
 "در دوران کرونا مجازيمهارتی آموزش تجربه " تخصصییاداشت 

فنی و حرفه اي در نخستین گام، مراکز آموزشی با شیوع بیماري کرونا در جهان و در کشور عزیزمان ایران ،
شرایط غیر ممکن شد که این و آموزش مهارت در  .براي حفظ سالمت مربیان و کاراموزان تعطیل شدند

حرفه اي به  مجازي در سازمان آموزش فنی وهاي آموزش توجه  به آموزش مجازي تنها روش ممکن بود اما 
و  دلیل خانه نشینی به  ترمورد توجه قرار گرفته بود.کم تا قبل از کرونا آموزش هاي مهارتی دلیل ماهیت 

براي  متقاضیان مهارت آموزيجویان در خانه، افزایش آموزش هاي مجازي براي دانش آموزان و دانش
موزان متقاضی مهارت آبراي حفظ ارتباط کاربودند مجازي آموزش  متقاضی جدیدهاي  مهارت یادگیري
 مهارت آموزي ویژهتحت عنوان  یو توجه به تقاضاي این مهارت جویان تصمیم گرفته شد دوره هایآموزي 

محتوا این . در بستر شبکه هاي پیام رسان اجتماعی برگزار شودو در قالب تولید محتوا به صورت مجازي 
کالس حرفه ها با امکانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود در منزل به دلیل تعطیلی کارگاه ها تولید شد. 

جلسات ،توسط مربی در کالس ارسال می شد  به صورت محتوا حرفه  آموزش و ندهاي مجازي تشکیل شد
آموزش ادامه پیدا  ارسال  در بعد ازنمونه کارهاي انجام شده  اشکال و اشتراك گذاري  ،رفعپاسخ  پرسش و
مشابه یا بهتر از نمونه کارهاي انجام شده توسط کارآموزان با ایده ،خالقیت و مهارت همراه بود  می کرد.

 آموزش هاي کارگاهی بود.

بسیار زیاد و  ي مجازي نام در دوره هاتقاضاي ثبت و شروع کالس هاي جدید مرحله ي دوم ثبت نام  در
متقاضی ثبت نام در دوره هاي دیگر از سراسر استان خوزستان و حتی در استان هاي .  می باشدقابل توجه 

 در کالس هاي مجازي مرکز حضور دارند .این متقاضیان در حال حاضر  می باشیم که مختلف 

 تجربه ي شخصی من در آموزش هاي مجازي اخیر 

 در آموزش هاي مهارتی مجازيمرزهاي فیزیکی جود عدم و -1
 مهارتی انعطاف پذیري در آموزش هاي مجازي  -2
 هاي مهارتیعدم محدودیت زمانی و مکانی آموزش  -3
 موثر و مفید در یادگیري مهارتی (تولید محتوا) offlineآموزش  -4
 استفاده از ظرفیت کل کشور در یادگیري مهارتی -5
 مجازيتسهیل گر در آموزش مهارتی  مربی نقش راهنما و -6

 در آموزش هاي مهارتی دارد نقش اساسی  و کسب تجربه در کار گروهی حضوري  ارتباط فیزیکی واگرچه 
کمک بسیار بزرگی به اثر در شرایط عادي هم اما می توان با تلفیقی از آموزش هاي مجازي و حضوري 

 . کرددر کشور بخشی آموزش هاي مهارتی 

توجه به زیرساخت هاي  آموزش مجازي ،راه اندازي سامانه اي جامع براي آموزش هاي مهارتی مجازي و 
در آموزش هاي  جدیداستفاده از ظرفیت مربیان توانمند و متخصص در سراسر کشور  نوید بخش آینده اي 

 مهارتی کشور می باشد.
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