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  همقدم
  

گزشته وارد مرحله رشد و توسعه مرحله خشونت  زياد اقتصادی،اجتماعی و سياسی افغانستان ازهای باتی ثبی  هدو دهزبعد ا
  .متداوم گرديد

جمهوری اسآلمی افغانستان اولتر ازهمه ارتقّا کيفيت تعليم وتربيه اطفال کشور را  در محراق توجوع قرار دادہ و منحيث 
  اوليت عمدہ مورد تائيد قرار داد۔

يا     BESSTجنبش وزارت معارف کوشا گرديد تا نصاب تعليمی جديد را برای تمام صنوف طرح نمايد۔       همنوا با اين 
از صنف  (وزارت معارف را در امر ارتقائی ظرفيت های سکتور مکاتب ابتدائی) تقويت سيستم های حمايت ازتربيه ای معلم(
  کمک مينمايد)  ٩الی صنف   ١

معلمين داخل خدمت برمبنائی مقررات و نصاب  ت معارف را در امر آموزش ه ميکوشد وزارارگان متذکرہ بطور هدفمندان
)       تبامک تيم اداری(مبنای مندرجات مقررات وبر      ٢ - and INSET ١-  INSET)        ٢و  ١(  داخل خدمت 

School Management Team            ياSMT    که توسطBESST  گانه    ١١ہ، معلمين وآليات  طرح و تنظيم گرديد
  را تحت پروگرام های آموزشی قرار دهد۔

از طريق شرکا همکاران خويش وزارت معارف را در امر رشد و توسعه مکاتب ابتدائی از طريق   BESSTعآلوہ بر اين   
  ياری ميرساند۔ سهم گيری مردم و اشتراک

 مندان وزارت معارف به سطحرکا و ظرفيت های معلمين  و سهم گيری مستقيم مردم در نظر است تا از طريق اشتراک
 ووآليات رشد وتوسعه يابد۔ ولسوالی ها

  
به  ) Creative(  ارگانقرار داد را با ) USAIS (نمايندہ گی توسعه بين المللی اياآلت متحدہ امريکا  ،١٣٧٥الس در دلو

  .يق قرار گيردبتواند مورد تطب     BESST تا باالوسيله آن پروژہ امضا رسانيد 
ارت از ارتقائی پروسه بدوام خواهد داشت در مجموع ع ميالدی ٢٠٠٩که هدف اين پروژہ که الی سال قابل يادآوری است

  .گرديد معلمين و اداری مکاتب عملی می کمک های متداوم با طريق تدريس مکاتب ابتدائی بودہ که از
 :م ميگرددقعيت به سه بخش ذيل تقسيدر وا      BESST پروژہ   

  
  س مکاتب ابتدائیارتقا و اکمال پروسه تدري:    -١ -بخش 

والی ها و سلو حاعضا و کارمندان وزارت به سط وظايف و تقويه و رشد ينمعلمتقويه پروگرام آموزشی :  ۔    ٢بخش ۔ 
  .مراکز

 همکاری با وزارت معارف در امر رشد و ارايه تصاديق ارگان: ۔   ٣بخش ۔ 
 
از طريق فعاليت های   Creativeقرار داد دومی ارگان      منحيث   SC/USAامريکا يا       اياالت متحده اطفال حمايه 

 .مبادرت می ورزد   ٢و   ١خويش در امر حصول و حمايه بخش 
  
  

مرا با نيز ميباشند ه  BESSTمر اعضای تيم   اکه در واقعيت    SC/USAکارمندان تعليم و تربيه    ٢٠٠٦در آوان تابستان
در وآليات  را بطور هدفمندانه به تعداد سه سروی  Creativeو تيم   Aguirreهای تيم تخنيکی موسسه بين المللی  یهمکار

جوزجان و سر پل براہ انداخته تا از اين طريق بتوانند نيازهای آموزشی معلمين، مديران مکاتب، سر معلمان و ديگر 
  متذکرہ را تعين و تشخيص نمايند۔ والی هایولس کارمندان تعليمی و تربيتی وآليات

 Creativeمنحيث گزارش به موسسه همکاران . تيم فوق الذکر دست آوردهای شانراکه توسط سروی ها حاصل گرديده بود
associate  ارايه نمودند.  

  
  

برای  نموِنهً  را  ساعته ٣٠سيمينار BESST ، تيم کاری موسسات حمايه اطفال وبرمبنای همين دريافت ها و گزارش ها 
 ولسوالی سنگ چارکوهمچنان درواليت سرپل، ولسوالی های شبرغان و آقچه مربوط وآليت جوزجان همه کارمندان اداری 

بايد ياد آور شد که بعد از حصول نظريات و . بمنصۀ تطبيق قرار داده اند ٢٠٠٧سال   ماه در٢و شهر سرپل طی مدت 
  .ار آموزشی تغيرات نيز بوجودآمدقررات و مندرجات سيميندر م ،پيشنهادات مشمولين سيمينار

  
 

 يا کميونتی ، در بر گيرنده فصل های وسيع در اداره و اشتراک مردم SMTبايد گفت که اين تجديد نظر سوم مقررات   
  .پآلن و ارزيابی کارمندان رادربرميگيردپروسه طرح رصت های مشق و تمرين ،ف

که توسط تيم .مکاتب می گردد قابليت های مديران  ه رشد و تو سع باعث ،به  وجودآمده استی که تغيرات قابل ياد آوريست
ها ظرفيت حاصل گرديده و در عين زمان مقررات سيمينار انکشاف قابليت  JBSو  Aguirreو ارزيابی مو سسات  نظارت

مستقيم  برای افغانستان که به همکاری سیتقرر يا تحول و پروگرام تعليم و تربيه اسا های سيستم معارف افغانستان اداره
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ناسب ميتود های آموزشی فعال را که های مفصل گرديده ،  طرح SMTو تيم  GTZ افغانستان موسسَه  وزارت معارف
است که ميتود های آموزشی فعال  را از طريق  وزارت معارف متمعين. به وجود آورد خواست وزارت معارف ميباشد

مبنی بر ميتود های آموزشی فعال معلمان بايد  قبل از خدمت معلمان تطبيق نمايدو اخل خدمت وپروگرام های آموزشی د
در نظر است که مشمولين سمينار به طور فعالنه . منحيث اشخاص کليدی و يا تسهيل کننده گان عمل و يا تدريس نمايند

و انکشاف تعليم  مديران مکاتب در امر تطبيقه هويدا است ک.ر صنوف مربوطه شان تطبيق نمايندمهارتها و دانش جديد را د
گرديده تا ايشان را با دانش جديد و مهارتهای الزمه تجهيز نمايند تا در  یحااين کورس طوری طر. و تربيه نقش عمده دارند

 آموزشیفيت را ايفا نموده و بدين وسيله کيهای معاصر تعليم و تربيه نقش ردند که در پروسه اداره ومديرت پرتو آن قادر گ
 .ب مطلوب ارتقأ دهندمکاتب شانرا به جان

 
با پروسه پالن  ی پيدا نموده وهمچنانمتحرک مکتب آشناي بايد ياد آور شد که تيم اداری مکاتب اولتر از همه با دانش مديرت 

 گرديد تا به طور کل خواهندآنها بدين وسيله قادر . سازی و استفاده مؤثر و مفيد منابع  دست داشته را نيز کسب مينمايند
  .آموزش بهتر شاگردان گردند باعثمکاتب شانرا رشد و انکشاف داده و در مجموع 

 ن مديران و اين پروگرام آموزشی را مطابق نياز های تعليمی و تربيتی شان آموخته و از پرتو آما متمعين هستيم که مديران 
  .خوب تعليمی و تربيتی گردند) رهبران(
  
  
  
  

  :نصاب تعليمی تدريس ادارهمکتب و منابع ادره 
  

 :قسم ميگرددتمد تٌا به سه بخش تيم اداری ا  )SMT(نصاب و مقررات 
  
  

رنده در درسی که تقريبٌا هر کدام طی چهار ساعت ارايه يگ ربربوده که هر کدام د شش فصلاين بخش حاوی :  )١(بخش اول
روز تطبيق و يا  ١٢رديده که هر درس در نيم روز در طول بايد ياد آور شد که سمينار طوری طرح و تنظيم گ. ميگردد

ميتوان  همچنان.ردندفعاليتها بوده که در اثنای آموزش تطبيق ميگ و عنواناين بخش در واقعت امر مرور بر . تدريس ميگردد
  .در پرتو آن پالن درسی روز مره را طرح نمود

  
  

را نيز تعيين   انمربير بر داشته که در عين زمان  خط مشی اين بخش پالن روزمره را به طور مفصل د:  )٢(بخش دوم
تعمق هر درس عميقٌا مورد مرور و ازو قبل  پالن و فعاليت قبل از تطبيق هر دورهپالن کاری طوری است که هر . مينمايد

در  انمربي. نماينديادداشتهای الزمه اخذ  که در اثنا تطبيق پروگرام آموزش مطالبه ميگردد مربياناز همه . قرار ميگيرد
بايد متذکر . که ضميمه همان اوراق است بعد از هر درس استفاده نمايند دهیباز صورت اخذ يادداشتها ميتوانند که از اوراق

شد که همه اين يادداشت ها می بايست به مؤسسَه امريکايی حمايه اطفال تقديم گردد تا مؤسسه بتواند در پرتو آن به طور 
  .رات پروگرام را رشد و انکشاف دهدمداوم نصاب و مقر

  
  

در عين لغات ، لکچر نوت های درس . اين بخش محتوی ضمايم که در بر گيرندَه اسناد مؤخذ  است ميباشد:  )٣(بخش سوم
 يبی و فرجام ارزيابی اثرات آموزشو پيشنهادات برای فعاليت های تعق بازدهیاشت های تدريس ، فورمه های روزمره، يادد

  .شده است گنجانيده
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  فهرست لغات تعليمی: بخش اول 
  
 

  درسعنوان                         فصل                      
  

  يک     
                            

در افغانستان                                           وظايف اداره مکتب:يک      مقدمه ب اداره مکتب

  مفاهيم يا اصطالحات  اداره: دو    
  

  دوم     
                   

                                                          تعيين اوليت و اداره: يکاداره مؤثر                   

  طرح هدف و پالن برای  تغيی: دو    
  

  مالقاتهای مکاتب و صنوف: يکاداره تدريسی                  سه
  

  ارفارايه گزارش به شاگردان ، والدين، مردم و وزارت  مع: دو    
  
  

                                             مشاهده و ارزيابی کارمندان : يکمنابع انکشاف بشری       چهارم                   
                                     

  
 ارتقاء ظرفيت معلمان پاينتر از سطح آماده گی: دو    

  
  

انکشاف سهم گيری کميونيتی                                              : يکاشتراک کميونيتی                    پنجم            
                                                                           

  PTAs معلمين حمايه انجمن والدين: دو    
  

انکشاف پالن های مکتب                                                    :يکانکشاف مکتب              ششم                      
                                                                         

  اداره و توسعه منابع مکتب: دو    
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وظايف  تيم اداره مکتب: عنوان  
مشمولين به طور انفرادی لست مسووليت های وظيفوی شانرا ترتيب : ٢ليت فعا   

 مينماينُد
مديران مکتب آگاهی از توقعات وزارت از تيم اداره مکتب و  : اهداف  

دقيقه ٢٠تعيين وقت برای  -٢مربيان شماره    :مربيان مسوول  
:     مواد مورد ضرورت Aهاکاغذ، قلم و لکچر نوت   ٤  

مشمولين لست مسووليت های شانرا ترتيب داده وميدانند                        :دست آورد ها
 و تطابق و چه فاصله بين که تا کدام حد با لست                                                    

.اين دو لست موجود است  
های وظيفوی ، تطابق  ت مسووليتارزيابی  قابليت های مشمولين ،ترتيب لس     :ارزيابی

.وعدم تطابق  آن با لست وزارت  
 

   

 
وظايف تيم اداره مکتب: عنوان   

 فعاليت ١: سمينار را با مقدمه خودی افتتاح نما يد
.آشنايی با توقعات وزارت معارف از تيم های اداری مکاتب ومديران مکاتب :اهداف  

دقيقه ١٥ ن وقتتعي -١مربيان شماره : مسوولمربيان   
ضرورت نيست: مواد مورد ضرورت  

مسووليتهای  لست ايشان با لست ای وظيفوی شانرا لست مينمايند مشمولين مسووليته:دست آورد ها
.جانب وزارت در توافق ميباشدازشان   
يق پروسه انکشافی مسلکی  شان، تطب اشتراک شان در پروسه انکشاف خودی و انکشاف: ها قابليت

وهمچنان فعاليت ها مربوط انکشاف و تکامل خودی.در سطح مکتب  
و توافق و تطابق آن با لست که        انقابليتهای مشمولين ، ترتيب است مسووليت های  ش: ارزيابی
 .و فرق بين اين دو لست -گرديده است ترتيب) وزارت   ( از طرف

وظابف تيم اداره مکتب: عنوان  
 فعاليت سوم:   مربيان با استفاده از چارت ها و دياگرام ها، مشخصات مديريت در مکتب را شرح نموده و در عين زمان

 نياز های را که بايدازجانب مکاتب در افغانستان  مورد تاکيد قرار گيرد نيز شرح مينمايد
 

.مشمولين  بايد از توقعات وزارت معارف که از تيم اداری مکتب و مديران هر مکتب دارد آگاهی داشته باشد:     اهداف  
قهدقي ٣٠، تعيين وقت برای )١(مربيانشماره : مسووليت مربيان  

پروجکتور و ترانسپرنسی ها و يا پوستر وزارت معارف پيرامون مسووليت های مديران مکتب:   مواد مورد ضرورت  
گرديده مشمولين ميتوانند مسووليت های وظيفوی شانرا لست نمايند و ميتوانند که تطابق لست مطروحه شانرا با لست که ازجانب وزارت معارف ارايه :        دست آورد ها 

.ستا  
و بدانند. درک و هم فاصله بين اين لست ها را اگر موجود باشد بدانند .است که در کدام ساحات فاصله موجود   

.ارزيابی قابليت های وظيفوی لست وظيفوی مشمولين و حدود قابليت آن لست با لست مسووليت های وظيفوی ازجانب وزارت معارف:  ارزيابی  
.انکشاف خودی و انکشاف مسلکی و تطبيق پروسه های مناسب الحال مکتب و همچنان اشتراک در اجرا فعاليتهااشتراک در پروسه :    قابليت ها   

مقدمه مديريت و رهبريت مکتب: فصل اول   
وظايف منجران مکاتب در افغانستان: . ١درس   
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وظابف تيم اداره مکتب: وظايف  
مولين لست از توقعات شان از اين سميناررا  ترتيب دهندتعقيب نمودن ارزيابی خودی به رويت مهارت های  مدير، مش:   ٦فعاليت   
.قادر گردند تا نکات ضعيف و قوی شانرا منحيث ليدران و مديران بدانند:       اهداف  

دقيقه ٣٠، تعيين وقت برای )٢(مربيانرشماره : مربيان مسوول  
:     مواد مورد ضرورت Aکاغذ و قلم   ٤  

انفرادی توضيح دهند که چطور اين سمينار می تواند مديران مکاتب را کمک نما يد تا بتوانند وظايف شانرا به مشمولين به طور:     دست آورد ها   
.موفقيت انجام دهند و يا آنهارا به اهداف شان برسانند  

کيفيت جواب ها در مورد اينکه چطور اين سمينار ميتواند ظرفيت های آنها را انکشاف دهد:  ارزيابی  
 

.اشتراک و سهم گيری شان در پروسه فعلی آموزش و تکامل خودی، دريافت راههای بهتر برای انکشاف وسيع تر  :  قابليتها  
 

وظايف  تيم اداره مکتب: عنوان  
 فعاليت ٥:   مشمولين نکات ضعيف و قوی اداره شانرا به رويت لست که از

 نتيجه ميتود طوفان مغزی ترتيب گرديده است ارزيابی می نمايند.
شانرا منحيث قادر گردند تا نکات ضعيف و قوی :  اهداف  

.مديران و ليدران بدانند  
دقيقه تعيين مينمايند ٣٠وقت را برای  -١مربيان شماره    : مربيان مسوول  

پرسشنامه ، تخته سياه، فلپ چارت و مارکر:     مواد مورد ضرورت  
مشمولين نکات ضعيف و قوی اداره و رهبريت را  : دست آورد ها  

 تعيين و تشخيص می نمايند
مربيان ها باالی جوابات که در برابر پرسشنامه ارايه   : ارزيابی  

.رديده  است مرور و بحث مينمايندگ  
تسهيل نمودن  آموزش و انکشاف خودی و رهبری:     قابليتها  

 پروسه تدريس و آموزش
 

 

مقدمه مديريت و رهبريت مکتب: ١مودل   
وظايف منجران مکتب در افغانستان: . ١درس   

وظايف تيم اداره مکتب: عنوان   
 فعاليت ٤: مربيان از طريق تسهيل ميتود طوفان مغزی عناصر عمده اداره

 و رهبری خوب را مورد بحث قرار داده تا از اين طريق مشمولين را
 کمک نمايند که وظايف شانرا  به موفقيت انجام دهند.

قادر گردند تا منحيث مديران و ليدران نکات ضعيف و قوی شانرا:    اهداف  
.بدانند  
تعيين وقت  برای دقيقه -٢مسووليت  مربيان شماره   : ان مسوولمربي  

پروجکتور و ترانسپرنسی ها، چارت ها و مارکر ها:   مواد مورد ضرورت  
مديران ميتوانند عناصر  اداره و رهبری خوب : آورد هادست   

.مربوط به وظايف شانرا تعيين و تشخيص نمايند  
.مسووليتهای شان مطابق به پاليسی وزارت معارف کشورباشد  

قابليت های لست عناصر اداره و رهبريت خوب که:   ارزيابی  
.توسط شان ترتيب گرديده است  

اف و تکامل خودیوهمچنان فعاليت ها مربوط انکش  
تسهيل وقت و انکشاف خودی در رهبری وانکشاف در: قابليت ها   
.پروسه تدريس و آموزش   
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وظايف  اصطالحات اداره: عنوان  
 فعاليت ٢:   مربيان از طريق دياگرام ارگان اداره اشتراکی را معرفی داشته و

 توقعات را واضح مينمايد. مشمولين مثالهای از فصل های خود را
 شرح مينمايند.

 
قادر گردند تا مشخصات اداره اشتراکی را دانسته و  :  اهداف  

.ارزش آنرا درک نمايند  
دقيقه تعيين مينمايند ٣٠وقت را برای  -٢مربيان شماره    :مربيان مسوول  

 
چارت های ازگان، تخته ، مارکر ترانسپرنسی،  :مواد مورد ضرورت  

 فلپ چارت ها و لکچر نوت ها در مورد پروسه اتحاذ
.تصميم   

مشمولين ميتوانند فصل اداره اشتراکی را شرح  : دست آورد ها  
 دهند مفيديت ها و عدم مفيديت های آنرا لست مينمايتد و

.و توسط مثالها ارايه ميکنند  
 

تصميم اشتراکی را تطبيق نمودهمشمولين ميتوانند اتخاذ  : ارزيابی   
.و نکات ضعيف و قوی آنرا مورد مباحثه قرار ميدهند  

مشمولين در پروسه آموشی و انکشاف خودی اشتراک:    قابليتها  
 ميورزند ميتوانند مطابق سطح مکتب فعالتی ها را برای

.انکشاف خودی و انکشاف مسلکی طرح نمايند  

مقدمه مديريت و رهبريت مکتب: ١مودل   
اصطالحات مديريت: .٢درس   

 
اصطالحات اداره: عنوان   

 فعاليت ١: مربی داياگرام ارگان مستبد و خوديی را معرفی مينمايد و به
 وسيله آن تعريفات را واضح تشريح ميکنند. مشمولين به واسطه

ميتود طوفان مغزی مثال های از اين نوع ارگان های مستبد خوديی را به رويت تجارب که 
 در اين مورد دارند ارايه مينمايند.

 
اين نوع ادارهقادر گردند مشخصات   :اهداف  

.را دانسته و ارزيابی نمايتد  
دقيقه تعيين مينمايد ٣٠وقت را برای  -١مربيان شماره    : مربيان مسوول  

پروجکتور، ترانسپرنسی ، چارت ارگان، تخته مارکر:  مواد مورد ضرورت  
 ، فلپ چارت و لکچر نوت ها در مورد اتخاذ تصاميم

 
فصل اداره مستبد را شرح مشمولين ميتوانند که  :  دست آورد ها  

 نمايند مفيديت ها و عدم مفيديت های آنرا لست نمايند
 

مشمولين ميتوانند که فصل مستبد را به شکل عملی:    ارزيابی  
های(    ) تمثيل نمايند و هم ميتوانند که شيوه ها و   

آنرا نمايان  و نکات ضعيف و قوی  مايندرا عملی تمرين نموده و بر مال ن(   ) اتخاذ تصاميم 
.نمايند  
مشمولين به طور عملی در پروسه آموزشی و انکشاف:     قابليتها  

 خودی سهم گرفته و ميتوانند مطابق سطح مکتب فعاليت
.ها را  برای انکشاف خودی طرح و تطبيق نمايند  
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اصطالحات اداره: عنوان  

 فعاليت ٤:   ارايه لکچر و سواالت و به تعقيب آن فعاليت ها از طريق گروپ های
 کوچک

 
ميتوانند فرق ميان اداره و رهبريت را بدانند :   اهداف  

چر و سواالتدقيقه لک ٣٠تعيين برای  -٢مربيان شماره  :  مربيان مسوول  
.دقيقه برای کار های گروپی ١٥و   

لکچر نوت ها  :  مواد مورد ضرورت  
 

مشمولين در پرتو  درس ها و فعاليت های هفته وار  : دست آورد ها  
.ميتوانند مهارت های رهبريت را تعيين و ارايه دارند  

 
لينکتگوری های فعاليت ها يرا که مشمو(    ) مربيان ها   :   ميتود ارزيابی  

 تحت عنوان رهبريت و منچمنت قرار داده اند ارزيابی
.می نمايند  
اشتراک  و سهيم گيری در فعاليت های قبلی پيرامون:    قابليتها  

تطبيق فعا ليت ها به سطح. آموزش و انکشاف مسلکی  
.مکتب برای انکشاف آموزشی و انکشاف مسلکی  

 

يت مکتبمقدمه مديريت و رهبر: ١مودل   
)ادامه دارد( اصطالحات مديريت: .٢درس   

 
رهاصطالحات ادا: عنوان   

 فعاليت ٣:  در مورد ارزيابی خودی فکر نمايد. ارزيابی خود را با همکار تان
 مقايسه نمايد. نظريات تان را با ديگران شريک نمايد.

 
تعيين يا تشخيص نوع اداره که  مشمولين پيشنهادمی نمايندو:                اهداف  

.نمايندتغيرات که ايشان ميخواهند وارد                           
 

دقيقه تعيين مينمايد ٣٠وقت را برای  -٢مربيان شماره   :  مربيان مسوول  
 

تخته ، کاغذ ، قلم و فلپ چارت ها:  مواد مورد ضرورت  
 

مشمولين ميتوانند که نوع فعلی اداره شانرا تعيين :  دست آورد ها  
.توضيح نمايندشانرا برای ان تغيرات  رت لزوم آن را تغير دهند و داليلدر صو.نمايند  

 
نوشتن جوابات تحريری در برابر سواالت فعلی و:    ارزيابی  

.تغيرات که آنها ميخواهند و داليل شان در مورد تغيرات  
 

اشتراک در پروسه فعلی آموزش و انکشاف مسلکی،:     قابليتها  
.تطبيق فعاليت ها مطابق به سطح مکتب  
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)وقت( نقش پالن مديريت: عنوان  
 فعاليت ٢:   مشمولين نمونه های پالن های کاری را از رفقای شان خانه پری می

 نمايند و پال نهای کاری شانرا مقايسه ميکنند.
 

از مؤثريت مديريت وقت آگاهی حاصل می نمايندو در :   اهداف  
پالن وقت را دانسته وعين زمان ارزش طرح   

.پالن های روزانه، هفته وار و ماهانه طرح ميکنند  
 

.دقيقه وقت تعين ميکند ٤٥تعيين برای  -٢مربيان شماره  :  مربيان مسوول  
 

مشمولين ميدانند که پالن و تقسيم اوقات ايشان را کمک :  دست آورد ها  
کميکند که وقت شانرا بشکل درست بکار برند و ايشان را کم  

 ميکند که اهداف مکتب خويش و اهداف که در اليحه
.وظايف شان طرح گرديده برسند  

 
مربيان پالن های کاری مشمو لين را ارزيابی نموده :   ارزيابی   

 و ارزيابی ميکنند که ايشان چطور پالن های شانرا با
.مديران مربوطه شريک می نمايند  

 
تطبيق پروسه به سطح مکتب انکشاف مسلکی و سهم گيری در پروسه آموزشی و :    قابليتها
 مربوطه

 

Effective Management مؤثرمديريت : ٢مودل   
مديريت وقت و علويت ها: ١درس   

 
  نقش پالن درمديريت وقت: عنوان 
  .لکچريکه اهميت وارزش وقت  را وضاحت دهد:  ١فعاليت 

  های کاری و مثالها و تقسيم اوقات تا نشان نشان دادن پالن
  دهد که چطور اين وسايل ميتوانند باعث استفاده از وقت و يا با عث

  .جلوگيری  از ضيا وقت ميگردند تا به هداف شان نايل گردند
  قادر گردند که تقسيم. بايد ارزش و اهميت وقت وسعت يا بد:  اهداف

  قادر گردند که پالن های اوقات نمودن را قابل ارزش دانسته و هم
  .روزمره، هفته وار و ماهوار رابا درنظرداشت وقت  طرح و انکشاف دهند

  
  دقيقه تعيين مينمايد ٣٠وقت را برای  -١مربيان شماره   : مربيان مسوول

  فلپ چارت ها، مارکر، تصاوير، نمونه های پالن و:  مواد مورد ضرورت
  .تقسيم  اوقات
  ميدانند که چطور پالنهای کاری و تقسيم اوقات مشمولين:   دست آورد ها

  تا از وقت استفاده مؤثر نمايند و. آنها را کمک وياری مينمايد
  ميدانند که از اينطريق ايشان کمک ميگردند که به اهداف

  دارد(      ) مکتب و اهداف که در اليحه وظايف شان 
  .حاصل نمايند

  لين را ارزيابی می نمايندمربيان ها پالنهای کاری مشمو :   ارزيابی
  که چطور اين پالنهای کاری را با مديران خويش شريک

  .می نمايند
سهم گيری در پروسه آموزشی و انکشاف مسلکی و تطبيق                                 :   قابليتها

 .فعاليت ها مطابق سطح مکتب شان
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نقش پالن گذاری در مديريت وقت: عنوان  

 فعاليت ٤:   مشمولين در گروپ های کوچک در مورد اهداف وظيفوی و اهداف
 پالن های کاری شان باهم تبادل نظر نمايند تا در پرتو آن کار های
 شان مطابق اولويت حل انجام دهند و سعی نمايند که پالن ها و کار

های شان مفيد و مؤثر باشد.مربيان ازگروپ ها نظارت کنندونتيجه کار گروپی بازدهی 
 حاصل بدارند.

خيص دهندکه شاملين بدانند که چطور فعاليت های شانرا اولويت بندی نموده وتش: اهداف
های شانرا به کتگوری ها تقسيم و تنظيم نمايند تا بدين وسيله درچطورکار   

.های شانرا ارتقادهند مچموع کيفيت کار  
دقيقه وقت تعين ميکنند ٤٠برای  -٢مربيان شماره :    مربيان مسوول  

.صفحه های فعاليت و قلم:     مواد مورد ضرورت  
کار های روزانه را بر مبنای  ضروريت و مهم بودن  -١مشمولين ميتوانند :  دست آورد ها

فعاليت های -٢شان درجه بندی کنند   
اولويت ها را در -٣د وقت درجه بندی نمايند   شانرا  بر بنيا  

با استفاده از اين معلومات -٤. های شان تعيين مينمايند. فعاليت  
.مؤثريت کار های شانرا محاسبه  مينمايند  

مربيان مشمو لين را کمک ميکند که کار های شانرا:      ارزيابی  
کار را تغير دهند و کار های شانرا  مطابق به پالن دسته بندی نمايند ميتوانند  برای مؤثريت

.ارزيابی کنند  
سهم گيری فعال در پروسه آموزش و انکشاف مسلکی:   قابليتها  

 و طرح فعاليت ها مطابق سطح مکتب مربوطه و انکشاف مسلکی

Effective Management مديريت مؤثر: ٢مودل   
مديريت وقت و تعين علويت ها : ١س در  

 
 عنوان : نقش پالن در اداره وقت

فعاليت ٣: مشمولين تقسيم اوقات نمونوی هفته وار را تکميل نموده و اظهار                  
ميدارند که برای انجام دادن هر فعاليت به چی مقدار وقت ضرورت  است و در عين زمان 

 فعاليت های شانرا با پالن کاری شان مقايسه می نمايند .
فعاليت های عادی و روزمره نتيجه مديريت وقت در:    اهداف  

دقيقه تعيين مينمايد ٣٠وقت را برای  -١مربيان شماره   : مربيان مسوول  
 

نمونه ها برای تقسيم  اوقات هفته وار، کاغذ و قلم:  مواد مورد ضرورت  
. 

مشمولين ميدانند که چطور تقسيم اوقات و پالنهای کاری:           دست آورد ها  
ازوقت کمک ميکند و در عين زمانشانرابا استفاده مؤثر  

 ميدانند که چطور تقسيم اوقات و پالن های کاری آنهارا
 کمک ميکند که اهداف مطروحه مکتب مربوطه و

.اهداف مطروحه وزارت معارف را بر آورده سازند  
مربيان از کيفيت تحليل فعاليت های روزمره مشمولين:   ارزيابی  

با پالن های کاری شانارزيابی نموده و رابطه کار شانرا   
  نيز ارزيابی می نمايند

سهم گيری فعال  در پروسه آموزش و انکشاف مسلکی:   قابليتها  
فعاليت ها برای انکشاف مسلکی پروسه های کاری مطابق سطح مکتب وشان در تطبيق و 

.شان  
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نقش پالن درمديريت وقت:عنوان  
مربيان: تعقيب:   ٦ت فعالي  SMTرا در مکاتب شان مصاحبه و ارزيابی می   

.نمايند  
 

تطبيق تقسيم اوقات و پالن کاری در فعاليت های شان:    اهداف  
 

گرديده  وز تعينر ٢وقت برای هر مربيان  ٢و شماره  ١مربيان شماره :    مربيان مسوول
.است  

.فورمه های مصاحبه و مشاهده:    مواد مورد ضرورت  
چطور اداره وقث کار های شانرامشمولين می انديشند که :  دست آورد ها  

 مؤثريت ميبخشد و ايشان را کمک ميکند که مديران ورزيده
١بعد از تطبيق پرنسيب های اداره وقت برای مدت . گردند  

 ماه مشمولين ميتوانند از موفقيت های شان در کار ها گذارش
 دهند

ماه مشمولين را مشاهده نموده و ١مربيان بعد از مدت :   ارزيابی  
يافت مينمايند که تا کدام حد ايشان فعاليت های شانرادر  

.با پالن های ماهانه تطابق داده اند  
 

سهم گيری فعال قعال مشمولين  در پروسه آموزش و:   قابليتها  
 انکشاف مسلکی و طرح و تطبيق فعاليت ها مطابق سطح

.مکتب و مزابق پروسه انکشاف خودی و مسلکی   
 

Effective Management مديريت مؤثر: ٢مودل   
مديريت وقت و تعين علويت ها : ١درس   

 
نقش پالن در مديريت وقت: عنوان   
مشمولين به طور انفرادی پالن کاری ماهانه را طرح و در عين                   : ٥فعاليت 

 زمان تقسيم اوقات هفته وار برای ارزيابی توسط مربيان در ختم
 هفته اول تهيه ميدارد.

