوالن خالصه مي شود          
 رشـته خـدماتي را ارائـه مـي دهـدواز اسـتانداردهاي       5 كـال هاي آزاد بسيار معدود بـوده و      

يفي برخوردارنـد، هـر يـك از وزارتخانـه هـا و دسـتگاهها       آموزشي و تجهيزاتي بسيار ضـع     
 علمي كاركنان خوداقدام به آمـوزش     برحسب نياز خود به نيروي كار ماهر و ارتقا توانمندي           

مي نمايند بنابراين عليرغم اينكه دولت عهده دارهزينه هاي امـوزش دركـشور مـي باشـد                 
محـور اساسـي را     10ود سـوريه    اني برامور مربوط به آموزش ندارد بـا ايـن وجـ           نظارت چند 

  :درحوزه آموزش مورد تاكيد قرار مي دهد
 تطبيق برنامه هاي اموزش رسمي با روند تكنولوژي .1

 دوره هاي تحصيلي با انعطاف بيشتر وپاسخگويي نياز هاي جهاني .2

 توسعه تكنولوژي آموزشي .3

 ساله درحوزه آموزش10ارائه برنامه  .4

ن و معلمـان واجـد شـرايط تاسـيس          اطالع رساني اموزش در آماده سازي مربيـا        .5
 مراكز آموزشي

 مربيان/تاسيس دانشكده هاي آموزشي جهت آموزش معلمان  .6

 توجه بيشتر به فنون اموزش .7

 افزايش مدت زمان دوره آموزش .8

 كنفرانس هاي اموزشي .9

  طراحي دوره ها وكتب اموزشي مطابق با آخرين پيشرفتها . 10
  :آموزش مربيان

 درقالب طرح آمـوزش تكميلـي،        اي خاص تربيت مربي   آموزش معلمان و مربيان در كالجه     
آموزش درمركز انفورماتيك، دوره هاي آموزشي كمك مربـي و معلـم، دور هـاي آمـوزش                 

  .ارتقا معلم و مربي و آموزش كادر اداري برگزار مي گردد
  
  

 ١



  
  :آموزش بزرگساالن

وادي و  ماهـه بـا هـدف رفـع بيـس         3 ماهه و پيـشرفته    6اين اموزشها دردوره هاي مقدماتي      
آشناسازي اين افراد با حرفه اي خاص درراستاي مبارزه با بيكـاري طراحـي شـده اسـت و                   
بيشتر درمناطق روستايي اجرا مي گردد اموزشـهاي منـاطق روسـتايي براسـاس نيازهـاي                

و محلي طراحي واكثرا فعاليت رشته هاي كشاورزي را تحت پوشـش قـرار مـي      منطقه اي   
  .دهد

 ٢



  تركيه
 اموزشهايي كه دراين كـشور      ، مي باشد، دركل   شورتركيه وزارت آموزش     درك متولي اموزش 

سطح اموزش رسمي و غير رسمي تقسيم مي گردد كه وزارت خانـه مـورد   2ارائه ميشود به  
، حتي مجوز فعاليت مراكز     نظر هر دو نوع آموزشها را مورد حمايت و رسيدگي قرار مي دهد            

ه به ساير نهاد ها و وزارتخانـه بـه غيـر            آموزش غير رسمي وديگر موسسات آموزشي وابست      
ازمراكز وابسته به آموزش عالي و حتي تعيين مدارك معادل براي امـوزش رسـمي و غيـر                  
رسمي دروزارت اموزش و ساير وزارتخانه ها به جز اموزش عالي به عهـده وزارت امـوزش                 

 راه دور   شايان ذكر است كه آموزش  نيروي ارتش ،آموزش روستايي و آموزش از            .مي باشد 
  .را مي توان در حيطه فعاليتهاي وزارت آموزش تركيه گنجاند

 پيش دبستاني،  دبـستاني ، راهنمـايي، دبيرسـتان           تآموزشهاي رسمي مانند ايران به صور     
وهنرستان هاي صنعتي و درنهايت ورود به آموزش عالي طراحي شـده اسـت، آموزشـهاي                

فــه اي غيــر رســمي، آمــوزش مــدارس فنــي و حر ســال،4-3با طــول دوره ،غيــر رســمي
بزرگساالن و آموزش كارآموزان را دربر مي گيرد كه به صدور گواهينامه و هـدايت شـغلي                 

 افرادي كـه درمراكـز فنـي و حرفـه اي            ،فرد به سوي دستيابي به شغلي خاص مي انجامد        
نـد، دو روز درهفتـه را بـه مباحـث تئـوري و سـه روز را در                   دوره اموزش مهارت مـي گذرا     

 اسـت و تـا پايـان دوره مهـارت آمـوزي خـود عـالوه بـر             به كار عملي مـشغول    موسسات  
معموال رشته هـاي     .حقوق رسمي،دريافتي خواهد داشت   %30برخورداري از حق بيمه معادل    

  .سال حضور پررنگتري درجامعه دارد3صنعتي و خدماتي با طول دوره 
 و رويكـرد  يـاز  ن بـا توجـه بـه     درشاخه هنرستانهاي فني و حرفه اي رشـته هـاي متعـددي             

رشته هايي كه درهنرستانها ارئه مي شود رشته         جامعه تعيين شده است      اجتماعي-اقتصادي
هاي فني، توريسم، تجارت، هتلداري، تجارت خارجي، آشپزي، دفترداري و سرمايه گـذاري       

