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آموزش فنیوحرفهای درآﻟمان
اشاره

مطالعة نظام آموزش فنیوحرفهای ســایر کشورها
به منظور اســتفاده از تجربة آنها و اراﺋة راهکارهای
اساســی برای اصالح نظام آمــوزش فنیوحرفهای،
همواره مــورد توجه پژوهشــگران و صاحبنظران
این حوزه بوده اســت .در این نوشتار نظام آموزش
فنیوحرفهای آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

نظام آموزش فنیوحرفهای دوگانه (دوال سیستم)
که برای اولین بار در کشور آلمان طراحی و اجرا شده،
شــامل کار نیمهوقت و تحصیل در کنار هم اســت.
این نظام بنیاد آموزش متوســطه را تشکیل میدهد.
در آلمان همة جوانانی که داوطلب آماده شــدن برای
یک حرفة مناسب هستند ،باید بعضی از آموزشهای
فنیوحرفهای را تا باالترین سطح ممکن دریافت کنند.
دانشآموزان در ســن شــش ســالگی وارد نظام
آموزش تماموقت اجباری میشوند .این دوره  9سال
طول میکشــد .بعد از تکمیل این دوره 70 ،درصد از
دانشآموزان وارد نظام آموزش دوگانه میشوند و بقیه
به تحصیالت نظری میپردازند .البته فارﻍالتحصیالن
دورههای فنیوحرفهای نیز میتوانند گواهینامة ورود
به دانشگاه را به دست آورند.
دانشآموزانی که وارد دوال سیستم میشوند ،یک
یا دو روز در هفته بهصورت نیمهوقت به کار مشغول
میشــوند و بقیة هفته را به کالسهای درسی خود
میروند .این کارآموزی معموالً بین دو تا سه سال طول
میکشد .در آلمان درصد دانشآموزان فنیوحرفهای
نســبت به نظری ،از  37/3درصد در سال  1950به
 68/6درصد در ســال  1986رســیده و از آن زمان

تاکنون در حدود  70درصد ثابت مانده است.
آموزش فنیوحرفهای جوانان ،چه برای مشــاغلی
که نیاز به آموزش دارند و چه برای شــاغالنی که به
تشخیص دولت محلی باید آموزش ببینند ،فقط توسط
دولت تعیین میشــود .این عمل موجب یکنواختی
اســتاندارد و تضمین کیفیت میشــود و بــازار کار
پرتحرکی را ایجاد میکند .نظام دوگانة کشور آلمان
در بیشتر کشورهای در حال توسعه متقاضی زیادی
داشته است ،زیرا به سبب آن ،موفقیت اقتصادی آلمان
با نظام ویژة توسعة منابع انسانی پیوند یافته است.
البته وجود شرایط مناسب ،از جمله نظام تحصیلی
آلمان بهعنوان مبنایی برای کارآموزی ،پایبندی جدی
کارفرمایان به تعلیم کارآموزان ،وجود شــرکتهای
پررونقی که قادرند بخش عمدة هزینهها را تقبل کنند،
و اتخاذ سیاست کام ً
ال محدودکننده در قبال مدارس
حرفهای تماموقت ،به موفقیــت نظام فنیوحرفهای
آلمان کمک شایانی کرده است.

كلیدواژهها:
مطالعة تطبیقی،
آموزش فنیوحرفهای
دوگانه ،دوال سیستم،
کارآموزی

 .۱مأموریت ،چشمانداز ،راهبرد و قوانین
آموزش فنيوحرفهاي

 éكشور آلمان سابقهای طوالني در آموزش و تربیت
فنيوحرفهاي دارد.
 éاهمیت موضوع تغییرات جمعیتي كشــور آلمان در
دهههای گذشته ،سبب كاهش وسیع نیروي كار ماهر
شده و لذا تربیت نیروي كار ماهر افزایش پیدا كرده است.
 éكشور آلمان بر ایجاد ارتباط قویتر بین نظام آموزش
دوگانة آلمان و آموزش عالي متمركز شده است.
 éبهبود تلفیق شایستگيهای پایه در مهارتآموزی
حرفهاي نیز از موضوعهای مورد توجه است.
 éســرمایهگذاری روی یادگیــري مادامالعمــر از
راهبردهاي كشور آلمان است.
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۴۱

در آلمان همة
جوانانی که داوطلب
آماده شدن برای
یک حرفة مناسب
هستند ،باید بعضی
از آموزشهای
فنیوحرفهای را
تا باالترین سطح
ممکن دریافت
کنند

 éتســهیل گذر از مدرسه به محیط كار ،بهویژه براي
معلوالن نیز از جملة این راهبردهاست.
 éراهبردهــاي یادگیري مبتني بر شایســتگي ،به
رســمیت شــناختن یادگیريهاي قبلی ،و ارتباط با
اتحادیة اروپا در این كشور در نظر گرفته شده است.
 éقوانین متعــددي براي آمــوزش فنيوحرفهاي و
مهارتآموزی در كشور آلمان وجود دارد.

