ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﯿﺪن آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن :ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﻌﻼﻗﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ آﮔﺎه ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ
رﺋﯿﺲ داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻫﺮات ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻫﺎﮐﻒ ﺣﺴﯿﻨ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ درازﻣﺪت اﯾﻦ اداره ﻗﺪرداﻧ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .دﯾﭙﻠﻮم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﻣﯿﺘﻮدوﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﻠ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﯿﭙﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد".
در ﻣﯿﺎن اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ورﮐﺸﺎﭘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻨﻬﺎ ،آﻣﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دﯾﭙﻠﻮم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧ
از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺎﺗﺐ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ ﺷﺎن در ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺣﻔﻆ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی دواﻣﺪار در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه دﯾﭙﻠﻮم
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮدﻟﻮژی ﺷﺎﮔﺮدﻣﺤﻮر و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺪر و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
درﺳ ﻣﺎﺗﺐ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دﯾﭙﻠﻮم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺗﺒﺪاﯾ ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻤﺘﯿﻦ ﺳﺮوری ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ" :ﺑﯿﭙﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺠﺎ
ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دواﻣﺪار ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ ".در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸ را ﮐﻪ ﺣﯿﻦ اﺷﺘﺮاک در
ﺳﯿﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ ﺷﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﯿﺶ از  ۲۴٬۵۰۰ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻼن داراﻟﻤﻌﻠﯿﻤﻦ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎی ﻓﺮﻋ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺸﻤﻮل ﺑﯿﺶ از  ۱۴٬۰۰۰زﻧﺎن از آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮥ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﺛﺎﻧﻮی ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (BEPAاز ﺟﺎﻧﺐ ادارۀ )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
 GmbHﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪراﻟ ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) (BMZﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﺛﺎﻧﻮی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤ ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺮﺻﮥ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎی درﺳ اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﺪﻧﯿﺴﻮ ﺑﯿﭙﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۲۲۰۰۰ﺗﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﺳﺘﺎدان آﻣﻮزش ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن۲۳ ،داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ دوره ﻫﺎی ﺣﺘﻤ ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﻣﺘﺪاول ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻧﯿﺘﺠﻪ ،در ﺣﺪود  ۱۵۸۰۰ﻣﺤﺼﻞ و  ۸۸۳۰۰ﻣﺘﻌﻠﻢ
در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﮐﻨﻮن از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﮥ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷ ﺗﺨﺼﺼ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺷﺎﮔﺮد
ﻣﺤﻮر دﺳﺘﺮﺳ دارﻧﺪ.
Teaser text:
ﺑﺪﺧﺸﺎن ۷ ،ﻣﺎرچ ﺳﺎل  – ۲۰۱۹اﻣﺮوز ﺳﻠﺴﻪ ای از ورﮐﺸﺎﭘﻬﺎی ﭘﻨﺞ روزه ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﯾﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻌﺎرف ،داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻨﻬﺎ و ﻣﺎﺗﺐ وﻻﯾﺖ
ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۵۰ﺗﻦ ﺑﺸﻤﻮل ﺣﺪود  ۷۰ﺗﻦ زﻧﺎن در اﯾﻦ ورﮐﺸﺎﭘﻬﺎ اﺷﺮاک ورزﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ در ﮐﺎﺑﻞ و وﻻﯾﺎت
ﻫﺮات ،ﺑﻠﺦ ،ﺳﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎرۀ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮی ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
و در ﻣﻮرد ﭼﻮﻧ ﭘﯿﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﻤﻞ آﮔﺎﻫ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﯿﺪن آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﺗﺪوﯾﺮ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ را ) (BEPAﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﺛﺎﻧﻮی
.ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ
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