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 مهربانبنام خداوند بخشنده و 

 

 هدف با دانش گذاری اشتراک به و اقدامات مناسب درمورد اطلاعات آوری جمع ، مشترک تحقیق این از هدف

 مهارت توسعه و TVET های زمینه در COVID-19 گیر همه اثرات کاهش برای جهان سراسر در کشورها به کمک

 . است

 :نظرسنجی این گروه هدف

 ای مادام العمر حرفه و فنی و آموزش های های فنی و حرفه ای پایه  آموزش دهندگان ارائه 

 (آموزش و کار های وزارتخانه مانند) گذاران سیاست 

 (کارگری سازمانهای و کارفرمایان) اجتماعی شرکای 

 ردمو در اطلاعات گذاری اشتراک به و ارزیابی موقعیت تحقیق می تواند  با این طریق از شده آوری جمع اطلاعات

 ، یاجتماع شرکای ، گذاران سیاست به سایر ابزارها و ها استراتژی ، فعالیتها و اقدامات مناسب و خوب و تجربیات

 تاب افزایش تاثیر آموزش و و یادگیری روند مدیریت تأثیر همه گیری، کاهش در TVET ذینفعان سایر و مربیان

 کند. گیری  کمک همه طول در آوری

  سرکاخانم زهرا زمانی زنوز، کارشناس آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه مقاله پیش رو توسط

ش معاونت و به سفارای کشور و عضو شورای راهبری پروژه آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان 

ترجمه شده _اقای دکتر حاتم زاده _ محترم آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوروقت 

 است.

 99اردیبهشت 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

In the Name of God 

 

The purpose of this joint survey is to gather information on good practices and to allow 

knowledge sharing, with the aim of helping countries around the world mitigate the effects of 

the COVID-19 pandemic in the areas of TVET and skills development. The survey targets: 

 providers of initial and continuing technical and vocational education and training 

 policy makers (such as Ministries of Labor and Education) 

 social partners (employers and workers organizations) 

The information gathered through this survey will contribute to stocktaking and sharing 

knowledge about experiences and good practices, strategies and tools that can help other policy-

makers, social partners, trainers and other TVET stakeholders mitigate impact, manage the 

learning and training process effectively and increase resilience during the pandemic. 

The following document is translated by Ms. Zahra Zamani Zenooz , TVTO Expert and also 

BBP Iran & Germany’s Steering committee member.  
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 : آنلاین بصورت بررسی اولیه نتایج

 0202 آوریل 9 تا شده دریافت پاسخ 38 بر مروری

 هستند؟ کسانی چه تاکنون نظرسنجی پاسخگویان - اول بخش

 .دادند پاسخ آنلاین نظرسنجی به کشور 02 دهندگان پاسخ ، آوریل 9 تاریخ در

 

 

 

 

 

 

 

 

 اننمایندگ ها توسط پاسخ اما بیشترین هستند، ها سازمان از ای گسترده طیف نماینده دهندگان پاسخ اگرچه

 .است شده ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای پایه و مادام العمر دهندگان ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 TVET ارائه بر COVID-19 گیر همه بیماری فوری اثرات - دوم بخش

 دتایلن استثنای به ، اند کرده شرکت نظرسنجی این در که کشورهایی از ٪93 ، 0202 آوریل 9 تاریخ از 

 اطقمن یا ها فعالیت در برخی فقط و جزئی آن شدن بسته که موزامبیک و استرالیا ، جنوبی آفریقای ،

 .اند بسته کامل بطور را TVET مراکز و مدارس ، گیر همه شیوعتعطیلی کامل است ، بدلیل خاص 

  است گرفته قرار تأثیر تحت اندازه همان به ، کارآموزی جمله از ، کار بر مبتنی آموزش. 

 کارآموزی  ، های حضوری کلاس میزان کاهش دلیل به که دادند گزارش نیجریه از دهندگان پاسخ

 برای تعامل سطح و ندارند مراکز به مراجعه به تمایلی کارآموزان ، است یافته کاهش به شدت 

 .کم شده است بسیار ارتباطات آموزش
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سازمانهای ارائه دهنده آموزش فنی و حرفه ای پایه

سازمانهای ارائه دهنده آموزش فنی و حرفه ای مادام العمر

وزارت کار و آموزش فنی و حرفه ای

سازمانهای کار فرمایی یا تجارت و کسب و کار

بدنه مدیریت و یا تصمیم گیر و محتار آموزش ملی

مشارکت کنندگان در توسعه و خیرین

مشاورین

وزارتخانه های دولتی به غیر از وزارت کار

سایر

دهندگان چه کسانی بوده اند؟پاسخ



 
 

 دنتوا نمی مربی یا کارآموز هیچ ،قرنطینه اجباری دلیل به که دادند گزارش هند از دهندگان پاسخ 

 .بیایند مرکز به آموزش برای ، هستند محدود خانه در تا زمانی که

 
 چندین آنها ، دارند انگیزه آموزش جدید روشهای یافتن برای کارآموزان و مربیان که حالی در

 ستفادها دلیل به کارآموزان برای هزینه ، به اینترنت اتصال جمله از آنلاین آموزش با مرتبط چالش

 پذیرش مهمتر همه از و کارآموزانمورد پسند  محتوای ، پسند کاربر آموزش بسترهای ،ها داده از

 .اند کرده برجستهدر گزارش  خود  را آموزش آنلاین حالت

 برنامه در خصوصاً کارآموزان/دانش آموزان برخی انگیزه که دادند گزارش کانادا از دهندگان پاسخ 

 هستندعملی آموزشی  های کارگاه و ها آزمایشگاهمثل  بسیاری عملی های فعالیت دارای که هایی

 و لمفی ، تظاهرات ، کنفرانس ویدئو ، خواندن) تر نظری ماهیت با هایی فعالیت افزایش دلیل به  ،

 ژیاسترات سریع تغییربه خاطر  همچنین معلمان. است گرفته قرار تأثیر تحت زیادی حد تا( غیره

 فشار ، استرس ایجاد باعث خود این و اند کرده تجربه را هایی چالش ، خود آموزشی روشهای های

 .شود می زیادی اضطراب و

 مختلف و روشهای ابزارها و بکارگیری اتخاذ زمان از که دادند گزارش قرقیزستان دهندگان پاسخ 

 سؤالات و پیامها افزایش و تدریس جدید روشهایبدلیل اصول  معلمان ، دور راه از آموزش

 اند.شده  روبرو سنگین کار با ،ساعات تمام در کارآموزان/دانش آموزان

 مبتنی آموزش سئلهم مورد در یهماهنگ پاسخی هنوز که دادند گزارش استرالیا از دهندگان پاسخ 

 ، دارند کارآموز که مراکز کسب و کار از بسیاری. است نداشته وجود دور راه از آموزش برای کار بر

 .خاص های فروشگاه و آرایشگاه ، ها کارخانه ، ساز و ساخت مثال عنوان به ، کنند می کار همچنان

 کارآموزان/دانش آموزان و کارآموزان و تایید صلاحیت ارزیابی و امتحانات کشورها بیشتر TVET به 

 انداخته اند. تعویق به ، است جزئی مدرسه تعطیلی که استرالیا و تایلند در جز

 TVETارائه در COVID-19 یگیر همه پاسخ - سوم بخش

 شود؟ می سازماندهی COVID-19 شرایط در و قبل TVET چگونه ارائه 1.3

 شیوع از قبل COVID-19 ، کردند می شرکت نظرسنجی این در که کشورهایی در دور راه از آموزش 

 دوره برای دور راه از آموزش از ( اصلاً٪04) دهندگان پاسخ از نیمی تقریبا. شد نمی استفاده گسترده بطور



 
 

 ٪38 حدود فقط. کردند می استفاده آن از اوقات گاهی نیز سوم یک و کردند نمی استفاده آموزش یا ها

 .کردند می استفاده مرتب طور به یا اوقات بسیاری را آموزش از راه دور

 تدارک سازمان بر دلالت الگوها این TVET اظهار دهنده پاسخنفر  ده از نفر چهار. دارد گیری همه طول در 

 را اه آموزش تمام بودند مجبور زیرا شود نمی ارائه یا آنلاینی آفلاین یا دور راه از آموزش هیچ که داشتند