 .۲نظام آموزش فنيوحرفهاي رسمي،
ﻏیررسمی و سازمان نایافته

 éساختار نظام آموزشي آلمان  3 + 6 +4است.
 éدر دورة اول متوسطه ،دانشآموزان در تمام درسها،
دورهها و مطالعات پیشحرفهای ،آشنایی با دنیای کار
را آموزش میبینند.
 éدر دورة متوسطه ،مهارتآموزی هم در نظام دوگانه
و هم در مدارس نظري وجود دارد.
 éدانشآموران ،پس از گذراندن دورة اجباري ،در سن
 15سالگي وارد دورة دوم متوسطه ميشوند.
 éدانشآموزان یكي از 13حــوزة حرفهاي موجود را
انتخاب میکنند.
 éدر نظام دوگانة آموزش فنيوحرفهاي به دانشآموزان
اجازة ورود به نظام دانشگاهی (آكادمیک) و نظري نیز
داده ميشود.
 éمهارتآمــوزی در دنیــای كار و مدارس حرفهاي
انجام ميپذیرد.
 éمهارتآمــوزی در نظام آمــوزش دوگانه انتخابی
محبوب و عمومي است.
 éبیش از دو ســوم کل دانشآمــوزان نظام آموزش
دوگانه را انتخاب ميکنند.
 éبرنامة آموزش متوسطة فنيوحرفهای دو ،سه یا پنج
سال طول میکشد که به حرفة انتخابی بستگی دارد.
 éدر نظام دوگانه ،دانشآموزان دو روز در مدرســه و
چهار روز در محیط واقعي كار حضور دارند.

 .۳متولي و مسﺌول آموزش
فنيوحرفهاي ،و تأمین منابع مالي

منابع

 .۱محمدعلــی ،محبوبــه (.)۱۳۸۸
وضعیــت موجــود آموزشهــای
فنیوحرفــهای در ایــران و برخــی
کشــورهای توســعهیافته .مرکــز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
دفتر مطالعات اجتماعی.
 .۲اســماعیلی ،مهــدی (.)۱۳۹۳
مطالعــة مقایســهای آمــوزش
فنیوحرفــهای رســمی در دورة
متوســطه در کشــورهای مختلــف
جهان.

۴۲

 éمتولي اصلي آموزش فنيوحرفهاي در كشور آلمان
دولت فدرال و دولتهاي ایالتي هستند.
 éمؤسسة «بیب» ( )BIBBبه دولت فدرال و شركتها
مشاورة فنيوحرفهاي ميدهد.
 éبراي هماهنگي بین ایالتها و دولت مركزی ،كنفرانس
«ک.ام.ک» ( )KMKبرگزار ميشود و مصوبات آن پس از
تصویب در پارلمان ایالت قابل اجرا خواهد بود.
 éمشاركت دولت ،كارفرمایان و اتحادیه بسیار زیاد است.
 éایالتها داراي كمیتة مهارتآموزي حرفهاي هستند
كه شامل كارفرمایان ،اتحادیهها و متولي اصلي كه هر
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كدام سهم برابر دارند میشوند.
 éكارفرمایان و اتحادیــه در دولت مركزي نیز نقش
مهمي در آموزش دارند.
 éتأمین منابع مالي آموزش فنيوحرفهاي آلمان بسیار
پیچیده است.
 éدر نظام دوگانه ،تأمین منابع مالي توســط ایالت و
بنگاههاي اقتصادي صورت ميپذیرد.
 éدر مدارس حرفهاي ایالت منابع مالي را تأمین ميكند.

 .۴معلمانومربیانآموزشفنيوحرفهاي

 éآموزشمعلمانارائهدهندگاندرسهاینظريوآموزش
مربیانارائهدهندگاندرسهایعمليمتفاوتاست.
 éمربیــان در كارخانهها براســاس قانــون آموزش
فنيوحرفهاي عمل ميكنند.

 .5صالحیتها ،چارچوب صالحیتها و
تضمین كیفیت

 éچارچوب صالحیتهاي آموزش در آلمان براساس
پیامدها در سال  2006تصویب شده است.
 éاین چارچوب هشت ســطح دارد كه شایستگيهاي
حرفهايوشایستگيهايفرديشخصيراشاملميشود.
 éارائهدهندگان آموزش فنيوحرفهاي متعهد ميشوند،
كیفیت دروني و بیروني را تأمین و حفظ کنند.
 éســنجش كیفیــت توســط آژانسهــاي اعطاي
گواهينامه كه خود مجوز دارند ،انجام ميشود.
 éشوراي اعتباردهی در انجمن ملي اعتباردهی ایجاد
شده است.
 éگواهينامههــا و اعتباربخشــیها داراي اعتبــار
سهساله هستند.
 éمعیارهاي تأمین منابع مالــي براي مدارس متنوع
هستند و برخي از آنها عبارتاند از :صالحیت مربیان؛
وجود نظام كنترل كیفیت؛ مشتریمداری؛ ارزشیابي
پیوسته؛ پشتیباني از مهارتآموختگان در دنیاي كار؛
همكاري با خبرگان بیروني؛ بهبود مستمر آموزش.

 .۶اصالحات ،پروژههاي اصلي و
چالشها در آموزش فنيوحرفهاي

 éپودمانهــاي صالحیت براي ورود راحتتر افراد به
مهارتآموزی طراحي شدهاند.
 éمؤسسة بیب پایگاه دادهاي از پودمانها تشكیل داده
است.
 éبراي كاهش ترك تحصیل ،برنامة مشاوره شغلي ،برنامة
جهتگیریحرفهايوپروژة«»Job Starterانجامميشود.
 éارتباط آموزش فنيوحرفهاي با آموزش عالي تقویت
ميشود.
 éقانون فرصتهاي اشــتغال در سال  2010تصویب

شده است.
 éبه منظور اجرای آموزش مستمر ،براي كارفرمایان
تسهیالت مالي در نظر گرفته شده است.

 éچالشهاي تلفیق سیاستهاي اتحادیة اروپا بخش
مهارتآموزی در كشــور آلمــان در درگاه (پورتال)
اینترنتي تهیهشده توسط مؤسسة بیب ارائه شده است.
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