اﺳﺘﺎدان ورزش دوره آﻣﻮزﺷ ﮐﻤﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ
آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﯾﺎرزاده ،اﺳﺘﺎدی از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺮات ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادی ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﺮان ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ «.اﺳﺘﺎدی دﯾﺮ ،آﻗﺎی اﺳﻼماﻟﺪﯾﻦ ﺿﻤﯿﺮزی ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :اﯾﻦ
دوره آﻣﻮزﺷ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺮ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ از وﺳﺎﯾﻠ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ اﯾﻤﻨ ﻣﺤﺼﻼن و اﺳﺘﺎدان را در ﻃ درسﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ«.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دوره آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ،اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﺻﻨﻒﻫﺎی ورزش را در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ را ﺑﺬراﻧﻨﺪ ۳۰ .ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻋﻀﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﻪﺗﺎزﮔ ﮐﺴﺐﮐﺮده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤ ﺧﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﻣﻮاﻗﻌ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدانﺷﺎن در ﻃ ورزش آﺳﯿﺐ ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﺮی ،ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﻮادث رخ ﻣدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ،
اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻼن رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻤ را آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺟﺮه ادبﯾﺎر ،اﺳﺘﺎدی از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی را در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در دوره آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﯿﻢ«.
آﻣﻮزش ﮐﻤﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺨﺸ از ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺪﯾﺪ ورزش ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺼﺎب
درﺳ ،ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷ و آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی ﮐﺪر رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺟﻤﻊآوری ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷ ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻮم در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ،
اﻋﻀﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ در درسﻫﺎیﺷﺎن ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ) (BEPAاز ﺟﺎﻧﺐ  (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن ) (BMZاﺟﺮا ﻣﺷﻮد .ﻫﺪف  BEPAﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﮐﻤ ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (MoEدر آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﻧﺼﺎب درﺳ اﺳﺖ .از ﺳﺎل  BEPA ،2008ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  23000ﻣﻌﻠﻢ و
اﺳﺘﺎد ،دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  22ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ ،دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﺣﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺪود  15800ﻣﺤﺼﻞ داﻧﺸﺎه و  88300ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺘﺐ درﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﺑﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺷﺎﮔﺮدﻣﺤﻮر دﺳﺘﺮﺳ دارﻧﺪ.
Teaser text:
ﮐﺎﺑﻞ 10 ،اﺳﺪ  ‐ 1398اﻣﺮوز آﺧﺮﯾﻦ روز دوره آﻣﻮزﺷ ﭘﻨﺞروزه ﮐﻤﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان ورزش اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ۳۰ .ﻧﻔﺮ،
از ﺷﺶ وﻻﯾﺖ و  ۱۰ﻋﻀﻮ ﮐﺪر ) (TTCsاز ﺟﻤﻠﻪ  ۱۸زن ،در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺷﺘﺮاکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﺳﺘﺎداﻧ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن ‐ آﻟﻤﺎن ،اﻣﺎﻧﺎت اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد (BEPA) .ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ) (TEDرﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ
.از ﺟﻤﻠﻪ  ۶۰۰۰زن ،از اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد  TTCﺣﺪود  ۸۰۰۰ﻣﺤﺼﻞ
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