 را دور راه از کاملاًها  آموزش سوم یک که حالی در ، کنند لغو COVID-19 گیر همه بیماری دلیل به

 - شود می ارائه حدودی تا دور راه از آموزش که دادند گزارش دهندگان پاسخ از تعدادی. شود می ارائه

 .نیجریه و مصر ، تایلند ، متحده ایالات ، جنوبی آفریقای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

-نامیبیا-کاآمری-انگلستان-کانادا-سنگال-اوکراین-قرقیزستان-السالوادور-شیلی-کشورهایی که کاملا از راه دور آموزش را ارائه کرده اند:آرژانتین*

 اردن-نیجریه-فلسطین-عراق-موزامبیک-مصر-تایلند

 

 

 

 

 

 . دهند می نشان را دور راه از آفلاین یا آنلاین آموزش وجود عدم مبنی بر بسیاری دلایل دهندگان پاسخ

 :از عبارتند ها پاسخ ترین متداول

 دیجیتالی ابزارهای و تجهیزات به دسترسی عدم یا محدود دسترسی. 

 وستاییر مناطق در ویژه به شبکه به مربوط مشکلات ؛( داده های بسته جمله از) اینترنت کافینا زیرساخت. 

 ندارد وجود آنلاین مؤثر یادگیری سیستم هیچ ، آنلاین آموزشی منابع یتمحدود. 

 موسسات و شرکتها در مربیان و معلمان کافینا ظرفیت TVET معرفی و آنلاین عملیتجارب  انتقال برای 

 کافینامناسب و نا های مهارت شامل این(. آموزشی های دوره ارائه و طراحی جمله از) دور راه از آموزش

 .است دیجیتال
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مقدار درصد نحوه ارائه آموزش در طول دوره همه گیری

آموزش کامال از راه دور

بخشی از آموزش از راه دور

بدون آموزش از راه دور و ارائه آموزش رو در 
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 هب ارتباطات و اطلاعات فناوری از استفاده در آنها تواناییعدم  و فراگیران کافینا دیجیتالی های مهارت 

 شان.یادگیری مدیریت و دانش به دستیابی برای ابزاری عنوان

 را ای ویژه های دستورالعمل ، اند داده ارائه را چهره به چهره آموزش گزارش که کشورهایی از یک هیچ 

 طبق آنها اکثر ، اما ، اند دهنکر ارائه کارآموزان و معلمان/  مربیان برای ایمنی و بهداشت زمینه در

 برابر در یمحافظت اقدامات مورد در سازمان بهداشت جهانی، و دولت های توصیه و ها دستورالعمل

39COVID  اندکرده  گزارشرا .. 

 دوره ارائه نوع (٪03) ترین رایج از ترکیبی به صورت آفلاین و آنلاین دور راه از آموزش رسد می نظر به 

 آموزش که کرده اند گزارش ( همچنین٪00) دهندگان پاسخ از بسیاری. است دور راه از آموزش و ها

 ، ستانپاک ، بلیز ، بنگلادش بجز ، گیرد می صورت آنلاین آموزش عاملهای سیستم طریق از فقط اکنون

 بتاً نس تعداد. شود می استفاده آفلاین بصورت دور راه از آموزش ابزارهای از فقط آن در که اوکراین و تونس

 .ندارند موضوع این از نیز اطلاعاتی دهندگان پاسخ از بالایی

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 راه از و آنلاین آموزش های دوره در شرکت به قادر مهاجران که است شده گزارش کشورها از بسیاری در 

 برای آموزش از راه دور  های دوره که داشت اظهار گاندهند پاسخ پنجم یک ، حال این با. هستند دور

 جمهوری ، ستون ، هند ، نیجریه ، موریس ، نامیبیا ، تایلند ، بلیز ، بنگلادش) قابل استفاده نیست. مهاجران

 ( .غنا ، فیلیپین ، جامائیکا ، رنتینا ، سنگال ، کانادا ، کنگو دموکراتیک

 

 شود؟ می ارائه چگونه عملی آموزش یا ، کارآموزی محور آموزش 1.3

 یا رخ می دهد آزمایشگاهها/  کارگاههاآموزشهایی که داخل  مانند عملی مهارتهای آموزش کشورها اکثر 

