تربيت فناورانه ،آري ،تربيت فني
و حرفهاي ؟؟؟؟
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جناب آاقي دکتر ود ر مدي
* روز سهشنبه مورخ  1400/08/18ساعت 14:15-14:45

عضو هيأت علمي دااگشنه رتبيت مدرس

خالصه:
با نگاهي به چيستي «تربيت فناورانه» ،ميتوان چنين نتيجه گرفت که الزم است مدارس در عصر جدید کارکردي با توجه به
تربيت فناورانه و کارآفریني داشته باشند تا به نهادي غير اجتماعي ) (asocialو در صورت استمرار به نهادي ضد
اجتماعي )(anti-socialتبدیل نشوند .چرا که سرنوشت چنين نهادهایي چيزي جز حذف از ساحت جامعه و اضمحالل نيست.
مدرسه را باید با فعال کردن ظرفيت پرورش «خرد تکنولوژیک» یا بستر سازي براي تحقق «سواد تکنولوژیک» از وضعيت نيمه
جان کنوني نجات داد و به آن حياتي دوباره بخشيد .در واقع مفهوم  Reschoolingدر مقابل  .Deschoolingاز نگاه دیگر،
با توجه به وجه سلبي این گزاره ،بر خالف باور رایج نزد سياستگذاران ،باید گفت که شایسته است آموزشهاي فني و حرفهاي
از ساحت آموزش و پرورش حذف شود و به یک نهاد ملي ،فراگير و تخصصي مانند سازمان آموزش فني و حرفهاي واگذار گردد.
یعني با در نظر گرفتن نقش آموزش و پرورش در تربيت عمومي و حرکت به سمت «کارآفریني فناورانه» که یک ساحت تعليم
و تربيت عمومي محسوب ميشود و در سند تحول بنيادین هم تحت عنوان «تربيت حرفه اي -اقتصادي» از آن یاد شده است؛
بنابراین ،شایسته است که تربيت شغلي ،بخاطر تخصصي بودن از دستور کار نظام آموزش و پرورش حذف شود .این اتفاق ،در
چارچوب تز یا مفهوم «تخصصگرائي نرم» رخ خواهد داد که در برنامه همایش شرح داده خواهد شد.

همسويي خدمات شغلي و آموزش
عالي در استراليا

* روز سهشنبه مورخ  1400/08/18ساعت 15:00-16:00

جناب آاقي دکتر پيتر مکايلوين
عضو هيأت علمي دااگشنه کویيتزلند استراليا

خالصه:
از آنجا که فارغ التحصيالن دانشگاهي به طور فزاینده اي با بازار کار و محيط هاي کاري چالش برانگيز روبرو
هستند ،دانشگاه ها براي کمک به دانشجویان جهت رشد ميزان اشتغال فارغ التحصيالن خود در اولویت
ميباشند .از آنجایي که خدمات شغلي دانشگاهي و متخصصان رشد شغلي در مؤسسات ،به ميزان زیادي تحت
تأثير تغيير رویکردهاي استراتژیک و عملياتي براي ارائه فرصتهاي شغلي قرار دارند ،در این بحث ،ما از
طریق تجزیه و تحليل سه منبع داده ،از جمله برنامه صالحيت هاي رشد شغلي در دانشگاه ،شرایط اشتغال و
نيز مشاغل قابل تبليغ در استراليا در چهار سال گذشته ،به همراه گروههاي متمرکزي از متخصصان شغلي،
مفاهيم فعلي اشتغال را مورد بررسي قرار ميدهيم .همچنين ،تطابق شایستگيهاي پيشرفت شغلي را با کار
متخصصان رشد شغلي در دانشگاهها ارزیابي مينمایيم و فرصتهاي پيشروي آینده را جهت کمک به
دانشجویان شناسایي و معرفي ميکنيم.

