ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﺎﺑﻞ – ﺑﺴﻮی آﯾﻨﺪۀ
دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻮﯾ ﺑﺮای دﯾﺮ ﻣﺎﺗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺐ
ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ¬ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺘﺐ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎﺑﻞ دارای ﺳﻪ ﻣﺘﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ :ﻟﯿﺴﻪ اﻣﺎﻧ ﺑﺮای
ﭘﺴﺮان ،ﻟﯿﺴﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ دراﻧ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﻟﯿﺴﻪ ﻣﺴﻠ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎ .در
ﺳﺎل  ،2014دوﻟﺖ آﻟﻤﺎنDeutsche Gesellschaft für Internationale ،
 (Zusammenarbeit (GIZرا ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﺐ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮد.
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﻣﺎﺗﺐ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌ از ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻣﻌﺮﻓ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺎﻟ ،ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﺑﺮﺧ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷ و راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ :ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺷﺪه و آنﻫﺎ را ﻗﺎدر
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه دﯾﺠﯿﺘﺎل آﻣﺎده
ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮب ﻻزﻣﮥ ﻫﺮ ﻣﺘﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮب
آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻼن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﺐ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﻒﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻧﺼﺎب درﺳ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻀﻤﻮنﻫﺎی ﻋﻠﻤ اﺳﺖ .آﻟﻤﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟ ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن ﻣآﻣﻮزﻧﺪ در ﻧﺼﺎب اﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد .اﮐﻨﻮن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ،داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻌﺮﻓ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺐ
وﺟﻮد دارد .اﻧﻠﯿﺴ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻞ وﺳﯿﻊﺗﺮی در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺧﺎرﺟ
ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ در
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎنﻫﺎی ورزﺷ ﺟﺪﯾﺪ .ﮐﺎﻧﺘﯿﻦﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﺘﺐ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آن ،اﻃﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎن در ﻃ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس راﺣﺘ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ

اﮐﻨﻮن دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻓﺖ¬وﯾﺮ¬ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻓﺮﺻﺖ¬ﻫﺎی اﯾﺸﺎن را در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻣﺎﺗﺐ دارای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ :آزﻣﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳ ﺑﻪروز ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﺮﻓﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮنﻫﺎی ﻣﺘﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺗﺎزه )،(1398
ﻣﺎﺗﺐ اﻣﺎﻧ و ﻋﺎﯾﺸﻪ دراﻧ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﻓﺖ وﯾﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ – اﺗﻔﺎﻗ ﮐﻪ در ﻣﺎﺗﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎدر اﺳﺖ.
اﺗﺎق ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﺘﺐ ﻋﺎﯾﺸﻪ دراﻧ ،اﮐﻨﻮن دارای  25دﺳﺘﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن
اﺳﺖ و  5ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺐ در دﺳﺘﺮس اﯾﺸﺎن ﻗﺮار دارد .ﺷﺒﻨﻢ
ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺘﺐ ﺑﺎ ﺷﻮق ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ در ﻗﺮن  21زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ .دﯾﺮ ﻧﻤﺗﻮان ﺑﺪون ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .اﮐﻨﻮن دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻓﺖوﯾﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن را در
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد «.ﺣﺪود  100دﺧﺘﺮ در ﺻﻨﻒﻫﺎی  11 ،10و 12
درسﻫﺎﯾ درﺑﺎرۀ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ (IT) دارﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن آنﻫﺎ دورۀ آﻣﻮزﺷ اوﻟﯿﮥ
ﭼﻬﺎر روزه درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ دوره ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﻮدی ﻣاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮیﺷﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ«.
در ﻣﺠﻤﻮع  36ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﺐ اﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان در دﺳﺘﺮس ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺘﺐ» :ﻣﺎ ﺑﺎ دورۀ آﻣﻮزﺷ ﺷﺶ روزۀ  ITﺑﺮای
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺘﺐ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﻮرسﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﮐﻨﻨﺪ.
وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی  ITرا در
ﻧﺼﺎبﻫﺎی درﺳ ﺧﻮد ﺟﺎی داد .اﯾﻦ وزارت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺐ درﺳIT 
ﺑﺮای ﺻﻨﻮف  11 ،10و  12اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی  ،ITﺑﺨﺸ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه درﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺎﺗﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺘﺐﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲﺷﺎن را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ آﻣﻮزش ﻣﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب
ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻣﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻣﺎﺗﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آﯾﻨﺪه ازاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﯾﻨﺪهﻧﺮ
ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ :ﺣﻤﻞ 1398
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺎﺗﺐ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎن در ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻤﻮﯾﻞﮐﻨﻨﺪه :وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن )(AA
ﻫﻤﺎران :وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﺐ اﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ،ﻣﺘﺐ ﻋﺎﯾﺸﻪ دراﻧ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ،ﻟﯿﺴﻪ ﻣﺴﻠ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ
ﺑﺮای دﺧﺘﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH :
وﻻﯾﺖﻫﺎ :ﮐﺎﺑﻞ
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :اﯾﺠﺎد ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﻪ ﻣﺘﺐ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎن در ﮐﺎﺑﻞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ

