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نظام های آموزشی با حساسیت باال، فرایند آموزشی 
خود را از طریق دایر بــودن مدارس، بی وقفه دنبال 
می کننــد و فقط در مواقع اضطــراری، مانند بارش 
شــدید برف، باال بــودن میزان آالینده هــای هوا، و 
حــوادث طبیعی، بــا وقفة یک یــا دو روزه در ارائة 
آمــوزش و در نهایــت با تعطیلی مــدارس موافقت 
می کنند. اما کمتر کســی فکرش را می کرد، در قرن 
بیســت ویکم یک ویروس در اندازة نانومتری بتواند 
این چنین نظام های آموزشــی را به چالش بکشد که 
به یک باره همة ســطوح آموزشی با تعطیلی فراگیر 

مدارس مواجه شوند.
شــاید این بیان را هم زیاد شنیده باشید که: »در 
کنار همة معضالتی که این ویروس ناشــناخته برای 
نظام های آموزشــی به وجــود آورده، موجب ایجاد 
فرصت هایی هم شده اســت.« کاهش محدودیت ها 
و محرومیت ها، صرفه جویــی در زمان، از بین رفتن 
سختی طی کردن فاصلة مکانی، مدیریت هزینه ها، 
تبدیل آموزش سنتی به یادگیری سیار، و گسترش 
عدالت آموزشــی، از مهم ترین ویژگی های آموزش 
الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه های آموزش از راه 

دور است.
امــا بر همــة متخصصــان و اهالــی آموزش های 
فنی وحرفــه ای آشــکار اســت که شــرایط جدید 
همه گیــری )پاندمی(، با توجه بــه ویژگی هایی که 
نظام آموزش فنــی، حرفه ای و مهارتی دارد، موجب 
زمین گیــر شــدن این نــوع از آموزش هــا در اکثر 
رشته های فنی و مهارتی شده است. به عبارت دیگر، 
چگونه می توان متصور شــد هنرجوی رشتة فنی و 
مهارتی بدون قرار گرفتن در معرض ابزار و تجهیزات 
واقعی و انجام تکالیف کاری، بتواند شایســتگی های 

الزم را کسب کند؟

البته در بیانیه های جهانی به منظور ارائة راهکارهایی 
برای اجرای این نوع از آموزش ها، کوشش هایی شده 

است، مانند:
ـ بهره منــدی از تجارب و یافته های کشــورهای 
صاحــب ســبک در آموزش های فنــی، حرفه ای و 

مهارتی؛
ـ بهره مندی از تجارب مفید مهارت آموزی در داخل 

کشور؛
ـ اســتفاده از ظرفیت آموزش مجازی در برخی از 
رشــته های مبتنی بر فناوری رایانه ای و تعدادی از 

دروس غیرعملی؛
ـ استفاده از تجارب آموزش تراکمی مانند کارآموزی؛

و ...
ولی خوب می دانیم که هر رشتة تحصیلی ـ حرفه ای، 
در هر موقعیت یادگیری، با شرایط متفاوتی مواجه است 
و برای آن باید راهکار خاصی در نظر گرفته شود. شایان 
ذکر اســت، بهترین افرادی که در این زمینه می توانند 
راهکار مناســب ارائه دهند، هنرآموزان آن رشــته ها 
و کارکنان هنرســتان، با هم فکری شــورای مدرسه و 
آموزش وپرورش منطقه هستند. البته همة این راهکارها، 
هم راستا با رعایت پروتکل های بهداشتی توصیه شده و 
براســاس بیانیه های ستاد مبارزه با کرونا سازمان دهی 

خواهند شد.
لذا اولیــن مقالة شــمارة حاضر به ایــن موضوع 
اختصاص داده شــده اســت و از شــما هنرآموزان 
محترم، مدیران و کارشناســان گرامی آموزش های 
فنی، حرفه ای و مهارتی تقاضا می شــود، در شرایط 
شیوع کووید 19، تجارب آموزشی ارزشمند خود را 
برای اشــتراک گذاری با سایر مجریان در رشته های 
گوناگــون فنی وحرفه ای در قالــب مقاله، گزارش و 

گفت وگو به دفتر مجله ارائه نمایید.


