افغانستان رسه د آملان همکارۍ

د بریا له منونې څخه تقلید

وضعیت

موخه

د افغانستان په تاریخ کې هیڅکله دومره ډیر ماشومان او ځوانان ښوونځیو ته
نه دي تليل .په هرصورت ،د ښوونځیو کیفیت او درسونه ډیری وختونه دومره
ښه نه وي .په عمومي زده کړو او مسلکي مضامینو او همدا رنګه د بهرنیو ژبو
او د ښوونځي د مدیریت په برخه کې ښه وايل راوستو ته ځانګړي اړتیا لیدل
کیږي .ښوونکو ته ډیری وختونه کايف روزنه نه ورکول کیږي او د تدریس وخت
ډیر لنډ وي .رسبیره پردې ،د ښوونځیو د ودانیو او د عرصي دريس موادو
لږوالی لیدل کیږي.

ددې پروګرام موخه دا ده چې دا درې ښوونځي چې د آملان لخوا یې مالتړ
کیږي د لوړ کیفیت درسونه وړاندې کړي او په افغانستان کې د نورو ښوونځیو
لپاره د منونې په توګه وکارول يش .دا ښوونځي په یو اداري چوکاټ کې مدغم
کیږي .دا کار ډاډمنوي چې دا پرمختګونه پای نه مومي او د افغاين مالکیت
الندې دوام کوي .د افغانستان پیاوړي ښوونیز بنسټونه به زده کونکو ته
ښې زده کړې وړاندې کوي .دا ماشومانو او ځوانانو ته د راتلونکي لپاره ښه
فرصتونه برابروي .دا د سولې او ثبات اساس کڼل کیږي .هغه پرمختګونه چې
ګړندي احساس کیږي ،د شونتیا په صورت کې تعقیبیږي.

د املان حکومت د افغان ماشومانو او ځوانانو د ښوونې او روزنې د دوامداره
پرمختګ په موخه ،په کابل کې له دریو ښوونځیو څخه مالتړ کوي ترڅو د ټول
هیواد لپاره په منونوي ښوونځیو بدل يش .دا دری ښوونځي په الندې ډول
دي :د هلکانو لپاره د اماين عايل لیسه ،د نجونو لپاره د عایشه دراين ښوونځی
او د جمهوریت لیسه چې د نجونو لپاره ثانوي مسلکي زده کړې وړاندې کوي.
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Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
کابل
په ټول هیواد کې د منونوي ښوونځیو په توګه په کابل کې د
دریو ښوونځیو مالتړ ،څو ډاډ ترالسه يش چې په ښوونځیو،

د پروګرام موخه

درسونو او د ښوونځي په مدیریت کې دوامداره اصالحات
رامینځته کیږي او دا چې دا پرمختګونه د افغانستان تر
مالکیت الندې دوام کوي
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د ښوونځي زده کونکي د دوی په ښوونځیو

کې له اصالحاتو څخه ګټه پورته کوي

اقدامونه او پایلې
د افغان حکومت د ښوونې او روزنې ميل سرتاتیژیک پالن ( )NESPد داسې
منونوي ښوونځیو د جوړولو اساس چمتو کوي چیرې چې په ځانګړي ډول د
عايل کړنو لرونکو زده کوونکو ته لوست ورکول کیدی يش .دا ښوونځي به د
هیواد په نورو والیتونو کې هم د افغان ښوونځیو د ودې د الرښود په توګه
وکارول يش .موخه یې په ټولیز ډول د عامه ښوونې او روزنې وده کول دي.
د  ۲۰۱۴کال راهیسې GIZ) GmbH(،د آملان د بهرنیو چارو د فدرال دفرت په
استازیتوب د داسې اقدامونو مالتړ کوي چې په کابل کې د اماين عايل لیسه،
د عایشې دراين ښوونځی او د جمهوریت لیسه په منونوي ښوونځیو بدل
کړي .په ټوله کې ،شاوخوا  ۵۵۰۰هلکان او نجونې په دې دریو ښوونځیو کې
له دې پروګرام څخه ګټه پورته کوي.

www.gc-afg.de

دغه کړنالره سازماين مشورې او سازماين پرمختګ رسه یوځای کوي ،د
ښوونځیو د زیربناوو او دريس نصاب په وده او د ښوونکو په روزنه کې مرسته
کوي .دا اقدامونه په څلورو برخو متمرکز دي:

د ښوونځي مدیریت ته وده ورکول
د ښوونځیو د مالتړ یوه مهمه برخه په ښوونځیو کې د اداري کارکوونکو روزنه
ده .رسبیره پردې ،رس ښوونکي د ښوونځي د مدیریت او پراختیا او د کاري
پروسو د ډیجیټل کولو په برخه کې روزنه ترالسه کوي .تر دې دمه دریو رس
ښوونکو او شاوخوا  ۴۰اداري کارکوونکو روزنه ترالسه کړې ده.