 .کنند نمی ارزیابی یا و دهند نمی ارائه را کارآموزی و کار بر مبتنی آموزش

 زیکارآمو صورت به را عملی آموزش هم هنوز آنها که داشتند اظهار استرالیا و تایلند از دهندگان پاسخ 

 اجتماعی فاصله گذاری مانند احتیاطی اقدامات با این آموزش ها را اما ، دهند می ارائه چهره به چهره/ 

 .دهند می انجام ای شده محافظت های لباس و

 شود می انجام زمینه این در زیادی ابتکارات ، وجود این با: 

 ای کارآموزی ، کار بر مبتنی آموزش که کردند اعلام موریس و بنگلادش ، کانادا از دهندگان پاسخ 

 های عامل سیستم طریق از( در برخی قسمتها) آنلاین های عامل سیستم طریق از عملی یهامحتوا

 ینهمچن نیجریه. شود می چگونه انجام کار این که نیست مشخص هنوز اگرچه است شده ارائه آنلاین

 راه از کار طریق از خاصی عملی مهارتهای ، کانادا در. است آنلاین آموزشی های بسته تهیه حال در
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 و اطلاعات فناوری بخش ، تجارت ، صنعتی طراحی در مطالعه پایان های پروژه مثال عنوان به) دور

 .شود می داده آموزش( غیره و ارتباطات

 ابزار از دارند قصد که دادند گزارش شیلی از دهندگان خپا Padlet کار نتایج ارزیابی برای 

 امکان صورت در و کنند استفاده ها مهارتاجرای  هنگام ویدئو ضبط طریق از کارآموزان/دانش آموزان

 و نمودارها کارآموزان/دانش آموزان قرقیزستان در. کنند استفاده دیجیتال سازهای شبیه از نیز

 می معلمان به را آنها خود های ارزیابی برای و کنند می ترسیم (TECHNOCARDSکارتهای فنی)

 موردی مطالعات طریق از را عملی دانش معلمان ، ی خاصها برنامه از برخی برای ، کانادا در. فرستند

 .کنند می ارزیابی غیره و مسئله تحلیل ، بازی نقشروش  ،

 محتواهای برای ایجاد TVET های سازمان توسط شدهتولید  سایر منابع اضافی 1.1

 گسترش یا/  و جدید های و تکنولوژی های  آوری استقرار و گسترش فن ، جدید

 شود؟ می انجام آفلاین و آنلاین بصورت دور راه از آموزش از استفاده

 و انسانی منابع ،خود های سازمان در داشتند اظهار دهندگان پاسخ از ٪02 تقریباً ، 0202 آوریل 3 از 

 ادهاستف گسترش یا/  و جدید های آوری فن و گسترش استقرار ، جدید محتواهای ایجاد برای اضافی مالی

 .شده است ، ایجادآفلاین آنلاین و دور راه از آموزش از

 

 



 
 

 

 

 

 فرانسکنویدئو  شود می استفاده که منابعی یا ابزار ترین متداول ، آنلاین آموزش تقویت و توسعه برای 

. است یوتیوب و ها فیلم ، گفتگو های انجمن ، ها وبلاگ ، مجازی آموزش های محیط ،( Zoom مانند)

 Amadeus و STR ، Opera مانند هایی سازی شبیه از استفاده از همچنین دهندگان پاسخ از برخی

 خاص های نمونه. اند داده خبر اینستاگرام و بوک فیس مانند اجتماعی های رسانه سیستم همچنین و

 :از عبارتند دیگر
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 بهداشت و افزار نرم رشته های در کارآموزان/دانش آموزان برای که هایی برنامه و پلتفرم ها: السالوادور 

 است شده تهیه

 مؤسسات شرکتها و: مصر TVET دوره اصلاح برای خود معلمان و مربیان های توانایی توسعه و به آموزش 

 آموزش یا مشاوران کارشناسان استخدام یا اقدام به ،و دور پرداخته راه از آموزشارائه  برای رو در رو های

 نموده اند. مدت کوتاه قراردادهای طریق دور از راه از و آنلاین

 مدرسه یک: فیلیپین TVET ایجاد  کارآموزان/دانش آموزان و معلمان برای آنلاین های عامل سیستم دارای

 .کنند طراحی مجازی کلاس آن در را ها ارزیابی و ها فعالیت ، پودمان ها آن می توانند در که ،کرده است

 ارتباط های لازم و و آنلاین های کتاب خواندن ، امتحانات توانند می کارآموزان/دانش آموزان همچنین

 .دهند انجام را مربوطه

 اپلیکیشن های دارای همچنین ها عامل سیستم این google هستند. 