 
تطبيق پالن کاری و تقسيم اوقات در امور روزانه                 : اهداف  

 
دقيقه وقت تعيين ميدارد ٤٥برای مدت  ١مربيان شماره :          مربيان مسوول  

 
نمونه های پالن های ماهانه و شيت های آن، صفحه:  مواد مورد ضرورت  

 های پالن های کاری هفته وار برای مشمولين
مشمولين ميتوانند کاری های شانرا مطابق ضرورت و       :    دست آورد ها  

مشمولين ميتوانند که مديريت وقت را. اهميت اولويت بندی نمايند  
 در کار های عادی شان تطبيق نمايند

مربيان قابليت هر مشمول را در ارتباط پالن و کارهای:               ارزيابی  
البته اين. شان برويت اولويت ها ارزيابی می نمايند  

 ارزيابی برويت اداره وقت نيز مورد ارزبابی قرار می
.گيرد  

سهم گيری فعال  در پروسه آموزش و انکشاف مسلکی:   قابليتها  
 و طرح فعاليت ها مطابق سطح مکتب و مطابق انکشاف

 .مسلکی
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تعين اهداف: عنوان  
 

.ارايه لکچر پيرامون اهداف وزارت معارف:              ٢فعاليت   
 

کمک به مديران مکاتب تا اولتر اهداف وزارت معارف را درک         :                  اهداف
.اف مکتب خويش را درک و شرح دهندو در پرتو آن اهد                     

 
.دقيقه وقت را تعين می نمايند ٣٠برای  ١مربيان شماره :         مربيان مسوول  

 
مشمولين اهداف مکتب مربوطه شانرا تعين می نمايند و در               :        دست آورد ها

.ی نمايندمعارف مقايسه م  وزارتعين زمان هداف شانرا با اهداف               
مربيان نظريات مشمولين را در اثنای شريک نمودن با                             :      ارزيابی

.جوره های شان ارزيابی می نمايند    
 

  .مکتب مربوطبهتر تنظيم مسلکی مکتب، طرح پالن جهت باز دهی های :   قابليتها
 انکشاف مسلکی و طرح و تطبيق فعاليت ها مطابق سطح

.تب و مطابق به پروسه انکشاف خودی و مسلکی مک  

:٢مودل  منجمنت موثر  
تعين اهداف و اتخاذ تصميم: ٢درس   

  
  :طرح و تعين اهداف: عنوان 

  
ت  وت  :               ١فعالي ر ن ابق لکچ واالت مط ر س ی ب وره ي ه طورج مولين ب مش
  .مقايسه می نمايند  مهرجوره جوابات شانرا با ه. جواب ميدهند های شان
  .تعين نمايند شانرا مشمولين را کمک می نمايد تا بتوانند اهداف مکتب :                  اهداف

  دقيقه وقت تعيين ميدارد ٣٠برای   ١مربيان شماره :          مربيان مسوول
  

رورت ورد ض واد م وت  م:  م ر ن ت لکچ وطوجودي ين   مرب ورد تع در م
 اهداف

  
ا ت آورد ه ين  :           دس ور تع ت و چط داف چيس ه اه د ک مولين ميدانن مش

  .ميکردند
  
ده است و    :          ارزيابی  ه گردي  مربيان مشمولين را بر اساس جوابات که ازطرف آنها اراي

دام   ابق مط ر ک ا ه وع ب وده و در موردموض ابی نم وت ارزي ر ن ه    لکچ ب
  .شان بطور انفرادی مباحثه می نمايند

ا ای  :   قابليته ی ه از ده اف ب د و انکش لکی و رش ور مس ب بط يم مکت تنظ
 .مکتب بطور مؤثر
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طرح اهداف:  عنوان  
فعاليت ٤:             بازی نقش: مشمولين بطور تقريری اهداف مکتب مربوطه                  

           شانرا طوری ادايه ميدارند گويا اهداف مکتب شانرا برای                              
 کميونتی ابراز ميدارند جوره های مشمولين مانند اعضای کميونتی نقش ايفا می نمايند .

 کارخانگی: بر مبنای فيدبک های جوره ها، مديران مکتب                           
  اهداف -------  مربوطه و فعاليت ها را تجديد نظر می نمايند و به مربيان جهت ارزيابی و 

 نمره دادن تقديم ميدارند.
مشمولين قادر گردند که اهداف مکتب مربوطه را طرح                      :                اهداف

قادر اند که آن اهداف و فعاليت های تعين شده را به                            . نمايند           
.تصميم شريک می نما يند اذداشته و کميو نتی را در امر اتخاعضای کميو نتی ارايه   

.دقيقه وقت را تعين می نمايند ٦٠برای  ٢مربيان شماره :         مربيان مسوول  
.پروجکتور، قلم و چارت ها: مواد مورد ضرورت  

     مشمولين اهداف مکتب شانرا به مردم ابراز داشته و آماده            :        دست آورد ها
.اند که نظر يات را شنيده و انتقادات را بپذيرند              

ارايه اهداف و ارزيابی شيوه ه ها تقديم نمودن آنها:     ميتود ارزيابی  
ايجاد روحيه فعاليت های اشتراکی برای حمايه آموزش و  توسعه روابط بين :   قابليتها

.مکتب و کميونتی  
اليت ها مطابق سطحانکشاف مسلکی و طرح و تطبيق فع  

.مکتب و مزابق پروسه انکشاف خودی و مسلکی   

 مديريت مؤثر: ٢مودل   
طرح اهداف و اتخاذ تصميم: ٢درس   

 
:طرح اهداف:  عنوان  

 فعاليت ٣:             مشمولين برای مکتب مربوطه شان اهداف طرح می نمايند.
 مشمولين بعد از طرح اهداف ، برای هر هدف حد اقل دو فعاليت را نيز طرح می نمايند.

 
با عث                 طرح اهداف برای مکتب مربوطه و طرح اهداف که :                اهداف

     .ث حصول اهداف ميگردندسمت دهی اتخاذ تصميم  و باع
دقيقه وقت تعيين ميدارد ٤٥برای   ١مربيان شماره :          مربيان مسوول  

کاغذ:  مواد مورد ضرورت A٤ :وقلم  
 

مشمولين ميدانند که چطور اهداف کوتاه مدت باعث  طرح                    :       دست آوردها
باعث سمت دهی اتخاذ تصميم  ف کهنی آن اهدااهداف طويلمدت قابل پيمايش ميگردد يع       

مشمولين رابطه بين اهداف کوتاه مدت : ميتودهای ارزيابی.    و تعين فعاليت ها ميگردد
مشمولين ميدانند که چطور اهداف باعث                           . درک می نمايند زمدت راودرا

توسط اتخاذ تصميم  سمت دهی   اهداف شمولين ميدانندم. انتخاب و تعين فعاليت ها ميگردند
.ميگردند  

 
.در آينده ها  دهی مکتبتنظيم مسلکی مکتب، طرح پالن برای بهتر باز :   قابليتها  
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  :بازديداز صنف و  مکتب: عناوين
ميباشد معرفی ميدارد در عين زمان مشمولين از طريق طوفان مغزی داليل شانرا مربی فورم مشاهده صنف را که خاص برای نظارت  :  ٣فعاليت 

  .پيرامون نظارت صنوف ديگر ارايه ميدارند
  نف جهت بهبود بخشيدن پروسه تدريس وآموزش وتعقيب نمودن بهتر جهت تطبيق مؤثرآناستفاده موثر ازنظارت ص: اهداف 

  .تعين مينمايند ٣٠ومشمولين وقت را برای  ١مربی شماره : ترنير مسوول 
  اوراق مشاهده صنف: مواد مورد ضرورت 

  .مشمولين ميتوانند اوراق مشاهد صنف را مورد استفاده قرار دهند: دست آوردها 
اوراق مشاهده بعدازآنکه توسط شاملين خانه پوری شد دوباره جمع آوری شده جهت ارزيابی شاملين به دقت زيادمورد مطالعه مربيان مربوط :  ارزيابی 

  .قرارمی گيرد
  تسهل نمودن آموزش وانکشاف خودی سمت دهی پروسه تدريس و آموزش: قابليتها  
  

مالقات های صنف و مالقات ها از مکاتب ديگر : عناوين   
مشمولين اهداف شان را از مالقات صنف طبقه بندی می , در گروپ های کوچک : ٢فعالِيت 

شان پيرامون بهتر شدن آن باهم مباحثه می کننداي –نمايد   
استفاده موثر از مالقات های صنف و استفاده موثر جهت بهبود بخشيدن پروسه : اهداف 

  INSETتريننگ 
  و مشمولين در گروپ های کوچک  ١ترينر شمار ه : ترينر مول 

  دقيقه  ٢٠: وقت 
  اوراق فعاليت : مواد مورد ضرورت 

ين اهداف شانرا از مالقات صنف وضاحت داده و پريتياد پروسه مشمول: دست آورد ها 
  .تدريسی و آموزش مالقا ت های شانرا موثريت ميبخشد

  ترينران در پرتو ليدرشپ تدريسی اوراق فعاليت ها را ارزيابی می نمايند: ميتود و ازريابی 
سه تدريس و تسهيل نمودن پروسه آموزشی و انکشاف خودی و سمت دهی پرو: ساحات قابليت 

  .آموزش بجانب مطلوب
 

ليدرشپ تدريسی : ٣مودل   
مالقات های صنف و مکتب : ١درس   

 
مالقات های صنف و مالقات از مکاتب ديگر : عناوين   
مشمولين از طريق ميتود طوفان مغزی تست محصول هدفمند مالقات از صنف را : ١فعاليت 

.ترتيب ميدهد  
  ی و تمرين تريننگ برمبنايیاستفاده موثر مالقات صنف جهت ارتقای کيفيت تدريس: اهداف 

INSET  
  .دقيقه وقت تعين ميکند ١٥برای  ١ترينر شماره : تريتر مول 

  چارت ها و تخته , مارکر : مواد مورد ضرورت 
مشمولين مي توانند که اهداف چندين جانبه اداری و تدريسی مالقات صنف را : دست آوردها 

  .شرح و بيان دارند
ليت های توضيحی مشمولين را پيرامون مالقات صنف ارزيابی ترينران قاب: ميتود ارزيابی 

  .می نمايند و درعين زمان نقش و سهم مشمولين را مينحيث ليدران تدريسی ارزيابی می کند
رهنمای و سمت دهی پروسه تدريس : تسيهل نمودن آموزش و انکشاف خودی : ساحات قابليت 

  وزش »و آ
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  :نظارت ازصنف ومکتب: عنوان 
مشمولين درعين نظارت وراق  را خانه پری . مشولين اوراق مشاهده مکتب  را در اثنای نظارت ازمکتب ديگر تکميل مينمايد : قيب نمودن تع:  ٦فعاليت 

  .مينمايدو در مشاهده  بعدی مشمولين اوراق مشاهدات شانرا مقايسه مينمايند 
  .داشتن اهداف بازديد دوجانبه مکتب جهت انکشاف مکتب: اهداف 
  .مشمولين اوراق مشاهدات شانرا مورد تبادل تجارب وشريک سازی معلومات مورد مباحثه قرار ميدهند: مول ترينر 
  .ساعت مواد ضرورت نيست ٤: وقت

از طريق ايجاد پروسه تحليل و تحقيقی مکاتب ديگر مشمولين از نکات قوی وصنف مکتب مربوط شان آگاهی حاصل مينمايند در عين : دست آوردها 
  .يشان ادراکات واکتشافات شانرا باهم مقايسه کرده واز آن برای بهبود مکاتب شان استفاده مينمايندزمان ا

مباحثات وتبادل تجارب وافکار صورت ميگيرد چی دراين صورت مربيان خود نظريات خود  بعد از اکمال پروسه مشاهده بين مشمولين: ميتود ارزيابی 
  .را ارزيابی مينمايند

  .ترذيق رويه واحساس همکاری و تشريک مساعی جهت انکشاف وبهبود پروسه آموزش و همکاری وتشريک مساعی متقابل : ساحات قابليت 

مالقات صنف ومالقات مکاتب ديگر: عناوين  
. مشمولين در رخصتی ها از مکاتب يک ديگرشان بازديد مينمايند:  ٥فعاليت   
ت دوجانبه برای بهتر شدن مکتب مربوط داشتن اهداف مالقا: اهداف   

ومشمولين  ٢ترينر شماره :تنير مول  
دقيقه  ٣٠: وقت  

هيچ : مواد مورد ضرورت   
مالقات های دوجانبه: دست آوردها   

.ترينران فورم فعاليت ها را برويت ليدرشيپ تدريسی ارزيابی مينمايند: ميتود ارزيابی   
ويه همکاری وکار مشترک جهت حمايت پروسه ترزيق نمودن احساس و ر: ساحات قابليت 

 آموزش واحساس مساعی وهمکاری مشترک متقابل 
 

 

ليدرشيب تدريسي :  ٣مودل   
. مالقات صنف ومکتب ادامه دارد : ١درس   

  مالقات صنف و مالقات ها از مکاتب ديگر : عناوين 
   GTZترنير ورق ويا فورم مربوط :  ٤فعاليت 

  ومشمولين  ٢را برای مالقات های دوجانبه مکتب برای انکشاف مکتب ترنير شماره 
  ه دقيق ١٥: وقت 

  GTZوفورم مالقات صنف مربوط ,تخته,فليپ چارت,مارکر: مواد مورد ضرورت 
  .را مورد استفاده قرار دهند  GTZمشمولين ميدانند که چطور فورم : دست آوردها 

ترينران مشمولين را برويت تشريح نمودن مالقات صنف واستفاده ازآن در : ميتود ارزيابی 
  .اثنای تدريس ارزيابی مينمايند
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  طرح اهداف : عناوين 
مشمولين بطور تقريری اهداف مکتب مربوطه شان طوری ارايه : بازی نقش : ٤فعاليت 

جفت های مشمولين مانند . ميدارند گويا اهداف مکتب شان را برای کميونتی ابراز ميدارند
  .فا می نماينداعضای کميونتی نقش اي

برمبنای فيدبک ها جفت ها با منجران مکتب اهداف کميته مربوط و فعاليت ها را : کارخانگی 
  .تجديد نظر می نمايند و به ترينران جهت ارزيابی و نمره دادن تقديم می دارند

  .مشمولين قادر گردند که اهداف مکتب مربوطه را طرح نمايند : اهداف 
فعاليت های تعين شده را به اعضای کميونتی ارايه داشته و کميونتی را  قادر اند که آن اهداف و

  در امر اتخاذ تصميم شريک می نمايند
  .دقيقه تعين وقت می نمايد ٦٠برای  ٢ترينر شماره : ترينر مسول

  قلم و چارت ها , پروجکتور : مواد مورد ضرورت
داشته و آماده اند که نظريات را مشمولين اهداف مکتب شان را به مردم ابراز : دست آموردها 

  .شنيده و انتقادات را بپذيرند
  .شيوه ها تقديم نمودن آنها, اراياه اهداف و ارزيابی : ميتود ارزيابی 
ايجاد روحيه فعاليت های اشتراکی برای حمايه آموزش و توسعه روابط بين : ساحات قابليت 

 مکتب و کميونتی 

  منجمنت موثر: ٢مودل 
  طرح اهداف و اتخاذ تصميم: ٢درس 

 
  طرح اهداف: عناوين 
  .تب مربوطه شان اهداف طرح می نمايندمشمولين برای مک: ٣فعاليت 

  مشمولين بعد از طرح اهداف برای هر هدف حد اقل دو فعاليت را نيز طرح می                
  نمايند              

طرح اهداف برای مکتب مربوطه و طرح اهداف که باعث سمت دهی اتخاذ تصميم و : اهداف 
  باعث اهداف می گردند

  دقيقه وقت تعين می کند  ٤٥برای  ١ماره ترينر ش: ترينر مسول
  و قلم ها A٤کاغذ : مواد مورد ضرورت

مشمولين ميدانند که چطور اهداف کوتاه مدت باعث طرح اهداف طويلمدت قابل : دست اورد ها
  پيمايش می گردد يعنی آن اهداف که باعث سمت دهی اتخاذ تصميم و تعين فعاليت ها می گردد 

. لين روابط را بين اهداف نزديک و اهداف استراتيژيک درک می نمايندمشمو: ميتود ارزيابی 
مشمولين ميدانند . مشمولين ميدانند که چطور اهداف باعث انتخاب و تعين فعاليت ها می گردد

  .اهداف توسط اتخاذ تصميم سمت دهی می گردد
  ده هاطرح پالن برای بهتر بازدهی مکتب در آين –نظم مسلکی مکتب : ساحات قابليت 
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  گذارش به اوليای شاگردان, ثبت اسناد وياداشت ها , ارزيابی: عنوان

  .بامثالهادراين مورد بحث ومباحثه مينمايند ) يریتقريری وتحر( مشمولين در گروپ های کوچک پيرامون انواع چهارگانه ارزيابی : ٣فعاليت 
  -١ابی شرح انواع چهارگانه ارزي: اهداف
  ومشمولين ٢ترنير شماره : ول سترنير م
  دقيقه برای گزارش دهی ١٥دقيقه برای کارگروپی و  ٣٥: وقت

  قلم وتخته سياه,مارکر,لکچر نوت ها: مواد مورد ضرورت
واع چهارگانه ارزيابی را تشخيص وتعين نمايند اين انواع را در ارزيابی صنف معين مينمايند و بدين وسيله درک مشمولين ميتوانند ان: دست آورد ها

  .مشمولين از ارزيابی تقويه ميگردد
  .مربيان مشمولين رابادرظرداشت مباحثات صنفی شان ارزيابی ميکنند : ارزيابی  
  وارايه گزارش پيرامون دست آوردهای شاکردان حفظ ياد, پالن, توسعه ورشد پروسه آموزش: قابليتها 

حفظ اسناد وگزارش برای والدين , ارزيابی: عناين   
کار خفت ها ومباحثه صنفی :  ٢فعاليت   
داشتن اهداف ارزيابی در مکتب : اهداف   

دقيقه  ٣٠وقت  ١ترنير شماره : ترنير مول  
قلم ها فليپ چارت ها مارکر ها : رد ضرورت مواد مورد مو  
مشمولين لست از دست آوردها ی ارزيابی را برای شاکردان معلمان مکتب : دست آورد ها 

 ووزارت تهيه مينمايند 
.ترنيران لست ونظريات مشمولين را در اثنای مباحثات ارزيابی مينمايند: ميتود ارزيابی  

پالن ثبت نمودن وگذارش . وزش وانکشاف خودی رشد وتوسعه پروسه آم: ساحات قابليت 
 دست آورد های آموزشی شاکرد 

  
 

 

ليدرشيپ تدريسی : ٣مودل   
کميونتی ووزارت معارف ,ارايه گذارش برای والدين:  ٢درس   

  
  حفظ اسناد وارايه گزارش به وزارت معارف ,ارزيابی: عناوين 
ترنير از طريق ميتود طوفان مغزی پيرامون ارزيابی شاگردان برمبنای خواسته :  ١فعاليت 

  های مکتب ووزارت معارف مبادرت ميورزد 
  اشتن دانستن وتعريف واصالح ارزيابی د: اهداف
  دقيقه  ٣٠وقت  ١ترنير شماره : ول سترنير م

  فلپ چارت ومارکر ,قلم, ٤Aکاغذ : مواد مورد ضرورت 
  مشمولين ميتوانند پروسه ارزيابی شاگردان را تعريف نمايند : دست آوردها 
  بی مينمايند ترنيران جوابات مشمولين را در اثنای مباحثات ارزيا: ميتود ارزيابی

توسعه آموزش و رشد وانکشاف خودی پالن ثپت نمودن وگذارش محصول : ساحات قابليت ها 
  شاکردان  
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  ارزيابی حفظ ياداشت ها وارايه گزارش برای والدين : عناوين
  مباحثات صنفی و قيد يک ترنير :فعاليت
  انعکاسات در مورد بهبود بخشيدن ارايه گزارشات برای والدين : اهداف
  دقيقه  ٤٠وقت  ٢ترنير شماره : ولسترينر م

  قلم ,فليپ چارت ها ,اوراق فورم ها: تمواد مورد ضرور
  لست نمودن پروسه فعلی شريک سازی گزارشات وطرق مباحثات : دست آوردها

  .ترنيران بطور تعيصی مالقات ها يا والدين ومرور گزارشات را انجام ميدهد: ميتود ارزيابی 
شتها حفظ يادا,رشد وتوسعه پروسه آموزش وانکشاف خودی پالن نمودن : ساحات قابليت

  .ارزيابی وارايه محصول آموزش شاکردان,
  
  
  
  

 

ارزيابی حفظ ياداشت ها وارايه گذارش برای والدين : عناوين  
کار گروپی وارايه نمودن :  ٥ فعاليت  
دريافت حفظ ياداشت پيرامون شاکردان : اهداف   
دقيقه  ٣٠وقت  ١ترنير شماره : ول سترينر م  

قلم , فليپ چارت , مارکرها , فورمه ها: موادمورد ضرورت  
ارزيابی اشتراک مستقيم شاکردان در پروسه فعاليت های گروپی وارايه نمودن : ميتود ارزيابی

. 
رشد وتوسعه پروسه آموزش وانکشاف خودی پالن حفظ ياداشت ها ارزيابی : ت قابليت ساحا

.وارايه گزارش پيرامون محصول آموزش شاکردان  

ليدرشيپ تدريسی : ٣مودل   
کميونتی ووزارت معارف ,والدين,ارايه گذارش برای شاکردان: ٢درس   

 
  حفظ ياداشت ها وارايه گذارش برای والدين , عناوين ارزيابی

مشابعت ها واختالفات کار شاکردان را برويت معيار , مشمولين به طور جفتها :  ٤فعاليت
  افهام وتهفيم وقدرت انتقال ,مهارت ها , متن : بطور مثال. ميابند در

  .دقيقه وقت تعين ميکردد ٣٠برای : وقت ١ترنير شماره : ولسترنينر م
  .دوکاپی کار يک شاکرد: مواد مورد ضرورت

مشمولين استفاده از معيار های معمول را برای ارزيابی نمودن شاکردان به : دست آوردها 
  تحريری تمسيل وظايف ميدانند , نحوه تقريری

ترنيران کارهای تحريری شاکردان را که بواسطه مباحثه معلم نمره داده شده : ميتود ارزيابی 
  است ارزيابی مينمايند 

رشد و توسعه پروسه آموزش وانکشاف فوری پالن نمودن ارزيابی کردن : ساحات قابليت
  .ياداشت نمودن وگذارش از محصول آموزشی شاکردان

  
  

ارزيابی که حفظ ياداشت ها وارايه گزارش برای والدين : عناوين  
تهيه دولست بطور مجموعی توسط مشمولين پيرامون مشکالت وطرق حل پروسه :  ٦فعاليت

 حفظ ياداشت ها واسناد شاکردان 
ومشمولين  ١تريتر شماره : ولستريتر م  
دقيقه  ٣٠: وقت  

فليپ چارت ومارکر : مواد مورد ضرورت  
ترنيران حفظ اسناد شاکردان را توسط مشمولين قبل از درس وبعد از درس : دست آورد ها 
.مقايسه مينمايند  
ارزيابی وحفظ اسناد , رشد وتوسعه پروسه آموزش وانکشاف خودی پالن: ساحات قابليت

 پيرامون محصول آموزش شاکردان 
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انكشاف منابع بشري :  4دل مو  
نظارت وارزيابي كارمندان شما : 1درس   

 
  ارزيابی کارمندان : عناوين 
  .کار بطور انفرادی يا گروپی که توسط فيدبک ترينر تعقيب می گردد:  ٢فعاليت 
  دريافت و انعکاس مفيديت ها و ارزش ارزيابی : اهداف

  ١ترينر شماره : ترينر مسول 
  دقيقه فيدبک ١٥ا و دقيقه برای کاره ٣٠: وقت 

  کاغذ و قلم, ليکچر نوت ها : مواد مورد ضرورت
مشمولين داليل شان را پيرامون ارزيابی وارزش آن لست می نمايند و ميدانند : دست آوردها 

  .که ارزيابی برای انکشاف و توسعه معلم و آموزش بهتر شاگردان ضروريست
ترينر . ن توسط ترينر ارزيابی می گرددکارهای تحريری هر يک از مشمولي: ميتود ارزيابی 

  مباحثات و پروسه شريک سازی های جفت های مشمولين را درجه بندی می نمايد
 مشاهده مناسب کارمندان مکتب , نظيم مسلکی مکتب : ساحات قابليت 

انکشاف منابع بشری: ٤ل فص  
  نظارت وارزيابی کارمندان شما:١درس

  ارزيابی کارمندان : عناوين
  ازطريق ميتود های طوفان مغزی و ميتود کشفی : تشريح و فهرست اهداف : ١فعاليت 
  دانستن پروسه ارزيابی و بهبود بخشيدن پروسه تدريس آموزش : اهداف 

  ١ترينر شماره : ترينر مسول 
  دقيقه برای ميتود طوفان مغزی  ١٥دقيقه برای تشريح و  ١٠: وقت 

  و قلم   A٤کاغذ : مواد مورد ضرورت 
ته ترينر خالصه آنرا بروی تخ, تعريف می کنند , مشمولين مباحثه می نمايند : دست آوردها 

  .مي نويسد
ترينر بطور نمونوی مودل ارزيابی را برای شاگردان نشان می دهد و : ميتود ارزيابی 

مشمولين به سواالت پيرامون ارزيابی جواب . موثريت ارزيابی را به ايشان نشان ميدهد
  .ميدهند

  رشد و توسعه پروسه آموزش و انکشاف خودی سمت دهی پروسه آموزش: ساحات قابليت 
  
  
  

  ارزيابی کارمندان: عنوان
  .کشف و دانستن تمرين فعلی, کارگروپی : ٣فعالِيت 
  .دست آوردهای ارزيابی از کارمندان مکاتب: اهداف 

  ٢مربی شماره : مربيان مسوول 
  دقيقه ١٥: وقت 

  مارکر و قلم, کاغذ : مواد مورد ضرورت
  مباحثه و لست نمودن وضع فعلی ارزيابی: دست آورد ها 

  .مربيان چارت های موجودازمشاهده ونظارت مشمولين را ارزيابی می کند: ارزيابی 
  .مشاهده و نظارت کارمندان و اعضای مکتب بطور مناسب, تنظيم مکتب بطور مسلکی : قابليتها  
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مشاهدات معلم:عنوان  
لکچر پيرامون مراحل ودوره های پروسه مشاهده متناسب ، همچنان سوال وجواب : ٥فعاليت

.دراين مورد  
آگاهی پيرامون مراحل ودوره های پروسه مشاهده: اهداف   

دقيقه ٣٠:وقت-٢ترنير شماره : مربی مسوول  
اوراق مشاهده,کاغذ,قلم,پروجيکتور: د ضرورت مواد مور  

مشمولين ميدانند که آمادگی وپيگيری برای مشاهده را لست نموده واهداف : دست آوردها
.مرحله های مشاهده را ميدانند  

تنظيم مکتب بطور مسلکی نظارت مناسب ومسلی کارمندان مکتب: قابليت   

شاف منابع بشریانک: ٤فصل   
  نظارت وارزيابی کارمندان شما:١درس

  
مشاهدات معلم: عنوان  
دراين فعاليت مباحثات مربی ومشمولين پيرامون وسايل مشاهده صنف که در فصل : ٤فعاليت

کنجانيده شده است صورت ميگيرد ٣فعاليت ,درس اول-٣  
.دانستن ارزش واهميت ساحات متناسب در ارزيابی درس: اهداف  

دقيقه٢٠:وقت ٢مربی شماره : ولمربيان مسو  
پروچکتور ولکچر نوت ها از از ضميمه: مواد مورد ضرورت  

البته لست .مشمولين در مورد لست مربی مباحثه نموده وآنرا تعريف مينمايند: دست آوردها 
.ترينر بروی تخته بطور خالصه موجود است  

ی مشاهده صنف های شان اثر مشمولين اظهار ميدارند که چطور وسايل ارزيابی باال: ارزيابی
.گزار ميباشد  

  تنظيم مکتب مسلکی نظارت کارمندان مکتب بطور مناسب: قابليتها 
  
 

  مشاهدات معلم: عنوان
  .پيرامون مشکالت معلمان که کم تجربه اندجرو بحث نموده وراه حل آن عقب مانی را کشف ورفع مينمايد:٦فعاليت 
  .تعين واستفاده موثر تکتيک های ارايه بازدهی به کارمندان: اهداف

  .علم خود را قرار ميدهندسرمعلم و م,ومشمولين درايفای نقش های مدير ١مربی شماره : مربی مسوول
  دقيقه٦٠:وقت

نمونه از پروسه چارت نمونه که سوال نمودن شاگردان را ممانعت ميکنند يک ميزدو چوکی کمره ,تمثيل رول ها جهت حل مشکالت:مواد مورد ضرورت
  .ويدويی وغيره امکانات اگرموجودباشد

  .مثبت ياداشت ميکنند مشمولين ايفای نقش ها را تماشا ميکنند واز نکات:دست آورد ها 
  .مربی عاليق وسهم گيری مشمولين را مشاهده ميکنند: ميتود ارزيابی 

  تسهيل نمودن آموزش وانکشاف فردی سمت دهی آموزش وتدريس: قابليتها
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:داف ووقتاه,پالنها ,انکشاف مسلکی همکارانه:عنوان  
پالن اهداف قابل حصول  در وقت دقيق ,لکچر پيرامون انکشاف وتکامل مسلکی ١: ٢فعاليت
.ومناسب  

ازطريق کار جوره ها ايجاد فورم ها برای انکشاف وتکامل خودی:٢  
تذکر داده  ١ايفای نقش جوره ها جهت اکمال پالن انکشاف خودی برای يک معلم که دارای : ٣

.شده است  
در اند که پالن تکامل خودی را تطبيق نمايند پالن که متکی به مشاهده معلم قا: اهداف 

.وارزيابی خودی ميباشد  
٢مربی شماره :مربی مسوول   

.ايفاء تقش وکارهای گروپی,دقيقه برای لکچز ٢٠:وقت  
کاغذ اوراق ازفعاليت های گذشته,قلم:مواد  

.طرح نمايند مشمولين ميتوانند پالن های انکشاف خودی را: دست آوردها  
ارزيابی کارخانه گی طرح پالن انکشاف خودی فصل مشمولين طرح پالن برای معلم : ارزيابی

.که مشکل دارد  
سهم گيری فعال در پروسه موجوده آموزش طرح وتکامل پروسه های الزمه به سطح :قابليت

.مکتب برای انکشاف امور مکتب مربوط  
 

انکشاف منابع بشری:  ٤مودل   
اعمار ظرفيت معلمان پاينتر از سطح آمادگی:  ٢درس   

ارزيابی خودی: عنوان  
ارزيابی خودی وطرز ثمت دهی آن متعاقب آن تمرينات گروپی  لکچر پيرامون: ١فعاليت

وفعاليت جوره يی برای تمرين سمت دهی ارزيابی خودی معلم که نتايج مشاهده را مورد 
.استفاده قرار ميدهد  

.دانستن مفکوره ارزيابی خودی ورفع موانع وممانعت های فرهنگی در اين پروسه: اهداف  
١مربی شماره :مربی مسوول   

دقيقه برای کارهای جوره ها ٣٠دقيقه برای لکچرو  ٣٠:توق  
پروجکتور وسايل مشاهده صنف فورم های نمونه يی چارت برای نشان : مواد مورد ضرورت

دادن تشريح وتوضح  لکچر نوت ها معه نتايج مشاهداتی يک معلم عينی وذهنی ، منابع مأخذ 
 پيرامون ارزيابی خودی

زيابی خودی را ميدانندوازموانع فرهنگی دراين مورد آگاهی مشمولين اهميت ار:دست آوردها
حاصل مينمايندميدانند که چطور از مشاهده اولی بازدهی ارايه دارند وميدانند که چطور ميتوان 

.ارزيابی خودی رابر مبنای مشاهدات ثمت دهند  
در مربی عاليق مشمولين را پيرامون ارزيابی خودی ياداشت مينمايند البته :ارزيابی

.پرتوبازدهی که از جوره ها حاصل نموده اند  
سهم گيری درپروسه آموزش موجود برای انکشاف مسلکی ودريافت طريقه های :قابليت

.مخبلف برای انکشاف خودی  



٢٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

تعين منابع انکشاف بشری در اولسوالی : ناوين ع  
شرح طرق انکشافی و تعين منابع ترنيگ که در السوالی برای انکشاف معلمان : ٤فعاليت 

 موجود می باشد و قايم نمودن ارتباط معلمان به آن 
افی و السوالی را برای معمامان مربوط تعين نمايند قادر اند که منابع موجود انکش: اهداف  

در جفت ها مشمولين توضيح ميدهدند  که چطور منابع انکشافی ميتواند برای : ترينر مسول
 معلم دست ياب گردد و چيطور ان را با دريگر مکتاب شريک سازند 

