همکاری آلمان با افغانستان
خبر مطبوعاتی
استادان ورزش دوره آموزشی کمکهای اولیه را دریافت میکنند
کابل 10 ،اسد  - 1398امروز آخرین روز دوره آموزشی پنجروزه کمکهای اولیه برای استادان ورزش است که در کابل برگزار شد ۳۰ .نفر ،از جمله
 ۱۸زن ،در این دوره آموزشی شرکت کردند .اشتراککنندگان ،استادانی از مراکز تربیه معلم ( )TTCsاز شش والیت و  ۱۰عضو کدر ریاست تربیه معلم
( )TEDبودند .برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه ( )BEPAهمکاری افغان  -آلمان ،امکانات این دوره آموزشی را فراهم کرد .حدود  ۸۰۰۰محصل TTC
از جمله  ۶۰۰۰زن ،از این دوره آموزشی بهره خواهند برد.
آقای عبداهلل یارزاده ،استادی از مرکز تربیه معلم هرات ،تأکید کرد« :اکنون ما میدانیم چگونه میتوانیم با استفاده از اقدامات بسیار ساده و استفاده از موادی
که در بیشتر خانهها یافت میشود به دیگران کمک کنیم ».استادی دیگر ،آقای اسالمالدین ضمیرزی ،اضافه کرد« :این دوره آموزشی مشابه دیگر دورههای
آموزشی نبود .ما آموختیم که میتوانیم از وسایلی که در محیطهای روزمره ما یافت میشود استفاده کنیم تا ایمنی محصالن و استادان را در طی درسهای
عملی تضمین کنیم».
این اولین باری است که چنین دوره آموزشی برگزار شده است .بنا به درخواست ریاست تربیه معلم ،اساتیدی که صنفهای ورزش را در مراکز تربیه
معلم تدریس میکنند ،باید این دوره آموزشی را بگذرانند ۳۰ .تن از اساتید و اعضای ریاست تربیه معلم که در این برنامه اشتراک کردند ،قادر خواهند بود
این مهارتهای بهتازگی کسب کرده خود را به محصلین معلمی خود در مرکز تربیه معلم انتقال دهند .اساتید مرکز تربیه معلم و محصلین معلمی قادر
خواهند بود در مواقعی که شاگردانشان در طی ورزش آسیب میبینند ،به آنها رسیدگی کنند.
استراتژیهای پیشگیری ،تاکنون در محدود کردن تعداد و شدت جراحات مؤثر بوده است .اما حوادث رخ میدهند و این دوره آموزشی ،اساتید و محصالن
رشته معلمی را آماده خواهد ساخت که در مواقع ضروری اقدامات الزم 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 کمکهای
اولیه یاد بگیریم و امیدواریم که در آینده بتوانیم در دوره آموزش پیشرفته اشتراک کنیم».
آموزش کمکهای اولیه بخشی از مضمون جدید ورزش برای معلما ن آموزش ابتدایی است .این دیپلوم جدید در حال حاضر از لحاظ نصاب درسی،
سرفصل ها ،مواد آموزشی و آموزش اساتید نهایی شده است .اعضای کدر ریاست تربیه معلم که در این دوره آموزشی شرکت کردند ،مشغول به نوشتن
سرفصلها و جمع آوری مواد آموزشی برای این دیپلوم جدید هستند .پس از اینکه این دیپلوم در مرکز تربیه معلم تثبیت شد ،اعضای ریاست تربیه معلم
به اساتید در درسهایشان کمک خواهند کرد.
برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه ( )BEPAاز جانب  GmbH (GIZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitبه
نمایندگی از وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه آلمان ( )BMZاجرا میشود .هدف  BEPAبهبود کیفیت آموزش ابتدایی در افغانستان با کمک به
وزارت معارف افغانستان ( )MoEدر آموزش معلمان و ایجاد نصاب درسی است .از سال  BEPA ،2۰۰۸برای بیش از  2۳۰۰۰معلم و استاد ،دورههای
آموزشی برگزار کرده است .همچنین  22مرکز تربیه معلم ،دوره کارآموزی اجباری برای معلمین برحال در نظر گرفته است .در نتیجه در حال حاضر،
حدود  ۱5۸۰۰محصل دانشگاه و  ۸۸۳۰۰شاگرد مکتب درشمال افغانستان از آموزش پیشرفته بهره میبرند .آنها اکنون به آموزش تخصصی ،متناسب با
سن و شاگردمحور دسترسی دارند.
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