  . گيردداخلي و خارجي را در بر مي
  
  
  

  : اهداف آموزشي
 امكان دسترسي به اموزش براي همگان .1
 ت آموزشكيفي .2
 تقويت موضوعات درسي مطابق با فن آوري جديد .3
 كاهش نرخ بيسوادي باتوجه به گسترش آموزشهاي غير رسمي .4
 بسط آموزشهاي مهارت حرفه اي درميان جوانان و بزرگساالن  .5

 ٣



 استفاده از وسايل ارتباط جمعي در كسب مهارت و كارگروهي .6
 گسترش برنامه هاي آموزش حرفه اي .7
 گسترش كيفيت آموزش  .8

  
 نحوه انتخاب پروژه هاي اموزشي دراين كشور بـه نحـوي اسـت كـه بـا                  استالزم به ذكر  

استفاده از الگو هاي آموزشي، دستيابي سريع اقتصادي و كارآفريني  بـه كـاراموز القـا مـي                   
گردد مثل ساخت و توليد اسباب بازي با اسـتفاده از مـواد زائـد توسـط دانـش آمـوزان در                      

  .مدارس و مراكز آموزشي
پروژه اي رابصورت مشترك با هـدف ايجـاد حـساسيت درمربيـان و         IMECوILOخيرا  ا

  .كادر فني و حرفه اي نسبت به كار و اشتغالزايي درتركيه دردست اجرا دارد
  

  :آموزش مربيان
ساله و دوره هاي    4و  2،3آموزش مربيان و معلمان در مراكز تربيت مربي درقالب دوره هاي            

  .ددماه برگزار مي گر10-3عملي 
  

  :ارزيابي تحصيلي
تشريحي و تستي و آزمون     (طراحي سئوال امتحاني به صورت ارزيابي و هماهنگ        .1

 )پيشرفت كار
 )تجزيه و تحليل آماري درباره هر سئوال(آزمون گروهي و انتخابي از كارآموزان .2
 آزمون موضوعي و چند بعدي .3
  .امتحانات درشرايطي استاندارد .4

  
  
  

 ۴



  صرم
سـال دارد،   15نيـروي زيـر     %34 است وحدودا    عيت خاورميانه كشور مصر ازكشورهاي پرجم   

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه نرخ رشد جمعيت و رشد نيروي كار بعد از ايران                  
 شغل ايجاد   700تا650، درمنطقه بي سابقه است، پس اين كشور بايد درسال بين            و مراكش 

داراي 2017 مراكش تـا سـال       تحقيقات نشان داده است كه كشورهاي مصر، ايران و        .نمايد
رويكرد آموزش دركشور مصر اجراي تكنولـوژي آمـوزش،          .منابع انساني بااليي خواهند بود    

احداث آزمايشگاهها درمدارس و مراكز اموزشي، افزايش استفاده از مـواد چنـد رسـانه اي،                 
ن سيستم آموزش از راه دور، مراكز تربيت مربي و معلم، تاسـيس مركـز ارزشـيابي و ازمـو                  

هاي تحصيلي ملي و دستورالعمل هاي ارزشيابي و تعيين سطح ارتقا دانش آموزان، كميتـه               
  .همكاري هاي آموزش درراستاي اصالحات و نهادينه سازي مي باشد

قرار دادن دروس عملي، نحوه نگهداري ، تعمير وسـايل و تجهيـزات در سـطوح ابتـدايي،                  
ش آموزش،تقويـت و توسـعه      تشويق بخش خصوصي و صنعت در سـرمايه گـذاري دربخـ           

خـارج از كـشور،   مهارت هاي خود آموزي و زبان خارجي با هـدف اعـزام نيـروي كـار بـه                
كاهش حجم مطالب و افزودن بر غناي مطلب، ايجاد حس تجزيه و تحليـل در كـارآموز و                  

 از جملـه اهـداف      انجام طرحهاي مطالعاتي، رابطه ميان برنامه آموزشي و تكنولوژي مـدرن          
  .زش مصر محسوب مي شودسيستم آمو

  :اهداف اصلي در آموزشهاي حرفه اي
استفاده از شيوه هاو تكنولوژي مدرن آموزشي با توجه بـه لقتـصاد مـصر در كـل                   .1

 جامعه به ويژه دربخش صنعت و با عنايت به رقابت درسطح جهاني
ايجاد فرصتهاي كاري مناسب و مطلوب درخارج از مصر براي جوانان با رويكـرد               .2

 ا بيكاريمبارزه ب
كاهش جذب كارشناسان خارجي دركارخانجـات دربخـش هـاي تعميـر و توليـد                .3

 تجهيزات، بعبارتي صنايع مادر
 جرح و تعديل درقوانين و مقررات آموزشي .4

  
  :چالشها
 TVETفقدان انجام پژوهش درحوزه اثر بخشي  .1
عدم تشويق درفراگيري مهارت و ارتقا كارآفريني، عـدم سـاماندهي كـارآموزان و          .2

 زهاش ناهماهنگآمو
عدم توجه به مشاغل خـصوصي درسياسـتهاي ملـي و اتحاديـه هـاي صـنفي و                   .3