دقيقه ٤٠: وفت   
های راديویکاغد، قلم ، چارت ، سی دی ، دی وی دی، يا سی دی : مواد   

مشمولين ميتوانند پالن انکشافی را برای معملم در اولسوالی مربوط طرح : درست آورد ها 
 نمايند و ميتونند منابع ترينگ موجود را برای معلم ليست نمايند 

ترنران پالن انکشافی  و ليست منابع ترنيگ را که توسط مشمولين ليست : ميتود ازيابی
 گردديده  ارزيابی ميکنند 

سهم گيری در پروسه اموزش موجود مکتب ، و کمونيتی را در امر انکشاف : ساحات قابليت 
 ظرفيت ها کمک مينمايد 

انکشاف منابع بشری: ٤فصل  
)ادامه دارد(ر ظرفيت معلم پاينتر از سطح آماده گی اعما: ٢درس  

دريافت تعين منابع موجود انکشاف بشری درسواليها: عنوان  
ی پيرامون منابع انکشافی موجود برای معلم مکتب مدير استفاده ازميتود طوفان مغز: ٢فعاليت 

.تعليم وتربيه ولسوالی ووسايل معلوماتی جمعی  
قابليت در يافت وتعين منابع انکشاف بشری برای معلمان:اهداف   

١مربی شماره : مربی مسوول  
دقيقه ٢٠:وقت  

فلپ چارت,کاغذ,پروجکتور: مواد مورد ضرورت  
ند که پالن انکشافی معلمان را در مکتب مربوطه طرح نمايند مشمولين ميتوان: دست آورد ها

ميتوانند که دووسيله .ميتوانند منابع آمورزش معلمان را در ولسوالی مربوط راثبت نمايند.
 معلومات جمعی را در انوای مربوطه برای انکشاف ظرفيت ها معلمان برمال نمايند

کميته های مردمی که درولسوالی ها سهم گيری فعال درپروسه  آموزش معلمان و: قابليت
.موجوداست  
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ودن سهم گيری و توسعه ذهنيت مالکيت دوجانبه توسعه و تسريع نم: عناوين   
کارهای گروپی و مباحثات: ٢فعاليت   
مباحثه و ارزيابی سهم گيری والدين در امور مکتب : اهداف   
   ١ترينر شماره : ولسترينر م

دقيقه  ٣٥: وقت    
مشمولين ميتوانند طرق متعدد سهم گيری والدين و کميونتی پشنهاد نمايند: دست آورد ها   
ترينران فعاليت های مشمولين را در گروپ ها ارزيابی می نمايند: ميتود ارزيابی   
. ترزيق ذهنيت اشتراکی امور مکتب جهت بهبود بخشيدن پروسه آموزشی : ساحات قابليت 

 حمايه پروسه آموزش و توسعه روابط کميونتی با مکتب
 

سهم و اشتراک کميونيتی :  ٥مودل   
انکشاف سهم گيری کميونتی و مالکيت دوجانبه مکتب : ١درس   

توسعه و تسريع سهم گيری و اشتراک کميونتی در مالکيت دوجانبه مکتب  :عناوين   
ک معلمطوفان مغزی و متعاقب آن فيدب: ١اليت فع  

ونتی و مالکيت دوجانبهداشتن اصطالحات سهم گيری کمي: اهداف   
  ١ترينر شماره : ول ترينر مس

دقيقه  ٣٠: وقت   
تخته و مارکر: مواد مورد ضرورت   

مشمولين ميتوانند اصطالح سهم گيری را تعريف و سهم گيری های والدين را : دست آورد ها 
 درمکتب لست نمايند

ريات مورد ارزيابی اشتراک انفرادی مشمولين در مباحثات و تبادل نظ: ميتود ارزيابی 
.ترينران قرار می گيرد  

ترزيق احساس و ذهنيت سهم گيری و انکشاف و حمايه آموزش و توسعه : ساحات قابليت ها 
 روابط کميونتی يا مکتب 
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تسريع سهم گيری کميونتی و احساس مالکيت دوجانبه : عناوين   
يک روز بازديد مالکيت تان را تنظيم نمايد: ٥فعاليت   
بسازيدمحيط و فضا مکتب تان را دقيق و دلچسپ برای اطفال  - ١:          اهداف   

والدين را تشويق نمايد که اطفال شان را شامل مکتب نمايد - ٢                         
دقيقه ٣٠وقت ,  ١ترينر شماره : ترينر مسول   

پوستر و تصاوير از , کاغذ , قلم , فليپ چارت , کاغذ , پروجکتور : مواد مورد ضرورت 
قلم های رنگه , قيچی , سرش , مجالت   

مشمولين ميتوانند که روز بازديد مکتب به چه مفهوم است و ميدانند که چطور با : دست آوردها
ميتوانند که اين نوع محافل را چطور تنظيم . اطفال و والدين در مکتب کمک و همکاری نمايند

 نمايند
مشمولين می توانند از رهنمود در مورد روز بازديد استفاده , کارخانگی : ميتود ارزيابی 

ميتوانند که پالن روز بازديد را طرح کنند, نماينند   
ترزيق روحيه و احساس سهم گيری برای بهبود آموزش همکاری و همنوايی : ساحات قابليت 
 يارفقای شان 

سهم گيری کميونتی: ٥مودل   
توسعه سهم گيری کميونتی و مالکيت دوجانبه مکتب: ١درس   

تشريح سهم گيری کميونتی و مالکيت دوجانبه: عنوان   
ريق طوفان مغزی ليست ضروريات مکتب از ط - ١:      ٣فعاليت   

دانستن و مهارت , از طريق گروپ های کوچک تعين منابع فزيکی  - ٢                       
 های موجود در کميونتی که مکتب می تواند به آنها اتکا نمايد

انکشاف لست شاملين يا مکتب و لست منابع کميونتی  -٣                        
وريات مکتب را ليست نمايد تا ميتوانند از طريق منابع کميونتی مرفوع گردندضر: اهداف   

دقيقه ٣٠وقت ,  ٢ترينر شماره : ترينر مول   
تصواير از مجالت و پوستر ها  ٣قلم و کاغذ   ٢پروجکتور و کاغذ : مواد مورد ضرورت  

مکتب مطابقت  مشمولين منابع موجود بشری و فزيکی کميونتی را با نيازهای: دست آوردها 
.ميدهند  

ات ضروريات مکتب را جا داده و در چارت مشمولين در يک چ, کار خانگی : ی ميتود ارزياب
.ديکر منابع بشری و فزيکی کميونتی را تحرير ميدارند  

ترزيق ذهنيت مالکيت برای حمايه آموزش : ساحات قابليت   
هاطرح پالن عملياتی برای مرفوع نمودن اين نياز : ٤فعاليت   
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  PTAsپشنهاد پالن سال اول برای تاسيس انجمن والدين و معلمان : عنوان 
  مشمولين بطور جفت ها پالن مکتب مربوط شان را طرح مي نمايند: ٤فعاليت 
نياز های مکتب که , ف پالن کاری برای تاسيس انجمن مطابق نياز طرح و انکشا: اهداف 

  .وضاحت دارد ١درس شماره 
   ٢و شماره  ١ترينران شماره : ترينر مسول 

  کاغذ به اندازه وسعت کاغذ اخبار: مواد 
مشمولين ميتوانند پالن تاسيس انجمن را مطابق نياز های مکاتب شان طرح : دست آورد ها

  .نمايند
ترينران باالی هر پالن بحث و نظر ميدهند و کار هر گروپ را در اثنای ارايه : زيابیميتود ار

  نمودن ارزيابی می نمايند
  حمايه ورحيه سهم گيری برای بهبود پروسه آموزش و تسريح ذهنيت مالکيت: ساحات قابليت 

سهم گيری جامعه : ٥مودل   
تقويه انجمن های والدين و معلمان:  ٢درس   

  در مکاتب مربوط PTAsمان طرح پالن برای تقويه انجمن های والدين و معل: عناوين 
  مشمولين در گروپ ها پالن انکشاف مکاتب مربوط شان را طرح می کنند: ٣فعاليت 
طرح پالن برای تاسيس انجمن های متذکره مطابق رهنمود وزارت و ارايه فيدبک : اهداف

  شان از صنوف در اثنا ارايه گزارش
  دقيقه ٦٠: وقت 
  اخبارکاغذ های چارت به اندازه کاغذ : مواد 

  مشمولين هر پالن را مورد مرور قرارميدهند : دست آورد ها 
ترينران , راز نظر می کنندترينران هر پالن را مرور نموده و در مورد شان اب: ميتود ارزيابی 

  .متن و گزارش هر گروپ را ارزيابی می نماينند تمحتويا
سه آموزش تسريع روابط ترزيق احساس و ذهنيت مالکيت برای بهبودی پرو: ساحات قابليت 

  کميونتی و مکتب 
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  پالن برای انکشاف مکتب : عناوين
  گروپ های کوچک برای ارايه گزارش کار می نمايند - ١:         ٥فعاليت 

هر مشمول پالن انکشافی مکتب مربوط خويش را ارايه می نمايد و  - ٢                         
  فيدبک از ديگران می باشدخواهان 
  ميدانند که چطور پالن انکشافی برای مکتب طرح نمايند: اهداف 

  ترينر شماره يک و دو: ترينر مسول 
  دقيقه برای ارايه کارها يشان  ١٥دقيقه برای کارهای مناسب در اين مورد و  ٤٥: وقت 
  سط هر مشمول طرح گرديده فورمه ها برای پالن انکشافی و پالن هايکه تو, کاغذ , قلم : مواد 

ميتوانند که چطور , مشمولين برای مکاتب شان پالن انکشافی طرح می نمايند : دست آورد ها
  فيدبک ديگران برای پالن هايشان مفيد ميباشد

 طرح پالن برای انکشاف بعدی مکتب مربوط  –نظم مسلکی مکتب : ساحات قابليت 

انکشاف مکتب :  ٦مودل   
)ادامه دارد(انکشاف پالن مکتب :  ١درس   

  پالن برای انکشاف مکتب : عناوين 
مباحثات در داخل صنف پيرامون اهداف و جوانب انکشاف مکتب تحت اداره محلی : ٤فعاليت 

  بيتی وزارت معارف تعليمی و تر
  دريافت پروسيجر فعلی پالن گذاری در مکاتب مربوط : اهداف 

   ١ترينر شماره : ترينر مسول 
  دقيقه ٣٠وقت 

  تخته و مارکرها: مواد مورد ضرورت
مشمولين پروسيجر فعلی پالن گذاری مکتب شان را تحت مباحثه قرارداده و : دست آورد ها

  ندپروسيجر های حاضر را لست می نماي
مشمولين قادر اند که تغيرات الزمه را در پروسيجر های فعلی پالن های : ميتود ارزيابی 

  انکشافی مکاتب شان به همکاری کميونتی های مربوط مورد بحث قرارداده و ليست نمايند
ترزيق ذهنيت و حس مالکيت و همکاری تا باعث انکشاف پروسه آموزش در : ساحات قابليت 

  مکتب مربوط گردند
 

  پالن برای انکشاف مکتب : عناوين 
  مباحثه گروپی در مورد اهداف پالن های انکشافی مکتب -١:           ٣ليت فعا

  مقايسه ليست های مشمولين - ٢                          
  اهميت و ارزش پالن انکشافی و اهداف آن را ميدانند که موجوديت در پروسه طرح و تطبيق پالن ذيدخل اند: اهداف 

   ١شماره : ترينر مسول
  دقيقه برای شريک سازی ليست ها ١٥دقيقه برای مباحثه و  ٣٠: وقت 

  فليپ چارت و لکچر نوت  ٢, کاغذ  و قلم  ١: مواد مورد ضرورت 
  مشمولين ميتوانند پالن انکشافی مکتب را تعريف نمايند و ليست داليل اهميت آنرا تهيه ميکند: دست آورد ها 
  يه نموده اند و داليل اينکه چرا اين ليست به مکتب شان توافق دارد ارزيابی مي نمايندترينر آن ليست را که مشمولين ته: ميتود ارزيابی 
  تنظيم مکتب بطور مسلکی کمک به تمام بهبودی پروگرام های تعليمی و تربيتی : ساحات قابليت 
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  مکتبپالن برای انکشاف : عناوين 
  لکچر و متعاقب آن مباحثات گروپی  - ١:        ٢فعاليت 

  فيدبک ترينر  - ٢                        
  تعين نمودن اينکه کدام پالن بحال مکتب مربوطه مفيد و مثمر ميباشد: اهداف 

  ٢ترينر شماره : ترينر مسول
  دقيقه برای فيدبک  ١٥دقيقه برای لکچر و مباحثات و  ٣٠: وقت 
  کاغذ , مارکر , فليپ چارت , لکچر نوت : ادمو

  مشمولين می توانند سه نوع پالن را که در مکاتب شان قابل تطبيق است بدانند: دست آورد ها 
  ترينران پالن های تطبيق مشمولين را ارزيابی می کنند: ميتود ارزيابی 
 نظم مسلکی و پالن برای انکشاف بعدی مکتب : ساحات قابليت

  انکشاف مکتب :  ٦مودل 
  طرح و انکشاف پالن های مکتب :  ١درس 

  طرح پالن برای انکشاف مکتب : عناوين 
  جستجوی طرق   ٢شرح و فهرست اهداف   :  ١فعاليت 
  رشد و درک اصطالح پالن های تعليمی و تربيتی :اهداف

  ١ترينر شمار ه : ترينر مسول 
  دقيقه برای جستجوی طرق ٣٠دقيقه برای تشريح و  ١٠: وقت  

  ليکچر نوت پيرامون طرح اهداف  ٢فليپ چارت و مارکر  - ١:  مواد مورد ضرورت 
  الن را ابراز دارندمشمولين ميتوانند که پالن را تعريف و دليل طرح پ: دست آوردها 

  جوابات تحريری مشمولين در مورد فورمه های پالن : ميتود ارزيابی 
طرح و تطبيق پالن برای انکشاف و توسعه , نظم امور مکتب بطور مسلکی : ساحات قابليت 
 بعدی مکتب
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  يم منابعتنظ: عناوين 
مشمولين در گروپ های کوچک و جفت ها پيرامون استفاده معقول منابع کار می :  ٢فعاليت 
  نمايند

  ميتوانند که چطور منابع دست داشته را بطور معقول استفاده نمايند: اهداف 
  دقيقه ٣٠وقت ,  ٢ترينر شماره : ترينر مسول

  مارکر, فليپ چارت , فورمه ها : مواد مورد ضرورت 
مشمولين طرق مختلف را برای استفاده موثر منابع دست داشته مورد بحث : ت آورد ها دس

  قرار ميدهد
ترينران کيفيت لست منابع توسط مشمولين و کيفيت کار و سهم گيری مشمولين : ميتود ارزيابی 

  را ارزيابی می کند
ازی پروسه طرق ذهنيت مالکيت و همکاری متقابل جهت انکشاف و بهبود س: ساحات قابليت

 های آموزش مشمولين بطور همکارانه و متحدانه کار می نمايند

انکشاف مکتب :  ٦مودل   
تنظيم منابع و توسعه آن:  ٢درس   

  تنظيم و منابع: عناوين 
  فهرست نمودن و تعين اهداف , لکچر  -١:          ١فعاليت 

  طوفان مغزی توسط مشمولين  -٢                         
  تقويه منابع و يا توسعه منابع  -٣                        

ليست وضع موجود منابع بشری و مالی برای مکتب مربوطه بربنياد کمک ها ی : اهداف 
  وسيع و همه جانبه کميونتی 

  طوفان مغزی و منابع معلومات در مورد آن , دقيقه برای لکچر  ١٥: وقت 
لکچر نوت پيرامون  ٣مارکر , تخته  ٢, لکچر نوت ها , فليپ چارت  ١:  مواد مورد ضرورت

  منابع موجود و سيستم کنترول باالی آن منابع 
يف می نمايند و لست از منابع موجود مکتب را مشمولين اصطالح منابع را تعر: دست آورد ها 
  تهيه می کنند 

  نظريات مشمولين و لست منابع تهيه شده آنها ارزيابی می گردد: ميتود ارزيابی 
  تنظيم مکتب بطور مسلکی و استفاده معقول منابع: ساحات قابليت 

 

  تنظيم منابع: عناوين 
  مشمولين بطور جفت ها کار کتب موجود و ديگر منابع علمی را لست نموده و قدمه های برای انکشاف آنها پشنهاد می کند:  ٣فعاليت 
  ر منابع تا باعث پيشرفت پروسه تدريس گردندانکشاف مفکوره ها و نظريات جهت انکشاف بهت: اهداف 

   ٢شماره  -شماره  : ترينران مسول 
  دقيقه  ٣٠: وقت 

  کتب از صنوف مختلف و چارت هايکه نمايان گر منابع علمی باشد: مواد مورد ضرورت
و طرق استفاده آنهار  موجود مکتب را لست نمايندمشمولين به گروپ های مضمون وار گروپ بندی گرديده تا منابع بشری و منابع مادی علمی : دست آورد ها

  را در امر پروسه تدريس وانمود مي نمايند و درعين زمان لست آن منابع که هنوز هم مورد ضرورت است تهيه می نمايند
  يابی می نمايندترينران لست منابع موجود که توسط مشمولين تهيه گرديده و هم کيفيت اين کار را مدنظر گرفته ارز: ميتود ارزيابی 
 .ترزيق ذهنيت مالکيت جهت بهبود پروسه آموزش يا دقت کارهای محتدانه و همنوا را انجام دادن نيز مربوط ساحات قابليت ها می گردد: ساحات قابليت 
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  تنظيم منابع: عناوين 
  مشمولين فورمه فيد بک سيمنار را خانه پری می کنند:  ٥فعاليت 
  ارزيابی سيمنار و فيدبک: اهداف 

  مشمولين بطور انفرادی کار می نمايند: ترينر مسول
  دقيقه  ٣٠: وقت 

  فورمه های فيد بک و قلم: مواد مورد ضرورت
  ش سيمنار را توضيح می نمايندمشمولين ارز: دست آوردها 
  ترينران گزارش مربوط سيمنار را مرور و خالصه می نمايند: ميتود ارزيابی

سهم گيری در پروسه آموزش انکشاف مسلکی تعين طرق مهم برای انکشاف : ساحات قابليت 
 خودی

انکشاف مکتب:   ٦مودل   
)ادامه دارد(ابع تنظيم و انکشاف من:  ٢درس   

  تنظيم منابع: عناوين 
مشمولين بطور انفرادی تا پالن مکتب شان را طرح و يا همکاری خود در مورد آن : ٤فعاليت 

ث می نمايند و بعد از تجديد نظر در مورد پالن بربنياد بحث و مباحثه آنرا به ترينرمربوط بح
  تقديم می کند

برای منيجران  SMTطرح پالن برای تطبيق درس بربنياد مواد تيم منجمنت مکتب : اهداف
  مکتب 

  دترينران شماره يک و دو رهنماها برای کمک يا مشمولين را تهيه ميدار: ترينر مسول 
دقيقه برای تجديد پالن و تقديم  ٣٠دقيقه برای مباحثه  ٢٠دقيقه برای انکشاف پالن  ١٥: وقت 

  آن به ترينر مربوط 
مشمولين طرق را ميدانند که بتوانند آنچه که در اينجا آموخته اند در مکتب شان : دست آورد ها
  تطبيق نمايند

يابی نموده و از مشمولين در مکتب شان ترينران کيفيت پالن مشمولين را ارز: ميتود ارزيابی 
  مايندديدن می ن

  ميخواهدد تطبيق آنچه که آموخته اند را در صنف مربوط ارزيابی نمايند
سهم گيری در پروسه آموزش برای انکشاف مسلکی در مکتب خود پروسه ها : ساحات قابليت 
  را تطبيق کنند
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 پالن های مفصل: بخش دوم
  
  

  )BESST(اعمار سيستم حمايتی تعليم و تربيه معلمان 
  )SMT(مکتب  ادارهپالن ترنيگ برای تيم 

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ 
  
 

 
رهبری مکتب ١فصل : مقدمه مديريت: ١درس   

 
 

  
 

 در ختم اين درس مشمولين قادر خواهند بود تا: اهداف درس
  

 هر مکتب ميتوانند لست نمايند مديرانمکتب و  داریاتوقعات وزارت معارف را از تيم های  •
 

 مکتب فرق نمايند مدريت ورهبريتميتوانند مابين  •
 

 .بدانند ورهبران مديرانکات قوی و ضعيف خود را منحيث ميتوانند ن •
 

 .تعين نمايند اشتراکی را ادارهدانه و و مستب اداره د مشخصات و ارزش روشميتوانن •
 

 موجوده خويش را دريافت نمايند مديريت ورهبريتميتوانند  •
  

  :مواد مورد ضرورت
 

  .مارکر, قلم,  مران مکاتبوزارت برای آ اليحه وظايف: لکچر نوت ها
  

  :عنوان
 معرفی کورس -

 
 .شريک سازی اهداف ورکشاپ -

 
که توسط  مديرانپيرامون  کهو بعد از آن لست زيرين را  تقاضا از شمولين تا مورد وظايف شان و نظزيات شان را دراين موردارايه بدارند -

 .وزارت طرح گرديده مرور نمايد
 

 .ورهبريت ادارهارزيابی خودی نکات قوی و ضعيف در ساحات  -
 

 .مديريت ورهبريتفرق بين  -
 

 .اين درستوقعات مشمولين از -
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 : ١فعاليت 

  .ی شان را که دراليحه وظايف درج گرديده است لست نمايندمسولين مسوليت ها
  

  شرح موقف
  
  :مکتب آمر

  
  )٢٠٠٧(توسط ديپارتمنت تعلمات عمومی وزارت معارف ترتيب و تنظيم گرديده است 

  
 عمومی مکتب و تطبيق قوانين مکتب رهبری .١

 .مجالس معلمان را تنظيم می نمايد برگذاری .٢

 .ارزيابی می نمايد کی به آنچه که ايشان تدريس کرده اندمعلمان را برويت تدريس شان مت .٣

 های وزارت در مکتب تطبيق تمام رهمنود .٤

 تعين وظايف اعضای اداری و تدريسی .٥

 نظارت و حفظ مواد موجود در مکتب .٦

 از پروسه تدريس معلمان در اثنای تدريس نظارت و ارزيابی .٧

 شاگردان اوليای شاگردان جهت حل مشکالتتماس با والدين و  .٨

 .تماس ها با مقامات معارف مربوط به واليت يا ولسوالی .٩

 ت شاگردانز مکتب و صحنظارت و مراقبت ا .١٠

 ر ها کتابخانه و ليليهنظارت و حفاظت ار البرتوا .١١

 از پروسه امتحانات نظارت .١٢

 فرستادن نتايج امتحانات به مقامات زيربط .١٣

 .مشکالتجهت حل  همکاری يا سوپروايز .١٤

 به مکتب حاضر شدن وبعد از همه مکتب را ترک گفتن معين به وقت .١٥

 امور اداری مکتب نظارت از .١٦

 .عدين ينهادات به مقامات برای مقرر های جديد و اتقکاک متقاه پيشاراي .١٧
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 طرح تقسيم اوقات برای معلمان .١٨

 اق برای تقسيم اوقات معلمانتعين ات .١٩

 )در صورت ضرورت(ساعت فی هفته در روز  ٦مراقبت از تدريس  .٢٠

 .درصورت غير حاضری معلم صنف راتدريس نمايندتعين معلم همکار که بتواند .٢١

 .ر حاضری معلمان و ديگر کارمنداننظارت و مراقبت ا .٢٢

 .مطالعه از تيم سوپروايزر ها تا موجودی نمايند .٢٣

  

  :٢فعاليت 
  

  .مورد مباحثه قرار ميدهند را مشمولين لست شانرا بالست وزارت مقايسه می نمايند و فرق ها و يا فواصل موجود را بين اين دو لست
  

  :مديريت ورهبری
  
 مباحثه قرار دهيدرا تحت  ادارهتعريف : طوفان مقزی •
 
 تعريفات زيرين را برای مباحثه تهيه ميدارند انمربي •

  
  :مديريتتعريف 

  
  .عبارت از اکمال امور و يا انجام موثر و مفيد فعاليت ها است توسط مردم و برای مردم مديريتاصطالح 

  
  سياحات صنفی متعاقب آن فيزيک از: عناصر مديريت

  
  :مديريتوظايف چهار گانه 

  
  محتوی اهداف معين بوده طرح استراتيژی ها و انکشاف پالن برای هم آهنگی فعاليت ها: ودنپالن نم

  
به کی  اشخاصکدام  راند چطور بايد وظايف گروپ بندی شودل انجام دادن کاوتعين آن وظايف که بايد انجام گردند کدام اشخاص مسو: تنظيم نمودن

  .گزارش ميدهد و تصاميم در کجا گرفته شود
  
و در وتفهيم افهام  کردن انتخاب بهترين سيستم  هنمای و رهبریاديگران را روتشويق زيردستان يا کارمندان  )رهبری نمودن (يا ی کردنمايناهر

  .فرجام حل خشونت ها و تصادفات
  

  .را اصالح می نمايدآناز پالن  حرافافته باشند و در عين غلطی ها و انانجام ي اهداف فعاليت ها طوريکه فعاليت ها مطابق نظارت: مودنن اداره
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 ياداشت برای مربيان
  

را بطور تعويضی مورد استفاده قرار ميدهم زيرا در موسسات و هم در مکاتب اين هردو  و ظيفه توسط "رهبريت"و " مديريت"ما معموٌال اصطالحات 
ه و اين هردو اصطالح وظايف مدير مکتب را تحت اثر يک شخص انجام ميگيرد به هرحال ضرورت است که فی مابين اين دو اصطالح فرق نمود

  .قرار ميدهد
  

اين دو  بايد در نظر داشت که هر دو اصطالح از هم متفاوت بوده ولواينکه توسط عين اشخاص ايفا ميگردند ما بايد سعی نمايم که فرق های فی مابين
  .ماصطالح را وضاحت داده يعنی بطور واضح بين مديريت ورهبريت فرق نماي

  
  
  
  
  

  :مقدمه رهبريت
  

و آنرا  کنند ارايهبتوانند يريت ورهبريتدمه می نمايند تا تعريفات خود شانرا برای از مسمولين مطالب انمربي دقيقه طوفان مغزی صورت گيرد ١٠برای 
  با هم صنفان شان شريک نمايند

  
  ----------------------------------------------------------------عبارت از  رهبری

  
  ------------------------------------------------------- :عبارت است ازمديريت  

  
مديريت رادر را در آن می نويسند بايد بخاطر داشت که تعريفات  ند و تعريفات و اصطالحات مشمولينتخته و يا چارت را بدوحصه تقسيم ميک مربی

راکه برای اصطالحات فوق  اتتعريف مربيان ،ند بعد از اخذ همه نظريات و تمرينات مشمولينمی نويس ديگر ستون يک ستون و تعريفات رهبری را در
  به آن عالوه می نمايد دارند

  
  

را  ق تشويق خودی ميخواهند اهداف درازمدتاز طري طوريکه مردم ،مبتکرست جهت ايجاد و تنظيم فضای هاداشتن قابليت از عبارت رهبری: رهبری
مدت  د جهت حصول اهداف کوتاهاهنمای مردم است به سمت های متحو ارزش های فردی حصول داردند و رهبری و ر احترام متقابل در فضای

شد اين تعدد تعريفات و نظريات وابسته به موجود نمی با مديريت قابل ياد آوری است که تا حال تعريف يگانه برای  .اهداف متوسط و اهداف درازمدت
  .م به اين تعريفات دقت نمايميفوق ميخواه ريجی تاريخ ميباشد بعد از تشريحاتسير تکامل تد

  
  

را در  تا بتواند از اين طريق کيفيت باشد را به دوش داشته خود اداره ئی اعضا گفته ميشود که مسوليت کار  در تعليم و تربيه به شخصی مدير " 
  "در مکتب انکشاف دهد ريسی و آموزشیپروسه های تد

  
Cuthbert”  "اظهار ميدارد:  

  " فعاليت هاستدنکنتوسط ديگران عهده دار ميباشد و يا تنظيم  عبارت از فعاليت است که مسوليت انجام کار را مديريت" 
  

  :٣فعاليت 
 
طريق  نموده و بعدٌا ازده  مرور  و دقت ش وشتهتعريفات را که در چارت يا تخته ن های کاری را تشکيل داده لست جورهتقاضا نمايد که  از مشمولين 

خالص نموده نظريات  شانرا بحثابراز دارند بعد از اينکه هر عضو گروپ  مديريت ورهبريتگروپ های کوچک توافق شان را در امر فرق بين 
  .رح می نمايندق بين مديريت ورهبريت را شفر مربيان شاملين ،شريک مينمايند بعد از هم مباحثات و تبادل افکار ها ديگر  گروپ شانرا با 

  
  :قابل يادآوريست
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با وظايف و ساختار موسسه  مديريتسروکار داشته در حاليکه  ر با حصول و تنظيم اهداف عمومی وخصوصی موسساتدر واقعيت ام رهبری" 
  "سروکار دارد

  
  
  
  

  :٤فعاليت 
  
است بايد متذکر شد که اين درجه بندی برويت عناصر ) ٤(اال ب و درجه) ١(مشمولين خود را درجه بندی می نمايند درجه پايين  ،ا استفاده از فورمب

را فنی درجه بندی  که چرا ايشان خود ه متذکره نمايانگر اين واقعيت خواهدبودنظرداشت عناصر چهار گانبادر،صورت می گيرد مديريتچهارگانه 
جه بندی خودی مشمولين را در وسط يا در ختم اين دوره آموزشی دوبار اين در انمربيتقديم ميکند البته  مربياندرجه بندی شانرا به  نموده اند شاملين
  ؟شان بوجود آمده است ياخيرهای ات درکارتغيرند که آيامشاهده نماي تا در پرتو آن شاملين تقديم ميدارد برای مشمولين

  
  ---------------تاريخ --------------اسم  ------------------ برای  مديريتدرجه بندی خودی در مبنای عناصر چهارگانه 

  
  
  

  :مديريتعناصر چهارگانه 
 
  

 :دربرگيرنده تعريف اهداف ، تاسيس و طرح ستراتيژی ها ، انکشاف پالن هاست برای هم آهنگی فعاليت ها: پالن نمودن -١
 قوی -٤خوب                     -٣متوسط يا مناسب               -٢ضيعف           -١

  درجه بندی --------------------تاريخ به  -------------------ر شده در مورد درجه بندی تجديد نظ
  

 ، چطور آن د ، کدام اشخاص برای انجام دادن آن وظايف مسول اندست که کدام وظايف بايد انجام گردا دربرگيرنده آن: تنظيم نمودن  -٢
 در کجا اتخاذ ميگردندو تصاميم  کدام شخص گزارش دهد د، کدام شخص بهوظايف گروپ بندی گرد

 قوی) ٤(خوب                    ) ٣(متانسب                        ) ٢(ضعيف                          )١(
  درجه بندی -----------------به  ----------------- تاريخ  ----------------------درجه بندی تجديد تظر شده برويت 

  
بخاطر حل هيم ترين طريقه و چينل های افهام و تفيرداستان ، رهبری ديگران ، انتخاب بهويق زتش دربرگيرنده: هنمای و رهبری را -٣

 .و تصادفات خشونت ها و يا مشکالت ومعضالت
 قوی) ٤(خوب                     ) ٣(مناسب                   ) ٢(ضعيف               )١(

  درجه بندی -------------------به  -----------تاريخ------------------- درجه بندی تجديد نظر شده برويت 
  

اينکه زيردستان مطابق پالن واستراتيژی عمل می کنند يا  مطمعين شدن ازفعاليت ها جهت  از دربرگيرنده نظارت: رول نمودن کنت -٤
 ! خير

 قوی) ٤(    خوب                          ) ٣(مناسب                 ) ٢(ضعيف                   )١(
  درجه بندی ----------------به  ---------------تاريخ  -----------------درجه بندی تجديد نظر شده برويت 
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 (BESST) اعمار و حمايت سيستم تعليم و تربيه برای معلمان
 (SMT)اداری مکاتب برای تيم  موزش آ پالن

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  
 

 
١فصل   

 يتاصطالحات مدير: ٢درس 

 
  :در ختم اين درس مشمولين قادر خواهند بود تا: اهداف درس

  
 مديريت ورهبريتفرق بين  وهمچنانمعرفی دارند درموردبياورندتغيرات که ميخواهنددرمديريت، مشمولين درک و دانستن مسايل موجود  •

