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کلیدواژه ها: 
مطالعة تطبیقی، آموزش 

فنی وحرفه ای فیلیپین، 
تربیت و سنجش مبتنی 

بر شایستگی، مهارت های 
سبز

اشاره
مطالعة نظام آموزش های فنی وحرفه ای سایر کشورها 
به منظور اســتفاده از تجربة آن ها و ارائة راهکارهای 
نظام آموزش های فنی وحرفه ای  برای اصالح  اساسی 
ایران،  همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران 
این حوزه بوده است. در این شماره نظام آموزش های 

فنی وحرفه ای در فیلیپین را بررسی می کنیم. 

فیلیپین کشــوری در جنوب شــرقی آسیا است. 
یکــی از مهم ترین چالش های توســعه در فیلیپین 
آماده سازی جوانان )15 تا 24 ساله( برای دنیای کار 
است. این کشور هنوز با تحصیالت کم، ترک تحصیل 

زیاد و بی کاری، به ویژه بین جوانان روبه روست. 
در کشور فیلیپین، »نهاد توسعة مهارت و آموزش« 
آمــوزش  مؤسســه های  برنامه هــای   1)TESDA(
فنی وحرفه ای را تنظیم و تأییــد می کند. به عالوه، 
با اجرای اســتانداردهای »برنامة درســی مبتنی بر 
و  آموزشــی  آیین نامه های   ،2)CBT( شایســتگی« 
ارزیابی و صدور گواهی نامه، اطمینان از کیفیت باالی 
»آموزش های فنی وحرفه ای« )TVET(3 را در سراسر 
کشــور فراهم می کند. با تغییر رویکرد اخیر کشور 
به آموزش اجباری ۱۲ پایــه )K-12(، آموزش های 
فنی وحرفه ای در دبیرســتان های بزرگ ساالن ادغام 
شــد تا فارغ التحصیالن دبیرســتانی با مهارت های 
قابل اســتفاده را تربیت کند. کســانی کــه بعد از 
دبیرستان ترجیح می دهند وارد آموزش عالی نشوند، 
معمواًل آموزش های فنی وحرفــه ای را برای دریافت 
»گواهی نامة ملی« )NC(4 از نهاد توســعة مهارت و 
آموزش انتخاب می کنند. گواهی نامة ملی به عنوان 
مدرک اشــتغال در سطح کشــور به خوبی شناخته 
شده است و غالبًا هنگام استخدام کارگران ماهر در 
داخل و خارج از کشور مورد نیاز است، اما برای ورود 

مستقیم به آموزش عالی قابل استفاده نیست. 
شاخص های آموزش فنی وحرفه ای کشور فیلیپین 
تا سال 2015 که توسط مركز آموزش فني و حرفه ای 
»یونسكو« )یونیوك( پس از انجام فرایند اعتباربخشی 

منتشر شده اند، عبارت اند از:

1.  مأموریت، چشــم انداز، راهبرد و قوانین 
آموزش فني و حرفه ای

● طرح توسعة مهارت و آموزش فني از سال 2011 
تا 2016 به اجرا درآمد و یك دوره فعالیت ذی نفعان 

مرتبط با آموزش و تربیت فني و حرفه ای بود.
● این طرح بر مبناي توســعة مخصوص فیلیپین 

تدوین شده است.
● تمركز این طرح بر ایجاد نظام تضمین كیفیت 

در آموزش های فني و حرفه ای است. 
● حاصل اجرای این طرح، تربیت نیروي كار ماهر 

برای قرن 21 است.
● اهــداف این طرح شــامل افزایش مشــاركت در 
مهارت آموزی، بهبود تناسب و پاسخ گویي مهارت آموزی، 

و دستیابي به مدیریت مؤثر مهارت آموزی است. 
●  راهبردهــاي تحقق این اهــداف عبارت اند از: 
دسترسي بیشــتر به برنامة مهارت آموزی و توسعة 
هر چه بیشتر آن، به کارگیری دقت در هدف گذاری 
مشــتریان و افراد جویاي مهارت، پیگیري همكاري 
دائم و مثبت، تشــویق صنعــت و كارفرمایان براي 
مشــاركت، ارتقای  فرایند ارائة خدمت، بسیج منابع 

با كیفیت، و تحقق توسعة پایدار.
● »قانون آموزش« مصوب سال 1982 همة انواع 

و سطوح آموزشي را شامل می شود.
● »قانون توســعة مهــارت و آمــوزش فني« در 
ســال 1994 تصویب شــد. »نهاد توسعة مهارت و 
آموزش« )TESDA( بر اساس همین قانون تأسیس 
شد. این قانون همکاری های بین ذی نفعان آموزش 

فني و حرفه ای را تسهیل می کند. 
● دستور اجرایي رئیس جمهور براي رسمي کردن 
»چارچــوب صالحیت های فیلیپیــن« )PQF(5 به 
منظور به رسمیت شناختن انواع صالحیت ها و دیگر 

موارد، در سال 2012 صادر شد.

