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می توان  الزم  حمایت های 
توســعه کمــی و کیفی این 

آموزش ها را تضمین کرد.
بــرای نمونــه در نظــام جدید 

فنی وحرفـــــه ای،  آموزش هـــــای 
پودمان ـ  درس های مستقل که هر کدام 

معرف شغلی در دنیای کار هستند با رویکرد 
شایستگی محور ارائه می شوند. برای برخی از 

رشته ها که مشاغل آن ها در بازة زمانی خاصی در 
کشور نتیجه می دهند و بستگی به فصل های سال 
دارند، مانند رشته های امور باغی و امور زراعی، هنگام 
برداشت محصوالت کشاورزی در فصل تابستان است 
و لذا اگر زمان آموزش )ســال تحصیلی( هنرجویان 

نیروی کار ماهر محور توسعة اقتصادی کشورهاست 
و اساس آموزش های فنی وحرفه ای، تربیت نیروی کار 
ماهر است. کشورهای توسعه یافته با شناخت درستی 
که از نقش مهم آموزش های فنی وحرفه ای داشته اند، 
بــه ســرمایه گذاری در آن پرداخته انــد. ازایــن رو، 
ارائه دهنده  بزرگ ترین دســتگاه  آموزش وپــرورش 
آموزش  و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی رسمی در 
ســطح صالحیت حرفه ای موردنیاز دنیای کار است. 
دانش آموزان امروز، نیروی کار ماهر فردای کشــور 
هســتند که در عرصة اقتصاد کشــور نقش آفرینی 

می کنند.
نیازســنجی صورت گرفته در کشورها نشان دهندة 
آن اســت که بیش از 75 درصد از نیروی کار ماهر 
شاغل موجود در دنیای کار، در سطح کارگر ماهر و 

تکنیسین هستند.
با اســتقرار نظــام جدید آموزشــی، آموزش های 
فنی وحرفه ای با رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی 
در آموزش وپرورش ســیر تحولی خــود را آغاز کرد. 
اما هنــوز چالش های متعــددی در اجرای مطلوب 
ایــن آموزش ها وجود دارد که با برداشــتن موانع و 

ویکرد شایستگی محور مبتنی بر ر

مانع زدایی اجرای 
برنامه های درسی 
فنی و حرفه ای
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در پایــان خردادماه به پایان برســد، نه آموزش و نه 
ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی محقق نخواهد شد. 
انطباق ســال تحصیلی با فرایند تولید در رشته های 
کشــاورزی که خبر آن در این شماره آمده، ازجمله 
مصادیــق رفع موانع و حمایت از رشــته های بخش 
کشــاورزی است. مســلمًا با اجرایی شدن آن انتظار 

می رود کیفیت آموزش در این رشته ها ارتقا یابد.
رهبر فرزانة انقالب اســالمی در ســال های اخیر 
همواره بر توسعة رشــد اقتصادی کشور تأکید ویژه 
داشته  و برای تنظیم برنامه های ساالنه کشور بر محور 
رشد اقتصادی رهنمون هایی برای مسئوالن و مردم 
ارائه کرده  اند. امسال نیز که سال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها نام گرفته، فرصت مناســبی است که 
همة ذی نفعان آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی 

در رفع موانع و اقدامــات حمایتی از این آموزش ها 
بکوشند.

- تربیــت و جذب مؤثــر هنرآموز/ اســتادکار در 
رشته های فنی و مهارتی،

- بهبود مشــارکت در ارائــه و اجرای آموزش های 
فنی، حرفه ای و مهارتی،

- احیا و توسعة هنرستان های جوار،
- توسعه و بهبود فضا و تجهیزات،

- اصالح قوانین استخدامی نیروی کار ماهر،
- به رسمیت شناختن مسیر توسعة حرفه ای،

- و توسعة رشته های موردنیاز کشور،
از جمله مواردی هستند که رفع موانع در آن ها و در 
نظر گرفتن حمایت های الزم، در ارتقای آموزش های 

فنی، حرفه ای و مهارتی مؤثر است.
این مجلــه آمادگی دارد با دریافت نظرات شــما 
عزیزان، حاصل تجربیات ارزشمندی را که در اجرای 
آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی داشــته اید، در 
قالب مقاله، گفت وگو، خبر و ... مهیای چاپ ســازد 
و نظرات شــما را دربارة موانع پیش روی توســعة 
آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و پیشنهادهای 
مؤثرتان در جهت پشــتیبانی از ایــن آموزش ها را 

منعکس کند.
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