 .را بدانند

 .وانند و سعت بخشندوقت بت درک شانرا در موردمديريت •

 که چطور پالن های ماهانه، هفته وار و روزانه را طرح نمايند  درک ارزش تقسم اوقات •

 .وقت برمالشازند مديريتميتوانند شيوه های کاری موجود شانرا متکی بر  •

رتقا دهند و در عين مجموعی کار شانرا ا بازدهیبندی نمايند تا در پرتو آن ميتوانند  درجهطور فعاليت های شانرا الويت دهندود که چبدانن  •

 .انجام دهند بق ضروتهاکار را مطا نزما

  
  :مواد مورد ضرورت

  
  اوراق فعاليت وسسه، فورم برای پالن کاری، کاغذ و، صفحات تصويری، فورم کارساده و تقسيم اوقات، چارت مفلپ چارت، مارکر

  
 :)خودی(يا  مديريت اشتراکی و مستقالنه

  
  :١فعاليت 

  
 مديريت ذکرشده را برای مشمولين انتخاب نموده و از ايشان مطالبه می نمايد تا هر دو نوع را موضوع دو مديريت، مربيانبعد از تسريح اين دو نوع 

  .تمرين نمايند
  

 صنف و وظايف معلمی را مطابق اين تنظيم نمايد: ١شماره  –اتخاذ تصميم 
  

شاگرد قرار  ٣٥ اين صنف ها بطور عظمی ميتواند شاگرد را بطور مناست دارد حتی در ٣٠اتاق درسی داشته باشيد هر صنف گنجايش  ٨شما بايد 
شاگرد در مکتب شما شامل گرديده است از جمله  ٦٠٠معلم موظف نمايد در سال حاضر تقريبٌا  ٨صبح و بعد از ظهر به تعداد  ،گيرد برای هرصنف
تعقيب می نمايند از جمله   از ظهر صنوف شانرا ر و پسران بعدآن پسران ميباشد طوريکه دختران قبل از ظه ٤٠٠دختر و  ٢٠٠شاگردان امسال شما 

 ميباشد ٣-١شان بين صنوف % ٢٥پسران در بعد از ظهر 
  

 ؟ی ديگررافراهم ميسازيدصنف و يا محل آموزشپسر که در صنف ها تنظيم نشده  اند ١٢٠رای چطور ميتوانند ب •
 

 چطور ميتوانيد معلمان را در آن توظيف نمايد؟ •
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يل شانرا برای تصميم گيری نمايند و دال بطور انفرادی حل هيستم تک فردی يامستقالنرا برويت س هرمشکل ورکشاپ شاملين)١(گروپ : ١گروپ 
  نمايندفهرست 
فهرست می  و نتايج کار شانرا برای تصميم گيرینمايند  حل  اشتراکی بطور کارگروپی مديريتمشکل را برويت سيستم  گروپ هر اين: ٢گروپ 
  .نمايند

  
  : فرضيه دوم –يم اتخاذ تصم

 
 بنأاز فاکولته ساينس پوهنتون کابل فارغ گرديده است وی ضرورت دارد که قلبش را عمليات نمايد بوده و  ٥٠دارای سن عاليترين معلم شما در مکتب 

زيرا  ه دهد حاضرگرددادام هفته رخصت است ولی ميخواهد که بعد از دوره مريضی دوباره به وظيفه اش ٦دت برای م ف نهم است که معلم صن وی
  معلمی و عايد وی است متکی به معاش  فاميل موصوف

  
مردم قريه ازچگونگی تدريس  سال عمر دارد و صنوف شش راتدريس مينمايد ٤٠که  عاليترين و باتجربه ترين معلم دومی مکتب شما يک خانم است

ط تدريس به صنف نهم ميخواهد که تجارب معلمی اش را توس لی است و رده اين معلم کامٌال راضی هستند ولی اين معلم هرگز صنف نهم را تدريس نک
 .تعقيب نموده است ١٤پروگرام های تربيه معلم را الی صنف  انکشاف دهد اين درحاليست که

  
  

 نظربه ا که معلم آنرشته ادبيات فارغ گرديده است ميخواهد همان صنف نهم ر سال عمر دارد و از پوهنتون بلخ از ٢٠عضوی ديگر مکتب شما که 
خواهد نمود و در بين اعضا  متعقد است که در صورت تدريس اين صنف تجاربش انکشاف تدريس نمايد او غير حاضر است ومريضی که دارد

 مکتب به سرعت موقف خوب را خواهد گرفت مندانرومعلمين وکا
  
  

 را برای مدت شش ماه تدريس کند؟ن هدف تانهم مورد صنف نهممعلم را شما توظيف می نمايد تا کدام يک از اين دو  •
  

اخذ اين تصميم به شکل  انرا براید و داليل تراکی استفاده می کنياشت مديريتد و از تصميم اشتراکی اتخاذ می نمائي برای حل مشکل فوق : ١گروپ 
  .واضح ابرازميداريد

  
برای  راتصميم ميگرند و فهرست تصاميم شان استفاده نموده) تک فردی(مديريت مستقالنهگروپ دوم بطور انفرادی يا استفاده از سيستم : ٢گروپ 

  اخذاين تصميم ابرازميدارند
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 BESST(تقويت سيستم های حمايت ازتربيه ای معلم
 (SMT)مکتب  ادارهبرای  آموزشپالن 

٢٠٠٧-٢٠٠٨  
  
 

مديريت موثر: ٢فصل   
مديريت وقت و اولويت ها: ١درس   

  
 

  :در ختم اين درس مشمولين قادر خواهند بود: اهداف درس
 وقت و سعت دهند مديريتا معلومات و درک شانرا در مورد اقتصاد و يا ت  •
 نمايند برنامه ريزی ره را طرحپالن های ماهانه هفته وار و روزم انند کهميدانند که تقسيم اوقات قابل ارزش بوده و هم ميتو •
 .دهند فعلی  شانرا بازتاپ تمديريت وقميتوانند  •
شانرا ارتقا بخشند و کارها را بوقت  را تعين نمايند تا بتوانند که بازدهی  کاریلويت های شانيوميه شانرا درجه بندی نموده و او ميتوانند امور •

 .انجام دهندالزمه آن 
 .آنها توانای اينراپيداخواندکردکه کارهای عملی شانرا مطابق به پالنها ی از قبل طرح شده عيارسازند •

  
  :مواد مورد ضرورت

 وقت مديريتها ، لکچرنوت ها ، کاپی پالن کاری ، اوراق   ت ها ، کارتفليپ چار
 
  فعاليت ها  

    صبح
    ظهر

    بعد از ظهر
  
  

  :٢فعاليت 
 )کار انفرادی( .نمودن فعاليت ها تان آنهارا نظربه مهم بودن شان درجه بندی يااولويت بندی نمايدبعدازلست 

  
  کم  متوسط  بسيار  فعاليت
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  :٣فعاليت 
  مشمولين در گروپ های کوچک اين جدول را خانه پری می نمايند

  آن اين جدول را خانه پری کنيد رايه  ا روزانه دفتر يا مکتب تانرا بازتاب دهيد و برای یفعاليت ها
  

آيا وقت بطور موثر مورد   مردم مشغول اند  وقت را ميگرد  فعاليت يا کار
  استفاده قراردارد

        
        
        
        
        
  

  ری نمايندبا در نظر داشت سواالت ذيل خانه پزريابی نمايند و جدول زيرين را کار های شانرا ا نقدوبررسیاز مشمولين بخواهيد تا بطور  :٤فعاليت 
  

  سواالت
بودن درنظرداشت اينکه وقت تانرا درکارهای مهم واساسی  ،صرف نموده ايدم دارای ارزش کم اندکار هايکه سهل و آيا شما وقت زياد را در •

 بمصرف رسانيد؟
داده اند يا اينکه کارمندان جديد برای  جاموظايف شان را بشکل درست آن ان يف نموده ايداشخاص را که شما جهت انجام امورتعين وتوظ •

  اجرأاين وظايف نيز توظيف نموديد؟
 انجام دهند آيا صالحيت موثر برای شان داده ايد؟ وده ايد که وظايف را به شکل درست را توظيف نم وقتکه شما افرادديگر •
 وقت کدام ها است؟ ريتمدينکات قوی شما با در نظر داشت  •
 رديده باشد چه واقع ميشود؟اگر وقت شما درست تنظيم نگ •
•  

  )ضميمه را برای مواد بيشتر در مورد انی عنوان را مورد استفاده قرار دهيد (
  
ويت کار ها بدين مفهوم است لمديريت وقت ميباشد و يا عباره ديگر اويکی از بخش های عمده ) اول را اول انجام دادندرجه  يا کار های:( ويت دادناول

برای آن کارها که هم با ارزش و پر اهميت اند و هم عاجل و . که برای کارها مطابق اهميت و ارزش آنها و عاجل و قوی بودن شان وقت معين گردد
  .تعين گردد اولويتقوای بايد عاليترين 

  
  :٥فعاليت 

برای انجام  لطف نموده به دايگرام ذيل توجه و دقت نمايد در قدم اول به لست از فعاليت ها کهها کمک نموده باشيم  اولويتبرای اينکه شما را در مورد 
 وبه  قابل توجه است که هر فعاليت بايد رسميت داشته. ت نمايد و بعدٌا فيصله نمايد که به کدام سمت دايگرام قرار ميگرنددادن کا ر تعين شده است دق

  ودديگرام مطابق ماهيت آن جا داده ش
  
  

  مهم نيست ولی عاجل است      )مهم است و عاجل است(        عاجل 
  
  
  
  

              عاجل
  مهم نيست وهم عاجل نيست                                مهم است ولی عاجل نيست                                               نيست
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  موثر وقت ادارهوظايع برای  اولويت
  وقت ادارهگراف 

  :فعاليت شش
نيز در  ش دهی دارندارزبه شما مسوليت گ وظايف کارمندان که نانمه پالن کار استفاده ميگردد و همچهويداست که برای پالن نمودن وظايف از فور

  اين فورمه ها جا داده ميشوند
  .سعی نماسد تا فورمه ذيل را برای انکشاف پالن کاری تان مورد استفاده قرار دهيد

  
  اسم -------------------------------برایوظيفه 
  عيتموق ----------------------------------

  تاريخ ----------------------------------
  

  نطريات و مشکالت  وقت معين  ل اندواشخاص مسو  فعاليت ها  وظايف

          

          

          

          

          

          

          

  
  )ه وقت وابستگی و مهم بودن به ارزش آن وابستگی داردعاجل بودن ب(بايد بخاطر داشت که 

  .م ميباشدتجارب نشان ميدهد که بعضی از مردم يا افراد اولتر به آن کار جواب ميدهند که عاجل است بدون اينکه اول به آن کار ها جواب دهند که مه
 به وقت آسانی،وقت شما را کمک ميکند که به  ادارهد انجام شوند بنٌا باي دردنوعاجل گ قبل از اينکه کار های مهم ا می آموزاندتامديريت وقت شما ر

  .الزم کار را انجام دهيد معين و
  

اولتر از همه بدانيد که کدام وظيفه را در کجا  تا استفاده قرار دهيد از شما می ميخواهيموقت را موثرانه مورد  برای اينکه گراف مديريت •
انجام  های مهم را  شما خود به سهولت ميتوانيد که اولتر از همه کار درتقسيم اوقات، ر دادن درست وظايفقرار دهيد و يا بنوسيد بعد از قرا

 .مصروف کار های عاجل گرديددهيد عوض اينکه 
اول شما ممکن  در مراحل  آوری ميدانيم که دهمچنان بايد بدانيد که به همين ترتيب بايد متوجه انجام دادن کار های مهم و عاجل گرديد قابل يا

انحام دهيد البته اين به  کار های مهم را اولتر انجام دهيد ولی بعد از آشنای با اين تمرين شما قادر ميگرديد که اولتر کارهای مهم و عاجل را
  .افی شما مربوط ميگرددتجربه ک

ون های درست آن بنوسيد و هم قادر باشيد که آنچه که دراين مورد مشکل به نظر می آيد اين است که شما قادر باشيد که وظايف را به ست
  .واقعٌا مطابق خواست همان ستون وظايف را انجام دهيد
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را انجام دهند علت اين است که معموٌال  کار  ٢را انجام ميدهند بدون اينکه کار های ستون  ٤و٣ی از افراد اکثرٌا کار های ستون ها بعضی •
معمولی ف کارهای وراد عوض اينکه کار های بسيا ر مهم را اولتر از همه انجام دهند مصرمشکلتر اند بطور مثال اين اف ٢های ستون 

 .ميگردند دفتری و يا مصروف ديدن دوسيه واوراق وغيره
ست منفی ااگر جواب شما در برابر اين سوال ) آيا اين کار مهم است ؟(  ه بايد دراثنای انجام کاری اولتر از خود بپرسيد برای رفع اين نقيص

  .که آن کار را وقتی ديگر انجام دهيد و يا آن کار را به ديگران جهت انجام دادن رجعيت دهيد دراينصورت بهتر خواهدبود
  

  :٧فعاليت 
بتوانند کارها را درست برمبنای اهميت و ارزش  به اين اصل دست خواهنديافتندتاواب دهندکه مشمولين به اين سواالت زيرين جدرصورت 

  .تصور نمايند که کدام کارها مهم و کدام کار ها عاجل اند ميتوانند د و بطورشفافی نماينشان درجه بند
  

ه وظايف و مسوليت ها که از طرف وزارت داشته شما کدام ها اند الطف نمايد اين تقاضا ها را با اليحکار در وقت دست  امانج تقاضايی(( 
  ))د در جدول ذکر شده درج نمايتعين شده  برای شما معارف

  
  ها ضرورت داريد؟ چيز شما جهت تنظيم بهتر وقت تان به چی

  .حاصل نمانيد ه راالزم مديريت وقت را مورد مباحثه قرار دهند و در مورد بازدهی " اين موضوعات  انمربي
  

  های فردی يا شخصی منفعت
 .دراوقات بيکاری يا فراغت تان به کارهای شخصی وخانه رسيده گی نمايد 
 .تقليل دهيدفشار ها را  
 عالی باشيد دارای دسپلين خوب و 
 .زيردستان تانرا تشويق نمايد 
 .را انکشاف و توسعه دهيد احترام نسبت به خودبابرخوردنيک واخالق خوب  

 
  های مسلکی منفعت

 و متکی بخود باشيد يک کارمند خوب 
 ))دهيد  افکار تانرا به کار تمرکز ((سعی نمايد که باالی کارهارسمی تان توجه نمايد  
 .مداخالت را در کنترول خود داشته باشيد 
 شيد تا مجالس را بهتر راه اندازی نمايدبهتر آماده با  
 را در تيم های کاری داشته باشيد يه و ذهنيت کارحرو 

 
  منفعت برای ديگران
 .رشد و انکشاف دسپلين عمومی  
 .وقت ديگران را بسيار موثرانه مورد استفاده قرار دهيد 
 .را دريافت نموده مورد استفاه قرار دهيد واستعدادهامهارت های جديد ادن صالحيت ها بکوشيد تااز طريق د 

  
  !ديآ نست که فشار ها را تقليل بخش منفعت عاليترين : ياداشت
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 (BESST) .ايتی تعليم و تربيتی برای معلماناعمار سيستم حم
  مکتب ادارهبرای تيم  پالن آموزش

٢٠٠٧-٢٠٠٨  
  

 
اداره موثر: ٢ فصل  

اتخاذ تصاميم و طرح اهداف: ٢درس   
  

  
  :در ختم اين درس مشمولين قادر خواهند بود تا: اهداف درس

 .اف وزارت معارف و اهداف محلی جهت انشکاف مکاتباهد همآهنگ ساختن •
 ميگردد ی مديريت مکتب نمای پروسه اتخاذ تصاميم و انتخاب فعاليت ها بارهار باعثاهداف تقويتی که  انکشاف اهداف مکتب و •
ط را ابراز داشته وهمچنان کارمندان و کميسون های زيرب ميتوانند که اهداف مربوط مکاتب شانرا به کارمندان مکاتب و کميسون های زيربط •

 دمطروحه حاصل گردتا بدين وسيله اهداف  يم سازنددر پروسه اتخاذ تصاميم و ارتقا باز دهی سه
  

  لکچر
  ح اهدافدر طر مديريتوظايف 
 امور  برای طرح اهداف گی و تنظيم  آماده  •
 تنظيم نمودن •
 تصميم گرفتن •
 نظارت •
 .تادرامورات مکتب بااداره مکتب سهيم شوند انکشاف مردم آموزش برای  •
  . ميتوان رسيد) مکتب (محراق توجه موسسات  قرار دارد که درپرتوآن به خواسته های کيفی موسسات يادراهداف 
البته . دايشان حاصل گرد ميکوشند تا اهداف مطروحه موسسه به عالقمندانی موسسه همه کارمندان آن در ارند تا متيقين گردند کهمسوليت د مديران

  .داهداف بتوانند تضمين و تعين گرد د تا در اينصورت بدون شک حصوللمس باشاولتر از همه بايد تذکر داد که همه اهداف بايد قابل 
آماده . آماده سازند که حاالت موجوده را تحليل نمايندبرای اهداف بدين مفهوم است که کارمندان موسسه قادر گردند تا خود را  ن گی و تنظيم نمود آماده

ايند و در پرتو آن وظايف را ارمندان موسسه را توانايی می بخشد تا بطور استراتيژيک به همه انواع اهداف موسسه آشنای حاصل نمگی خوب ک
ی نمايند که همه اهداف شان قابل حصول و قابل ح خود شان طرح و سعی آن وظايف اهداف را مطابق سطنند شرح نمايند و برای اجرات ميتوابصراح
بحالت و ) برای چی (بعد از همه تذکرات فوق ميتوان گفت که تعين وظايف و درک اهداف موسسه به اعضای آن اجازه ميدهد که از حالت . باشد اجرا

  حرکت و ارتقا نمايند)) به کجا((يا اهداف 
  

  :١فعاليت 
. مسووليت دارند در آن ت پيرامون مکاتب ميباشد کهبه سواالت ذيل جواب ميدهند البته بايد متذکر شد که اين سواال مشمولين از طريق کارجوره ای

  .های ديگر شريک می نمايند جوره ا جواب های شانرا باه جوره
  

  ستيم؟ما کی ه : درک و شناخت مستقل
  وظايف ما چيست؟                               
   وما کدام فعاليت هارا بايد انجام بدهيم تامکتب ن مشابه وکدام نکات تفاوت داردای تکات کا ربا مقايسه مکاتب ديگر کدام ن                               
  ؟)واليت يا ولسوالی مروبط(ايد درمربوطه ما پيشرفت وانکشاف نم                               

  
  ؟وظيفه ماچيست  : آورد ها دست/ خدمات

  بخصوص ما کدام ها اند؟ صالحيت های                                  
  کدام بازدهی و يا دست آورد ها را ما تقديم می نمايم؟                                

  
  ما مستفيد ميگردند؟ کی ها از خدمات  :گروپ های مورد نظر ما

  
  کار می نمايد؟ رامون کدام موضوعاتمکتب ما پي    :مشتريان

  کار نمايم؟ربيه چيزی عالوه و يا چيزی را ابتتعليم و ت انکشاف  چطور ما ميتوانيم در عرصه                          
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  نقش ما چيست ؟    :نقش

  معلمان و شاگردان؟مديريت های تعليم و تربيه وزارت معارف رياست های معارف واليات ، ( انندتوقعات ما ازهمکاران ديگرم                         
  توقعات ديگران از ما؟همچنان                         

  
  .چطور ما در داخل خود را تنظيم می نمايم    :  داخلی

  
  .ما اند کدام  معيار ها معارهای اساسی موسسه    :موسسه

  .نمايند فراد و يا تيم ها با هم همکاریچطور ا                         
  

  ؟جواب داده نمتوانيد شمابکدام سواالت                :ارزيابی 
  ؟از جوابات تان به چی نتيجه می رسيد                          

  
  تمثيل :٢فعاليت 

خصوص را منحيث مشمولين تقش های م اجراميگردد،نقش ها ی ريق بازط ، اين آموزش ازکميسون ابراز ميدارنداهداف شانرا به  هريکمشمولين 
  شورا ها، آمر مکتب ، کميته والدين و سخنگوی شورای زنان، ايفا می نمايند اعضای کميسون ،
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 BESST) .(ايتی تعليم و تربيه برای معلماناعمار سيستم حم

 (SMT).تبمک ادارهپالن ترنيگ برای 
٢٠٠٧-٢٠٠٨  

  
 

.مديريت از تدريس:  ٣فصل   
  مشاهده از مکتب و صنف: ١درس 

  
  :در ختم اين درس مشمولين قادر خواهند گرديد: اهداف درس

 .تدريس بکار برند وانکشاف سطح کيفی صنوف را بطور موثر جهت بهبود ميتوانند مشاهده •
 .وصنف ميشودبدانند مکتبانکشاف  وصنف را که سبب دو جانبه مکتب ارزش  مشاهده •

  
  :مواد مورد ضرورت

   A٤فلپ چارت قلم کاغذ  مارکر(SMT)و فورمه های مالقات مکاتب مربوط   GTZلکچر نوت ها اوراق مالقات مکاتب مربوط به 
  

  .مشمولين تجارب شانرا پيرامون مالقات مکتب شريک می نمايند:  مقدمه
  

  ها و يا کارگروپی جوره: ١فعاليت 
  :از مربيانها و يا گروپ ها  جورهاول بطور انفرادی بعدٌا در  .يی تجارب شان که درجريان وظيفه به آن دست يافته اندبازگو   
  

  .ان انجام ميدهند لست نمايندکه در طول روز در مکاتب ت ی رااهرتاکا ازشماخواسته ميشود •
 .درا به چهار کتگوری تنظيم می نمايانده تلست تهيه ش •
 .کنيدتا کيفيت تدريس انکشاف کندميجهت حل مشکالت و پروبلم هامعلمين را راهنمائی  از مکاتب که مشاهده ميگردد :کارهای مشورتی •
 .وغيره ها معلمان و شاگردان نظارت از حاضری )آموزش (و باز دهی فعاليت وتدريس مکاتب ارزيابی بازرسی از:کار های بازرسی •
 ف معلومات و ارسال گزارش به مراجع مربوطجمع آوری و تالي :کارهای اداری در مکاتب  •
 .ميباشد بيرون مکتب ارتباط دارنداکثرأکارهای شخصی عليم و تربيه کمترتکار هايکه با  -يا کار های فرعی کار های خارج ازمکتب •

  
يرين درج ری نموده درجدول زا کتگومشمولين همچنان بايداهميت وقت را که در اجرای هر فعاليت به مصرف خوهد رسيد مدنظرگرفته فعاليت هار

  حاال شما انجام ميدهد؟ شما وقت تانرا در اثنای که در مکتب کار می نمايد چطور بمصرف ميرسانيد؟ کدام کارهارا . نمايند
  
  
  

  ديگر/بيرون  بررسی  اداره  مشورتی  وظايف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

    

          وقت% مجموعه 
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  :کمک ترينر
بايد بخاطر داشت که بهبود بخشيدن و يا بهتر نمودن کيفيت پروسه . آموزش در مکتب ميباشد –ف کيفيت تدريس هدف عمده نظارت عبارت از انکشا

هرکدام بنوبه . آموزش صرف و قبظه سوپروايزرها و مديران بنوده بلکه برعالوه آنها معلمان نيز در انکشاف مکتب رول به سزای دارند –تدريسی 
بايد بخاطر  –پروسه و آموزش دارند و هم مسوليت دارند که روابط فی مابين مکتب و کميونتی را تقويت بخشند  شان در امر ارتقا کيفيت مکتب و

  .برای مفاد و يا مثمريت اطفال ايفای وظيفه ميدارند) مدير و معلم, سوپروايزر(داشت که هر سه 
ر همکارانه وظيفه دارند تا همه اين مردم را بجانب حصول اهداف بادرنظر داشت تذکرات فوق بازهم ميتوان گفت که سوپروايزرها و مديران بطو

  .سمت دهی نمايند
  .شما بحيث سوپروايزر يا مدير بايد اينطور باشيد, بادرنظر داشت تذکرات فوق 

  يک آموزنده  •
  يک مشاهد •
  يک گوش دهنده خوب  •
  يک مفکر انتقادی  •
  يک ديزانر پالن •
  يک ليدر •
  يک انجام دهنده  •
  يک شخص مسلکی  •

  
  ٢فعاليت 

بعد از . مشمولين در جفت ها تمام آن وظايف را که در اثنای حضورشان در مالقات از مکاتب يا صنوف انجام ميدهند در يک فليپ چارت لست نمايند
در اينصورت ايشان چی . مشمولين لست شانرا در پرتو اين اوراق ارزيابی نماطند,اينکه ترينر اوراق مشاهده و مالقات مکتب يا صنف را توزيع نمود 

بادرنظر داشت همه معلومات بايد مشمولين بدانند که . قادر خواهند بود که دريابند که از فورمه های توزيع شده کدام معلومات جديد را حاصل می نمايند
  .چطور ميتوانند معلمان را در امر بهبود پروسه تدريس ميتوانند کمک نمايند

  
  کمک ترينر

بناآ ايشان ميتوانند که در اثنای مالقات شان از مکاتب , توضيح ميدهند که مديران و سوپروايزران ليدران تعليمی و تربيتی اند  ترينران برای مشمولين
بعضی از اين استراتيژی های کمکی ممکن برای شان قابل فهم بوده درحاليکه . قادر اند که مکتب و کميونی را موثرانه کمک نمايند, و يا صنوف 

مشمولين ميتوانند که مهارت های شانرا در امر استفاده از اين استراتيژی ها انکشاف داده و از . اين استراتيژی ها برای شان جديد خواهد بودبعضی از 
هوم بايد دانست که به هيچ مف. معلمان و شاگردان را کمک نمايند طوريکه کمک هايشان مثمرانه بطور روشن در بازدهی کار انعکاس يابدتطبيق آن 

  .اين ها يگانه استراتيژی ها نبوده ولی از جانب ديگر عمده ميباشند
  مانيتورينگ  •
  سوپرويژن انتقادی •
  فعاليت های الزمه انکشاف مسلکی  •
  ارتباط کاری •
  انکشاف همکاری همرای کميونتی •

  
  : ٣فعاليت 
و مباحثه نمايند که چطور اين فورمه بالی را که ضميمه ميباشد مرور نموده  SMTمشمولين اوراق مشاهده صنوف توسط , در جفت ها  •

بايد بخاطر سپردکه اين اوراق صرف . نيز شامل می باشد تاکيد می نمايد INSETپروسه سوال نمودن و کارهای گروپی که در پروگرام 
  .برای بازديد از صنوف ميباشد

  
و بطور وسيع آورشد که اين اوراق مشاهده را همه جانبه بايد ياد. طرح گرديده مرورنمايد  GTZيکجا باهم اوراق بازديد مکتب که توسط  •

  .کمک می کند که چطور صنوف و مکاتب در مورد بازديد قرارداد وچطور از اين بازديد ها استفاده نمود
  

  آماده گی ها برای بازديد ديگر مکاتب تنظيم نمايد •
  

  .اوراق مشاهداتی را مطابق مکتب خود شان خانه پوری می نمايدشخص شاهد دوباره به مکتب مربوطه اش می آيد و , بعد از بازديد مکتب  •
  

. پشنهادات شانرا با در نظر داشت مکتب خود شان و مقايسه آن با مکتب مربوطه ابراز ميدارند , ميبايست والدين , در بازديد از مکتب بعدی  •
  .گر مکاتب نيز گرددبرای تغيرات شامل حال ديآنها بايد توجه نمايند که نظريات و پشنهادات شان 
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  برای بازديد از يک مکتب  GTZورق 
  

  تاريخ                                                                                                               وقت روز
  :مشاهده
  :مکتب
 لطفا اين مکتب را ذريعه سه جمله شرح دهيد .١

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

----------------------------------------------------------------------------------------  
  

  :لطفا اين جمالت را تکميل نمايد .٢
  ...............................................................................................دراين مکتب بطور شخصی من دوست دارم 

  ....................................................................................................................دراين مکتب معلمان هستند 
  ...........................................................................................................................والدين اين مکتب بايد 

  ...................................................................................................................................شاگردان دارند 
      

  لطفا شرح دهيد که شما کدام جيزها را در اين مکتب می خواهيد تغير دهيد  .٣
     ------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------  

 
 افکار و يا کارها را من در مکتب خود انکشاف ميدهم, در نتيجه بازديد اين مکتب کدام نظريات . ٤  
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 BESSTتقويت سيستم حمايتي تعليم و تربيه براي معلمان 
   SMT پالن آموزشی برای تيم اداری

 ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧  
  

 
رهبريت تدريس: فصل سوم  

ای والدين  شاگردان، مردم و وزارت معارفگزارشدهی بر: درس دوم  
  

 
 

:در اين درس مشمولين خواهند توانست که: اهداف درس  
 

  اصطالح ارزيابی را دانسته و بتوانند که انرا تعريف نمايند؛ •
 مفهوم ارزيابی شاگردان را در مکتب بدانند؛ •
 انواع متعدد ارزيابی را مورد استفاده قرار بدهند؛ •
 امتحان نمايند؛ساحات ارزيابی را   •
 وضع فعلی حفظ استاد شاگردان را ميدانند؛؟؟؟؟ •
 مشکالت که در پروسه حفظ استاد شاگردان موجود است با هم شريک می نمايند؛؟؟؟ •
 طرق متعدد گزارشدهی به والدين را بيآموزند؛  •
 

  :مواد مورد ضرورت
فلپ چارت، تخته، مارکر، پروجيکتور، ترانسپورتيشين : مواد مورد ضرورت � .تخته های نوشته   

 
 :طوفان دماغی ١فعاليت 

  
تا از اين طريق از مشمولين پرسيده شود که اصطالح ارزيابی به چه مفهوم است، از ايشان تقاضا نمايد که اوًال ارزيابی را تعريف نموده و آنرا بنويسند 

د  مشمولين آن. مربی جوابات مشمولين را بروی تخته مينوسد. با ديگران شريک نمايند ان نظر    .  را خالصه نموده وتعريف انرا دريافت مينماين دًا مربي بع
 .خويش را  با ايشان شريک می نمايند

  
  ارزيابی چيست؟

ان می                   ا شاگردان در مي را ب ل و آن ت،  تحلي ه مشکالت را درياف وده ک تماتيک شاگردان از چگونگی پيشرفت های شان ب ارزيابی عبارت پروسه سيس
 .گذارد

  
  :اهداف ارزيابی : فعاليت دوم

رار   ق ق د، از   مشمولين کار جوره يی می نمايند و از ايشان تقاضا نمائيد که آنروز را بخاطر بيآورند تا يک امتحان ماهانه را در صنف مورد تطبي ميدادن
ه چرا امتحان       ايشان بخواهيد که از خود علل تطبيق آن امتحان را بپرسند در قدم اول ايشان بايد در مورد با هم مباحثه نماين  ل را ک ام آن دالي دًا تم د و بع
مربيان می بايست در اين فعاليت تجارب و   . اخذ نموده اند در چارت و يا در صفحه از کاغذ بنويسند در آخر آنها داليل شانرا با ديگران در ميان گذارند

 .معلومات اشتراک کنندگان را جمع آوری و تحليل کنند
  

  : داليل برای ارزيابی
  :ت نکات قوی و ضعيف شاگردان باعث می گردد تا معلمدرياف

  .مشکالت که شاگردان دارد مورد توجه و پالن کاری خود قرار دهد •
 .شاگردان را متيقن سازد تا از وقت استفاده درست و خوب نمايند •

  :نظارت از پيشرفت های شاگردان
ع پيشرفت             معلم اطمينان حاصل نمايد که آيا شاگردان بطور قناعت بخش در امور      ا موان د مشکالت و ي م باي د؟ معل وده ان ی پيشرفت نم تعليمی و تربيت

ع         ا موان روز چالش و ي ع سازد و در صورت ب دين،   شاگردان را دريابد و بکوشد که والدين اطفال را از همه پيشرفت های تعليمی و تربيتی آنها مطل وال
  .و عملی را  با والدين در ميان گذارد ايشان را مطلع نموده و در صورت ضرورت راه حل های مناسب

  
 :تحقيق و بررسی از وضع موجود پروسه ارزيابی در صنف
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:فعاليت سوم  