فرصت طاليي تربيت اشتغال پذيري
در دانشجويان

جناب آاقي دکتر محمدرضا عابدي
* روز چهارشنبه مورخ  1400/08/19ساعت 13:35-13:55

عضو هيأت علمي دااگشنه اصفهان

خالصه:
اشتغال پذیري سازه اي قابل تربيت است .تربيت ،یعني ایجاد فرصت براي شکوفایي .برخي از افراد واجد اشتغال
پذیري هستند ولي برخي دیگر ،نياز به ایجاد این سازه در خود ميباشند .بهترین زمان براي اشتغال پذیري ،دوران
دانشجویي است .حال سؤال این است که براي تربيت اشتغال پذیري چه باید کرد؟

اشتغال مشاوران در جهان

* روزچهارشنبه مورخ  1400/08/19ساعت 14:00-15:00

جناب آاقي دکترنيشا کلي
عض نج
ل
م
ل
م
ل
م
و ا ن نيب ا ي شاوره

خالصه:
حلقۀ جهاني مشاوران با امکانات بي پایان براي ارتباط و یادگيري در حال گسترش است .انقالب دیجيتالي،
پيشرفت سریع فناوري و فراگير شدن رسانههاي اجتماعي همگي توانایي ارتباط و همکاري ما را افزایش داده
است .با استفاده از تجربيات و تحقيقات سراسر جهان ،این ارائه درصدد معرفي انجمن بين المللي مشاوره )(IAC
گذشته  ،حال و آینده  -براي توسعه حرفۀ مشاوره در سراسر جهان و با شعار «دنيایي با مشاوره در دسترسبراي همه» است .در بيشتر کشورها  ،مشاوره براي سياست گذاران و مراقبت هاي بهداشتي و سالمت ناموجود یا
از اولویت کمي برخوردار است .عدم وجود قانون مشاوره و تنوع در آموزش و شایستگي هاي افراد همه بر مشکالت
مشاوران مي افزاید .حال سؤال این است که مشاوران و انجمن ها چگونه مي توانند به چالش هاي زمان خود و
فرهنگي که در آن زندگي مي کنند ،پاسخ دهند؟ در این سخنراني سعي خواهد شد با توجه به نمونههایي از
فرهنگهاي مختلف به این سؤال پاسخ داده شود.

از برنامه درسي دانش افزا تا
برنامه درسي شايستگي پرور

* روز سه شنبه مورخ  1400/08/25ساعت 13:35-13:55

جناب آاقي دکترمرتضي کرمي
عضو هيأت علمي دااگشنه فردوسي مشهد

خالصه:
افزایش توان اشتغال پذیري دانشجویان در راستاي ارتقاء مسئوليت پذیري اجتماعي دانشگاه ها یکي از موضوعاتي
است که در سال هاي اخير به دغدغه جاري دانشگاه ها تبدیل شده است .آنچه امروز بهعنوان مسئله ،تحت عنوان
بيکاري دانشآموختگان دانشگاهي و یا نابسندگي کيفي آنها براي احراز مشاغل خودنمایي ميکند را در وهله نخست
بایستي در کيفيت برنامه درسي دانشگاهي از منظر اشتغال پذیري جست .در مقاله حاضر ضمن نقد وضعيت جاري
نظام برنامه درسي که مانع از تحقق این رسالت مهم مي شود به الزامات برنامه درسي براي برون رفت از این وضعيت
پرداخته مي شود .در ادامه چارچوب نظري گنجاندن اشتغال پذیري در برنامه درسي دانشگاهي مورد بحث قرار مي
گيرد که اتخاذ رویکرد برنامه درسي مبتني بر پيامد ،محيط یادگيري تکليف محور ،تلفيق آموزش کالس درس و محيط
کار و فعاليت هاي فوق برنامه درسي مهمترین ابعاد آن مي باشند .ارائه مدل بهينه جهت تلفيق نظر و عمل در برنامه
درسي از جمله مهمترین موضوعات در این زمينه مورد بحث قرار مي گيرد .سپس چالش هاي کاربست این رویکرد در
نظام آموزش دانشگاهي کشور نظير نبود رابطه منسجم دانشگاهها با جامعه بهویژه ضابطه گذاران بازارکار در مقام

تدوین و اجراي برنامه هاي درسي مورد بحث قرار گرفته و در پایان راه کارهایي عملي جهت ارتقاء اشتغال پذیري در
برنامه هاي درسي دانشگاهي ارائه مي گردد.