2.  نظــام آموزش فني و حرفه ای رســمي، 
غیررسمی و سازمان نایافته

● ســاختار نظام آموزشي فیلیپین 6+6 )2+4+6( 

معصومه حقیقت پژوه مطلق
کارشناسی ارشد مطالعات برنامة درسی

آموزش فنی وحرفه ای در فیلیپین
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است: شــش سال ابتدایي و شش سال متوسطه. یک ســال نیز به صورت پیش از 
دبستان در نظر گرفته می شود.

●  برنامه های آموزش فني و حرفه ای شامل آموزش متوسطه )دو سال( و آموزش 
عالي می شود.

● چهار روش ارائه در آموزش فني و حرفه ای وجود دارد:
è مركز- محور

è جامعه- محور
è بنگاه - محور

è نظام یادگیري جایگزین

3. متولي و مسئول آموزش فني و حرفه ای، تضمین منابع مالي
●»نهاد توســعة مهارت ها و آموزش فني« مدیریــت و نظارت بر نظام آموزش و 

تربیت فنی و حرفه ای در فیلیپین را بر عهده دارد.
● این نهاد به ذی نفعان فني و حرفه ای خدمات مشاوره ای می دهد و وظیفة تدوین 
اســتانداردهای كیفیت آموزش و بسیج نیروها در آموزش فني و حرفه ای را بر عهده 

دارد.
● تعهدات نهاد توسعة مهارت ها و آموزش فنی شامل موارد زیر می شود:

è تلفیق، هماهنگي و پایش برنامه های توسعة مهارت ها؛
è نوسازي تالش ها برای ارتقا و توسعة نیروي كار با سطح مهارت میاني؛

è تأیید استانداردها و آزمون مهارت؛
è توسعة نظام اعتباردهي براي مؤسســه های تربیت نیروي كار با سطح مهارت 

میاني؛
è تأمین منابع مالي برنامه ها و پروژه های فني و حرفه ای؛

è كمك به برنامه های تربیت مربي.

● نهاد توســعة مهارت ها و آموزش فنی بر 4540 مركز مهارت آموزی و مدارس 
فني و حرفه ای در بخش های عمومي و خصوصي نظارت می کند.

● از تعداد كل مؤسســه های آموزش فني و حرفه ای کشــور، 10 درصد به بخش 
عمومي و 90 درصد به بخش خصوصي تعلق دارند. 

● تأمین منابع مالي توســط بخش عمومي و بخش خصوصي انجام می شود. در 
سال 2010، ۴۶/۵ درصد از منابع مالی توسط بخش عمومي و ۵۳/۵ درصد توسط 

بخش خصوصي تأمین شد. 
● تأمین منابع مالي عمومي توســط نهاد توسعة مهارت ها و آموزش فنی، دولت 

محلي، وزارت داخلي، وزارت كشور و وزارت رفاه و امور اجتماعي انجام می پذیرد.
● منابع خصوصي نیز به وســیلة شهریة متربیان، شرکت هایی كه در كارآموزي 

سرمایه گذاری کرده اند و سازمان های مردم نهاد تأمین می شود. 

 4. معلمان و مربیان آموزش فني وحرفه ای
● نهــاد توســعة مهارت ها و آموزش فنــی برنامة صالحیت مربیــان و ارزیابان 

فني و حرفه ای را در سال 2006 تصویب كرد.
● ایــن برنامه، مهارت آموزی مداوم را براي مربیان فني و حرفه ای به منظور بهبود 

آموزش و تربیت فني و حرفه ای مبتني بر فناوري بر عهده دارد.
● سطوح مربیان و ارزیابان فني و حرفه ای عبارت اند از:

è سطح 1. مربیان و ارزیابان؛ 
توســعه دهندگان  و  طراحــان   .2 ســطح   è

مهارت آموزی؛
è سطح 3. ناظران و سرمربیان مهارت آموزی؛

è سطح 4. مربي ارشد مهارت آموزی.

● برنامة تربیــت مربي با همكاري نهاد توســعة 
مهارت ها و آموزش فنی، بنیاد بین المللی تماســك6 

و مؤسسة آموزش فني انجام می پذیرد.
● این برنامه روي مهارت هــای تربیتي مطابق با 

چارچوب صالحیت مربیان تأکید دارد.