ه ايشان مشمولين از طريق فعاليت جوره يی اظهار نمايند که چی وقتی را طبق معمول برای ارزيابی تشخيص داده اند و تمام روش ها و ميتود های راک
آنها می توانند نظريات شان را در ستون جدول ذيل ابراز نمايند و از آن طريق نظريات شان را با . م ميدهند  وضاحت بخشنددر طول سال ارزيابی انجا

.همديگر شريک سازند  
 

 روش های مورد استفاده برای ارزيابی شاگردان چگونه خواهد بود؟ اکثرًا شاگردان چی وقت مورد  ارزيابی قرار می گيرد؟
 
 
 

 

 
 فعاليت چهارم: بايد چطور ارزيابی نمود؟

ار های       . ميتوانيم برای دريافت معيار معمول برای ارزيابی فعاليت ذيل را انجام دهيم ه و يکی از ک ل را گرفت مربيان دو نسخۀ از کار تحريری يک طف
ته می شود      مطالب. تحريری طفل می بايست مربوط شروع سال باشد و نسخه دومی مربوط مدت طوالنی بعد از شروع مکتب ا نگاش که درين نسخه ه

ه سواالت       . بايد مورد تحليل قرار گيرد و نتايج تحليلی شان را برای همديگر در ميان گذارد ا ب د جوره ه ا باي به منظور شناخت و تحليل بهتر از نسخه ه
.ذيل توجه نمايند  

  .شما چطور ميتوانيد که اين کار را ارزيابی نمايد •
 متن؟ >
 ساختار؟ >
 ؟ کيفيت نوشته >
 عالمه گذاری ها؟ >
 بکار بردن زبان >
 ديگر نکات اين نسخه؟ >

  
  :مانند. معلم برای انجام ارزيابی بايد معيار های خوبی ارزيابی را طرح نمايد که شاگرد از آن طريق دقيقًا ارزيابی شود •

  دريافت اطالعات و اصطالحات شاگرد؛ >
 تمثيل نمودن مهارت ها؛ >
 ی می دانند؛افهام و تفهيم پيرامون اينکه آنها چ >
رار               > تفاده ق ق و اس ورد تطبي د را در درس های بعدی شان م ا اصطالحات جدي ورد اينکه چطور آنه قابليت های شان در م

 .ميدهند
 .از کدام مشخصات شما در مورد ارزيابی  استفاده می نمايد -
 
ل        - يله آن طف ا بوس ه ت تيد ک د برخی از       سعی نمايد که تا بيابيد که آن چيست که شما در جستجو آن هس د و اگر ميتواني را کمک و همکاری نماي

 .مشکالت را در ارزيابی برای خود لست نمايد
 

 .مشخصات و معيار های تانرا با ديگران که همان جوانب کار را ارزيابی می نمايند، شريک سازيد -
 

 .نظريات را با هم شريک سازيد و سعی نمائيد که باالی آن توافق نظر کنيد -
 

 .نرا با اعضای ورکشاپ شريک سازيدنتيجه کار تا -
 .دريابيد که آيا هستند بعضی از مشخصات که بين تمامی شاگردان مشترک باشند >
 .مشکالت را لست کرده و بنويسد >
<  

 .با هم مباحثه نمائيد که چطور ميتوانيد عين مشخصه و معيار ها را برای پروسه ارزيابی مورد استفاده قرار دهيد -
 .زدهی تعين شده مانند مقاله شاگرد يا گذارشدهی ویبازدهی شاگرد و يا با >
 وظيفه بر مبنای بازدهی بطور مثال حل نمودن  مشکل مضون رياضی؛ >
 تجارب عملی شاگرد؛ >
 .يک نقل از ارزش کار شاگرد از طول سال مکتب و يا سال تعليمی وی >
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نمره بايد بصراحت  . ره در واقعيت امر يک طريقه خوب ارزيابی ميباشدقابل تذکر است که مربی بايد برای مشمولين توضيح دهند که  نمره دادن روزم

د و مثمر ميباشد     . نمايان سازد که معلم در برابر شاگرد چی اهداف را قرار داده است ار مفي . همچنان موجوديت يک سيستم منظم نمره دادن در مکتب ک
  .دگزارش ارزيابی ها بايد بطور متواتر با والدين شاگردان شريک گرد

  
 فعاليت پنجم: حفظ اسناد و ياداشت اسناد:

.از مشمولين گروپ های چهارگانه تشکيل دهيد  
 

  .يک لست را از آنچه در وضع موجود در مکتب تان در ان حفظ و ياداشت ميگردد تهيه داريد -١
 .شرح دهيد که چرا اين اسناد ياداشت ميگردند و برای کی مورد استفاده قرار ميگيرند -٢
 .مات را لست نمايد که شما ميخواهيد آنرا يادداشت نمايدتمام آن معلو -٣
 .اظهار داريد که اين معلومات مورد ضرورت کی ميباشد و چرا اين معلومات مورد استفاده قرار ميگيرد -٤
  

 يادداشت مکتب
 برای کی؟ چرا ياداشت شده اند؟ چطور ياداشت شده اند؟ کدام معلومات؟

   
 

 

 
لست ها را جهت . الص نمودند، مربی از هر گروپ ميخواهد تا کار شانرا در حضور صنف به ديگران تقديم نمايدوقتيکه گروپ ها کارشانرا خ

:دريافت مشابعت ها و اختالفات با هم مقايسه نمايدو از طريق پرسيدن اين سواالت نتيجه را استخراج کنند  
 

  کدام معلومات برای استفاده استاد خواهد بود؟ •
  اليدين داده خواهد شد و چطور؟کدام معلومات به و •
  چه تفاوت ها در گزارشات برای واليدين و يادداشت ها برای استاد وجود خواهد داشت؟ •

 
:مربيان بايد باالی نقاط ذيل تاکيدورزند  

 
  ياداشت ها و ارايه گزارش بخش از پروسه ارزيابی ميباشد؟ •
 مايند؟ياداشت ها پيشرفت های طفل را در مضامين مختلفه وانمود می ن •
 ياداشت ها مکتب را در پروسه پالن گذاری کمک می نمايند؟ •
 ياداشت ها پيشرفت های تدريس نصاب و پيشرفت های آموزشی را نمايان ميکنند؟ •
 ياداشت ها زمينه ارايه گزارش را برای شاگردان والدين و اعضای مکتب مهيا می نمايند؟ •
  
 

 فعاليت ششم: ساده سازی حفظ ياداشت ها:
در اين مورد هر گروپ لست را تهيه و . های چهار نفری، گروپ ها اظهار دارند که چطور ياداشت ها در مکاتب مربوط شان حفظ ميگردند در گروپ

.همرای صنف شريک نمايند  
  .پروسيجر های مشترک بين گروپ ها را معين و مشخص نمايند •
 .اده و سهل نمود با هم مبا حثه نما يندتمام صنف در مورد اينکه آيا ميتوان اين فورم و يا پروسيجر را س •
 .صنف لستی را تهيه دارد که معلم را در پروسه حفظ ياداشت ها کمک نمايد •
ديم                 • ه منظور جلب توجه شان تق ا سرمعلم ب دير و ي رای م ده را ب ول ش نهادات قب ه پيش ه هم منشی های گروپ فيصله نمايند ک

 .نمايند
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 BESSTو تربيه برای معلمان تقويت سيستم های حمايوی تعليم 
   SMT پالن آموزشی برای تيم اداری مکتب 

 
 
  

  انکشاف منابع بشری : مودل چهارم
مشاهده و ارزيابی کارمندان : درس اول  

  
 
 

:در ختم اين درس مشمولين خواهند توانست: اهداف درس  
  مفهوم اصطالح ارزيابی را درک نمايند؛ •
 و پژوهش کنند؛پيرامون ارزشهای ارزيابی تحقيقات  •
 وضع موجود ارزيابی خودی را در مکاتب انعکاس دهند؛ •
 معيار ها و ساحات مناسب ارزيابی درس را شناسايی کنند؛ •
 از مراحل الزمه مشاهده و نظارت صنف، معلم و شاگرد آگاهی حاصل نمايند؛ •
 از تکنيک های موثر جهت بازده نظريات اعضای مکتب استفاده نمايند؛ •
 

  :ورتمواد مورد ضر
  .تخته، فلپ چارت، مارکر، لکچر نوت، اوراق مشاهداتی  و رهنمود ارزيابی از چگونگی فعاليت های انجام شده معلم

  
 :اهداف شريک سازی

 مقدمه اصطالح ارزيابی 
  

  :تعريف ارزيابی: فعاليت اول
 .پيرامون اصطالح ارزيابی دريافت نماينداز طريق فعاليت های صنفی و کار در آنجا مربيان ميتوانند نظريات و تجارب مشمولين را  •
 .مربيان نظريات، افکار و تجارب مشمولين را در بخش که تعريف ارزيابی توصيه شده است می نويسند  •
مربيان مشمولين را رهنمای می نمايند تا همه اين نظريات و تجارب را خالصه نموده و از آن تعريفی خاصی را برای ارزيابی استنتاج   •

  .و سپس مربيان اين تعريفات را با اشتراک نظر با مشمولين در ميان می گذارند .نمايند
ارزيابی عبارت از يک فعاليت انکشافی مسلکی ميباشد و برای انکشاف و بهبود پروسه آموزش افراد طرح ميگردد که در محراق توجه آن تغيير 

  .گرددمطلوب  و سازنده در اطفال و شيوه های تعليم و تربيه پديد می 
ردد که بعد از ارايه تعريف فوق برای مشمولين و غنی سازی اين تعريف بوسيله تعريفات که توسط مشمولين ارايه گرديده از مشمولين نيز تقاضا ميگ

  .به تعريف ارزيابی و ارزش آن توجه نموده و آن را درک و شناسايی نمايند
  

  :اهداف ارزيابی: فعاليت دوم
هر جفت کاری . د که پيرامون اهداف ارزيابی تعمق نموده و بعد از آن نظريات شان را در باره آن با همديگر شريک سازندمربی از مشمولين ميخواه

وقتيکه مشمولين کار شانرا به اتمام رسانيد مربی از ايشان . نظريات شانرا روی چارت های کاغذ که توسط مربی برای شان آماده گرديده بنگارند
در . سپس نماينده ها در مقابل صنف آمده و نتايج فعاليت شان را  خوانده و توضيح می دهند. ای شانرا به ديوار صنف نصب کنندميخواهد که چارت ه

 .اخير مربی آن همه چارت ها را خالصه نموده و نکات عمده آنرا بروی تخته می نويسد
  

. مربيان داليل ذيل را در مورد ارزيابی با مشمولين شريک می نمايند  
 

 مثًال چرا ما کارمندان خود را ارزيابی می نمايم؟
  بخاطر اينکه دستآورد ها و فعاليت های معلم را درست و دقيق بشناسيم؛ •
 بمنظور اينکه دستآورد های کاری را غنی نمايم؛ •
شان را بهبود برای اينکه معلمان را تشويق نمايم تا مهارت های مناسب و خوب درسی را آموخته و بدين وسيله پروسه تدريس  •

 .بخشند
 بخاطر اينکه مهارت ها و قابليت های درونی مکتب را شناسايی و انکشاف داد؛ •
 برای کمک نمودن به پروسه پالنگذاری؛ •
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بخاطر اينکه تا مسووليت ها و وظايف معلمين و ساير کارمندان مشخص و معين گردد تا فعاليت ها کاری در مکتب بهبود و  •
 .انکشاف نمايد

 
.نکات فوق مربيان مطالب ذيل را پيرامون ارزش ارزيابی شرح می نمايند بر عالوه  

 
  .توسط ارزيابی کارمندان ميتوانند چگونگی رسيدن به اهداف مطلوب را سنجش و قضاوت کنند •
 .برای کارمندان طريقه های کاری، دستآورد ها و چگونگی فعاليت های آنها از طريق روش ارزيابی روشن و واضح می گردد •
 .انش و مهارت های کارمندان درک گرديده و بوجه حسن مورد استفاده قرار ميگرددد •
 .تمام کارمندان تشويق ميگردند که نکات ضعيف و مشکالت را درک نمايند و راه حل های برای آن مشکالت دريافت نمايند •
 .مدت موسسه يا مکتب را بدانند برای تمام کارمندان موقع و فرصت ها مهيا ميگردد که پالن های طويل المدت و کوتاه •
 .برای کارمندان زمينه ها و فرصت ها مهيا ميگردد تا اراده و خواسته های شان را انعکاس دهند •
 

 .از طريق کار های طوفان مغزی از مشمولين تقاضا ميگردد تا ايشان دريابند که ميان ارزيابی و نظارت چه تفاوت وجود دارد   : سوم فعاليت 
  

  
  :جستجو و دريافت وضع فعلی و يا پروسه فعلی ارزيابی در مکاتب: هارمفعاليت چ

  
و صنف را به دو گروپ بزرگ تقسيم نمايد طوريکه يک گروپ آنها گروپ سوپروايزر ها اند و گروپ ديگر آنها مديران يا سر معلمان بعدًا اين د

  :گردد تا نقش های اعضای خود را قرار ذيل تعين نمايند نفری تقسيم نمائيد و از ايشان تقاضا  ٤-٣گروپ را به گروپ های کوچک 
  

  نويسنده؛  •
 کارشناس؛ •
 منشی؛  •
 ناظر بر وقت؛ •
 ناظر فعاليت های اجتماعی؛ •
 

  .از گروپ تقاضا به عمل می آيد تا فعاليت کار گروپی شان را به اتمام رسانده و نتايج شان را از طريق نماينده شان اعالم بدارند
  :ی و راه اندازی سوال و جواب بخاطر نتيجه گيری از فعاليت گروپیارايه کار های گروپ

  
  :فعاليت تمثيلی: فعاليت پنجم

در قدم . مدير يک ليسه و مدير معارف ولسوالی و مسوول مسلکی مقام رياست معارف واليت در مقابل يک ديگر نشسته اند. اخير سال تعليمی است
مسوول مسلکی اوراق موفقيت . موفقيت ها و مشکالت سال تعليمی گذشته را مورد بحث قرار ميدهداول مسوول مسلکی مقام رياست معارف واليت 

است بازدهی کار که در آغاز سال توسط مدير مکتب برايش تقديم شده بود در دست داشته در زمينه مباحث ميان مدير مکتب و مسوول مسلکی مقام ري
امه پيدا می کند که باالی پاره موارد توافق نظر صورت می گيرد و برخی موارد ديگر همچنان اين مباحثه طوری اد. معارف واليت جريان دارد

بر بنياد اين مباحثات و آن يادداشت های ارزيابی از طول سال تعليمی، مسوول مسلکی مقام رياست معارف واليت، مدير را . الينحل باقی می ماند
بالخره مدير مکتب قناعت حاصل . عاليت های انجام شده سال تعليمی گذشته برايش قايل نمی شودموفق ارزيابی نکرده و درجه خوبی از چگونگی ف

  .نکرده و فورمه ارزيابی را امضا نمی کند
  

  .مربی از اشتراک کنندگان تقاضا می کند که اين نقش ها بصورت فعاليت تمثيلی در صنف بازی نمايند
  

  .ل به ايشان اين نقش ها را تفويض نمايد تا آنها برای فردا بتوانند نقش های داده شده را موفقانه انجام دهندمربيان می بايست اقًال يک روز قب: يادداشت
مربی از مشمولين . از تمام مشمولين مطالبه نمايد که ايفای نقش ها را بدرستی و دقت مشاهده نمايند و به نکات مثبت و منفی بازيگران توجه مبذول کنند

در اخير مرببان با ارايه نظر . د تا در اين مورد نظريات شانرا ابراز داشته و در دو ستون چارت به عنوان نکات قوی و ضعيف بنگارندمطالبه می نماي
  .مشمولين  فعاليت تمثيلی را تحليل و نتيجه گيری می نمايد

  
  :کمک مربی

بررسی و ارزيابی بازدهی مجموعه فعاليت ها و کارنامه های معلمان و برای اينکه از امور و بازدهی معلمان  و مکتب آگاهی حاصل گردد، بايد به 
در طول سال تعليمی بازديد و نظارت از صنوف و دريافت تصوير واقعی بطور رسمی و غير . کارمندان در مکتب در طول سال تعليمی پرداخت

  .تا زمينه برای بازديد بعدی مساعد شودبايد ياد آور شد که موفقيت ها و چالش ها ياداشت می گردد . رسمی صورت ميگيرد
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 :ارزيابی بازدهی کارمندان: فعاليت ششم
  

يکی از آنها . از صنف های کاری مطالبه نمايد که يک از اين چار قصه ها را در صنف مشاهده نمايند تا بتوانند از طريق رهنمای آن ايفای نقش نمايند
  .رد و ديگر آن معلم می باشد که او نيز معلومات را برای مدير مکتب ارايه می کندمدير مکتب است که پيرامون کار معلم مالحظات دا

  
  :مجازات جسمی در صنف: قصه اول

شما آگاهی حاصل کنيد که سطح غير حاضری در صنف سوم وی بسيار است، شما از عده . سال بوظيفه معلمی اشتغال دارد ١٠معلم الف برای مدت 
در حاليکه شما از . وديد که شکايت دارد و اظهار ميدارند که معلم در صنف شاگردان را شديدًا شکنجه و جزا ميدهدوالدين اطفال اطالع حاصل نم

در اينصورت بازهم شما ميخواهيد که يک بازديد . مشاهده صنف وی در ياداشت های تان کدام نشانه از چنين برخورد خشن در آن صنف با خود نداريد
ساله شما را توسط خط کش سنگين بر پشت های  ٨وقتيکه شما داخل صنف را مشاهده می نمايد که وی طفل . انجام دهيدغير رسمی از آن صنف را 

 دستش لت و کوب می نمايد، دخترک کوچک می لرزد و گريان ميکند وقتيکه معلم شما را می بيند خط کش سنگين را بروی ميز می گذارد و طفل را
  چطور شما ميتوانيد به اين حالت جواب دهيد؟. شما از معلم تقاضا می نمايد که شما را در دفتر تان مالقات نمايددوباره به چوکی اش ميفرستد، 

  
  :غيرحاضری معلم :قصه دوم

، شما مشاهده می نمايد که پسر يا شاگرد صنف هفتم در اطراف مکتب اينطرف و آنطرف گردش می نمايد در هنگام مشاهده اين وضعيت شما با معلم
اند ولی روز بازديد و نظارت از صنفش را تعين می نمايد، البته در اين بازديد شما مشاهده می نمايد که هم معلم و هم شاگرد هر دو در صنف حاضر 

 در اينصورت ميخواهيد که. امروز باز هم همان پسر را مشاهده می نمايد که در مکتب در وقت درس سرگردان اينطرف و آنطرف گردش می نمايد
شما . يک بازديد غير رسمی را انجام دهيد و مشاهده می نمايد که معلم هنوز در صنف وجود ندارد، در حاليکه صنف يک ساعت قبل آغاز گرديده است

  :برای وی شما چه خواهيد گفت. از طريق موبايل تان با معلم تماس گرفته که بصورت عاجل به دفتر شما گزارش دهد
  

  :غير مسلکی معلم ناقابل و :قصه سوم
معلم به . اعضای انجمن والدين شکايت دارند که دختران صنف پنجم بخوبی نمی آموزند و در عين زمان آنها ترس دارند که از معلم سوال نمايند

خت که با يکی شما اين معلم را به اساس شنا. اينچنين محيط اجتماعی و مکتب نو وارد می باشد در عين زمان دارای درجه تحصيالت عالی هم نيست
شما تقريبًا برای مدت يک ساعت صنف وی را مشاهده نموده و در يافته . از اقارب وی که از سالها در اين اجتماع زنده گی می نمايد، استخدام نموده ايد

ه درس داده شده معلومات زياد ايد که وی شاگردان را به پرسيدن سوال تشويق نمی نمايد و تعداد از دختران که دست بلند نموده و ميخواهند راجع ب
وقتيکه شما وارد صنف معلم شده ايد، وی ظاهرًا عصبی گرديده ناگهان . حاصل نمايند بی تفاوتی کرده و اهميتی به نيازمندی های شاگردان قايل نيست

  .کنند درس را توقف ميدهد و از شاگردان ميخواهد که موضوع درسی را ازکتابهای شان به کتابچه هايشان رونويسی
  در اينصورت شما ميخواهيد يک مالقات را همرای معلم انجام دهيد، لطفًا اظهار داريد و بنويسيد که شما با وی چه خواهيد گفت؟

  
  :مصروفيت معلمان بمقصد ارتقای بازدهی مکتب: قصه چهارم

و يکی از دالئيل عمده که اين مکتب درجه فوق . وده استمکتب شما مبنی بر ارزيابی که شده درجه چهل و پنجم را به سلسله مکاتب ديگر دريافت نم
رياست معارف واليت و مديريت های . در مضمون رياضيات می باشد ٩-٧الذکر را حاصل کرده عبارت از پائين بودن نمرات شاگردان صنوف 

کدام برنامه روی دست داريد تا از آن طريق معلم لطف نموده اظهار داريد که شما . عمومی تعليم و تربيه ولسوالی از اين وضع اندکی ناراضی اند
مين مضمون رياضی کمک گردد که نتايج اين مضمون در صنوف متذکره ارتقا نمايد؟ همچنان اظهار داريد که چطور اين معلم را ارزيابی گردد تا مط

  ن مورد صحبت می نمايد؟شما با معلمين مکتب تان در اي. شويد که شما به اهداف تان در اين مورد نايل گرديده ايد
  

  :انکشاف ارايه گزارش مشمولين
در عوض . در واقعيت امر همه ميدانيم که ممکن مشمولين به اين قصه ها روبرو نخواهند بود و يا فرصت های متذکره برای شان مساعد نخواهد بود

. رد و از ايشان بخواهد که مطابق به دستور العمل ايفای نقش نمايندمربيان ميتوانند که مشمولين را بمقابل صنف خواسته و قصه ها را برايشان اظهار دا
از طريق اين جوابات تقريبًا واقعيتی بازتاب پيدا خواهد کرد که نمونه خوبی برای شناخت مفاهيم . اين تکنيک را بنام پروسه انکشاف دادن ياد می نمايند

کات قوی و ضعيف آنرا بيابند و پيرامون آن نظر انتقادی ارايه نمايند و سپس اشتراک قصه ها را مشمولين مطالعه دقيق کرده و ن. آموزشی ميباشد
  .کنندگان نقش مختلف را به عهده گرفته و آنرا تمثيل نمايند
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  BESSTاعمار سيستم تعليم و تربيه حمايتی برای معلمان 
  SMTپالن تريننگ برای تيم های منجمت مکتب 

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  
 

مابع بشری انکشاف : ٤مودل   
ارتقای ظرفيت های معلمان تحت امادگی: ٢درس   

 
 

:در ختم اين درس مشمولين قادر خواهند شد تا: اهداف درس   

  .باالی موانع کلتوری قادر شوندمشمولين پروسه های ارزيابی خودی را دانسته و  •
  از معلمان و ارزيابی خودی بدست می آيد  ميتوانند که پالن انکشافی مسلکی را رهنمای نموده پالن هايکه از نتايج بازديد •
  ولسوالی و اليت تعين نمايند, ميتوانند منابع انکشافی بشری را در مکتب  •

 
  که در ضميمه موجود است  SMTفورمه های ارزيابی خودی و مشاهده صنف مربوط , لکچرنوت ها : مواد مورد ضرورت 

  
  : ١فعاليت 

و مباحثات بالی آن در گروپ های  ١بعد از مرور درس . خودی و مهارت های منجمنت شانرا مرور می نمايند مشمولين مهارت های ارزيابی  ١در مورد 
آنها بايد انعکاس دهند که ايشان از پروسه ارزيابی خودی چه . کوچک اظهار دارند که اين پروسه چطور و تا کدام حد برای شان سهل و مشکل بوده است

  .مفيديت ها را حصول ميدارند
  

  :٢فعاليت 
بعدآ . بطور جفت های کاری برای ارزيابی خودی اين معلم به توانايی شان کار نمايند, بعد از اکمال يک فورم مشاهده پيرامون يک معلم خيالی يا تصوری 

  فورم پشنهادی برای ارزيابی خودی . نظريات خود را با جفت های ديگر کاری مقايسه نمايند
 چی کار ميدهد؟ •
 هد ؟ و چرا؟چی کار نميد •
  قدمه ها برای اکمال و انکشاف •

  
  :٣فعاليت 

و بعد از آن يک پالن ارزيابی خودی را برای . شانرا در مورد همان معلم تصوری شان باهم مقايسه نمايندمشمولين در جفت های کاری نظريات و تجارب 
  .ون اين موضوع طرح گرديده است استفاده نمايندبرای انجام دادن ايشان ميتوانند از جدول زيرين که پيرام. شان انکشاف دهند 

  
  پيشنهادات  دستآورد های متوقع  وقت  فعاليت ها  دستآورد های مورد ارزيابی

نظارت از معلمين   مديريت صنف
که دارای صنوف 
درسی مرتب و 

  .خوب اند

نظريات و تکتيک های   ماه آينده
جديد برای ترتيب و 

  تنظيم صنف

دارند سرمعلم و مدير پيشنهاد مي
که کدام معلم مورد بازديد 

  قرارگيرد

          نظر و مروری بر درس گذشته
          تشويق شاگردان برای سوال نمودن
          تشويق شاگردان برای جواب دادن

          تنظيم موثر کار های گروپی
اطمنان خاطر برای اشتراک همه شاگردان 

  در پروسه فعاليت های آموزشی
        

          دانارزيابی آموزش شاگر
          مروری بر نکات عمده و اساسی درس

          دادن کارخانگی برای تقويت درس
  
  :فعاليت چهارم 
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 از طريق گروپ های کوچک، مشمولين با استفاده از جدول آمرين يک لست از کارمندان موجود را برای معلمان در ولسوالی مربوطه شان تهيه می
  .نمايند

  
  به سطح مملکت  به سطح واليت  طح ولسوالیبه س  نوع مکتب  منابع معلمان

          کتب درسی
          مواد ممد درسی
          شبکه های کاری

کورس های راديو و 
  تلويزيون

        

          سمينار ها و ورکشاپ ها
          آموزش سريع در صنف
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  )BESST(تقويت سيستم های حمايوی تعليم و تربيه برای معلمان 
  )SMT(مکتب پالن های آموزشی تيم اداری 

٢٠٠٧- ٢٠٠٨  
  

  اشتراک و سهم گيری مردم محل: مودل پنجم
  انکشاف سهم گيری مردم محل بمنظور تقويه احساس مالکيت مردم محل  نسبت به مکتب : درس اول

  
  

  :در ختم اين درس مشمولين خواهند توانست تا :اهداف درس
  

  .ت نسبت به مکتب را بدانندمفهوم سهم گيری مردم محل را و احساس مالکيت مردم محل و دول •
 .سطح سهم گيری مردم محل و بخصوص والدين اطفال نسبت به مکتب و مسايل مربوط به آنرا بدانند •
 .ضروريات مکتب شانرا تعين نمايند تا مردم محل بتوانند با منابع دست داشته به آن رسيده گی نمايند و وضعيت مکتب را بهبود بخشند •
 

  :مواد مورد ضرورت
  .ارت، مارکر، تخته سفيد، تخته پاک، کاغذفلپ چ

  
  :طوفان دماغی: فعاليت اول

مربيان از مشمولين ميخواهند تا بصورت انفرادی مفهوم و ماهيت سهم گيری مردم محل و مالکيت دو جانبه يعنی مردم محل و دولت را  •
ک سازند و بطور انفرادی بيان کنند که کدام نيرو های تعريف نمايند و بعد از انجام اين فعاليت، تعريفات شانرا با همقطاران شان شري

انکشافی از مردم محل در فعاليت های مربوط به مکتب ذيدخل و شامل بوده و بنويسند که چرا و چطور ايشان در مسايل مربوط به مکتب 
  سهم گيرند؟

و در باره موضوع جر و بحث می نمايند و در نتيجه با بعد از انجام دادن اين فعاليت نتايج از فعاليت شان را با همديگر شريک می سازند  •
 .اشتراک نظر همديگر تعريف مشترکی پيرامون مفهوم سهم گيری مردم محل استنتاج می نمايند

  
  :کار گروپی و مباحثات: فعاليت دوم

مربيان بايد همه جوابات مشمولين را . ايندمربيان از مشمولين دعوت می نمايند تا ايشان وضع و سطح سهم گيری فعلی والدين با مکتب را معين نم
  .بروی چارت که در ديوار صنف نصب شده بنويسند و برای نتيجه گيری آنها را خالصه نمايند

  
اين مشمولين در گروپ ها اوًال نياز ها و ضروريات مکتب را معين نموده و متعاقبًا منابع مالی و بشری موجود مردم محل که ميتوانند به : فعاليت سوم

  .نياز جوابگو باشند را نيز تشخيص ميدهند
  .توسط ميتود طوفان دماغی مشمولين دو لست تهيه دارند که يکی  آن نياز های مکتب و ديگری آن منابع که جوابگوی اين نياز ها باشد •
 .ف بسپارندمشمولين همين دو ستون را که نياز ها و جوابگوی مردم محل  آنهاست درست ترتيب و به مقام رياست معار •
 

  :فعاليت چهارم
 هر مدير مکتب و يا عضو تيم اداری مکتب حاضر شوند تا نياز ها، ضرورت ها و همچنان منابع و امکانات محل را از طريق تهيه پالن عملياتی

  .تشخيص و تعين نمايند
  

  : فعاليت پنجم
های اجتماعی و فرهنگی مردم محل دعوت به عمل آورده، مطابق به  هر مدير مکتب در روز ويژه از والدين و نمايندگان مردم محل و ساير شخصيت
  .حمايت مردم محل را برای تقويت و انکشاف مکتب خواهان شود" پالن که در اوراق ضميمه يی موجود است، دستآورد های کاری را تشريح  وبعدا
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  )BESST(تقويت سيستم حمايوی تعليم و تربيه برای معلمين 
  )SMT(يم اداری مکتب پالن های آموزشی ت

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ 
 

  سهم گيری مردم محل: مودل ششم
  والدين -حمايه انجمن های معلمان: درس دوم

  
  

  :در ختم اين درس مشمولين قادر خواهند بود تا: اهداف اين درس
  

  .بتوانند پاليسی ملی را پيرامون سهيم گيری والدين اطفال بدانند •
 .نجمن های والدين معلمان را بدرستی درک نمايندبتوانند که ساختار و وظايف فعلی ا •
ی بتوانند نقش و سهم گيری والدين را بطور انتقادی تحليل نمايند و بر بنياد تحليل شان از سطح فعلی سهم گيری والدين انجمن يا کميته ها •

 .والدين را پيشنهاد نمايند
 

  :های والدين به مکاتبپاليسی ملی وزارت معارف در امر سهم گيری کميته : فعاليت اول
يع نمايند بعد در اين فعاليت اولتر از همه مربيان بايد پاليسی های ملی سهم گيری والدين و کميته های آنها و وظيفه هر عضو آنرا به همه مشمولين توز

دين آغاز دهند و در اخير مربيان بايد اين نکته مربيان مباحثات را پيرامون سهم گيری کميته های والدين و وال. از آن مشمولين آنرا مطالعه و مرور کنند
  )موجود است Aنسخه پاليسی در ضميمه .( را تشريح نمايند که سهم گيری والدين جز پاليسی های تعليم و تربيتی ملی کشور ميباشد

  
  )دقيقه کار گروپی ٢٠برای (وظايف و ساختار فعلی اين کميته در مکتب : فعاليت دوم

به گروپ ها تقسيم می نمايند از ايشان دعوت می نمايندکه اولتر از همه ساختار اعضای اين کميته را بنويسند در عين زمان عالوتًا مربيان مشمولين را 
  .آنها بعدًا نوشته های شانرا در فلپ چارت نوشته و به نمايش می گذارند. از ايشان خواسته شود که وظايف فعلی کميته های موجود را نيز بنويسند

  
  :احث گروپی و سوال و جوابمب
  

  .مربيان از طريق پرسيدن سواالت زيرين ميتوانند باب مباحثه را باز نمايند
  

  شما پيرامون ساختار اين کميته چه احساس داريد؟ •
 چه کسانی ديگری شامل اين کميته گردند تا کميته موثريت بيشتر يابد؟ •
 فعاالنه وظايف شانرا را انجام دهند؟کدام مسووليت های ديگری برای اين کميته داده شود تا  •