بالندگي مسيرشغلي در بحران

* روز سه شنبه مورخ  1400/08/25ساعت 15:35-16:00

جناب آاقي دکترويليام بورگن
عضو هيأت علمي دااگشنه ربیتيش کلمبيا

خالصه:
در بسياري از کشورها  ،تعداد زیادي از افراد در طول زندگي شغلي خود مجبورند برنامهها و تصميمات شغلي
خود را با عدم قطعيت و اما و اگرها اتخاذ کنند .دکتر بورگن در سخنراني خود ،با توجه به نتایج پژوهشهاي
خود در خصوص رفتارهاي افرادي که بخاطر شرایط بحراني بيکار شدهاند و نيز فارغ التحصيالن دانشگاهي که
زندگي آنها تحت تأثير  COVID-19قرار گرفته است ،توصيههایي در جهت بالندگي مسيرشغلي در راستاي
به دست آوردن و حفظ قدرت مقابله و انعطافپذیري در دریاي تغييرات و بحرانهاي تجربه شده به مشاوران
و سایر متخصصان ارائه ميدهند.

مفهوم پردازي اشتغال پذيري

* روز چهارشنبه مورخ  1400/08/26ساعت 13:35-14:00

سرکار خانم دکتر رپيسا نيلفروشان
عضو هيأت علمي دااگشنه اصفهان

خالصه:
اشتغال پذیري که متمایز از اشتغال زایي ،اشتغال و کارآفریني است مفهومي مي باشد که در رشته هاي مختلف
از جمله مدیریت ،علوم تربيتي ،روان شناسي و مشاوره شغلي مورد توجه قرار گرفته است .از نگاه روان شناسي
و مشاوره شغلي ،اشتغال پذیري در سطح فردي و با رویکردهاي مبتني بر شایستگي ،گرایشهاي فردي و ادراک
شده د ر نظر گرفته شده است .یکپارچه سازي این رویکردها مي تواند به درکي از فرایند اشتغال پذیري منجر
شود .با توجه به ضرورت پرورش دانشجویان اشتغال پذیر براي دنياي بي ثبات شغلي امروز و چشم انداز
دانشگاه هاي جامعه محور ،نکته اساسي این است که چگونه مي توان اشتغال پذیري را در برنامه هاي درسي
گنجاند .به هر رو ،لزوم تغيير و تحوالتي در آموزش رشته هاي مختلف به چشم مي خورد تا عامليت و انطباق
پذیري دانشجویان افزایش یافته و بتوانند براي دنياي پر آشوب شغلي آماده شده و پيچيدگي هاي آن را درک
کنند.

دانشگاههاي علوم کاربردي آلمان :يک
مدل بسيار عملي جهت اشتغالپذيري

* روز چهارشنبه مورخ  1400/08/26ساعت 14:00-15:00

جناب آاقي دکتر کريم خاکزار
رئيس دااگشنه فولدا آلمان

خالصه:
دانشگاههاي علوم کاربردي آلمان ( ،)UASاساس اصلي آموزش مبتني بر عمل ،تحقيقات کاربردي و انتقال دانش و
فناوري بصورت عملي در سيستم آموزش عالي آلمان هستند .دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاهها ،در همکاري با
شرکتها ،سازمانها و مؤسسات تحقيقاتي ،بر ایجاد راه حلهاي ابتکاري براي رفع نيازهاي جامعه و نيز مقابله با چالشهاي
عمده اجتماعي و فني سالهاي آینده مانند آب و هوا ،انرژي ،بهداشت ،مراقبت و عدالت اجتماعي تمرکز دارند .حل مسأله،
برنامۀ کاربردي ،نحوۀ مشارکت ،دیجيتالي شدن و ارتباط عالي این دانشگاهها با شرکتها و موسسات کوچک و متوسط
در بخشهاي اجتماعي ،آموزشي و بهداشتي ،آنها را به یک بازیگر ضروري در آلمان تبدیل کرده است .داشتن چشم انداز
پژوهشي و برنامههاي تحصيلي دووجهي ،یکي دیگر از ویژگي هاي منحصر به فرد دانشگاههاي علوم کاربردي است .به
عبارت دیگر ،دانشجویان این دانشگاه ،واحدهاي نظري خود را به صورت عملي در مؤسسات طرف قرارداد دانشگاه طي
ميکنند و همزمان هر دو آموزش تحصيلي و شغلي را فرا مي گيرند .عالوه بر این ،تعداد زیادي از این دانشگاهها ،مدرک
دکترا هم ارائه ميدهند .در این بحث ،ضمن مروري کوتاه بر سيستم آموزش عالي آلمان و انواع مختلف دانشگاهها ،مزایاي
 UASدر رابطه با شغل و اشتغال مورد بررسي قرار مي گيرد.