5. صالحیت هــا، چارچــوب صالحیت ها و 
تضمین كیفیت

● در ســال 2012، »چارچــوب صالحیت هــای 
فیلیپین« )PQF(، براي ترویج نوآوري و پاسخ گویي 
به كل نظام آموزش و مهارت تدوین  شد. )شکل 1(
●  چارچوب صالحیت ها یك نظام كاربردي براي 
انتقــال اعتبار و انتقال میــان آموزش فني، آموزش 

پایه، آموزش عالي و توسعة مهارت است.
● چارچـــوب صالحیت ها داراي هشــت سطح 
اســت. در سطـــح 1 تمركز بر کار دســتی، و در 
سطح هـــشت  فعالـیت در سـطح دكـترا در نظر 

گرفته شـده است.
● بــراي گرفتن گواهی صالحیت ها، دانش آموزان از 
طریق مشاهده، پرسش شفاهي، آزمون كتبي، كارپوشه، 

گزارش فرد سوم و پروژة كاري آزمون می شوند.
●  نظام گواهي نامه و صالحیت هاي فني و حرفه ای 
در فیلیپیــن نظامی براي اطمینان از به رســمیت 
شــناختن و شناساندن شایســتگی های کسب شده 

براي سطوح میاني مهارت است.
● این نظام بــراي یکپارچگی چارچوب صالحیت 
فني وحرفه ای به منظور ســنجش شایســتگي و به 

رسمیت شناختن یادگیري قبلي ایجاد شده است.
● نهاد توســعة مهارت ها و آموزش فنی در ســال 
1998، برنامة یكپارچة نظام اعتباردهی و ثبت را در 

آموزش فني و حرفه ای  مستقر كرد.
● ثبــت برنامه هــای فني و حرفــه ای بر اســاس 
اســتانداردهاي طراحــي برنامــه، صالحیت معلم، 

امكانات، تجهیزات و ابزارها انجام می گیرد.
● مقررات مهارت آموزی با مشورت رهبران صنعت 
و اعالم توســط نهاد توسعة مهارت ها و آموزش فنی 

تدوین می شود. 
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● نظام آمــوزش و تربیت فني و حرفه ای مبتني بر 
شایستگي شامل اصول زیر می شود:

è مهارت آموزی براســاس برنامة درسي مبتني بر 
استانداردهاي شایستگي انجام می شود.

è یادگیري در قالب ساختار پودماني است.
è مهارت آموزی انفرادي و خودگام است.

è مهارت آموزی مبتني بر كار است و اجرا می شود. 
è مــواد آموزشــي مســتقیمًا با اســتانداردهاي 
شایستگي و پودمان هاي برنامة درسي ارتباط دارند.

è مهارت آموزی هم حیــن كار و هم خارج از كار 
صورت می گیرد. 

è مهارت آموزی اجــازة ورود و خروج چندگانه را 
می دهد.

è سنجش براساس شواهد عملكرد كار و سازگار با 
استانداردهاي صنعت است.

è برنامه های مهارت آموزی تأییدشده  دارای اعتبار 
ملي هستند. 

● نظــام اعطاي گواهي نامه و ســنجش مبتني بر 
شایستگي:

è نظام اعطاي گواهي نامه و ســنجش شایستگي 
ســتون اصلي مســئولیت نهاد توســعة مهارت ها و 
آموزش فنی محســوب می شود  كه از ضرورت های 

تضمین كیفیت است.
è این نظام از شایستگي مهارت آموختگان مطابق با 
استانداردهاي مورد نیاز بازار كار اطمینان حاصل می کند.

è دستیابي به همة شایستگی ها در یك صالحیت و كسب گواهي نامه، تضمین کنندة 
صالحیت كارگر است.

6. اصالحات، پروژه های اصلي و چالش ها در آموزش فني و حرفه ای
● سومین دورة طرح توسعة مهارت و آموزش فني در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ 
به اجرا درآمد و مسیرهاي جدیدی براي آموزش فني و حرفه ای به وجود آورد كه بر 

راهبردهاي نوآورانه براي هدایت بخش اعظمي از فعاالن فني و حرفه ای تأکید دارد.
● ایــن راهبردها بیانگــر نیازمندی های اقتصاد آینده هســتند كه یكي از آن ها 

مشاغل سبز است. 
● به منظور پشــتیاني از طرح مهارت های ســبز در آموزش های فني و حرفه ای، 

فعالیت زیر انجام گرفته اند: 
è تدوین مقررات جدید و بازبیني به منظور توسعة پایدار و تأمین مشاغل سبز؛

è ظرفیت سازی در مربیان برای اجراي برنامه های مهارت های سبز؛
è تقویــت همكاري محلي و بین المللــی در طراحي، اجــرا و پایش برنامه های 

مهارت های سبز.
● بیشترین  چالش مربوط به موضوع كیفیت پایین تجهیزات و تناسب بازار كار است.

● از دیگر چالش ها می توان به موارد زیر اشاره كرد:
è كمبود مراكز مهارت آموزی براي جامعة محلي؛
è تفاوت در كیفیت مربیان فني و حرفه ای مناطق؛

è محدودیت بازار كار در جذب مهارت آموختگان مرتبط؛
è كیفیت پاییــن آموزش های فني و حرفــه ای به ویژه در آموزش مدرســه ای و 

برنامه های ارائه شده در مدارس خصوصي؛ 
è منزلت پایین آموزش های فني و حرفه ای؛

è تراكم باالي ترك تحصیل کنندگان از آموزش فني و حرفه ای مدرســه ای به ویژه 
در مدارس خصوصي.
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شکل 1. چارچوب صالحیت های فیلیپین