 مجامع كارفرمايي
 فقدان استانداردهاي آموزشي و ارزشيابي مهارت .4

 ۵



 ناكارآمدي سيستم اطالع رساني ملي اموزش .5
 فقدان نياز سنجي آموزشي .6
 نقش ناهماهنگ كارآموزي ميان وزارتخانه ها .7
 اري اموزشي ازسوي دولت ها و موسساتعدم تمايل به سرمايه گذ .8
 فقدان مهارت مربيان و معلمان، روشهاي آموزشي و برنامه ريزي درسي .9

فقدان انسجام در افزايش دانش هاي نوين، ادغام مشاغل جديد و تغيير حرفـه و                . 10
 مشاغل موجود

ركود ساختار و تسهالت آموزشي و تداخل برنامه هاي آموزشي كه درنهايـت بـه                . 11
  ارامد منتهي مي شودسيستمي ناك

  
  :آموزش مربيان

 اجراي پروژه هاي آموزشي درراستاي ارتقا مربيان .1
 ارتقا توانايي كالجهاي مربيان .2
 افزايش برنامه هاو دوره هاي آموزشي  .3
 ارزشيابي عملكرد مربيان توسط مركز ملي ارزشيابي .4
 آموزش از راه دور .5
و شـيوه هـاي نـوين       ارتقا سطح فرهنگي مربيان و آشناسـازي آنـان باپـداگوژي             .6

 آموزش
اموزشـهاي  اهميت بـه تحـصيالت دانـشگاهي مربيـان، دوره هـاي كـارورزي و                 .7

 تخصصي 
 آموزشهاي چندرسانه اي، آموزش از راه دور براي ارتقا مربيان فني و حرفه اي .8
 انتشار كتاب آموزشي و كمك آموزشي .9

 اموزشاعزام مربيان و معلمان به خارج از كشور جهت آشنايي با اصول نوين  . 10
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  مالزي
اصلي ترين راهبردي كه به منظور افزايش مشاركت جوانان و بزرگساالن           در كشور مالزي،    

ازجملـه  درتوسعه ملي تعيين شده است، آمـوزش آنـان درمراكـز فنـي و حرفـه اي اسـت                    
مهمترين منابع تامين كننده و سازمانهاي دولتي مجري اين قبيل برنامه ها مـي تـوان بـه                  

زش و پرورش، وزارت منـابع انـساني، وزارت كـشاورزي، وزارت توسـعه منـاطق      وزارت امو 
  .روستايي، وزارت جوانان و ورزش مي باشد

دراين راستا به منظور افزايش مشاركت بخش خصوصي دربرنامه هاي آموزشـي، اقـداماتي              
درقالب تاسيس صندوق توسعه منابع انساني به اجرا درآمـده اسـت، اسـتانداردها و كيفيـت                 
برنامه هاي اموزشي از سوي هيات تعيين صالحيت مراكز آموزش ملي صـنعتي و تجـاري                
حفظ و تضمين مي گردد،اعضاي هيات مذكور خـود توسـط شـوراي ملـي حـوزه آمـوزش              
صنعتي تعيين و مسئوليت تهيه و تدوين استاندارد هاي تجاري و مورد استفاده برنامه هاي               

  .آموزشي را به عهده داردآموزشي، بازنگري و بهبود برنامه هاي 
مدارس فني با   آموزشهاي فني و حرفه اي مي باشد،      متولي  كه   وزارت اموزش و پرورش      در
 درسطح آموزش عالي و      و  انان را دررشته فني    ،ئه اموزشهاي پايه و فني به دانش اموزان       اار

 ياري مي بخشد، از جمله مهمتـرين اهـداف مراكـز            كسب حرفه متناسب با رشته تحصيلي     
بـه افـراد مـستعد و      ارائه اموزشهاي فني و حرفه اي و مهارت       مي توان به   موزشي مذكور ا

عالقه مند به باال بردن سطح و استاندارد نيروي كار مجرب درجهت آشنا سازي با نيازهاي                
صنعتي كشور، تامين نيروي انساني براي بخشهاي تجاري، درنظـر گـرفتن برنامـه ريـزي                

 حال و اينده، ايجاد موسـسه اي جهـت          تحوالت بخش صنعتي  دولت و نيازهاي ضروري و      
  .جذب فنون و مهارتها جهت اموزش دهي اشاره نمود

آموزش حرفه اي عمومي يا گواهينامه آموزش حرفـه اي و امـوزش             (جنبه  2درمدارس فوق 
آماده سازي دانش اموزان جهت اخذ گواهينامه مهارتهاي مالزي كه توسـط شـوراي ملـي                

مدارس حرفه اي همچنين دوره هـاي پـاره         .عطا مي گردد، مد نظر است     اموزش حرفه اي ا   
ت آموزشـي در مـالزي درنظـر        وقت تخصصي براي متصديان دوره اخذ گواهينامه صـالحي        

  .دارد
از جمله مهمترين اهداف مراكز پلي تكنيك كه نياز بازار به نيروي كار ماهر را وجه همـت                  

  :و فعاليت خود قرار داده اند عبارتند از
فراهم سازي آموزش جـامع و گـسترده بـراي دانـش آمـوزان مـدارس تكميلـي                   .1

متوسطه درجهت فراهم شدن زمينه الزم براي تحصيل آنان دررشته هاي فني و             
 مهندسي

  و باال بردن سطح مهارتهاي پايهفراهم سازي اموزشهاي فني و حرفه اي آزاد .2
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وصي سـازي   افزايش همكاري با بخش هاي خصوصي و يا دولتي از طريق خـص             .3
 تدريجي و انجام تحقيقات