  
  :کمک مربی پيرامون سهم گيری مردم محل

بعضی از کشور ها از طريق . بايد تذکر داد که سهم گيری فعال والدين در امور تعليم و تربيه مورد تأييد مجموعه کشور های جهان قرار گرفته است
تعداد زياد از کشور های رو به انکشاف به شمول . ه موفقيت های شايانی دست يافته اندسهم گيری و سهم دادن والدين در امور تعليمی و تربيتی ب

تحقيقات و پژوهش ها در اين مورد نيز . کشورمان سعی می ورزند که سطح سهم گيری های والدين را در امور تعليم و تربيه ارتقا و وسعت دهند
  :و تربيتی و مسايل مکتب بيشتر بر دالئيل ذيل بنا گرديده استوانمود می نمايد که سهم گيری والدين در امور تعليمی 

  
  :داليل سياسی و فلسفی

همچنان معلمان منحيث افراد مسلکی از . در حکومات دموکراتيک و يا در جوامع دموکراتيک تمام خدمات حکومت برای رفاه و آرامش مردم ميباشد
  .د و از جانب ديگر بايد بخاطر داشته باشند که در برابر والدين اطفال نيز مسوليت دارنديک جانب وظيفه دارند تا برای مردم محل را خدمت نماي

   
  :داليل تعليمی و تربيتی

ه دست آوردی های خوب آنست که شاگردان بتوانند بهتر بيآموزند و انکشاف شاگرد زمانی حاصل می گردد که اهداف مکتب و خانه با همديگر رابط
والدين می بايست برويت وظيفه شان از مکاتب بازديد و . العه مردم محل نيز از بخش های عمده نصاب تعليمی مکاتب ميباشدمط.  منطقی داشته باشد

  .در صورت رهنمای يا هدايت با مکاتب همکاری و کمک نمايند
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  :منابعداليل 
بايد ياد آور شد که برای هر کشور بخصوص . کمک نمايند مردم محل و بخصوص والدين اطفال ميتوانند از طريق تهيه منابع ماورائی، مکاتب را

زيرا دولتها به تنهائی نميتوانند که تمام نياز های . کشور های رو به انکشاف مکاتب ضرورت دارند که کمک های والدين و مردم محل را حاصل نمايند
  .آموزشی و پرورشی مکاتب و شاگردان مکتب را تهيه کنند

  
  :معلمان -ميته والدين و مکتب به انجمن های والدينتعويض ک: فعاليت سوم

ی اين نظر شما پيرامون کميته های فعلی والدين چيست؟ و چطور ميتوان وظايف اين کميته ها را عملی و مورد تطبيق قرار دهيد؟ و چطور وظايف فعل
  ؟کميته ها را مورد آزمايش و امتحان قرار داد

.  
  .د اين سواالت ابراز داريد و سپس کوشش نمائيد تا نظريات تان را ميان همديگر شريک سازيدنظريات تانرا بطور انفرادی در مور •
نظريات تانرا با پاليسی های وزارت معارف پيرامون سهم گيری والدين مقايسه نمائيد و بعدًا نظريه وزارت را در مورد تعويض اين کميته  •

 .دهيدمعلمان مورد مطالعه قرار  -ها به انجمن های والدين
 .اعضای کميته های مکتب والدين را لست نمايد و در امر انتخاب اين اعضا و يا اين اشخاص داليل تانرا ابراز نمايد •
 .لست تهيه شده خود را با هم قطاران تان در صنف شريک نمايد و دريابيد که بين نظريات شما و آنها چه اختالف نظر وجود دارد •
 .معلمين را تهيه داريد -يف کميته والدين مکتب را و انجمن والدينبطور جوره های کاری لست از وظا •
 

  قبل از اينکه مشمولين کميته را طرح نمايند، مربيان بايد برای مشمولين شرح دهند که
  
ستند که برای رشد و زيرا تعداد از والدين دارای مهارت های ه. کميته ها دربر گيرنده تمام مردم محل که ميتوانند مکتب را کمک نمايند ميباشد 

مربيان بايد اين شکل را از طريق فليپ چارت و يا . در شکل ذيل کميته والدين مکتب را بطور کل مشاهده نمائيد. انکشاف مکاتب مفيد و موثر ميباشند
  .پروجکتور برای اشتراک کنندگان نشان دهد

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فعاليت ششم
عملياتی را طرح نمايند که وقت آن تعين باشد و سعی نمايند که کميته های فعلی والدين مکتب را به انجمن های نفری پالن  ٣مشمولين در گروپ های  

  .والدين، معلمان در يک محلی که چندين مکتب دران وجود دارد طرح نمايند
  

  :فعاليت هفتم
ختن پالن از فورم های طرح پالن مودل دوم درس اول استفاده مشمولين پالن کاری سال اول برای انجمن ها را طرح نمايند و می توانند برای سا 

  .نمايند
  
  
  
  
  
  
  

 اعضاي كميته ها

والدين تمام 
 شاگردان

كميته 
 والدين
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  )BESST(تقويت سيستم حمايوی تعليم و تربيه برای معلمان 
  )SMT(پالن های آموزشی برای تيم اداری مکتب

٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ 
  

  انکشاف مکتب: مودل ششم
  طرح پالن انکشافی مکتب: درس اول

  
  

  :درس مشمولين خواهند توانستدر ختم اين : اهداف درس
  

 تعريف پالن های تعليمی و تربيتی را بدانند و بطور عموم پالن های تعليمی و تربيتی را  درک نمايند؛ •
  .ميتوانند تحليل نمايند که کدام نوع پالن يا وضع و موقف مکتب مربوط شان مطابقت دارد •
 د که کدام جوانب در  پالن انکشافی مکتب دخيل اند؛اهداف و مفکوره پالن انکشافی مکتب را دانسته و هم بدانن •
 وضع فعلی انکشافی و تکاملی مکتب و شيوه های طرح پالن انکشافی مکتب را شناسايی کنند؛ •
 بطور عملی ميدانند که برای مکتب مربوطه شان پالن انکشافی طرح نمايند •
  

  :مواد مورد ضرورت
  .انکشافی، فلپ چارت و مارکر تخته، تباشير، تخته پاک، لکچر نوت، فورم پالن

  
  :شريک سازی اهداف درس

  
  :معرفی پالن و مفهوم آن

  طوفان دماغی:  فعاليت اول
بعدًا مربيان سعی می نمايند تا نظريات، تجارب و مفکوره های مشمولين را پيرامون پالن های انکشافی دانسته و همه آنها را بروی تخته نگاشته 

  .که مبنی بر آن تعريف پالن و مفاهيم پالن کامًال روشن ميگردد نظريات را طوری خالصه نموده
  
  .آنها از طريق اشتراک نظر در باره پالن و پالن ريزی آخرين تعريفات را استنتاج خواهد نمود 
  

  پالن دربرگيرنده اهداف و تعريف اهداف موسسه بوده، طوريکه برای نايل شدن
  سلسله فعاليت های منظم طراحی به آن اهداف، استراتيژی های مشخص طرح و 
  ) M٢٠٠١(رابنز و کولتر. (گرديده است 

                                
  

پالن عبارت است از عمليه است که از قبل فيصله می نمايد که چی بايد انجام شود که دربرگيرنده انتخاب : "می گويد) ١٩٨٥(  بات و راويشنکر
  ."به آن اهداف، طرح پروگرام که اهداف را رهنمايی ميکند و برای تعين بوديجه ضروری است ميباشد اهداف، طرح ستراتيژی جهت رسيدن

  
ف را بعد از همه تذکرات فوق ميتوان گفت که پالن در واقعيت امر تعين طرح رسيدن به اهداف ميباشد و در عين زمان پالن طرح رسيدن به آن اهدا

  .نيز معين و مشخص می نمايد
  

  :انواع پالن ها: ومفعاليت د
مربيان در اخير . مربيان ميکوشند که افکار و نظريات مشمولين را در مورد انواع پالن ها برمال نمايند تا آنها بتوانند نظريات شان را ارايه کنند

  .نظريات را خالصه نموده بروی تخته نگاشته و همچنان نظريات مشمولين را نيز شريک مينمايند
  
  

  :انواع پالن ها
ساله  ٥پالن که شما ممکن زياد پيرامون آن شنيده باشيد عبارت از پالن ستراتيژيک . بمقياس جهانی تعداد متعدد پالن ها مورد استفاده قرار می گيرد

مايم آنها با آنهم برای سهولت کار ميخواهيم صرف پيرامون سه نوع پالن که طور معمول در مکاتب ما کاربرد دارد، بحث ن. وزارت معارف ميباشد
  :عبارت اند از
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  پالن های طويل المدت؛ •
 پالن های متوسط المدت؛ •
 پالن های کوتاه مدت؛ •
 

  .بعد از اينکه مربيان مفهوم و ماهيت پالن ها را درک نمودند بعدازان پيرامون پالن انکشافی مکتب نظر داده و دقت می نمايند
  

  :مقدمه پالن انکشافی مکتب: فعاليت سوم
  ين ميپرسند که شما در مورد اصطالح پالن انکشافی چه ميدانيد؟مربی از مشمول

  
ب مربوط مربی مفکوره ها و نظريات مشمولين را ياداشت می نمايد و بعدًا فيصله می نمايد که چطور ميتوانند اين نوع پالن ها را برای انکشاف مکت

  .شان طرح و تطبيق نمايند
  

  انکشاف نکات کليدی  بوده که  پالن انکشافی در واقعيت امر پروسه مرور و
  .برای انکشاف مکتب موثر و ارزشمند به حساب می آيد

  
  .پالن انکشافی مکتب را در نکات و ساحات زيرين کمک می نمايند

  
  اولويت های کاری شان را تشخيص و شناساسی می کند؛ •
 بازدهی های شانرا مرور و مطالعه می نمايد؛ •
 .تغييرات و تحوالت انکشافی توافق نمايدمکتب را آماده می کند که با همه  •
 .مشکالت شانرا ميتوانند با اعضای تيم های مديريتی، والدين و مردم محل شرح دهند •
 

 پالن انکشافی معلمان را در ساحات و نکات ذیل کمک می نماید

 معلمان را کمک می نمايند تا بدانند که چی بايد انجام دهند و چرا آنرا انجام دهند؟ •
 .را کمک می نمايند که مشترکًا کار نمايند و به کارکردهايشان مطمين باشند معلمان •
 پالن های انکشافی، معلمان را کمک ميکند که راه های موفقيت و پيروزی را به سهولت بپيمايند؛ •
 

  :در هر حرکت و سفر بسوی ترقی و تعالی ما بايد از خود بپرسيم
  

  ما حاال در کجا قرار داريم؟ •
 در کجا و يا در کدام حد باشيم؟ ما ميخواهيم •
 چطور ميتوان به آن حد و يا آنجا رسيد؟ •
 چطور ميدانيم که ما به سر منزل رسيده ايم؟ •
 

مل اين مربيان بطور خالصه همراه با مشمولين در مورد طرح و ساختن مسودۀ پالن مباحثه می نمايند و برای شان خاطر نشان می سازد که کيها را شا
همه نظريات و افکار مشمولين را در اين مورد بروی تخته يا . پالن شان چطور در رسيدن به اهداف مکتب قابل تطبيق و ارزيابی ميباشدپالن نمايند و 

  .چارت نوشته و آنرا خالصه مينمايد
  

پالن .ند انکشاف مکتب بازی می نمايدمشمولين بايد خاطر نشان سازند و معتقد گردند که پالن انکشافی يک پروسه متداوم بوده و نقش عمده را در فراي
بايد پالن . انکشافی به اشتراک سرمعلم، معلمان، و کميته والدين طرح گردد و بخاطر اينکه جنبه عملی داشته باشد هر سال مرور و تجديد نظر ميگردد

از اينطريق ولسوالی و واليت از همه . ل گرددمستقيمًا برای مديريت های عمومی ولسوالی و رياست تعليم و تربيه يا رياست معارف واليتی ارسا
شبرد مساعی و کوشش های انکشافی مکتب مطلع ميگردند و همه موفقيت ها و مساعی شما را تمجيد می نمايند و ميدانند که کدام فعاليت ها برای پي

  .فعاليت های مربوط به  مکتب مستقيمًا عالقمندانه تحت پروسه تطبيق قرار دارند
  

  :پالن انکشافی مکتب پروسه های
قعًا اين مربيان پروسه های پالن انکشافی مکتب را که بروی چارت نوشته اند برای مشمولين تشريح می نمايند و سعی به عمل می آورند که مشمولين وا

  .ی شان واضح گرددپروسه را آموخته باشند و از ايشان ميخواهند که  سوال نمائيد تا همه جوانب پروسه های پالن انکشافی مکتب برا
  

  :پروسه پالن انکشافی مکتب
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  مطالعه تمام ساحات کاری و فعاليت های مربوط به مکتب؛
  

  :پالن انکشافی استادان را در مکتب کمک می نمايد تا
  

  تعين جوانب قوی و ساحات که هنوز ضرورت به انکشاف دارد؛
 

  تقويه و تشويق جوانب قوی؛
 

  به انکشاف و بهبودی دارد؛ اولويت دادن به جوانب که نيازمند
 

  ايجاد پالن انکشافی مکتب مبنی بر اولويت ها؛
 

 .پالن عملياتی که شامل پروسه نظارت و ارزيابی نيز ميباشد، ميتواند از آن طريق به  نيازمندی ها و ضرورت ها رسيدگی نمايد
 

  :برای هر پالن انکشافی بايد اولتر از همه متوجه بود که
 اشد؛پالن بايد مشخص ب •
 پالن بايد قابل پيمايش و ارزيابی باشد؛  •
 پالن بايد قابل حصول باشد؛ •
 پالن بايد بصورت واقعی باشد؛ •
 پالن بايد دارای وقت معين باشد؛ •
 

اتی ما يوقتيکه اين خصوصيات و يا نکات و مفاهيم کليدی عملی و تطبيقی دريافت شوند بايد آنها را در پالن عملياتی خود داخل سازيم تا پالن عمل
اهداف وقتی تعين گرديد بايد اهداف مذکور در پالن عملياتی جا داشته باشد و . مشخص، قابل پيمايش، قابل حصول، واقعی و منحصر به وقت باشد

  :پروسه پالن عملياتی شامل نکات زير باشد
  

  عمل باعث ايجاد انکشاف می گردد؛ •
 ارزيابی قرار گيرد؛ ستراتيژی ها نيز ضرورت دارند که پيوسته مورد نظارت و •
 ساحات  برای ارزيابی نکات بهبوديافته تعين و تثبيت می گردد؛  •
 کارمندان  ذيدخل معرفی و شناسايی می گردد؛  •
 وقت که اين پروسه نياز دارد مشخص و معين ميگردد؛ •
  .منابع مورد ضرورت که شامل ضرورت های انکشافی برای کارمندان می باشد •

 
 :ا ميتوان درج فورم پالن عملياتی ذيل نمودپروسه های فوق الذکر ر

  
  پالن عملی برای انکشاف مکتب

  
  ------------------------------------------------------------------ :نام مکتب

منابع مورد   بوسيله کی  اهداف  فعاليت ها  وظايف
  ضرورت

منابع پيش بينی 
  شده

  وقت
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  .رم را برای مشمولين تشريح نمايند تا مشمولين بخوبی آنرا بيآموزندمربيان بايد هر ستون فو

  
  :طرح پالن های انکشافی مکتب: فعاليت پنجم

بهتر است که يک گروپ واقعی از افراد چون مدير مکتب، مدير معارف ولسوالی و مسوول . مربيان صنف را به گروپ های کوچک تقسيم می نمايند
البته اين فعاليت مشمولين را . زيرا اين افراد اندکه از پيشرفت های مکتب نظارت و ارزيابی می نمايند. يت تشکيل دهندمسلکی مقام رياست معارف وال

شافی را کمک ميکند تا مسايل مکتب شانرا درک نمايند و   اهداف را از منظر های متنوع تعين و انتخاب کنند و در نتيجه مسايل مربوط به پالن انک
  .نددقيقًا فراگير

  
  :ارايه

عالوتًا از گروپ ها . در صورتيکه وقت اجازه دهد، مربيان ميتوانند دو گروپ و يا زياده از آنرا تشکيل دهند تا  پالن شانرا با ديگران شريک نمايند
د را در آن چارت ها تقاضا گردد که چارت های شانرا به ديوار صنف نصب کنند تا همه بتوانند آنرا بخوانند و در صورت ضرورت پيشنهادات خو

  .درج کنند تا بدين وسيله زمينه های بيشتر انکشاف پالن ها مهيا گردد
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   )BESST(تقويت سيستم حمايوی تعليم و تربيه برای معلمان 
   )SMT(پالن آموزشی برای تيم اداری مکتب 

٢٠٠٧-٢٠٠٨  
  
  

  انکشاف مکتب: مودل ششم
  مديريت وتوسعه منابع: درس اول

  
  

  :در ختم اين درس مشمولين قادر خواهند بود: اهداف اين درس
  

  تا لست های مالی و منابع بشری مربوط مکتب شانرا مطابق زمان ووقت حاضر بر مبنای توسعه قوای بشری خويش اعيار نمايند؛ •
 که چطور بطور معقول از منابع دست داشته استفاده نمايند؛ •
 جديد را ابراز دارند و نظام تدريسی مکتب شان را حمايه کنند؛که نظريات  •
 

  : مواد مورد ضرورت
  .فلپ چارت و مارکر، تخته سفيد، لکچر نوت و تخته پاک) نهم -سوم(کتاب درس صنوف 

  
  :مربی اهداف اين درس را شرح ميدهد

  
  :دقيقه ١٥ميتود طوفان دماغی برای : فعاليت اول

از ايشان تقاضا می گردد که . ی نمايندکه در مورد اصطالح منابع ورزشی فکر نمايند و افکار و نظريات شانرا مينوسندمربيان از مشمولين دعوت م
برعالوه مربيان نيز خود افکار و . افکار و نظريات شانرا  با ديگران شريک نموده و در عين زمان مربيان نکات مهم و اساسی را ياداشت کنند

  .با مشمولين شريک می نمايندنظريات و تجارب شانرا 
  

  منابع تعليم و تربيه
آموزش و يا در مجموع سيستم مديريت و يا سيستم  تعليم و تربيه را کمک  -منابع تعليم و تربيه دارای انواع متعدد بوده که ميتوانند پروسه تدريس

باشند، بويژه ارزش منابع در امور تعليم و تربيه و شيوه های بايد ياد آور شد که منابع در پيشرفت امور هر موسسه ضروری و حتمی مي. مينمايند
يکی از آن منابع را ميتوان بنام منبع مواد ممد تدريس ياد نمود زيرا همين مواد ممد درسی است که معلم را . تدريسی عمده و کليدی شناخته شده است

بنابرين . ميکند که مطابق عاليق ضروريات و دلچسپی های شان بيآموزند کمک ميکند تا به وجه حسن تدريس نمايد و در عين زمان شاگردان را کمک
ر مکتبی که از لحاظ منابع سرشار و غنی باشد، بدون شک گام های خوبی را بسوی توسعه و انکشاف تدريسی، اداری و فراهم آوری سهولت های ديگ

  . برميدارد
  

  :تحليل شرايط فعلی و حاضر منابع مکتب: فعاليت دوم
ع از مشمولين تقاضا می نمايد تا در صنف های کاری تمام آن منابع موجود مکاتب مربوط شانرا لست نمايند همچنان توضيح می دهد که اين مناب مربی

ی ل مچطور در مکتب شان مورد استفاده قرار ميگيرد و هم اظهار می نمايد که معلمان برای موثريت تدريس شان از اين منابع چطور استفاده به عم
. ارندمربی از اشتراک کنندگان تقاضا می نمايد که تحرير دارند که برای از بين بردن مشکل قلت و يا کمبود منابع چه قدم های را ميتوانند برد. آورند

لست نمايند و پس  مربی از مشمولين دعوت می نمايدکه تمام منابع موجود مکتب شانرا مورد جر و بحث قرار دهند و در اخير آنها منابع مکتب شان را
  .از آن همه منابع را در فلپ چارت مانند فورم ذيل تحرير دارند

  
  قدمه های ديگر پيرامون استفاده منابع   چطور اينها مورد استفاده قرار ميگردد  شرح مفصل منابع موجود

      
  
  
  
  

  
مربی وظيفه دارد که فرصت و زمينه . در برابر ديگران ارايه نمايندکار های شانرا با هم مقايسه نمايند و از هر صنف کاری تقاضا گردد که کار شانرا 

و کمبود مواد  های سوال جواب و مباحثات را مهيا نمايد تا بدان وسيله همه از فعاليت های انجام شده مسفيد گرديده و بدانند که چطور ميتوانند با قلت
  .دست و پنجه نرم کنند
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  .مورد ضرورت را روی تخته می نويسد مربی نکات عمده پيرامون کمبود مواد

  
  :فعاليت سوم

البته اين موضوع . مشمولين در عين صنف کاری قبلی قرار گرفته، مربيان لکچر نوت هايکه شامل سه قصه ذيل ميباشند به مشمولين توزيع می دهد 
  .اخير هر قصه موجود است جواب ميدهندمشمولين قصه را ميخوانند و متعاقب آن به سواالت که در . منابع فزيکی را احتوا ميکند

  
  :قصه اول

 شما منحيث  آمر مکتب متوسطه ايفای وظيفه می نمايد، مکتب شما صنوف و خيمه های کافی دارد که می توانند نيازمندی ها و ضرورت مکتب شما 
اگردان خواهان ايجاد کتابخانه می باشند که بعضی اوقات ش. را فراهم نمايد، مکتب شما دفتر و اداره برای مجموعه کارمندان و معلمين مکتب نيز دارد

شما منابع مالی برای خريد کتب در دست داريد ولی در مکتب جای اضافه برای ايجاد کتابخانه وجود ندارد، شما نيز . از آن استفاده به عمل می آورند
در حين حال کميته والدين در مکتب شما را واميدارد که وجوه مالی  .وجوه مالی که در دست داريد آنرا نگهداريد تا مصرف بيجاه و بی مورد نشود

يد و چه دست داشته را بايد کتاب خريداری نمايد تا مشکالت اطفال و مکتب از نقطه نظر کتابخانه مرفوع گردد، شما  در اين مورد چه تصميم می گير
  خواهد کرديد؟

  
  :قصه دوم

د يک تعداد از کتب را خريداری نمايد ولی به هر صورت اين پول برای خريد تمام آن کتب که معلمان آرزوی شما مقدار از منبع مالی داريد، ميتواني 
به منظور استفاده از کتب الزم است که شما جای مناسب داشته باشيد، چطور . خريد آنرا دارند کافی نيست شما باوجود اينکه شما يک تحويلخانه داريد

درسی را در اطاق دفتر تان نگهداری کنيد چطور شما ميتوانيد که اين کتب موجود را قابل دسترسی برای همه بسازيد و  شما می توانيد  مجموعه کتب
  استفاده از کتب را ميان همه گسترش دهيد؟

  
  :قصه سوم

اگردان شما در مضمون رياضی و مکتب شما در درجه پايينتر موفقيت و کاميابی در سطح امتحان ملی  قرار گرفته است و اين به دليلی است که ش 
برای رفع اين معضله مکتب شما فيصله می نمايد که بعد از اين درس رياضی و کيميا را بر بنياد فعاليت های تدريسی . کيميا نمرات پايين اخذ نموده اند

برای . به قدر کافی منابع و امکانات در اختيار  نداريد برای انجام اين کار شما نياز به منابع و امکانات داريد و شما. برای صنف پنجم راه اندازی نمايد
ار گيرد يعنی رفع اين مشکل شما چه راه را در پيش خواهيد گرفت تا مشکل را حل نمايد؟ آيا شما کدام منابع و امکانات ديگر داريد که مورد استفاده قر

  صنوف باال؟ منابع از طرف والدين اطفال، معلمين داوطلب و شاگردان سابقه دار و يا
  

  .وقتيکه وظايف به اختتام رسيد، مربی از مشمولين تقاضا می نمايد که افکار و نظريات شانرا در باره موضوع فوق شريک نمايند
  

  :متکی به افکار و نظريات مشمولين ترينر شرح دهد که 
افغانستان به قلت و کمبود شديد منابع مالی بشری مواجعه می , کشورتان , مانند ديگر کشورهای روبه انکشاف و يا بعضی از کشورهای انکشاف يافته 

  .باشد
برای اينکه متيقين . ما منحيث ليدران و اشخاص تعليم يافته بايد از منابع دست داشته خود بطور موثر استفاده عظمی نمايم, در سيستم تعليم و تربيه ما 

  .ضرورت داريم که به اين نکات و مطالبات چهارگانه زيرين توجه نمايم, ردگرديم که منابع ما بطور موثر و مفيد مورد استفاده قرارگي
  

  .سعی نمايد که وسايل و يا مواد و خدمات که عرضه می گردد دارای کيفيت خوب باشند ولی شما بايد آنهارا به نازلتيرين قيمت بدست آريد: اقتصاد
  

  .را به نازلترين قيمت حاصل نمايدسعی نمايد که مکتب شما دست آوردهای مطلوب خويش :  موثريت
  

متيقين گرديد که نتايج حاصله مکتب شما استفاده منابع يا اهداف که شما طرح نموده اين توافق داشته خصوصآ آنزمان که : درجه رسيدن به اهداف
  .موضوع استفاده از منابع مورد مطالعه قرارمی گيرد

  
  .گروپ ها و افراد در مکتب دارای حق مساوی دسترسی به منابع را داشته باشند متيقين گرديد که تمام شاگردان يا تمام: مساوات

  
منجمنت ليدران تعليمی و تربيتی اولتر از همه بايد . تقاضای همه مديران و سرمعلمان اين است که منابع بطور موثرو مناسب مورد استفاده قرارگيرند

  .بعدآ بانديشيم که چطور اين منابع را بطور درست مورد استفاده قراردهيمنيازها و ضروريات مکاتب مان را درست معين نمايم و 
اکثرآ اگر تمام جوانب و ساحات کابل و درست باشد در آن صورت . بعداز همه تذکرات ميتوان گفت که نظم منابع بشری در مکتب کاريست دشوار

يک مدير خوب و توانا ميداند و ميتواند . که پروبلم ها و مشکالت قد علم نمايد جابجاسازی افراد نيز آسان جلوه می نمايد ولی اين وقتی مشکل ميگردد
وسه که از اعضا و کارمندان خود عظيمترين محصول بدست آورد و هم ميتواند که کميونتی را تشويق و ترغيب نمايد که در هر مرحله به مکتب و پر

  .کاری آن کمک نمايد
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  :و  راه حل های برای مشکل قلت منابع مورد نظر در نظر گرفته ايمدر اثنای کار های صنفی ما طريقه  
  

  استفاده موثر از منابع دست داشته؛ •
 سهيم ساختن مردم محل؛ •
 

از مواد کمکی  طريقه ديگر که امروز در جهان نيز مورد استفاده زياد می باشد اين است که ميکوشند مواد را به قيمت نازل دريافت مينمايند  و يا اينکه
 .تدريسی ارزان قيمت استفاده ميکنند

 
 )دقيقه ٤٥يک درس در مضمون مشخص برای (کار گروپی جهت دريافت منابع مورد ضرورت برای تدريس : فعاليت چهارم

- ٣ برای هر گروپ يک کتاب درسی صنوف. صنف را به چهار گروپ رياضيات، ساينس، علوم اجتماعی و لسانها دری، پشتو و انگليسی تقسيم نمايد
س را تهيه و به دسترس شان قرار دهيد از ايشان تقاضا نمايد که بعد از مرور کوتاهی کتب بنويسند که برای هر عنوان درسی کدام مواد مم در ٦

دون قيمت ضرورت است و اظهار دارند که تا کدام حدود ميتوان مواد را از محيط خود بدست آورد و تا کدام حدود مواد دارای قيمت نازل و يا مواد ب
  .را دريافت نمايند

  
  .برای مشمولين چارت و مارکر تهيه نموده و از ايشان مطالبه نمايد که چارت را مانند اين فورم ذيل خانه پری نمايند

  
  مضمون

  عناوين
  کتب 

  مواد ممد درسی
  انتخابی 

  منابع موجود
  در محيط 

مواد دارای قيمت پايين و يا بدون 
  قيمت
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  .های شانرا برای صنف ارايه دارند و نظريات ديگران را نيز درج کنند گروپ ها کار
  
  
  

  نتيجه گيری سمينار
  

  .برای فعاليت های روزانه شان  استفاده نمايند  SMTمديران مکاتب ميتوانند از فورمه ذيل از طريق آموزش : فعاليت پنجم
  

  پيشنهادات  اصول متوقع  وقت معين  فعاليت ها برای تطبيق  اهداف مربوط کار من  مودل و درس
  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  .فورم های ارزيابی و بازدهی که تهيه شده بوسيله مربيان: فعاليت ششم
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  ضمايم: بخش سوم
  
  

  کميته های معلم؛موقف وزارت معارف افغانستان پيرامون  : Aضميمه 
  

  منابع و مأخذ و لکچر نوت های برای مودل ها؛ :Bضميمه 
  

  فورم های بازديد مقيم، رهنمود ها برای بازديد گذشته و رهنمود ها برای ارزيابی خودی؛ : Cضميمه
  

  رهنمود برای پالن روز باز مکتب؛: Dضميمه 
  

  .م اداری مکتبپيرامون نصاب تعليمی آموزش تي BESSTفورم بازدهی : Eضميمه 
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  :Aضميمه 
  
  وزارت معارف؛ 

  معلمان  افغانستان_ موقف انجمن والدين
  ديپارتمنت معلمان والدين و ديپارتمنت ماورای نصاب تعليمی 

  
  والدين_ اساسنامه انجمن معلمان

  
  فصل اول

  
  عموميات

  
  :اسم -١-فقره 

  والدين –انجمن معلمان  
  

  :شرح -٢-فقره 
والدين _ انجمن معلمين. والدين هر يک شامل معلمان و والدين مکتب ميباشد و بر بنياد شناخت همه جانبه همديگر فعاليت می نمايند_ انجمن معلمان

نجمن مکتب در هسته البته از طريق درک و شناخت دو جانبه همديگر برای حصول اهداف انجمن مطابق قانون  فعاليت می نمايند در قانون اين ا
 فعاليت های ارزشمند قرار داشته و ميتواند خدمات تعليمی و تربيتی خويش را برای اطفال واجد شرايط مطابق قوانين و مقرارت وزارت معارف

  .عرضه نمايد
  
  

  :فصل دوم
  :والدين_ اهداف انجمن معلمان 

  
  .اف بهتر آموزش و پرورش برای شاگردانانکشاف پروسه شناخت متقابل و همکاری دوجانبه برای انکش     :الف
  جذب توجه والدين شاگردان به مسايل اجتماعی، مذهبی وکتوری و مشوره با آنها پيرامون نصاب تعليمی مکتب و ميتود های     : ب

  .تطبيقی آن در مکتب و خانه    
  .اميلیمستفيد شدن از همکاری های والدين و مستفيد شدن از پروسه حفظ الصحه محيطی و ف    : ج
  مستفيد شدن از همکاريها فاميل ها و ديگر اشخاص عالقمند پيرامون اکمال مسايل آموزشی و  نصاب تعليمی و داشتن کتابخانه،     : د

  .البراتوار و ميدان سپورت    
  فصل سوم 

  مسوليت های انجمن والدين و معلم
  

ول هر هفته پيرامون اولويت های شان و دستآورد های  مکتب بحث و گفتگو نموده اين انجمن برای يک ماه  با هم مالقات می نمايند ولی در ط  ٤فقره 
  :و پيرامون مطالب ذيل تصميم اتخاذ ميدارند

  .در مورد تطبيق بهتر پالن و راه رسيدن اهداف انجمن با هم مشوره و تبادل افکار می نمايند -١
ورد اينکه چطور ميتوان کيفيت تعليم و تربيه شاگردان را ارتقا بخشيد و ارايه پيشنهادات به مدير مکتب، نماينده گان وزارت معارف در م -٢

 .چطور ميتوان فعاليت های ماورای درسی شاگردان را رشد و انکشاف داد
طرح همکاری ها با مدير مکتب جهت انکشاف پالن ها و آموزش ها و مالقات ها جهت دعوت والدين شاگردان و مالقات شان با معلمان  -٣

 .مکتب
اری های متقابل و فعال همراه با مديران مکاتب در مورد مالقات عمومی والدين اقًال يکمرتبه در سال جهت آگاهی والدين از دست همک -٤