د لوړ کیفیت تدریس

د ښوونکو لپاره روزنه
د یو بریايل ښوونځي لپاره یو ترټولو مهم عامل د هڅول شوو او ښو مسلکي
ښوونکو شتون دی چې د په زړه پورې درسونو د وړاندې کولو وړتیا ولري .دا
ښوونکي د ښوونځي ماشومان هڅوي چې په درسونو کې فعاله برخه واخيل.
دا پروژه شاوخوا  ۱۴۰ښوونکو ته د ریايض ،طبیعي علومو او معلومايت
ټکنالوژۍ په برخه کې روزنیز کورسونه په الره اچوي .د بهرنیو ژبو په توګه د
املاين او انګلیيس ژبو ښوونکي هم مالتړ ترالسه کوي .د پروګرام په پیل
کې ۲۴۰ ،ښوونکو د تعلیم فنون او له تاوتریخوايل تشې ښوونې او روزنې په
تړاو روزنه ترالسه کړې ده .املاين د دې دریو منونوي ښوونځیو په نصاب کې
د لومړۍ بهرنۍ ژبې په توګه ځای په ځای شوې او انګلیيس د دوهمې بهرنۍ
ژبې په توګه وړاندې شوې ده.

دا دری ښوونځي غواړي ،په ځانګړې توګه د ساینس ،ټیکنالوژي ،انجیرني او
ریاضی په مضامینو کې په منونوي ښوونځیو بدل يش .د دې موخې لپاره ،دا
ښوونځي نوي البراتوارونه او البراتوار توکي ،دريس کتابونه او کمپیوټرونه له
سافټویر او انټرنیټ رسه ترالسه کوي.
د دې لپاره چې ډاډ ترالسه يش چې نور ماشومان هم کولی يش د لوړې کچې
زده کړې څخه ګټه پورته کړي ،دا منونوي ښوونځي باید د افغانستان د پاتې
برخو لپاره د منونې په توګه وکارول يش .مته کیږي چې د دې موخې لپاره له
یونسکو افغانستان رسه همکاري رامینځته يش.
د ښوونځي ښوونه د کال په اوږدو کې د ټولګیو د چمتووايل په موخه بدلون
مومي .کانتینونه ترتیب شوي او په ورته وخت کې د تودوخې نوي سیسټمونه
د ټولګیو تودوالی حتی په ژمي کې هم ډاډمنوي ترڅو ښوونځي د ټول کال په
اوږدو کې پرانیستي پاتې يش .رسبیره پردې ،غیر نصايب فعالیتونه لکه هرن او
میوزیک معريف شوي دي .دا درسونه ماشومان هڅوي چې نوښتګر واويس
او د دوی د ښوونځي السته راوړنې ډیروي.
دا دری واړه ښوونځي هغه ماشومان مني چې خپلې لومړنۍ زده کړې یې
بشپړې کړې او په ځانګړي ډول یې ښه فعالیت کړی .د انتخاب پروسه په
نړیوالو معیارونو والړه ده.
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ښوونکو د ریايض ،طبیعي علومو ،معلومايت ټکنالوژی ،آملاين او

انګلیيس ژبې زده کړې ترالسه کړې دي

د زیربناوو عرصي کول
په  ۲۰۱۶کال کې د نجونو په دوو ښوونځیو ،عایشه دراين او جمهوریت لیسو
کې د سپورت تاالرونه جوړ شول ترڅو د ښوونځي نجونې هم وکولی يش د
لوبو د ښو درسونو څخه ګټه پورته کړي .رسبیره پردې ،دا پروګرام د موجوده
زیربناوو بیارغونه او ترمیم متویلوي.

خپرونکی سازمان:
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
د بون او ایشبورن ،جرمني راجسرت شوي دفرتونه
www.giz.de
www.gc-afg.de
د انځور اخیستلو امتیاز لرونکی ۱ Asad Kosha,GIZ © / GIZ © :پاڼه ښي خوا

Imlemented by:

پلی کونکی:

چنګاښ 1398
اړیکه
کریسچین بارکل
«په کابل کې د املان لخوا د مالتړ شوو ښوونځیو د پیاوړي کولو» د پروژې منیجر
بریښنالیکchristian.buerckel@giz.de :