  افته ی گسترش یا یافته توسعه نیز آفلاین دور راه از آموزش برای منابع یا ابزارها ، نیزدر وسعت کمتری

 . است یادگیرندگان های یادداشت و خود آموز آموزش راهنماهای مانند مکتوب جدید منابع شامل که اند

 

 



 
 

 

 

 

 

است  دجدی کارآموزان/دانش آموزان برایبیشتر  آفلاین یا آنلاین طریق از آموزش از راه دور جدید بیشتر ترتیبات

 .اند کرده نام ثبت قبلا کسانی به تا نسبت 
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 تأثیر تحت های بخش و مشاغل در مهارت کمبود به رسیدگی برای تدابیری که 1.3

COVID-19 است؟ شده اتخاذ 

 ًراه دور آنلاینآموزش از  فنآوریهای یا مواد از که داشتند اظهار دهندگان پاسخ از معدودی تعداد نسبتا 

 COVID-19 گیر همه بیماری تأثیر تحت بخشهای یا مشاغل در مهارت کمبود رفع برای آفلاین یا جدید

های آموزشی  برای برنامه مجازی ، واقعیت آمریکا متحده ایالات در ، مثال عنوان به. است شده استفاده

 هتوسع برای جدید منابع از که داد نیز گزارش هند از کننده مصاحبه یک. شده است  معرفی پرستاری

 می استفاده سلامت و بهداشت با رابطه در آگاهی افزایش و بهداشتی های مراقبت به مربوط مهارتهای

 .شود

 حرکت محدودیت دلیل به آموزش جدید محتواهای ایجاد در آنها: کرد خاطرنشان غنا از پاسخ دهنده یک 

 .هستند روبرو هایی چالش با ها، داده بالای هزینه و

 TVET ارائه موانع و شده ارائه اصلی دروس 1.3

 :شد انجام بحران آغاز از شده آموخته دروس مورد در دهندگان پاسخ توسط مشاهدات از وسیعی طیف

 شود تهیه کارآموزان/دانش آموزان ی برایمختلف زبانهای در باید الکترونیکی محتوای آموزشی. 

 است مهم فتنریادگ یادگیری ، باشند آماده مستقل آموختن برای باید کارآموزان/دانش آموزان. 

 یابد توسعه بیشتریروش  تعداد در باید الکترونیکی آموزش روشهای. 

 مهم ارتباط جمعی ابزارهای جمله از آموزشتدریس و  برای متعدد ابزار و عامل سیستم چندین داشتن 

 .است

 ایجاد شود  سیستمکه ممکن است در آینده در  احتمالیحوادث  ی برای اصلاح و یا بازسازیهای برنامه

 .شود طراحی خوبی به قبل از باید

 و ارتباط   تماس است داده نشان آموزی مهارت و دور راه تجربه و پیشینه طولانیه آموزش از که همانطور

 آموزش برای دائمی ای گزینه به باید ترکیبی آموزش نیست. آموزش برای روشی تنها فیزیکی و نزدیک

 حالت از جزئی باید آنلاین یادگیری که آموزش و دیده میشود مکرر پاسخ این. شود تبدیل TVET در

 .شود عادی

 رایب همچنین آنها. باشند پذیرتر انعطاف باید ، جدید مطالبتولید محتوا و  و روشها تخاذا ایبر معلمان 

 .دارند بیشتری پشتیبانی و آموزش به نیاز کار این انجام



 
 

 است مهم کارآموزان/دانش آموزان برای هم و معلمانبرای  هم ارتباطات و اطلاعات فناوری های مهارت. 