 .آورد های تعليمی و تربيتی و فعاليت های ماورای درسی شاگردان
 .تعين اوقات مالقات ها و تجليل از روز های تاريخی و مذهبی و تنظيم مراسم آن -٥
 .از مهارت های والدين در امر پيشبرد مسايل علمی و تخنيکی مکتب و شاگردان استفاده -٦
 .انجام فعاليت های علمی، ماورای نصاب تعليمی، کلتوری و سپورتی -٧
 .برگزاری از ايام فرهنگی با همکاری والدين در ايام تعطيالت شاگردان در مکتب -٨
 .اشت جوانب فرهنگی و اخالقیهمکاری و تقديم تحفه ها به شاگردان نيامند با در نظر د -٩
والدين جهت تدوير مالقات و مجالس بمنظور تبادل افکار، تشريک _ حمايه و انکشاف روابط با موسسات، مساجد و انجمن های معلمان   -١٠

 .مساعی و تجارب
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ن  بی سواد به کورس های سواد تشويق والدين جهت استفاده از منابع و کتب معتبر و مفيد، استفاده از انتشارات انجمن ها و تشويق والدي -١١
 .آموزی

 
 

  :فصل چهارم
  ميتود های انتخاب اعضای

  :انجمن معلمان والدين و تاسيس اين انجمن 
  

روز تعليمی اول سال مدير مکتب والدين اطفال را در مجلس عمومی دعوت می نمايد و والدين را از اهداف انجمن  ٣٠بعد از سپری شدن : فقره پنجم
  .آگاهی داده و در همين مجلس انتخاب اعضای رئيس انجمن را آغاز می نمايد والدين_ معلمان

  
  :ياداشت اول

  .روز به تعويق به افتد ٤٥در صورت موجوديت بعضی شرايط غير قابل پيش بينی باشد، نيابد انتخاب و شروع کار اين انجمن زياده از  
  

  :ياداشت دوم
  .عضای اين انجمن را انتخاب نمايد در اينصورت بايد داليل خود را به مقامات باالتر از خود ارايه نمايداگر مديری نتوانست که در طول سال تعليمی ا 
  

در وقت انتخابات حضور اعضای يک پنجم والدين و همه معلمان مکتب حتميست که در پرتو آن اشخاص واجد شرايط مطابق فقره بعدی  :ششم فقره
  .ندبايد از طريق رای والدين انتخاب گرد

  
  .همچنان در همين مجلس بايد به تعداد دو معلم مطابق رای معلمان بحيث نماينده معلمان در اين انجمن انتخاب گردند 
  

  :ياداشت اول
به  در صورتيکه والدين که حضور ندارند و همان فيصدی فوق الذکر را پوره نتوانست در اينصورت مدير مکتب می تواند که مجلس را برای دو هفته 
  .عويق اندازد و برای اکمال نصاب مجلس ديگری را تعين می نمايدت
  

  :٢ياداشت 
  .انتخاب معلمان و والدين برای اعضای اين انجمن در دو مجلس جدا به حضور مدير و معلمان صورت می گيرد 
  

  : فقره شماره هفتم
صورت ميگيرد، البته اعضای قبلی  Aprilخاب هر سال در برج ثور بايد متذکر شد که تجديد انت. مدت کار انجمن برای مدت يک سال تعليمی ميباشد

  .نددر صورت داشتن شرايط و ريکارد خوب فعاليت در سال دوم را نيز ميتواند انجام دهد و خود را کانديد و از طريق رای اکثريت انتخاب ميگرد
  

  .شرايط عضويت در انجمن قرار ذيل ميباشد: فقره هشتم
  .اساسی افغانستان را کامًال پذيرا باشد کانديد قانون    : الف
  .دارای قابليت اجرای وظايف و بازدهی بهتر کار باشد    : ب
  .وی بايد يا معلم يا پدر و يا مادر اطفال همان مکتب باشد    : ج
  .والدين بايد از  فعاليت های مکتب آگاهی حاصل نمايند و  مطلع گردند    : د
  .سواد باشند والدين داوطلب بايد اقًال  با    : چ
  

شرايط فوق الذکر مورد پذيريش مدير و اعضای انجمن باشد، در صورتيکه عضو از آن بخواهد که عضويت اش را واپس گيرد بايد از  :ياداشت اول
  .حضور دو سوم اعضا، مدير مکتب و نماينده رياست معارف واليت از عضويت انجمن کنار رود

  
من به دستور مقام رياست معارف و يا اينکه دفتر مرکزی به مقام رياست پيشنهاد مينمايد و دستور انفکاک از انفکاک و جدايی عضو انج :ياداشت دوم

  .مقام رياست صادر می گردد
  
  
  

  : فقره شماره نهم
قابل ياد ) عويضیعضو ت ٤نفر نماينده معلمان و  ٢نفر والدين،  ٧مدير مکتب، معلم رهنما، (انجمن در واقعيت متشکل از اعضای اصلی ميباشند 

  .نفر از والدين ميباشد ٣نفر از معلمان و  ١اعضای تعويضی ٤آوريست که از جمله 
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  :دهمفقره شماره 

  .اعضای انجمن در نخستين جلسه پس از خواندن اساسنامه کميته های اجرايوی انجمن را تعيين و مقرر مينمايد که قرار ذيل می باشد
  مدير اجرائيه؛: الف
  ر؛معاون مدي: ب
  سکرتر؛: ج
  مسئول کميته حمايه مکتب؛: د
  شخص مسوول کميته کلتوری؛: چ
  

  .ريس و شخص مسول انجمن کميته کمک مکتب بايد از طرف والدين شاگردان انتخاب گردد: رهنمود ها
  

  :فقره شماره يازدهم
شت جلب کمک های والدين تهيه ميگردد و بعدًا در مجلس بصورت فوری بعد از تأسيس انجمن در آغاز سال تعليمی، پالن هفته وار مکتب با در نظر دا

  .ماهانه انجمن مورد بحث و مطالعه قرار ميگيرد
  

  :فقره شماره دوازدهم
مدير انجمن نيز ميتواند . در صورت درخواست و موافقه مدير مکتب، مدير انجمن ميتواند مجلس و يا مالقات های  ضروری و الزمی را مطرح نمود

  .خاص در اين نشست ها دعوت  نمايدکه از بعضی اش
  

  :فقره شماره سيزدهم
يا از  برای بازدهی بهتر، انجمن ميتواند گروپ های بخصوص را نظر به نياز مکتب ايجاد نمايد و اين گروپ ها ميتوانند از اعضای انجمن،  معلمان

  .اين گروپ ها در امر رسيدن اهداف مطروحه کمک می نمايند. والدين اطفال باشند
  

  :فقره شماره چهاردهم
کتاب ياداشت مخصوص سکرتر انجمن بوده و در کتاب ياداشت سکرتر .در تمام مجالس سکرتر انجمن مسووليت ياداشت تمام موضوعات دارد

ايد تا همه مسوليت دارد که تاريخ مجلس را نيز ثبت نمايد و بعد از ختم مجلس و نتيجه گيری آن، سکرتر موضوعات و فيصله ها را قرائت می نم
  .اعضای دقيقًا از آن استفاده بتوانند

  
  :فقره شماره پانزدهم

در صورت غير حاضری عضو کليدی يا اصلی در سه مجلس و يا چهار مجلس الزم می گردد که وی از عضويت اخراج گردد و يک نفر از اعضای 
  .تعويضی به اساس اکثريت رای مجلس عوض وی تعين گردد

  
  :فقره شماره شانزدهم

صورت لزوم  نماينده گان رياست معارف و يا مقامات تعليم و تربيه ولسوالی ها ميتوانند از امور انجمن از نزديک ديدن نمايند و مشکالت موجود را در
  .حل نمايند

  
  :فقره شماره هفدهم

روز پس از فرمان انتخابات جديد  ١٥در طول در صورتيکه کدام فرمان در مورد تجديد انجمن صادر گردد، مدير مکتب ميتواند مطابق به آن فرمان 
  .را برای انجمن جديد راه اندازی نمايد

  
  :فقره شماره هژدهم

بايد  طرح از بين بردن انجمن و يا آغاز انتخابات جديد از مسووليت ها و صالحيت های مقام رياست معارف واليتی و يا دفتر مرکزی کابل ميباشد،
  .ز انتخابات جديد مطابق احکام مقامات ذيصالح صورت می گيردبخاطر داشت که خلع انجمن و آغا

  
  :فقره شماره نزدهم

 مکاتب که دارای دو اوقات درسی می باشند، به اساس ضرورت و نيازمندی که در آن مکتب وجود دارد بايد در هر وقت درسی آن يک انجمن تأسيس
  .گردد

  
  :فقره شماره بيستم
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و تمام اين . رابطه به انجمن از جانب دفتر مرکزی يا رياست معارف و يا مديريت معارف ولسوالی گرفته می شود تمام هدايات و شيوه های کاری در
البته آن هدايات و شيوه های کاری توسط مدير مکتب در اولين دقايق مجلس . هدايات و شيوهای کاری بايد با تمام اعضای انجمن در ميان گذاشته شود

  .ثبت و راجستر می گردد
  

  : فقره شماره بيستم يکم
  .مکاتب صادره انجمن صرفًا به امضأ مدير انجمن و مدير مکتب قانونی ميباشد

  
  :فقره شماره بيست و دوم

  .مدير مکتب همه موضوعات و فيصله های مجلس را بعد از يک هفته به مقام رياست معارف ارسال ميدارد طوريکه مراحل ذيل در آن دخيل ميباشد
  .مسووليت دارد که جريان انتخابات را در آغاز هر سال تعليمی به مقام رياست ارسال داردمديريت مکتب  -١
مديريت مکتب مسووليت دارد که نتايج انتخابات، لست اسمای تمام اعضای اصلی تعويضی، محل سکونت و آدرس محل کار، سويه و  -٢

 .ت معارف ارسال داردساحات تخصص شان، وظيفه و نمره تيلفون را بطور مکتوبی به مقام رياس
 .تعويضات اعضا نيز بايد از طريق مکتوب به مقام رياست معارف اطالع داده شود -٣
 

در اخير هر سال تعليمی، مدير مکتب گزارش مفصل پيرامون فعاليت ها و دست آورد های انجمن را برای مديريت معارف  :ياداشت شماره اول
  .ولسوالی ارسال مينمايد

  
  .مديريت معارف ولسوالی گزارش ساالنه انجمن مکتب را به مقام رياست معارف ارسال مينمايد :ياداشت شماره دوم

  
  .رياست های معارف گزارش که از ولسوالی بدست آورده را به دفتر مرکزی ارسال مينمايد : ياداشت شماره سوم

  
  :پنجم شمارهفصل 

  :کميته نصاب تعليمی
  

نگی معلمان و والدين مسووليت دارند تا والدين را از پيشرفت های امور تعليمی و آموزش مطلع نموده و کميته های فره :فقره شماره بيست و سوم
  :بايد ياد آور شد که اين کميته ها دارای وظايف زيرين ميباشند. توجه شانرا بجانب امور تعليمی و آموزشی و فرهنگی جلب می نمايند

  
  تهيه و تدارک درس های آموزشی  فاميلی؛ -١
 .امر شناخت و درک مشکالت تعليمی و تربيتی و طرق حل آن معضالت و مشکالتدر  -٢
 

  :فصل شماره ششم
  کميته حمايت از مکتب

  
  : فقره شماره بيست و چهارم

  .دوالدين ميتواند کمک های مادی و معنوی را از والدين اطفال و يا ديگر اشخاص و بزرگان محل برای مکتب دريافت نماين_ انجمن های معلمان 
  

کمک و حمايت بويژه حمايه های پولی  بايد تحت نظارت دفتر مربوط رياست معارف و پذيرش شورای مالی مکتب  :فقره شماره بيست و پنچم
  .بمصرف برسد

  
  :فقره شماره بيست و ششم

  :شورای مالی مکتب شاميل جوانب ذيل می باشد
  مدير مکتب بحيث مدير شورا؛: الف
  علمان؛م_ مدير انجمن والدين : ب
  دو نفر از معلمان منتخب بحيث نماينده گان معلمان؛: ج
  ؛PTAمسوول کميته حمايت مکتب : د
  

  :کمک های مربوط حمايت مکتب ذيًال بمصرف ميرسد  :فقره شماره بست و هفتم
  .و تربيه ميگرددمصرف برای آموزش جهت بلند بردن سطح دانش  والدين اطفال که باعث انکشاف دانش آنها در مورد مسايل تعليم  -١
 پرداخت همه مصارف و يا قسمتی از آن برای مرکز مشورتی؛ -٢
 پردخت همه مصارف يا قسمتی از آن مصارف برای برگزاری مراسم خاص و يا روز های مهم تاريخی؛ -٣
 .پرداخت برای طبع و نشر فعاليت های مطبوعاتی که مورد استعمال شاگردان، معلمان و والدين قرار ميگرند -٤



٧١ 
 

 راه اندازی يک دوره آموزشی اضافی برای انکشاف شاگردان؛تعين و  -٥
 تهيه مصارف الزم و مواد مورد ضرورت برای حفظ الصحه در مکتب؛ -٦
 .تهيه و تدارک مواد ممد درسی، البراتوار ها، وسايل ورکشاپ ها و فلم های آموزشی تعليمی -٧
 حمايت و کمک  برای شاگردان نيازمند؛ -٨
 ی علمی، فرهنگی، سير های علمی، رقابت ها ی هنری و اعمار بعضی اتاق ها مانند مسجد و کتابخانه؛پرداخت برای مصارف فعاليت ها -٩
 ؛)آب، برق و بخاری، تيلفون(پرداخت بخشی از مصارف مربوط به مکتب  -١٠

 
  .تمام اوراق مالی مکتب اوًال بايد توسط مدير مکتب و مدير انجمن و عضو کميته حمايتی مکتب امضأ و پذيرفته شود :فقره شماره بيست و هشتم

  
  .همه مسايل و مصارفات مالی بايد درکتاب مشخص ياداشت گردد :فقره شماره بيست و نهم

  
اوراق بيالنس بايد تهيه گردد و ) اطق گرم در ختم برج جوزادر مناطق سرد در ختم برج قوس و در من(در اخير سال تعليمی :فقره شماره سی ام

  .بوسيله تمام اعضای شورای مالی امضأ و به رياست معارف واليت ارسال شود
  

والدين تبديل گردد بايد اولتر از همه مهر و تمام وسايل را از وی حاصل و به دسترس مدير جديد _ اگر مدير انجمن معلمان :فقره شماره سی و يکم
  .قرار گيرد

  
  .تعقيب و تطبيق همه فقره های  اين سند مربوط به مدير مکتب و مدير انجمن ميباشد :فقره شماره سی و دوم

  
  .هيچ تصميمی متضاد اين سند نميتواند اتخاذ و عملی گردد :فقره شماره سی و سه ام

  
  .رف و مديريت تعليم و تربيه ولسوالی ميباشدنظارت از تطبيق درست اين سند از وظايف رياست معا :فقره شماره سی و چهارم

  
  .هر انحراف و يا استفاده غير قانونی از اين سند بايد فورًا بطور جدی مورد بازرسی قرار گيرد :فقره شماره سی و پنجم

  
آموزش پذيرفته شده که بعدًا اين اساسنامه در  شش فصل و سی و شش فقرا و ياداشت ها تهيه گرديده و توسط شورای عالی  :فقره شماره سی و ششم

  .از امضأ مقام و تست معارف ميتواند منحيث سند قانونی مورد استفاده قرار گيرد
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  : Bضميمه 
  

  پرنسيب های مديريت وقت
  

  .هدف بايد بر مبنای مفکوره و اراده که نيز مشخصًا موجود است طرح گرددهدف وظيفه من چيست؟
  .باشد SMARTاشت که اهداف بايد بايد بخاطر د

  
  .کدام فعاليت ها برای تبديل نمودن اهداف به واقعيت برداشته شود

  
را با هم توحيد دهند و قدمه های ) برای اينکه پيشرفت حاصل گردد، مشمولين بايد اولتر از همه سواالت از قبيل چرا؟ چی وچطور(  :پالن عملياتی

  .نظر گيرند مفصل اهداف را بطور تطبيقی آن در
  

  .اين قدمه پالن شمارا در صرف نمودن چگونه گی وقت تان معلومات کافی ميدهد :تعين وقت
  

اولويت دادن وظايف و فعاليت های تان شما را کمک می نمايد تا آن فعاليت هايکه در پالن عملياتی شما موجود است، طبق ارزش و  :اولويت وظايف
رای اينکه ميتوان اولويت را در پالن عملياتی تعين نمايم ضرورت است تا لست از فعاليت که انجام ميدهند موجود ضرورت به آنها اولويت داده شوند ب

  .باشد
  

بطور عاجل فعاليت را انجام دهيد، يا برای آينده انجام دادن آنرا در نظر گيرد، يا آن را در فايل بگذاريد، (از اين چهار امکانات استفاده نمايد  :مديريت
  )يا آنرا در باطله دانی پرتاب کنيدو 
  

  .پرنسيب ها برای جواب به تيلفون های وارده و تيلفون های که بخارج از موسسه مورد استفاده قرار ميدهد تعين و مراعات نمايد :تيلفون
ر ميگيرند، يعنی سعی نمايد که متمرکز در اينصورت اهداف را در نظر داشته باشيد بدين وسيله اهداف شما هميشه مورد تاکيد قرا: اشتراک در مجالس

  .به اهداف باشيد
  

هدايات را بطور روشن و واضع صادر نمايد و نيز سعی نمايد که از پيشرفت ها نظارت صورت گيرد، اين همه شما را کمک ميکند  :تفويض صالحيت
  .که وقت فارغ برای انجام امور مغلق و مشکل راه حل جستجو نمايد

  
  :ه باشيدهميشه بخاطر داشت

  
اگر نتوانستيد که بطور واقعی تمام کارها را که درست شما نتوانسته ايد انجام دهيد، در اينصورت   :لست از کار های روزمره که بايد انجام شوند

  .ديگران تفويض نمايد دوباره بر لست تان مرور نمايد و مشاهده کنيد که شما چی مقدار کار را در آن لست جای داده ايد و يا اينکه مقدار آنرا به
  

اين پروسه شما را کمک می نمايد تا باالی آنچه که مهم است تأکيد و توجه نمايد که اين پروسه در پالن های طويل المدت : پروسه اولويت دادن
  . ضروری ميباشد ولی باز هم در هر نوع پالن بايد کار ها را مطابق به آنها انجام دهيد

  
منيحث مدير يا ناضر  تيم کاری شما از شما توقعات زياد دارد که بايد بخش از توقعات را بطور نمونه برای شان : معينپالن نمودن و تنظيم وقت 

برای . اين بدين مفهوم است که شما برای انجام دادن کار ها وقت معين را تعين داريد که بايد در همان وقت معين همان کار ها انجام يابد. ابراز نمايند
  .ا بدين کار موفق گرديد، کارهای تانرا طوری تنظيم و ترتيب نمايد که بتوانيد برای انجام کار های مهم وقت را داشته باشيداينکه شم

  
در انتخاب ميتود کار اولتر از همه چی چيز ها بايد انجام داده شوند  يعنی کار های معين شده شما، ميتود های انجام دادن : ميتود های افهام و تفهيم

  .نرا تعين ميدارندشا
به  در اينصورت بايد از همه اولتر بايد ميتود های مناسب و درست برای انجام دادن کار انتخاب گردد تا از طريق انتخاب درست شيوه کاری شما

ام کار ها باشيد قابل ياد آوريست که شما ميتوانيد وقت معين را برای تيلفون ها تعين داريد، اين شما را کمک ميکند که ذهنًا آماده انج.موفقيت نايل گرديد
  .انجام فعاليت مکتوبی و رسمی از طريق ايميل  نيز بايد منظم و دقيقًا مطابق به وقت و فعاليت ها از قبل تنظيم شده باشد

پيامد و نتايج افهام و تفهيم از طريق  .قابل ياد آوريست که اين پروسه  نه تنها پروسه افهام و تفهيم را سريع نموده بلکه بر عالوه کامًال اقتصادی ميباشد
  .پروسه ايميل فعاليت ها را تسريع نموده، روابط نزديک گرديده و فعاليت ها سازمان و انکشاف می بابد
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است تا کار های با خود فيصله نمايد و از خود بپرسيد که چرا بعضی از کار ها را به تعويق می اندازيد تجارب نشان داده که بهتر  :به تعويق انداختن
در اينصورت شما با آرامش اعصاب و انرژی کامل ميتوانيد کار های ديگر تانرا نيز . که مورد دلچسپی نيست به سرعت اولتر از همه انجام داده شوند

  .بخوبی انجام دهيد
دهند بخاطر داشته باشيد که وظايف و کار های  مشمولين بايد خاصيت را در خود انکشاف دهند که اول آن کار ها را که دلچسپ نيستند به سرعت انجام

آنها را بزرگ را به بخش های کوچک آن تقسيم نمايد تا برای شما قابل تنظيم باشند بعد از اينکه کار های بزرگ به بخش های کوچک تقسيم گرديدند، 
دادن اين پروسه شما قادر ميگرديد که تمام کار های تانرا در پالن عملياتی خود بگنجانيد و در برابرتان اولويت ها را معين کنيد در صورت انجام 

  .بوقت معين آنها انجام دهيد
  

  :خواهش و تقاضا برای کامل بودن
م کامل يک بعضی اوقات تقاضا ما برای انجام کامل فعاليت باعث ميگردد که آن فعاليت به تعويق انداخته شود بطور مثال، اگر ما وقت کافی برای انجا

تجارب خاطر نشان . ترس نداشته، دراينصورت ما آن کار را بطور معمول به تعويق می اندازيم و نميخواهيم که آن کار را آغاز نمايمکار به دس
  .ميسازند که شما بايد دارای دسپلين عالی کار باشيد و خود را از اينوع عادت برهانيد

  
متباقی به آن عالوه گردد تا کامًال  ١٠%يت بخش است و ضرورت نيست که آن انجام کار رضا ٩٠%يا  ٨٠%بخاطر داشته باشيد که بعضی اوقات 

  :اکمال گردد بايد دانست که مفهوم اکمال کامل و مطلق شما را با نکات ذيل مواجه می نمايد
  

  .مرور بی مورد و يا دوباره کار که مورد اجرا قرار می گيرد •
 .کار ميگردندانتقادات غير ضروری فاميلی دقيقًا باعث فشار های  •
مردم از ابراز کمک خود داری ميکنند، زيرا کمک های اولی شان مورد انتقادات شديد قرار گرفته و ديگر نميخواهند مانند سابق مورد  •

 .انتقادات قرار گيرند
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  :Cضميمه 
  

  فورم ارزيابی معلم و رهنمودهای ارزيابی خودی
   

   BESSTداشت ها فعاليت های معلم توسط فورم يا:  ١فورم 
  

  :ولسوالی :                                                            واليت 
  :                                                            مکتب 
  :مضمون :                                                             صنف 

  
  

  )ذکور، اناث(تعداد شاگردان 
  

  :اسم مشاهده کننده :                                                           اسم معلم 
  

  : تاريخ 
  

  شرح فعاليت ها  وقت فعاليت  شماره
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  فورم بازديد صنف
  

  _______________________ مکتب ________________ صنف _________ _______معلم     
  

  :تاريخ 
  _____________ مدير، آمر، سرمعلم : موقف ______________ مشاهدين          مکتب 

  
  :معلم 

  
  .ه گی  را ضميمه کنيددر صورت ضرورت ياداشت عالو) NI و   NO(های نظارت، نظريت تانرا در صورت لزوم و ضرورت ارايه داريد        

  
  .ضرورت به رشد و انکشاف دارد =NIو                         Gd= يا خوب  :مخخفات                       

_______________________________________________________________________________________  
 

  گردند نکات که بايد نظارت و چک  ساحات بازديد و مشاهده
  

  ) قبل از آغاز صنف(سهولت ها :  ١ساحه 
  چطور محيط های آموزشی را تحت تاثير قرار ميدهد

  :نظريات 

  : ١وضع صنف 
  بلی    ياخير. آيا صنف به قدرکافی حرارت و هوای صاف دارد:  ١ -١

  بلی        ياخير                                   تخته، فلپ چارت :  ١٫٢
  بلی         ياخير              شاگردان ميز و چوکی دارد؟ همه:  ٣-١
  بلی       ياخير                        مواد درسی موجود است؟:  ٤-١
  
  .نظريات ديگر در مورد صنف و سهولتهای مکتب:  ٢

  
  
  
  
  
  
  

  )قبل از شروع صنف(پالن درسی :  ٢ساحه 
  : نظريات

  :پالن نمودن درس
  پالن درسی چيست؟ : ١
  شاگردان چی توقع دارند که آنرا بياموزند:  ٢
  درس دارای کدام فعاليت است؟:  ٣
چطور شما ميدانيد که شاگردان نکات عمده درس را آموخته                    :  ٤

  اند؟

  
  
  
  
  
  

  )در اثنای شروع صنف( منجمنت صنف :  ٣ساحه 
  :نظريات

  منجمنت صنف
  م حاضری اخذ نمود؟                      بلی            نخيرمعل -١
  آيا تمام شاگردان حاضر اند                   بلی            نخير -٢
  ايا شاگردان کتاب درسی دارند               بلی            نخير -٣

  نخيرشاگردان قلم و کاغذ دارند                     بلی                 
  شاگردان متوجه وفعل هستند                  بلی            نخير     
  معلم و شاگردان با هم جروبحث دارند     بلی            نخير  -٤
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  ) در وقت صنف(فعاليت ها :  ٤بخش 

  :نظريات
  :فعاليت ها

  فعاليت های کارهای گروپی -١
  (    )نه (    ) بلی              تنظيم فزيکی کمک های :  ١-١

  کار گروپی        
  (    )نه (    ) بلی      آيا درس واضح و کامل است؟:  ٢-١
        ايا برای شاگردان نقش هادر:  ٣-١
  (    )نه (    ) بلی                          گروپ تعين گرديده؟ 
     معلم از گروپ ها مانيتور:  ٤-١
  (    )نه (    ) بلی                                   گ می نمايد؟ن
  همکاری ميان اعضای گر:  ٥ -١

  (    )نه (    ) بلی                               وپ موجود است؟
  اشتراک فعال تمام :  ٦ -١

  (    )نه (    ) بلی                         شاگردان ديده ميشود؟
  ت برای انجام کاروق:  ٧ -١
  (    )نه (    ) بلی                                    کافی است؟ 
  (    )نه (    ) بلی                    نتيجه کار گروپی:  ٨ -١
  
  ايفای بازی نقش ها -٢
  (    )نه (    ) بلی                           واقعی بود؟:  ٢ -١
  (    )نه (    ) بلی         بود؟تنظيم کار ها درست :  ٢ -٢
  (    )نه (    ) بلی    مطابقت يا اهداف يا موضوع بود؟ ٢-٣
  (    )نه (    ) بلی    عملی نمودن نقش ها چطور بود؟   ٢-٤
  
  :پرسيدن سواالت) ٣
            پروسه سوال و جواب ميان ٣-١
  (    ) نه(    ) بلی                  معلم وشاگرد موجود بود؟ 
  معلم  به سواالت  شاگردان ٣-٢
  (    )نه (    ) بلی             بطور فوری جواب تهيه ميداد؟ 
  معلم اول سوال پرسيده شده ٣-٣
  (    )نه (    ) بلی              را به شاگردان رجعت ميدهد؟ 
  به شاگردان وقت سوال کردن ٣-٤
  (    )نه (    ) بلی                                   داده می شد؟ 
  معلم شاگردان را به پرسيدن ٣-٥
  (    )نه (    ) بلی                        سوال تشويق مينمود؟ 
  سواالت شاگردان به موضوع ٣-٦
  (    )نه (    ) بلی                          درس رابطه داشت؟ 
  معلم به سوال شاگردان جواب ٣-٧
  (    )نه (    ) بلی                                مناسب  ميداد؟ 
  معلم از شاگردان سواالت مختلف ٣-٨
  را غرض واداشتن شاگردان به فکر 
  (    )نه (    ) بلی                                 ؟.نمودن ميکرد 
  معلم از شاگردان سواالت باز  ٣-٩

  (    )نه (    ) بلی                                        می نمود؟
  شاگردان از يک ديگر شان سوال ٤٫٠

  (    )نه (    ) بلی                                    می نمودند؟ 
  پذيرش و شيوه کار معلم همرای ٤٫١

  (    )نه (    ) بلی                                   سواالت است 
  
  فعاليت های ديگر) ٤
  لب فوق ايا معلم برایبرعالوه مطا ٤-١
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  (    )نه (    ) بلی            :شاگردان موارد زير را اجرا نمود؟ 
  
  (    )نه (    ) بلی                                      بازی ها ٤-٢
  (    )نه (    ) بلی                                      موسيقی ٤-٣
  (    )نه (    ) بلی                                      گدی ها ٤-٤
  (    )نه (    ) بلی             تجارب در البراتوار ها ٤-٥
  (    )نه (    ) بلی             ديگر فعاليت های عملی ٤-٦
  
  

  
  )در اثنای درس(اده از مواد کمکی استف: ٥بخش 

  :نظريات
  
  
  
  

  (    )نه (    ) بلی                                مواد کمکی
  (    )نه (    ) بلی                            لکچر نوت ها

  (    )نه (    ) بلی                                    تصاوير
  (    )نه (    ) بلی                               مواد طبيعی

  (    )نه (    ) بلی                         مواد ساخت معلم
  (    )نه (    ) بلی                     مواد خريداری شود

  (    )نه (    ) بلی                                  چارت ها
  (    )نه )    ( بلی                                    نقشه ها
  (    )نه (    ) بلی                                      کره ها
  (    )نه (    ) بلی                                    مودل ها

  (    )نه (    ) بلی            لوازم و سامان البراتوار ها
  (    )نه (    ) بلی            )مشخص نمايد(ديگر مواد 

  
  

  تطبيق درس و دست آورد های آموزشی
  ايا موضوع و فعاليت های بعد -١
              از مرور درس گذشته،  
  (    )نه (    ) بلی                      به شاگردان معرفی شد؟ 
  (    )نه (    ) بلی         مفاهيم کليدی درس تشريح شد؟ -٢
   قبل از هر فعاليت -٣
  (    )نه (    ) بلی                         د؟هدايات داده شده بو 
  باالی آموزش شاگردان -٤
  (    )نه (    ) بلی                                       تاکيد می شد؟ 
  مهارت شش گانه کليدی -٥
  سوال نمودن،( 
  اشتراک شاگردان، کار گروپی، ارزيابی،  

  مواد ممد درسی و پالن درسی 
  (    )      نه (    ) بلی                           بودند؟در درس شامل 

  شاگردان ارزيابی ميگرديد  -٦
  تا دانسته شود که آنها مفاهيم کليدی

  مهارت های ضروری را از درس 
  (    )نه (    ) بلی                  آموخته و انکشاف داده اند؟ 

  
  درس و منجمنت صنف

  ع مباحثات باالی اصل موضو -١
  (    )نه (    ) بلی                                  جريان داشت؟

  تنظيم ودسپلين عالی بدون -٢
  مجازات فزيکی و يا مجازات 
  (    )نه (    ) بلی                           .لفظی وجود داشت؟ 
  در ختم درس به شاگردان کار  -٤

  (    )نه (    ) بلی                                خانگی داده شده؟

  
  
  
  
  
  
  

  پيمايش و ارزيابی آموزش شاگردان : ٦بخش 
  :نظريات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درس و منجمنت صنف: ٧بخش 
  :نظريات
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  (    )نه (    ) بلی         وضع عمومی درس چگونه بود؟ -٥
            کدام مشکل که کيفيت صنف و -٦
  (    )نه (    ) بلی     درس را متاثر ميسازد وجود داشت؟ 

  
  نظريات و پيشنهادات ديگر

  ساحات و نکات که معلم نياز به انکشاف در ان دارد   نکات خوب/ نکات قوی
    
    
    
    
    
    
  اگرالزم باشد؟ - تقسيم اوقات تعقيبی بازديد مجدد  

    :تاريخ
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  رهنمود های بازديد معلم در صنف
  

  :بازديد های تکوينی و تخليصی
  

  ):تجسسی(و تخليصی) اصالحی(تکوينی : بطور عموم دو نوع مشاهده معلم درصنف وجود دارد
  

د     اکثر از مشاهدان امروزی تخليصی مباشند که برای ارزيابی عملکرد تدريسی معلم صورت ميگيرد  د فکر ميکن رای خود تهدي . کهدر نتيجه معلم آنرا ب
  .بطور عموم، اين نوع مشاهده در داخل صنف و بيرون از صنف باعث ايجاد تشنج و ناراحتی قبل و يا بعد از مشاهده ميگردند