  
آموزش فني حرفه اي در جهت برطرف نمودن نيازهاي جوانان فاقد شغل محروم از              مراكز  

مدرسه تاسيس گرديده است، اين مراكز كه توسط سازمانهاي دولتـي ايجـاد گرديـده، بـه                 
ن رده فراهم سازي و ارائه برنامه هاي آموزش رسمي و غير رسمي به جوانـان و بزرگـساال          

سال مبادرت مي نمايند،هدف اصلي مراكز فوق تعلـيم فنـي           40سال تا 15هاي سني باالي    
شركت كنندگان درراستاي اشتغال انان درصنايع گوناگون و يـا برخـورداري ازمـشاغل آزاد               

  :اهداف مهم مراكز مذكور رامي توان به شرح ذيل خالصه كرد.مي باشد
 از بخش صنايع كشورفراهم سازي نيروي كار ماهر بر اساس ني .1
 باال بردن مهارت هاي كارگران صنعتي درجهت مشاركت موثر دررشد ملي .2
ايجاد موقعيتي براي جوانان محروم از مدرسه از طريق مهارتهاي سيـستماتيك و              .3

 اموزشهاي حرفه اي
 دسترسي خانواده ها به دانش، مهارتها و صالحيت هاي الزم .4
  

  :عملكرد سازمانهاي متولي آموزش
جه به اينكه مالزي مانند ايران كشور جواني است دراين راستا طرح پيشرفت جوانان را               با تو 

با هدف القا ارزشهاي مثبت و فراهم سازي مهارت هاي پايه آنان به مرحله اجـرا گذاشـته                  
است، برنامه هاي آموزش مهارت هاي پايه جوانان محروم از برنامه هاي آموزشـي توسـط                

  .ي و دولتي اجرا مي گرددموسسات آموزش مهارت خصوص
انستيتو ملي آموزش مهـارت جوانـان، دررشـته هـاي مهمـان داري، هتلـداري و                .1

IT                درقالب دوره هاي اموزشي كوتاه مدت اقدام به امـوزش شـغلي جوانـان مـي
 نمايد

وزارت جوانان و وزرش مالزي عهده دار مسئوليت سرپرستي مراكز آموزشي  ارائه              .2
 درابعاد وسـيع مـي باشـد، همچنـين نـسبت بـه              دهنده آموزشهاي مهارت شغلي   

 . تاسيس مراكز آموزش حرفه اي نيز اقدام نموده است
 عالوه بر فراهم سازي آموزش مهـارت هـاي اوليـه و             وزارت توسعه مشاغل آزاد    .3

سازمان هاي خـارجي اقـدام بـه تاسـيس           با مشاركت    پايه براي جوانان روستايي،   
، الزم بـه ذكـر اسـت  آمـوزش           جندين موسسه مهـارت حرفـه اي نمـوده اسـت          
 .موسسات فوق به اخذ مدرك معتبر مي انجامد
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  :آموزش مربيان
از سـوي ديگـر     آموزش مربيان و معلمان دردانش سرا هاي تربيت مربي انجام مـي شـود،               

بخش آموزش معلمي دروزارت آموزش به ترسـيم سياسـتها و خـط مـشي هـاي آمـوزش                   
بخش اموزش معلمـان بعنـوان   . معلمان مي پردازدمعلمين، ارزيابي و تعيين سيستم گزينش   

بخشي از فعاليتهاي خود، به شناسايي حوزه هاي تخصـصي و سـطوح مهـارت هـا و نـوع                    
  .مطالب درسي مورد نياز معلمان اقدام مي كند

مـي  معلمانيكه مايل به ارتقا دانش و مهارت هاي حرفه اي خـود در حـين خـدمت باشـند                
  .پيشرفت فني و حرفه اي شركت كنندبوط و توانند در دوره هاي اموزش مر

 
  :ارزشيابي

مجمع ملي آموزشهاي فني و حرفه اي كه تحت نظارت وزارت منابع نيروي انساني مالزي               
 تحت نظارت سيستم امـوزش هـاي حرفـه اي            تاسيس شد،  1989يخ دوم مي    است در تار  

يتهـاي اساسـي    از فعال .مالزي ،مركز اعطا گواهينامه هاي مهارتي نيـز محـسوب مـي شـود             
  :مجمع به شرح ذيل مي باشد

تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت شغلي و ارتقا استاندارد ها با توجه به گذشـت                •
 زمان

 برگزاري برنامه هاي گواهينامه ملي مهارت •
 ارتقا آموزش هاي حرفه اي و مشاغل مهارت محور •
 در ارتقا توانمنديهاي آموزشي كارمندان مشاركت •
 ي و تحقيق درباره آموزش هاي مهارتيمطالعات راهبرد •

  
  

  :اهداف مجمع ملي آموزشهاي فني و حرفه اي
 اعطاي گواهينامه مهارت •
 ارئه چارچوبي براي توسعه آموزشهاي مبتني بر مهارت •
ايجاد سيستم مشاركتي در آموزش حرفه اي كـه پاسـخگوي اهـداف و نيازهـاي             •