 فناوری در گذاری سرمایه (بسترهای جمله از IT ابزارها و الکترونیکی آموزش برای )گرفته نظر در باید 

 شده رذک مکرر مشکلات از برق و اینترنت کمبود. شود برطرف اتصال هب بوطمر سائل و مشکلاتم و شود

 و است گران اینترنت به دسترسی( روستایی مناطق در و) کشورها از بسیاری در ، این بر علاوه. است

 .است کم همراه تلفن طریق از ها داده به دسترسی

 افیک الکترونیکی آموزش ، کنند تمرین ها آزمایشگاه یا کار محل در را خود مهارت توانند نمی کارآموزان 

 .نیست

 است چالش یک فقر و ، است گران الکترونیکی موزشآ. 

 ازنی که است فرایندی این. است واقعی غیر آنلاینو رو در رو  به آموزش  حضوری آموزش از سریع انتقال 

 ها شنق و شوند روز به باید ها سیستم ، بحران از پس ، بنابراین. دارد دقیق سازی آماده و ریزی برنامه به

 به توافق برسد.. و برقرار کارآموزان/دانش آموزان با ها مسئولیت و

 است دشوار زندگی و کاربین  تعادل، ایجاد  خانه در یادگیری یا تدریس هنگام. 

 دارد الکترونیکی و آموزش یادگیری در مهمی نقش انگیزه. 

 

 شود می ارائه مربیان و معلمان برایکه  حمایتی اقدامات 1.3

 علمانم برای را متنوعی پشتیبانی اقدامات ، سمینارها و ها کارگاه ، آنلاین آموزش طریق از کشورها از بسیاری 

 ارتباطات و اطلاعات فناوری های و بروز رسانی مهارت ارتقاء هدف فعالیتها با این. دهند می ارائه مربیان و

 :است شده آورده زیر در نمونه چند. است الکترونیکی آموزش مواد تهیه به کمک و مربیان و معلمان

 آموزش مدیریت سیستم یک از کشورها از برخی(LMS  ) مانندکه بصورت رایگان و در دسترس قراردارد 

Moodle "محور- شیءو  پویا یادگیری محیط "  “Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment”علمانم به ارائه منظور به که یادگیری پلت فرم یککه  – کنند می استفاده 

 ، صرم)  است شده ساخته اختصاصی یادگیری تنظیمات ایجاد برای آموزان زبان و سرپرستان ، مربیان ،

 (آمریکا متحده ایالات

 دچن طی راهنمایی و هدایت مربیان، طریق از آنلاین اجرا و برگزاری کلاسهای نحوه مورد در کشورها سایر 

 تیبانیپش اقدامات(. هند)کنند می پشتیبانیمربیان را  فناوری تیمهای و مربی استادان توسط اول جلسه

( متحده ایالات( )LMS) یادگیری مدیریت سیستم توسط فنی پشتیبانی ، ویدئویی محتوا و منابع شامل



 
 

 لمفی تولید و مونتاژ های تکنسین ، کیفیت با اینترنت ، IT آزمایشگاههای ، آنلاین ابزارهای سایر. است

 (.کانادا) مداوم فنی پشتیبانی و آوری فن ارتقاء و ،( تایلند ، مصر)

 از استفاده جهت مربیان و معلمان به شخصی توسعه مالی های کمک اعطای های برنامه ، نیجریه در 

 اروشه بهترین ارائه و دیجیتالی ابزارهای از استفاده از را خود حمایت تا شود می ارائه آنلاین های آموزش

 .دهند انجام دور راه از آموزش برای

 اپراتور ، قرقیزستان در Megacom های داده و اینترنت تمام با ماه 0 مدت به را رایگان های کارت سیم 

 .داد ارائه لیسانس معلمان کلیه به شبکه درون رایگان مکالمات و( گیگابایت 42 حداکثر) رایگان

 دکن می تشویق آنلاین های کلاس تهیه برای را ها دانشگاه و مدارس دولت که حالی در ، افغانستان در ، 

 .است اینترنت به مناسب دسترسی چالش مهمترین

 ارائه رایب آنلاین پلت فرم های از استفاده برای متخصصین از فنی پشتیبانی و مدیریت ، السالوادور در 

 شده فراهم ها نظرسنجی طریق از خود کارآموزان/دانش آموزان از بازخورد گرفتن و ارزیابی ، آموزش

