ﺑﺎزﻧﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﺎﺗﺐ ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ
آﻗﺎی ﺣﻔﯿﻆ اﻟﻪ ﻧﻬﻀﺘﯿﺎر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑ اداره آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ" :در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ارزﯾﺎﺑﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﻌﻠﻤﺎن ،اﺳﺘﺎدان و ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی وﻻﯾﺘ ﻣﻌﺎرف ﺷﺮﯾ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد .اﺳﺘﺎدان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑ ،ﻋﻤﻠﺮد ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد".
ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اداره آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارزﯾﺎﺑ ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﺗﺐ را در  ۱۳ﻣﺘﺐ ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺐ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ارزﯾﺎﺑ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺎﺳﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﻞ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺴﻠ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑ اﺳﺘﺎدان ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری و
ﺳﺮﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .ارزﯾﺎﺑ روی ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺗﺐ ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﮐﻨﺪ :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ،اﻧﺸﺎف ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮی ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻓﺘﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﯾﻪ ﺷﺪه از ارزﯾﺎﺑ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اداره آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ در آن ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﻤ ﮐﺮده و در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارزﯾﺎﺑ ،ﻣﺎﺗﺐ و اﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮتﻫﺎی ﻣﺴﻠ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را روی دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﺗﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮوﺳﻪ ارزﯾﺎﺑ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮﯾ ﺳﺎزی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺑﺘﺪاﯾ ﻣﺎﺗﺐ ارزﯾﺎﺑ ﺷﺪه اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .دﺳﺖآوردﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺮﯾﻮﻟﻢ و ﭘﻼنﻫﺎی درﺳ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘ و ﻧﺎﮐﺎﻓ ﺑﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره رﻓﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸ از ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺑﺤﺚ ،اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧ در ﻣﺎﺗﺐ و اﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮتﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﻮد.
در ﺟﺮﯾﺎن روز دوم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﭘﺎﯾﺪاری و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ارزﯾﺎﺑ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .روی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان وﻻﯾﺘ
ﻣﻌﺎرف ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑ ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺗﺐ و اﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮت ﻫﺎی ﻣﺴﻠ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺎﺗﺐ ﻣﺴﻠ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺟ آی زﯾﺪ و ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای  ،KfWﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن ﻋﻤﻠ ﻣﺷﻮد .آﻣﻮزش ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم رﺳﻤ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻨﺘ اﺳﺘﺎد‐ﺷﺎﮔﺮدی را در ﻫﻤﺎری ﺑﺎ اداره
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ روز ﺳﺎزد .ﮐﺎرآﻣﻮزان ،ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﮐﺖ در ﯾ ﻣﺘﺐ رﺳﻤ ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎد‐ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﺮای
ﺳﻪ ﺳﺎل ،ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ ﺻﻨﻒ دوازدﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺻﻨﻮف ﻋﺎﻟ
ﻣﺘﺐ داده ﻣﺷﻮد.
Teaser text:
ﻫﺮات ۱۰ ،ﺳﻨﺒﻠﻪ  ‐۱۳۹۸در روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۶۰ ،اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ از  ۱۵وﻻﯾﺖ ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ در ﻫﺮات ﺑﺮای
ﺑﺎزﻧﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارزﯾﺎﺑ ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺘﺐ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارزﯾﺎﺑ ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻗﻮس ۱۳۹۸
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﺗﺐ در آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﻮل ﺳﺮﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺎﺗﺐ ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ ،ﻣﺪﯾﺮان وﻻﯾﺘ ﻣﻌﺎرف و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺴﻠ ،ﯾﺠﺎ ﺷﺪه و روی دﺳﺖآوردﻫﺎ و
.ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارزﯾﺎﺑ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ ﻣﮐﻨﺪ
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