  .دولت مالزي باشد
  :سيستم ملي اموزشهاي حرفه اي

سي  :ستم مذكور دو عنصر اصلي را در بر مي گيرد
 است5levelساختار گواهينامه كه شامل چارچوب گواهينامه ملي مهارت به  •
 روش اعتبار بخشي •
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  تايلند
در كشور تايلند، وزارت آموزش و پرورش متولي آموزشهاي رسمي و غير رسمي مي باشـد،                

رفه اي به عنوان استراتژي ملـي       اين كشور اقداماتي بعمل آورده است كه اموزش فني و ح          
  .در پيشرفتهاي اجتماعي، اقتصادي ملي اضافه گردد

نهادهاي مختلفي مانند وزارت كار، آموزش و پرورش در انجام و اجراي آموزشـهاي حرفـه                
  :اي دخيل هستند، اهداف اصلي آن عبارتند از

 ايجاد مهارت و توانايي براي شهروندان جهت درامد بيشتر .1
 مهاجرت به شهرجلوگيري از  .2
 ايجاد شغل جديد .3

  
مخاطبين اصلي اينگونه اموزشها خانواده هاي محروم، زنان خانه دار، كـارگران كـشاورزي              
مي باشند، تاكنون پروژه هايي در حوزه آموزشهاي فني و حرفه اي در اين كشور اجرا شده                 

 و بـا    معيـت است كه مي توان به، آموزش تكنيسين اشاره كرد ، اين برنامه درنقـاط كـم ج                
سال در رشته هاي مكانيك، جوشكاري، الكترونيك، حمـل و          15-25هدف اموزش جوانان    

الزم به ذكر است كه بودجه كار هاي پروژه اي را دولت و گهگاه بـا                .شد   آغاز   نقل و بنايي  
  .تبليغات مناسب تعدادي از موسسات به عهده مي گيرند

ان امكان تحصيل وجـود نـدارد، بـراي ايـن           با توجه به اينكه براي تعداد كثيري از شهروند        
دسته از افراد آموزشهاي غير رسمي در نظر گرفته شده است كه سرمايه گذاري هاي قابل                

بخش آموزشهاي غير رسمي آموزش و پـرورش  توجهي براي اين بخش منظور شده است،   
ي هسته اصلي مديريت كيفي اين نوع آموزشهااست كه هر شـهروند تايلنـدي از آموزشـها               

  .مادام العمر و متناسب با توانايي و نيازمنديهاي خود برخوردار مي گردد
سرويس هاي اموزشي براي بزرگساالن ، نظاميان و غيـر نظاميـان در حـين خـدمت مـي                   

ها چند منظوره مي باشد يعني شامل آموزش هاي پايه، ارائه آموزشهاي            ، اين آموزش    باشد
، با تمركز از طريق همه انـواع رسـانه هـاي            عمومي مهارت آموزي، آموزشهاي غير رسمي     

  .جمعي، ماهواره، مراكز آموزش شهري و روستايي است
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  امارات متحده عربي
امارات متحده عربي در طول چند سال اخير به پيشرفت هـاي قابـل تـوجهي در آمـوزش                    
دست يافته است، روزآمد كردن سياستهاي آموزشي وسـرمايه گـذاري بـر اصـول بنيـادين                
سيستم آموزش از جمله مواردي است كه ضامن جذب فارغ التحصيالن بخش آموزش بـه               
بازار كار و مشاركت در توسعه اين كشور مي باشد، وزارت خانه متبوع در سند چـشم انـداز                   

 ساله خود بر تكنولوژي اطالع رساني در كليه سطوح بسيار تاكيد نموده است به حـدي                 20
 2 دانش امـوز دبـستاني، بـراي هـر           5دبستاني، براي هر     دانش آموز پيش     10كه براي هر  

 دانش اموز مقطع دبيرستان يك دستگاه كـامپيوتر         1دانش آموز دوره راهنمايي و براي هر        
، بعالوه در اين سند بر نياز هاي اموزشي دانش امـوزان از جملـه ارتقـا                 در نظر گرفته است   

  .يد خاصي صورت پذيرفته استتاكنياز هاي خود اموزي و بر نامه هاي آموزش مستمر 
  :ساله درروند اموزش امارات متحده عربي به شرح ذيل مي باشد20اصول دورنماي 

 يارتقامهارت كار درموسسات اموزش .1
 فراهم سازي اموزش ضمن خدمت و بهره گيري از تكنولوژي نوين آموزشي .2
 بهره گيري از اطالعات روز دراموزش .3
 اجتماعافزايش حس مسئوليت پذيري در كار و  .4
 جهاد آموزشيتمايل كليه سطوح آموزش جهت مشاركت در  .5

  
  :در راستاي اجرايي شدن اصول فوق مواردي تحت عناوين ذيل اتخاذ شده است

 تهيه سند اموزش امارات بر اساس اوضاع اقتصادي، اجتماعي .1
 هدايت مسئوالن حوزه آموزش و قراردادها و مسائل فرا روي آموزش .2
 كنكاش وضعيت ، مشكالت، اهداف و آينده نگري ارزيابي داخلي آموزش،  .3

  
  :اهم سياست هاي اموزشي

افزايش همكاري ميان سيستم آموزش و ساير سيستم هاي آموزشي جهـت             .1
 توسعه پايدار

 ارتقا سطح كيفي و كمي حوزه اموزش وكار .2
تكميل و توسعه زير ساختها، ايجاد تغييـر و حركـت رو بـه رشـد در سـطوح                .3