 می حفظ را ها عامل سیستم به کارآموزان/دانش آموزان و معلمان برای پایدار دسترسی همچنین. است

 .کند

 معلمان توسط مربیگری های برنامه طریق از خود های شیوه و ها استراتژی تبادل برای کشورها رخیب 

 می حمایت مربیان و معلمان از ، کنند پشتیبانی خود همکاران از توانند می و دارند بیشتری تجربه که

 .کنند

 ایجاد اقداماتی جهت بلکه ، اینترنتی اتصالات و محتوا تهیه طریق از تنها نه پشتیبانی ، ماداگاسکار در 

 .شود می انجام نیز آموزشی منابع و ها دوره بیشتر چه هر ارائه برای مربیان و معلمان برای انگیزه

 سیاریب دسترسی مورد در برخی شد، می ارائه مربیان و معلمان به پشتیبانی از مختلفی انواع که حالی در 

می  ینگران ابراز است  مربیان و معلمان ضرر به اینترنت به دسترسی هزینه اینکه و مربیان و معلمان از

 .کنند

 

 
 
 
 



 
 

 فنی و حرفه ای های آموزش مدیریت یا تشویق برای نهادی اقدامات و ها سیاست 1.3

 بحران به پاسخ در العمرمادام  یا پایه

  ندا نکرده تنظیم ،آموزشهای فنی و حرفه ای به بحران پاسخ افزایش برای ای ویژه سیاست کشورها اکثر .

 .اند کرده خود آنلاینارائه آموزش  افزایش به شروع TVET دهندگان ارائه از برخی

 دارد وجود هدفمند پاسخهای از کننده دلگرم و رشد حال در های نمونه ، وجود این با. 

 همکاری با جوانان آموزش برای آنلاین دیجیتالی فرم پلت یک نیجریه در IBM توسعه و جوانان فدرال وزارت و 

 .است شده ایجاد ورزش

 است  شده ساخته متقابل پشتیبانی برای  همسال فراگیران از  ی های واتساپ گروه استفاده با ، سنگال در. 

 مدت کوتاه قراردادهای طریق ازرا   دور راه از آموزش استخدام متخصصان،  ها سازمان از تعدادی مصر در 

 .اند کرده را آغاز ، دور راه ازآموزش  به آموزشی رو در رو های دوره از انتقال زمینه  در مشاوره و کار برای

 با را آنلاین آموزش برای آمادگی لزوم ها دانشکده به رسمی طور به پرورش و آموزش وزارت ، تایلند در 

 .ه استکرد اعلام خدمات مرکزی مدیریت پشتیبانی

 اضطراری اقدام برنامه یک عالیه تحصیلات برای پرورش و آموزش وزارت ، شیلی در (Plan de Acción 

para enfrentar la contingencia )مقررات کیفیت تضمین برای اقداماتی شامل که است کرده ایجاد 

 بودجه ، دور راه از آموزش ابزار بدون مؤسسات برای Google مجموعه یادگیری پلت فرم های تهیه ،

 وزشآم برای معلمان سازی ظرفیت برای فعالیتهای مناسب انتشار و آنلاین آموزش تقویت برای اختصاصی

 .آنلاین

 ای/  و آنلاین دور راه از آموزش از استفاده برای شرکتها به کمک برای پشتیبانی 1.3

 آفلاین

 ندا کرده تدوین شرکتها در دور راه از آموزش تشویق برای خاصی تدابیر کشورها اکثر که رسد نمی نظر به .

 اهبنگ ی همه به دور راه از آموزش از استفاده برای پشتیبانی این که دادند پاسخ دهندگان پاسخ از ٪7 تنها

 .است شده ارائه ها

 از حمایت برای را هدفمندی های برنامه ، دهندگان پاسخ از ٪33 تنها که حالی در MSME  بنگاه های(

 فمندهد های طرح کانادا ، تونس ، نیجریه ، فیلیپین ، بنگلادش ، مصر در ، داده اند گزارشکوچک و متوسط(



 
 

 می استفاده الکترونیک دولت های استراتژی و ها برنامه از آنها ، موارد بعضی در. دارد قرار تدوین دست در

  بنگلادش در a2i برنامه مانند ،.کنند

 
 


