ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

در ﯾ ﻧﺎه

ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ – اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻧﺼﺎب ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺑﺘﺪاﯾ در ﮐﺸﻮر در درازﻣﺪت ،ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺑﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﺳﻮﯾﺲ از وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺮﺻﮥ آﻣﻮزش
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻨﻮع آوری در ﻣﺤﺘﻮای درس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز،
ﺳﻤﻨﺎن ،ﺗﺨﺎر ،ﮐﺎﺑﻞ.

ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و
ﺛﺎﻧﻮی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(BEPA
ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻫﻤﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )،(BMZ
ادارۀ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﺎری ﺳﻮﯾﺲ
)(DEZA
ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت ﻣﻌﺎرف
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche :
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن
,
 :Provincesﺑﻠﺦ
,
 :Provincesﮐﺎﺑﻞ

وﺿﻌﯿﺖ
,

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن ﻧﻪ در ﺻﻨﻒ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻠﻪ در ﺧﯿﻤﻪ
ﻫﺎ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش ﻧﺎدﯾﺪه ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮاﮔﯿﺮی درس ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﻠﺦ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺜﺎل در ﺣﺪود دو ﺳﻮم از ۵۵۰ﺑﺎب ﻣﺘﺐ آن وﻻﯾﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨ و ﻧﺎآراﻣ ﻫﺎ،
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ .در وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ  ۴۴۰ﺑﺎب ﻣﺘﺐ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻓﻘﺪان ﻣﯿﺰ و ﭼﻮﮐ ،ﮐﺘﺐ درﺳ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺗﺪرﯾﺴ ،ﺑﯿﺶ
از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ورزﯾﺪه و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۲۰۰۰۰۰

 :Provincesﮐﻨﺪز
,
 :Provincesﺳﻤﻨﺎن
,
 :Provincesﺗﺨﺎر

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﺎﮔﺮد )ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾ ﺳﻮم آﻧﻬﺎ را دﺧﺘﺮان ﺗﺸﯿﻞ ﻣ

ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﺛﺎﻧﻮی

ﮐﻨﺪ] .[1ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺮده اﻧﺪ.

 :Overall termﺟﻮن  – ۲۰۰۵اﮐﺘﻮﺑﺮ
۲۰۱۹

دﻫﻨﺪ( ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ،ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای  ۴۵ﺷﺎﮔﺮد ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ

ﻫﺪف
ﻫﺪف ﭘﺮوژه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﺛﺎﻧﻮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺘﻮای درﺳ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺐ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻧﯿﺰ
ﺗﺸﻮﯾﻖ درازﻣﺪت ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ ،ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در ﻋﺮﺻﮥ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﺎزﻧﺮی ﻧﺼﺎب ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ
از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﮔﺮدان
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻬﻢ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
Fact sheet: Reforming the
Education Sector
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-Bepa-d-7_Dari.pdf
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ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻫﺎی ﺷﺎﮔﺮدﻣﺤﻮر ،دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺮ

 GIZ GmbHﻣﺪﯾﺮ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش

ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺎی رﯾﺎﺿ و ﻋﻠﻮم )ﺳﺎﯾﻨﺲ( ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه دارد .ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﺳﺘﺎدان در

اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن«
dieter.goepfert@giz.de

داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻫﺎ ،در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ داﺧﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮥ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻧﺼﺎب ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺑﺎزﻧﺮی ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾ
ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻣﻠ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮوژۀ ﺑﯿﭙﺎ از رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﮥ ﻣﻌﻠﻢ وزارت
ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺎﺗﺐ
اﺑﺘﺪاﯾ ،آﻣﻮزش ﻫﺎی وﯾﮋه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺳﻦ داده ﻣ ﺷﻮد.
از ﺳﺎل  2009ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  25ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷ داﺧﻞ ﺧﺪﻣﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪ].[2
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎن داده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرۀ راه زﻧﺪﮔ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮﯾﺶ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻣﺴﻠ اﮐﻨﻮن در ﺻﻨﻮف ﺑﺎﻻ در ﻧﺼﺎب
ﺗﻌﻠﯿﻤ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳ درﺑﺎرۀ ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﯿﺘ و ﻧﯿﺰ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺎی درﺳ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ].[3

] [1اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪۀ ﺷﻤﺎر واﻗﻌ ﺷﺎﮔﺮدان در ﯾ ﺻﻨﻒ
درﺳ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎر ﺷﺎﮔﺮدان در ﺻﻨﻒ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧ از ﺻﻨﻒ ﻫﺎ،
ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از  45ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻋﺪه ای ﻣﻌﺪود از
ﺻﻨﻒ ﻫﺎ ،ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۵ﺷﺎﮔﺮد درس ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

] [2ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺣﻤﻞ 1395
] [3ﯾﻮﻧﺴﻮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺎی درﺳ ،ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد.