  المللي ملي، منطقه اي و بين
آمـوزش ملـي، فنـي، دانـشگاهي و حرفـه           (ايجاد حلقه تكامل ميان آموزش       .4

 در كليه سطوح)اي
  توسعه كيفيت اموزش .5
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 روسيه

آموزش فني و حرفه اي يكي از راههاي تربيت كيفي نيروي انساني و متخصص كـشور و                  
 دو سوم    به شمار مي آيد، در حال حاضر        در اين كشور   بازاموزي جمعيت غير شاغل و بيكار     

كاركنان مشاغل در شاخه هاي اقتصادي روسيه از فارغ التحصيالن مراكز فني و حرفه اي               
  .هستند

عالوه بر نظام آموزش فني و حرفه اي دولتي تعدادي موسسه آموزش حرفه اي غير دولتي                
نيز در اين كشور فعاليت دارند، يكي از سياستهاي روسيه در خصوص آموزش فني و حرفه                

كادر مراكز آموزش فني و حرفـه اي و تاكيـد           فظ تمايل در جهت تقليل در نرخ        اي مويد ح  
اموزش فنـي و    بر برخورداري جوانان از امكانات اموزش حرفه اي است، بدين ترتيب نظام             

آموزش شهروندان بيكـار، غيـر شـاغل و مـدرنيزه كـردن آمـوزش حرفـه اي را                   حرفه اي   
  .درالويت امور خود قرا داده است

حرفه اي در كـالج هـاي فنـي و كـالج هـاي              غير دانشگاهي حرفه اي و فني و      ت  تحصيال
اين كالج هـا رابطـه زنجيـر واري از          .اموزش معلمان، اقتصاد، پزشكي و فني ارائه مي گردد        

اموزي و به منظور پيشبرد مهارتها و دانش حرفه اي دارند، طـول        كار دوره ها و برنامه هاي    
ده و هر كار اموز بعد از پايان دوره بـه كـسب مـدرك               دوره هاي اموزشي دو تا سه سال بو       

  .آموزش عالي فني و حرفه اي نائل مي شود
 سطح  3بخش مهمي از سيستم آموزش روسيه، تربيت و اموزش معلم و مربي است كه در                

اموزشي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در پلي تكنيك يا كالجهـاي تربيـت مربـي و معلـم                  
  . اجرا مي گردد
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  چين

نظام اموزشهاي فني و حرفه اي چين بـه آمـوزش در مـدارس فنـي و حرفـه اي و سـاير                       
آموزشهاي عملي فني و مقدماتي مشتمل مي گردد، آموزشهاي فني و حرفـه اي چـين در                 
سه سطح آموزشهاي مقدماتي متوسطه، تكميلي متوسطه و دوره تكميلـي آمـوزش فنـي و           

  .حرفه اي ارائه مي گردد
آموزش فني و حرفه اي عمدتا در جهـت آمـوزش كـارگران، كـشاورزان و كاركنـان                  نظام  

بخش ها در جهت احراز علوم حرفه اي پايه و مهـارت هـاي حرفـه اي طراحـي گرديـده                     
اموزش تكميلي فني و حرفه اي آموزش تكنيكـي، فنـي و حرفـه اي كـه بخـشي از                    .است

ش آمـوزان ثبـت نـامي مـدارس         دان.سال اموزش پايه را دربر مي گيرد محسوب مي شود         9
لتحصيالن مـدارس ابتـدايي و يـا جوانـاني بـا معلومـات       امتوسطه فني و حرفه اي از فارغ     

 سال است كه در جهـت نيـل بـه نيـاز       3-4انان مي باشد، دوره آموزشي اين مقطع        معادل  
هاي نيروي كارو توسعه اقتصاد روستايي، عمده مدارس تكميلي فني و حرفه اي در نواحي               

  .ستايي با اقتصاد توسعه نيافته متمركز شده استرو
در حال مدارس متوسطه فنـي و حرفـه اي در قالـب مـدارس فنـي و حرفـه اي، مـدارس                       
متوسطه تخصصي و مدارس آموزش مهارت كارگران فعاليت دارند، اموزش فنـي و حرفـه               

 متوسـطه    سال، عمدتا از فارغ التحصيالن مدارس      3 تا   2اي تكميلي با طول دوره اموزشي       
  .معمولي و مدارس متوسطه فني و حرفه اي ثبت نام بعمل مي آيد

طي سالهاي اخير، نسبت فارغ التحصيالن مدارس متوسطه فني و حرفه اي افزايش يافتـه               
و ارتباط ميان آموزشهاي فني و حرفه اي متوسطه و تكميلي بـه تـدريج اسـتحكام يافتـه                   

  :بخش عمده تقسيم مي شوند5ه موسسات آموزش فني و حرفه اي تكميلي ب.است
 كالج آموزشهاي فني و حرفه اي  .1
دوره هاي كوتاه مدت دانشگاهي فني حرفه اي با جهت كارگيري عملي بصورت              .2

 آموزشهاي محلي
ساله فني و حرفه اي عالي كه در مدارس متوسـطه تخصـصي ارائـه               5دوره هاي    .3

 مي گردد
  تخصص 130 درقالب آموزش فني و حرفه اي تكميلي آموزش عالي بزرگساالن .4
 سال آموزش عالي با تاكيد بر آموزش عملي3-2 .5

