طراحی و استقرار استاندارد های نظام یاددهی و یادگیری ارائه آموزش های فنی و حرفه ای الکترونیکی
امروزه آموزش و یادگیری الکترونیکی آموزش فنی و حرفهای در همه ک شورهای جهان به سرعت رو به گ سترش ا ست و هر روزه بر
تعداد کشووورهایی که این برنامه ها را به صووورا اجراری یا اختیاری ارائه می دهند افزوده میشووود .ضوورورا بکار گیری روش های
آموزش مجازی بویژه با نگاه مهارتی یکی از ویژگیهای آموزش های نوین مهارتی بوده و نیاز به الگو و اسوووتانداردهای دارد تا این
فعالیت ها با کیفیت مناسری انجام شود.
استانداردهای نظام یاددهی و یادگیری ارائه آموزش های فنی و حرفه ای الکترونیکی در ارتقای کیفیت این آموزش ها بسیار موثر
هستند.
استانداردسازی و ارتقای کیفیت برنامههای آموزش و یادگیری الکترونیکی و ارزشیابی مراکز آموزش ارایه دهنده این نوع آموزشها
یکی از رسالتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.
به طور کلی مراحل اعتراربخشی رسمی شامل طراحی و استقرار ساختار رسمی اعتراربخشی ،تدوین ،تصویب و ابالغ استانداردها،
شاخصها و معیارهای اعتراربخشی ،انجام ارزیابی درونی توسط مرا کز و تکمیل پرسشنامه های اولیه ،بازدید و جمع آوری اطالعاا از
مرا کز و تهیه گزارش ،قضاوا و تصمیم گیری در مورد وضعیت مرکز توسط یک کمیته تخصصی و در نهایت تنفیذ احکام صادره در
مراجع قانونی است که باید به صورا ادواری تکرار شده و در سرنوشت مرکز مورد بررسی تاثیرگذار باشد .از جمله حیطه های مورد
بررسی در اعتراربخشی میتوان به کیفیت عملکرد مرکز ،فعالیتها ،امور اداری ،بودجه ،امورپژوهش ،امکاناا آموزشی ،مکانیسمهای
تضمین کیفیت ،منابع و امکاناا اشاره کرد .اعتراربخشی به دو دسته عمده تقسیم میشوند .اعتراربخشی موسس های (
 ) institutionalو اعتراربخشی برنامههای آموزشی( .)programبدیهی است در ارزشیابی مرا کز آموزشی فنی و حرفه ای،
استانداردهای موسسهای (مربوط به مرا کز) و استانداردهای برنام های (مربوط به برنامههای آموزشی) به صورا توامان اهمیت دارد
و باید مد نظر قرار گیرد.
با توجه به سیاستهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،مرنی بر ارتقای کمی و کیفی آموزش و یادگیری الکترونیکی و لزوم
برنامه ریزی ،نظارا و هدایت این آموزش ها ،ساختار و استانداردهای ،اعتراربخشی آنها باید طراحی شود.
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