  
  :موفقيت ها و دستاوردهاي اموزش فني و حرفه اي چين

 پيشرفت سريع سطح آموزش .1
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شكل گيـري سـاختار معلمـان، اغلـب معلمـان آموزشـهاي فنـي و حرفـه اي از                     .2
مـي شـوند، تـاكنون تعـداد كثيـري از           موسسات آموزش عـالي فـارغ التحـصيل         

سسات آموزش عالي، بخش هاي ويژه و يا كالسهايي به آموزش معلمان فني             مو
و حرفه اي اختصاص داده است همزمان دولت به طراحي نظام آمـوزش معلمـان              

 كالج تكنيكي فنـي و  14تعداد فني و حرفه اي مبادرت نموده است در حال حاضر  
وزش معلمـان   حرفه اي برپايه اموزش عملي برنامه ريزي شده اند كه درحوزه آمـ            

 .فني و حرفه اي فعاليت دارند
افزايش توانايي و ارتقا سطح اموزش فنـي و حرفـه اي، طـي چنـد سـال اخيـرو                     .3

همزمان با اصالحات و گشايش درهاي چين به دنياي بيرون بر كيفيت و سـطح               
اموزش فني و حرفه اي چين به موازات تاثيرات آموزش افزوده شده اسـت البتـه                

مايشي در مدارس فني و حرفه اي را در پيشبرد توسعه كلي            طرحهاي كليدي و آز   
 .برنامه اي اموزشي نبايد از نظر دور داشت

اعمال اصالحات اموزشي در اموزشهاي فني و حرفه اي، همگامي با آموزش فني              .4
و اتخاذ روشهاي آموزشي آن در جهت ارتقـا سـطح     و حرفه اي مدرن بين المللي       

موزش فني و حرفه اي اين كشور بـه شـمار           اموزش، بخش مهمي از اصالحات آ     
مي آيد، بعبارت ديگر سيستم دوال آلمان، روشهاي آموزشي و پرورشي استراليا و             

استخدامي سازمان جهاني كار، طرح دوره هـاي مهـارتي          -كانادا، ساختار آموزشي  
جهت پرداختن به فعاليتهاي اقتصادي كوچك سازمان يونسكو بـه صـورت الگـو              

 اصالحات آموزشي فني و حرفه اي در چين مورد استفاده قرار            هايي جهت اعمال  
اكنون در ارتباط با صادرات صنعتي، صـنعت نفـت، بهداشـت عمـومي،            . مي گيرد 

تجارت، صنايع سبك صد ها مدرسه فني و حرفه اي در مناطق متعددي تاسيس              
گرديده است و تعدادبيشماري از موسسات اقتصادي بـه اجـراي طـرح آزمايـشي               

ات آموزش فني و حرفه اي بر پايه روشـهاي امـوزش خـارجي در جهـت                 اصالح
 .پيشرفت سطح آموزشي آموزش فني و حرفه اي در چين مبادرت نموده اند

در طي  گسترش سريع برنامه هاي آموزشي فني و حرفه اي در مناطق روستايي،              .5
چند سال گذشته، آموزش روستايي پيشرفت چشمگيري داشـته اسـت، پيـشرفت             

ه واسطه افزايش تعداد و ارتقا كيفيت انجام گرفتـه بـر روي آموزشـهاي               مذكور ب 
با توسعه آموزش فنـي و حرفـه اي، انجـام           .فني و حرفه اي صورت پذيرفته است      

تحقيقات بر  روي آمـوزش فنـي و حرفـه اي افـزايش يافتـه و چنديـد موسـسه                   
 .تحقيقاتي اموزش فني و حرفه اي نيز تاسيس شد
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و توسـعه امـوزش     مه هاي آموزشي به هدف مشتركي جهت اصـالح          بين المللي شدن برنا   
مدرن در جهان مبدل گرديده است طي رونـد اصـالحات در چـين ايـن كـشور بـه انجـام                      
مشاركت فعاالنه با اتحاديه بين المللي در زمينه آموزش فنـي و حرفـه اي مبـادرت نمـده                   

زش فني و حرفـه اي بـه         سال اخير دولت چين تعداد كثيري نماينده امو        20است، در طول    
 كشور توسعه يافتـه در امـر اموزشـهاي فنـي و حرفـه اي اعـزام نمـوده اسـتو                     20بيش از   

همزمان نمايندگان خارجي از بخش اموزش فني و حرفه اي را نيز مي پذيرد بـا دعـوت از                   
  .افراد با تجربه خارجي از دانش و تواناييهاي بازر آنان در اين زمينه بهره برداري مي نمايد

در زمـره   UNESCO,UNDP,ILO,UNFP.APECارتباطات با سـازمان هـاي       
  .پيشبرد اهداف دولت چين قرار دارد

عقد توافقنامه با بانك جهاني مبني بر طرح جامع اموزشـهاي فنـي و حرفـه اي درسراسـر                   
  .چين از اقدامات ارزنده اين دولت به شمار مي آيد
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  كره
 آموزش متولي آموزشهاي رسمي وهمزمـان موسـسات گونـاگوني در            در كشور كره وزارت   

آمـوزش رسـمي در مقطـع هـاي ابتـدايي،           .بخش اموزشهاي غير رسمي فعاليت مي كننـد       
 ساله كالجهـاي پلـي تكنيـك و موسـسات     2ساله دانشگاهي و 4راهنمايي، متوسطه، دوره   

  .اموزش حرفه اي خالصه مي شود
امـوزش شـعبه دانـشگاهي بـراي جوانـان و           :تنـوع اسـ   2آموزش غير رسـمي در كـره بـر        

بزرگساالني كه بهره كامل از اموزشهاي رسمي نبرده اند و نـوع دوم جهـت فـراهم اوردن                  
آموزي جهت افرادي است كه شاغلند يـا درحـال          دوره هاي آموزشي كوتاه مدت فني يا باز       

  .استخدام مي باشند
كره اداره مي شوند در واقع      موسسات آموزش حرفه اي به دو صورت دولتي و خصوصي در            

بخش توسعه منابع انساني، آموزش مهارت، كالجهاي پلي تكنيك، اتاق بازرگاني و صنعتي             
در بخش دولتي و اموزشهاي حرفه اي و مهارت زنان          كره و آژانس توسعه اشتغال معلوالن       

  .و آموزشهاي انجمن هاي صنفي وموسسات در بخش خصوصي گنجانده شده است
 آموزشـهاي قبـل از      آموزش و افزايش تعداد موسسات متـولي      راي ارتقا كيفيت    دولت كره ب  

شغل و رونق بازار كار تصميم به ارزيابي سيستم اموزشهاي فني و حرفـه اي گرفـت و بـا                    
 و در   موسسه آموزشي مبادرت نمـود    1000 ت آموزشهاي حرفه اي به ارزيابي     رويكرد مديري 

   دست يافت در موسسات اموزشي  كاهش هزينهنهايت به نتيجه افزايش كيفيت آموزشها و
صاحبان صنايع و كار فرمايان بايد درجامعه دانش محـور          دولت كره به اين نتيجه رسيد كه        

 به چنين   منطبق نمايند بنابراين بايد   بسيار خالق باشندو خود را با نوآوري ها وتغييرات روز           
ات درساختار اشتغال با توجه به      و تغيير جذب اطالعات   يادگيري  شري اجازه تا با روشهاي      ق

  .رشد جمعيت آشنا گردند
 بدليل تاكيد برتكنولوژي متوسط از قـدرت رقـابتي          OECDكره در مقايسه با كشورهاي      
باتوجه به افزايش نرخ دانشجويان در مقطـع كارشناسـي ايـن            .بسيار ناچيزي برخورداراست  

 مبارزه با اين معضل كه منجر       كشور با فقدان نيروي تكنيسين و ماهر مواجه است لذا براي          
به بيكاري فـارغ التحـصيالن شـده اسـت ارائـه آموزشـهاي فنـي و حرفـه اي درراسـتاي            
اشتغالزايي افراد مذكور الزامي شده است، بعبارت ديگر سياستهاي توسعه كمي و كم هزينه              

  .منابع انساني نيازمند تهيه و تدوين سياستهاي كيفي مي باشد
ه تكنولـوژي و حفـظ رونـد      فزايش قدرت رقابت دركره به ويژه در حـوز        در اين راستا براي ا    

تغييرات اطالعات جامعه نمونه كاربردي اموزشهاي فنـي و حرفـه اي و آموزشـهاي مـادام              
  .اجرا شدالعمربا برنامه كيفي اموزشهاي فني و حرفه اي در حفظ موقعيت جامعه 
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  :سياستهاي آموزشي 
 اي در مقطع هنرستان بـا توجـه بـه ظهـور             بازنگري در مدل هاي اموزش حرفه      .1

 .جامعه دانش محور و ايجاد تغيير در ساختار نيروي انساني صنعتي
بعبـارت  . هنرستانهاي فني و حرفه اي و تخصصي كردن سطح آموزش          حمايت از  .2

 انطباق آموزشـهاي فنـي و   ، براي حمايت از اينگونه اموزشها در كليه جوانب  ديگر
بــا اموزشــهايي كــه در كــالج هــاي حرفــه اي و حرفــه اي در مقطــع هنرســتان 

 .ضروريست ،دانشگاهها ارئه مي شود
  

وزارت اموزش و پرورش كره براي اجراي اهداف فوق طرح هاي ويژه اي را به شرح ذيـل                  
  :تهيه و تدوين نمود

ساماندهي مجدد آموزشهاي حرفـه اي درمقطـع هنرسـتان بـر اسـاس تغييـرات                 .1
 هاي حرفه ايساختار صنعت و تقاضا در آموزش 

 ايجاد مدارس هماهنگ .2
 ايجاد مدارس تخصصي .3
 ارتقا برنامه درسي مهارت هاي عمومي و حرفه اي مقدماتي .4
ارتباط تنگاتنـگ فـي مـابين هنرسـتانهاي حرفـه اي، كـالج هـاي حرفـه اي و                     .5

 و بسط فرصت هاي آموزشي دانشگاهها با رويكرد شغلي
  صنعتارتباط كالجهاي آموزش حرفه اي، دانشگاهها و بخش .6
 تاكيد بر آموزش مربيان و معلمان .7
 حمايت از اشتغال كارشناسان دررشته هاي مرتبط در قالب مربي .8
 بهبود فضاي آموزشي در مقطع متوسطه .9

تاكيد وزارت آموزش و پرورش به موسـسات آمـوزش فنـي و حرفـه اي درمـورد                   . 10
آزادي عمل در استخدام و بـه كـارگيري مربـي و معلـم، تهيـه و تـدوين برنامـه           

 درسي، اصالح سيستم اجرايي در هر مركز آموزشي
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