  
ردد يا بازديد های تکوينی، آن هست که محض برای اين مورد استفاده قرار ميگردد تا معلم را کمک کند  مشاهدات وع مشاهدات    . که معلم خوب گ ن ن اي

د و سلو      ک برای ارزيابی تدريس معلم نبوده بلکه بر عکس برای اين صورت ميگيرد تا معلم را کمک کند که مهارت های تدريسی خود را انکشاف ده
  .های تدريس خود را رشد و انکشاف دهد

  
ن است      هدف شخص که از نوع بازديد تکوينی استفاده ميکند اين است که مع ان هدف وی اي لم را کمک کند که تدريس خود را بهتر سازد و در عين زم

وده           . تا در مجموع، معلم را کمک کند که همه سلوک های معلمی خودرا خوبتر و متکاملتر سازد  م نب ا دريافت غلطی های معل د ه وع بازدي ن ن هدف اي
  .در امر بهبود و انکشاف آن خود عمل کند بلکه برعکس معلم را کمک ميکند که خود نکات ضعيف خود را درک و

ه          ه های تربي اد مطالعات برنام ان  هدف اين نوع بازديد ها اين است که معلم را کمک کند تا همه ساحات فعاليت های خود را بخوبی درک و بربني معلم
  .داخل جدمت آنرا حل نمايند و کمبود های خود را رفع نمايد

  
ن امر          برای اينکه کيفيت و موثريت مش  رای اي دگان را ب د کنن ا بازدي ه مشاهدين ي اهده و يا بازديد از صنوف را بهتر و مفيد تر سازيم ضرورت است ک

  .طوری تربيه نمايم، تا قواعد الزمه مشاهده را آموخته و برای بهتر شدن کيفيت تدرس معلم کمک نمائيد
ه وی   ه جز از کمک              برای مشاهدين دست الزم است که معلم را طوری کمک نمايد ک ده ب رای کمک وی ام ز صرف ب ه يک همسلک عزي د ک فکر کن

  .برای وی هيچ نوع تهديد و يا تحقير از وی برای معلم نميرسد
  

  بازديد تخليصی  بازديد تکوينی
ر          دريس وی بهت ارت های ت ا مه م کمک شود ت تمام هدف اين است که معل

  .شود
م قضاوت صورت   هدف اصلی اين که در باره عملکرد های تدريسی معل   

  گيرد
دف           رای ه د و ب ار ميکنن يم ک و ت ت عض ردو تح ده ه د کنن م و بازدي معل

  مشترک کار ميکنند
دون اينکه      د ب ام ميدهن معلم و بازديد کننده هر کدام کار شانرا به تنهايی انج

  کدام فعاليت مشترک داشته باشند
وی خود ر            م خود نکات ضعيف و ق ه معل ن است ک ده اي د کنن ا هدف بازدي

  درک و برای بهتر شدن نکات ضعيف کارکند
م را ياداشت و       بازديد کننده ميخواهد خالصه مهارت ها وقابليت های معل

  .برای ارزيابی خود و مسايل استخدام بکار برد
د بکار      ا را ميتوان معلم برای بازديد کننده اظهار ميدارد که کدام پرنسيب ه

  اگردان گرددبرد تا تدريس را خوب باعث آموزش بهتر ش
ه،   معلم با بازديد کننده در مورد آنجه صحت ميکند که بازديد صورت گرفت

  .ولی از پالن  و آموزش شاگردان هيچ يادی به عمل نمی آورد
دی ميگردد   اهدات بع ه مش دريس باعث تقوي ود ت اهده  غرض بهب هر مش

  يعنی نشان ميدهد که معلم چقدر پيشرفت کرده است
اهده صرف  وع مش ن ن رای    اي رد و ب ار صورت ميگي ا دو ب ار ي ال يکب س

  .ارزيابی بازدهی معلم بکار ميرود
  

  :مشکالت عمده در پروسه بازديد يا مشاهده صنف
  

  :برای درک بهتر اين پروسه بايد مقدمتر از هر چيز بپرسيم که معلمان و مشاهدين کدام مشکالت را در امر بازديد صنف قلمداد می نمايند
  

  ن معلم و بازديد کنندهعدم موافقه بي -١
 اختالف بين بازديد کننده گان -٢
 خطر ذهنی گرايی -٣
 فقط محض بر بنياد بازديد شخصی) روز معلم، معلم خوب يا معلم خراب است( تمايل در مورد عموميت دادن ها  -٤
 ضرورت برای داشتن يک بازديد کننده کامًال مناسب و مفيد -٥
 

رًا از خود ميپرسد         ٤و شماره  ٢ماره اکثر اوقات از پرويلم های ش: ١مشکل شماره  م اکث ات، يک معل در کجای  (بوجود  می آيد در اثنای نوشتن نظري
د          . من چی کرده ميتوانم؟ ) مشاهده  اين معلم غلطی وجود دارد؟ رار ده ار ق د خود را معي وده و ميخواه اقی ب در اينصورت مشاهد دارای ذهنيت منفی ب

  .پايين ميايدودرنتيجه سطح واقيعت گرايی مشاهد 
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ما از تجارب خويش و از دست آورد های    . عالوه بر آن، مشاهد از خود ميپرسد که چطور ميتواند اين معلم را با معلم ديگر که بازديد نموده مقايسه کند
ا مجبور ميشويم که هر مشکل شماره   يا در نظر داشت اين نکته م.  تحقيقات ميتوانيم که اين نوع مقايسه نمودن نيز يک پروسه کامًال ذهنی گرايانه است

رار داد و         . را زياده از همه مورد توجه قرار دهيم ٥ رام های تريننگ ق ده را تحت پروگ د کنن د بازدي برای رفع اين نقيضه بايد گفت که اولتر از همه باي
م و با       ه معل اموزانيم ک رايش بي م ب ر          کوشيد که وی را بياموزانيم که کامًال شخصی بيطرف باشد و ه االی يکديگر و ب اد ب ای اعتم ر مبن د ب ده باي د کنن زدي

  .مبنای احترام متقابل بايکديگر کاری نمايند
  

ازنده گی باشد             دگاه مثبت و س د دارای دي ده باي د کنن ه شخص بازدي ن است ک او .  کليد موفقيت برای بازديد از صنف معلم و پروسه تدريس و آموزش اي
  .خوبتر انجام دهند نه اينکه در جستجوی کسانی باشيد که کار ها را غلط انجام ميدهند شخصی باشد که کوشش کند تا کاری را

  
  :ا معلم قبل از مشاهدهبمالقات 

  
  :دقيقه به انجام برسد موضوعات اين مجلس عبارت از ١٥معموًال يک روز قبل يا ساعتی قبل صورت می پذيرد و ميتواند که در مدت  
  

ه اينکه پروسه            معلم و شخص بازديد کننده هر -١ م ن ارت های معل ارت است از انکشاف بيشتر مه د عب دو بدين باور اند که هدف عمده بازدي
م      رای قضاوت قابليت های معل م از                .باشد ب ده و در نتيجه معل اد بوجود ام ه اعتم م درک شد يک روحي ن موضوع از طرف معل وقتيکه اي

 .در اين مورد هيچ کدام ترس وهراس برای معلم وجود نداردشخص بازديد کننده يا مشاهد بخوبی استقبال ميکند و 
  
ه وی                  -٢ د ک ن وقت را ميده م اي رای معل ذيرد و ب ددگار بپ ان و م م وی را منحيث يک شخص مهرب ه معل بازديد کننده سعی به عمل می آورد ک

 .صنفی را که مورد بازديد قرار ميگيرد انتخاب نمايد
  

 
ا را   . يد کننده توضيح ميدهد و در آن اهداف آموزشی شاگردان را نمايان می نمايدمعلم پالن درسی اش را برای شخص بازد -٣ معلم آن فعاليت ه

همچنان اظهار ميدارد که وی چطور ميداند که به آن . برای وی شرح ميدهد که بواسطه آن اهداف درسی و آموزشی شاگردان حاصل ميگردد
 .ورده استاهداف آموزشی شاگردان رسيده و يا آنها را بدست آ

 
و آن بعضی                -٤ ه  در پرت د ک وده نماي ين نم ا يق امًال واضيح  طرح شده و ي ی و اهداف دومی ک منحيث بازديد کننده متيقن باشيد که اهداف اول

م را       .  مهارت های اولی و مهارت های دومی را مورد مشاهده قرار دهيد ار گروپی معل ارت ک ه مه د ک بطور مثال ممکن معلم از وی بخواه
ودن از           منحي ودن از طرف شاگردان  و سوال نم ارت سوال نم ارت دومی؛  مه ث مهارت اولی و هدايات پيرامون کار گروپی را منحيث مه

ارت های ديگر             ارت های درجه اول و مه ر  منحيث مه ا خي ده وي ر آورده گردي شاگردان را جهت ارزيابی اينکه آيا اهداف آموزشی درس ب
ه شود          مانند پالن سازی، اداره صنف،    ارت های درحه دوم پذيرفت ابی منحيث مه د درسی و ارزي واد مم ن      .  م ه اي وان گفت ک ام ميت در فرج

م روی شان     ا معل مهارت ها، مهارت ها دومی و اهداف در واقعيت امر نکات قابل بازديد بوده و در عين زمان نکات است که بعد از بازديد ي
 .مباحثه دوستانه صورت گيرد

  
 
 .سخه از فورم مشاهده را داده و باهم آنرا  مرور نمايندبرای معلم يک ن -٥
  
 

  :بازديد و فورم بازديد
  

ه و لحظه درس   .  معلم نبايد يک صنف بخصوص و درس بخصوص را برای مشاهده تهيه دارد شخص مشاهد در عقب صنف آرام گيرد و نبايد هر دقيق
ی        . معلم را اخالل کند ه در پ ته باشد ک د بخاطر داش االی آن             مشاهد باي د مشاهد ب ان توجه و تاکي د و در عين زم ه فکر کن م را وادارد ک ه معل آن باشد ک

  .مهارت های باشد که قبًال بر آن موافقه دو جانبه فی مابين معلم و مشاهد صورت گرفته است
ز مثبت و ياداشت       مشاهده فورم مشاهده درس معلم را مورد استفاده قرار ميدهد ولی بايد بداند که در صورت لزوم وضرورت  ياداشت های ديگر را ني

  .نمايد
  

  :هدف عمده فورم مشاهداتی عبارت انداز
  

 تهيه رهنمود برای جلسات قبل و بعد از مشاهده -١
 ساختار و چوکات است برای جريان مشاهده -٢
 سطح واقيعت گرايی مشاهد را بلند ميبرد يعنی کنترولر است برای طرز تفکر ذهنی ذهنی مشاهد -٣
 . يعنی مقايسه اين فورم ها با فورم سابق ميتواند در مورد انکشاف معلم ما را کمک کند. حيث سند از ان استفاده شودميتواند من -٤
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; 
  
 

  :ا معلم بعد از مشاهده يا بازديدبمالقات 
  

انجام داده و چی چيز ها را ميتواند چی چيز ها را وی خوب (مالقات بعد از مشاهده  بايد بطور هدفمندانه باالی تمام سلوک مسلکی، معلم متمرکز گردد 
ه                   ) خوبتر انجام دهد ی گرايان ری از مشاهدات بطور ذهن وًال اکث رد چون معم ه صورت گي م مباحث ارت های معل االی انکشاف مه تقيم ب دون اينکه مس ب

د انکشاف و بهبود فکر کند، حالت  صورت گرفته است که در اين حالت نزد معلم خوبترين مشاهده هم، خطرناک احساس ميگردد، عوض اينکه در مور
  .دفاعی بخود اختيار ميکند

  
اهم در  يک   اگر خواسته باشيم که مشاهده صنف مفيد ثابت گردد، در اينصورت ميان مشاهد و معلم طوری تصور ذهنيت بوجود آيد که دو رقيق صميم ب

  .رای انکشاف معلم است نه برای ارزيابی ویتيم يکجا کار ميکند و بايد اين تصور و ذهنيت هم بوجود آيد که اين پروسه ب
  

ه    در اثنای مجلس بايد تمام کار های معلم مورد تمجيد قرار گيرد و برای معلم احترام کامل ابراز گردد از معلم بپرسيد که اگر نکات وجود  ته باشد ک داش
ه حاصل دارد      بپرسد و شمابا وی کمک نمايد تا بتواند آنرا بخو INESTاز شما در مورد مهارت های  دريس و آموزش هدفمندان ق پروسه ت . بی از طري

  .داز خود بپرسيد که چطور شما ميتوانيد با استفاده از بازدهی آموزش شاگردان، سطح درجه رسيدن معلم به هدف اش را ارزيابی و پيمايش نماي
  

 فضای آرام را برای افهام و تفهيم ايجاد نمايد معلم را با سيستم استقبال نمايد -١
  
  بطور آرام در کنار معلم بيستيد، عوض اينکه در اين طرف و يا آنطرف ويا در مقابل -٢
 
 برای مجلس مقرات وضع نمايد، مقرات اين خواهد بود که اين مجلس و يا بازديد برای انکشاف معلم است نه برای ارزيابی وی -٣
 
 واقع بين باشيد، مثبت گرا  باشيد در مورد آينده توجه نمايد -٤

 
 .در مورد بازديد بپرسيد و به سواالت وی رفيقانه و باز جواب دهيداز معلم  -٥

 
 .از معلم بپرسيد که آيا اين مشاهد، مشاهده عادی و خوب بوده اگر جواب مثبت بود وقت مشاهده بعدی را به موافقه معلم تعين نمايد -٦

 
 .به اين سواالت که بايد در مجلس طرح گردند توجه نمايد -٧

  
 يد در مجلس طرح گردند توجه نمايدبه اين سواالت که با -٨

  
 
  برای ايجاد فضای مجلس) الف

  شما چی فکر می کنيد که صنف شما چطور بود
  .در مورد صنف که شما تدريس نموديد چه فکر ميکنيد

  
  برای مرور) ب

  برای اينکه ميتوانند معلم را واداريد که راجع به صنف اش فکر نمايد اين سواالت را از وی بپرسيد
  استاد محترم اهداف شما چه بود؟                   

  شما خود را در امر حصول اين اهداف چقدر موفق فکر می نمايد, به نظر محترم شما                    
  شما در مورد مفديت مواد را که استفاده قرارداده ايد چه فکر می نمايد                   
  شما اظهار داريد, مات را در فورم مشاهده درج نموده ام در اين جا معلو                   
  مورد استفاده قرارداده ايد تايد می نمايم      ن آن روش يا طريقه شما تم. به نظر شما کدام نکات خوب در جريان صنف شما موجود بود                    
  . يدواقعآ شما روش خوب را مورد استفاده قرارداد                   
  من فکر می کنم که صنف در نکات ذيل مشکل داشتند                   

  
  به آن نکات توجه و تاکيد نمايد که قبآل شما و معلم صنف برای آنها موافقه نموده بوديد) ت

  اين سواالت تعقيبی را از معلم بپرسيد               
  کارگروپی برای گروپ ها واضح بود؟ به فکر شما ايا هدايات                             
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  به تعقيب نمودن توضيحات شما پيرامون کارگروپی شاگردان تا کدام حد مستفيد گرديدند؟                              
  در مورد بهتر شدن هدايات تان شما کدام پرنسيپ های عملی را تعقيب خواهيد نمود؟                              

  
  شما ميتوانيد چنين سواالت را بپرسيد, حل نمودن مشکالت در صنف برای ) ث

  اظهار داريد که در انجام فعاليت های فعلی چه تغيرات را بوجود آورده ايد؟, بانگاه به فعاليت های قبلی              
  به نظر شما چی ميتوانستيد که برای بهتر شدن آن بکار ميبرديد؟             
  برای بهتر شدن هدايات درآينده چه پشنهادات خواهيد داشت؟             

  
  از اين نوع سواالت استفاده نمايد, برای طرح اهداف در آينده ) ح
  

  شما در صورت تدريس دوباره همين درس از کدام تغيرات جديد و يا نظريات جديد استفاده خواهيد نمود؟              
  آينده به نظر شما به کدام نکات بايد توجه صورت گيرد؟در صورت بازديد در                

شما خواهيد يافت که معلم در مورد خودش نظر شما زيادتر , در صورت پرسيدن سواالت فوق و ايجاد رابطه خوب با معلم منحيث اعضای يک تيم 
د داد تا بتوانيد طبق نياز معلم وی را بجانب مطلوب انتقادی عمل خواهد کرد و عالوه برآن اين نوع ديدگاه و عمل کرد شما را فرصت خوب خواه

  .بايد بدانيد که شما و معلم عضو يک تيم کاری و دارای اهداف مشترک می باشيد. انکشاف دهيد
  

  برای تهيه واضيح شدن هدايات در آينده چه پيشنهادات خواهيد داشت؟
  
  برای طرح اهداف در اينده از اين نوع سوالت استفاده نمايد  )ج

ام شما در صورت تدريس دوباره همين درس از کدام تغيرات جديد و يا نظريات جديد استفاده نمايد شما در صورت تدريس دو باره همين درس از کد
  تغيرات جديد و يا نظريات جديد استفاده خواهيد نمودپ؟

  در صورت بازديد در اينده به تظر شما به کدام نکات بايد توجه صورت گيرد؟
پرسيدن سواالت فوق و ايجاد رابط خوب با معلم منحيث اعضای يک تيم شما خواهيد يافت که معلم در مورد خودش نظر شما زيادتر  در صورت

لوب انتقادی عمل خواهد کرد و عالوه بران اين نوع ديدگاه و عمل گرد شما را فرصت خوب خواهد داد تا بتوانيد طيق نياز معلم وی را بحالت مط
  بايد بدانيد که شما و معلم عضو يک تيم کاری و دارای اهداف مشترک می باشيدانکشاف دهيد 

  :گاهی هم اين نوع سواالت را مطرح نکنيد. ٩
  چرا شما به اهداف اموزش بيشتر توجه نه نموديد ؟  
  چرا هدايات شما کامال روشن و واضيح نبودند؟  
    چرا تعداد از شاگردان توجه شان را مبذول نداشتند؟  

بخاطر داشت که در صورت پرسيدن اين نوع سواالت معلم حالت دفاعی را بخود خواهد گرفت و هم هدايات شما را با ذهنيت منفی اسعمال خواهد  بايد
يم نمود در اينصورت معلم در مورد بهتر شدن پروسه تدريس و اموزش شاگردان فکر نخواهد کرد بايد بخاطر داشت باشيد که شما و معلم عضو يک ت

  دارای اهداف مشترک می باشيد و 
و بر بنياد ان نکات را خاطر نشان سازيد که به ) نکات ضعيف و قوی( در ختم بازديد بخش اخير فورم مشاهده را مورد استفاده قرار دهيد . ١٠

  انکشاف بيشتر نياز دارند
A : ان نکات از مشاهدات را که باالی نکات قوی معلم تاکيد ميکند مرور نمايد  
B :ر يابيد که انی نکات قوی موجود در قدام شما با مطالب دINSET  ارتباط دارند در صورت در يافت نمودن شان انها را تحت عنوان بخش نکات

  قوی لست نمايد
C :ارند در از شخص معلم بپرسيد که وی در کدام بخش ها نياز به انکشاف دارد در صورت فهميدن ان انرا تحت عنوان بخش که به انکشاف نياز د

  فورم تان لست نمايد 
D :ايد بطريق ان لست که از معلم در مورد ساحات نيازمند به انکشاف را بالست که شما در قدام تان واضيح نموده ايد مقايسه نمايد البته اين مقايسه ب

  ميباشد ) Supportiveطريقه (تکويتی که شما مطالعه نموده ايد صورت گيرد مورد 
ن يا مشخص باشيد بطور مثال اگر شما به اين نظر هستيد که معلم بايد دسپلين خوب را داشته باشد در اينصورت بايد متذکر گرديد در مورد نظريات تا

  که شاگردان از پرسيدن سواالت از معلم شان ميترسند و يا حراس دارند اينرا تحت عنوان ساحه نياز مند به انکشاف درج کنيد
E :ز وی وقت بازديد دوم را که به نظر شما برای انکشاف معلم عمده ميباشد ياداشت نمايد بايد بخاطر داشت که شما ميخواهيد بعد از مباحثه با معلم ا

 که معلم و يا شخصيت مسلکی وی را انکشاف ميدهيد
F : نکات کليدی مشاهدات را خالصه نمايد و پروگرام را با ديدگاه شيت و سازنده اختتام بخشيد  

  مشاهده گزشته بعد از مباحثه
  مديره با امر مکتب و يا سر معلم بايد تخته از فورم مشاهدات را با ياداشت های مبذاح ان حفظ نمايند البته فورم حاوی خواهد بود

 نمايانگر واقعی نکات قوی معلم 
 جمالت در مورد انکشاف يافته معلمان 
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 يت که مطابق وقت معين انکشاف يايندشرح اهداف که بايد مطابق وقت تعين شده حاصل گردند و ان حوال
چ بايد بخاطر داشت که برای معلمان تفهيم گردد که حفظ فورم ها برای انکشاف معلم و انکشاف پروشه تدريس اموزش ميباشد اين فورم ها به هي

 وجه برای قضاوت در مورد معلم و يا نمره دادن معلم و يا پروسه استخدام وی نميباشد
  

  ف معلم و پروسه تدريس ان بايد اقال در طول سال تعليمی  دو باره مورد مشاهده قرار گيرد برای انکشا: بعدا
  بخاطر داشته باشيد که هر مشاهده بايد دارای فيدبک باشد و انهم صرف نمايانگر پيشرفت های معلم 

  
  :برای اينکه مشاهد بهتر شويم

پيشنهاد می نمايم که منحيث مشاهدين بايد تمرين زياد در مورد قدام های مشاهده حرکت و پيشرفت بجانب يک مشاهد خوب شدن بسيار اهسته است 
از مشاهده  داشته و يا حاصل نمايد شما ميتوانيد که پروگرام دراين پروسه شامل سازيد سعی نمايد که ستراتيژی ها و سواالت را قبل از مشاهده و بعد

  ار خوب تمرين نمايد
  چطور تدريس شما خوب است ؟

  لم متفکر و بازتاب دهنده مع
  رهنمود برای ارزيابی خودی معلم در افغانستان 

  وزارت معارف  –مشوره برای رياست تربيه معلم 
  رهنمود برای ارزيابی خودی  –معلم متفکر و بازتاب دهنده  -؟ " چطور تدريس شما خوب است" نکات عمده لکچرنوت 

  
  مقدمه :  ١بخش 

  : در اين بخش امده است 
  

 نه بلکه در افغانستان پروسه چری ميباشد" انتخاب " وسه ارزيابی معلم يک پروسه پر
 مدير مکتب مکلفيت دارد تا متيقين گردد که اين پروسه برای تمام ستاف ان سال يک بار ضروری ميباشد 

 اين پروسه مشخصه بهتر تدريس بوده و برای بهيود کيفيت تدريس حتمی ميباشد و عمده تلقی ميگردد
قرار  اين سند برای وزارت معارف و تربيه معلم کمک ميکند تا بتوانند يک نمايان کننده برای ارزيابی خود معلمان داشته باشد يا مورد استفاده

 دهند
  

  استفاده اين سند: ٢بخش 
  در اين بخش ميتوانيد 

  
  اين نتيجه طور ترتيب گرديده که توسط هر فرد معلم استفاده قرار گيرد

طور ترتيب گرديده تا به طور سيستماتيک قابليت های مسلکی معلم را ارتقا بخشد البته اين ارتقا وقت ميسر ميگردد ارزيابی خودی  اين نتيجه
  صادقانه صورت گيرد 

  اين نتيجه طور طرح گرديده تا نکات قوی را تعين و ساحات نيازمند را مورد توجه و انکشاف قرار دهند 
  

  الزمه يک معلم  مشخصات و کيفايت:  ٣بخش 
  اين بخش حاوی سواالت ميباشد که شما جواب دهيد 

  
 چرا کار خود را ارزيابی مينمايد ؟

 ايا ميخواهيد که تغير نمايد و چطور ميدانيد که اين واقع شده ؟
 ايا از دانش جديد و ميتود های نوين مضمون مربوط خويش اگاهی معاسر داريد ؟

 کدام ساحات به انکشاف بيشتر ضرورت دارد؟نکات قوی شما کدام ها اند و از 
 

  مشخصات و کيفيات الزمه يک معلم : |٤بخش 
  اين بخش تعداد از مشخصات الزمه معلم را لست مينمايد بطور مثال

  
 قابليت که شاگردان را مصرف فعاليت ها و تشويق نمايد

 متعقد بودن به توانايی های شاگردان توجه و تکيد به نياز های شان 
 ردان را احترام نمودن و وادار ساختن شان تا يک ديگر را احترام گزارندشاگ
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 ايجاد روابط مسلکی 
  قابليت های الزمه يک معلم : ٥بخش 

  اين بخش نظارت عمده کتگوری های پنج گانه ذيل را تشريح مينايند 
  

  دانش مکمل مضمون تان و مضامين که تدريس مينايد: الف
  انکشاف تدريس و اموزش توانايی طرح پالن برای : ب
  دانش پيرامون ضروريات توانايی ها و خواست های شاگردان ، تدريس و اموزش: پ
  نجمنت صنف: ج
  مانيتورنگ ارزيابی: د
  

  تقويت های پيرامون پروسه ارزيابی خودی : ٦بخش 
  

  در برگيرنده لغات نامه و جدول های خالصه  ٣و-٢- ١-ضمايم  -٧بخش 
  

  ست ؟ رهنمود برای ارزيابی خودی تدريس شما چطور خوب ا
  

  مقدمه :  ١بخش 
  

قابل . اين رهنمود ها به طور مفصل ساحات پرنسيت ها و پروسيجر ها که از طرف وزارت معارف برای ارزيابی معلمان تعين گرديده بحث مينمايد
دريس و اموزش و وزارت معارف متمی است که هر معلم تذکر ميدانيم که پروسه ارزيابی خودی هسته عمده است برای انکشاف معيار ها ، و پروسه ت

بار اين اين پروسه را سال يک بار تطبيق و پروسيجر های اين رهنمود ها را مراعت نمايند مدير مکتب مکلفيت دارد تا تمام استاف مربوط اش سال يک
  پروسه را تطبيق نمايند 

ردان حاصل گردد و عالوه بر ان تدريس خوب در واقعيت امر بخش از فعاليت تدريس خوب ان  است که توسط ان محصول خوب اموزش شاگ -١-٢
شانرا ارتقا های معلم بوده تا بتواند و بخواهد که مشتاقانه کيفيت تدريس اش را ارتقا و انکشاف دهد برای اينکه معلمان ميتوانند مهارت های تدريس 

مانيتورنگ و ارزيابی نمايند بايد ياد اورند که اين ارزيابی پروسه تدريس و اموزش  دهند ضرورت دارند تا بطور متواتر از کيفيت کار های شان
 بطرق مختلف و ره درجات مختلف امکان پذير ميباشد بطور مثال تصور فرد معلم در مورد تدريس اش در ختم روز و يا ساعت درسی و هم ارزيابی

شد که در هر صورت و هر نوع درجه ان بايد داشت که هدف ارزيابی برای انکشاف  و مباحثات همکاران پبرامون محصول اموزش شان بايد متذکر
معلم تدريس و اموزش است و بس هدف اين است تا پروسه تدريس انکشاف معلم به معيارات پرسد که مطلوب است ميتوان گفت که کيفيت خوب 

  تدريس معلم باعث اموزش باکيفيت شاگردان مبگردد 
با کيفيت در طرح و به دسترس همه ) نشان دهنده(رساله اين است تا برای رياست تربيه معلم  وزارت معارف تا انديکاتور و يا هدف عمده اين  -١-٣

تر دهند معلمان قرار گيرد تا معلمان سال يکبار ارزيابی خود را صادقنه انجام و از طريق ان کيفيت تدريس و محصول اموزش را ارتقا و انکشاف بيش
زمان اين رساله بطور هدفمندانه معلم را کمک ميکند تا ساحات مربوط وی که نيازی به انکشاف دارند مورد توجه قرار دهد و بطور و در عين 

  مشتاقانه از طريق کورس های داخلی خدمت همان ساحات که نيازمند انکشاف اند انکشاف دهنده 
برای يک  ٢افغانستان در ضميمه  –و در خالصه معيار های تدريس  ١انرا در ضميمه  قبل از اغاز به ارزيابی خود معلم صاحب ميتواند تعريف -١-٤

  .اغاز مثمر ارزيابی خودی خود ، حاصل و مورد تعمق قرار دهند
  

  :استفاده از اين سند -٢بخش 
  
شما ميتوانيد از طريق فيدبک های گروپ هدف اين رساله اين است تا معلم صاحب اين را بطور انفرادی و يا با ديگران مورد تطبيق قرار دهد  -٢-١

  های کوچک و يا گروپ ها در اخير سال ساحات نيازمند به انکشاف مربوط خويش را حاصل داريد 
   منجمنت معلم در طی تدريس تان نقش شما عبارت است از -٢-٢

 لطف نموده اظهار داريد که شما برای بهتر اموزش شاگردان تان چی تدابير اتخاذ نموديد 
 کيفيت تدريسی خود را در صنف مربوط ارزيابی نمايد 

  تصميم اتخاذ نمايد که چطور کيفيت کار شما باعث انکشاف تمام مکتب ميتواند گردد
 

  :اين رساله طوری و برای اين طرح گرديده تا بتواند قابليت های مسليکی شما را از طريق کمک به شما انکشاف دهد و
 شاگردان تحت مواظبت تان عمال ابراز داريد  بهترين خدمات تانرا در برابر

 شواهدی را دريافت داريد که ارزيابی کار شما را تقويت نمايند
 نکات و ساحات را که انکشاف ضرورت دارند تشخيص تعين نمايد 

 ان ضروريات شتاف تانرا که برای انکشاف و ازتقا شما کمک می نمايند تعين و تشخيص نمايد
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 تمام سطوح قوی و متحکم نمايدروابط مسلکی را با 
  در امر انکشاف و ارتقای تماميت مکتب مربوط شان مساعدت ورزيد

 
  :پروسه ارزيابی خودی  -٣بخش 

  
  ارزيابی کارتان

  چرا کار خود را ارزيابی نمايد؟
  معلمان بطور متواتر کار های شانرا ارزيابی می نمايند ممکن شما درس تانرا تقرر دهيد بطور مثال  -٣-١

 وقتيکه شما احساس نمايد که بعضی از شاگردان توجه نمی نمايند
 وقتيکه بعضی از شاگردان به ان اهداف و محصول اموزش که تعين نموده ايد ترسيده ان 

 وقتيکه شما کار های شاگردان تانرا نمره ميدهد
  ا سر مشق سازيد وقتيکه شما از کيفيت کار رقيق تان اگاهی حاصل نموده ايد و شما ميخواهيد که انر

 
  :برای شما ضروريت تا کار تانرا ارزيابی نمايد تا اطمنان حاصل نمايد که  -٣-٢

 شما برای شاگردان تان بهترين محصول اموزش تهيه نموده ايد 
 کار شما برای انکشاف تجارب شاگردان کمک ميکند

 شما در انکشاف تمام مکتب مبتوانيد کمک نمايد
  تر از خود بپرسيد اگر شما بطور متوا -٣-٣

  ه ارزيابی خودی برای انکشاف محصول اموزش شاگردان تان مبادرت می ورزيد به شما کحالت  ايا من توانسته ام تغيری را امروز وارد نمايم از اين
  :بعضی از سواالت ديگری که شما ميتوانيد از خود بپرسيد 

 ايا من بطور تخصص و مسلکی سر و کار داردم؟
 تخصص و مسلکی يا اعضای ديگر شتاف سر و کار دارم ؟ايا من بطور 

 ايا من توانسته ام که خود را با دانش معاصر مضمون خود تجهيز نمايم ؟
 ايا من در برابر تغيرات و تحوالت باز هستم و يا انها را ميتوانيد بپذيرم ؟

  خود را قرار داده ايد " متفکر و بازياب"شما در استانه يک معلم است ميتوانيد اظهار داريد که " بلی "اگر جوابات شما در برابر سواالت فوق 
  خود را ذريعه ارزيابی خودی انکشاف دهم؟ چطور من ميتوانيم که کار -٣-٤
  

  :همانطور يکه قبال تذکر داده شده ارزيابی خودی شما را کمک می نمايد تا
  

 ان نکات قوی نکات ديگر بعدی را اعمار نمايد شما را کمک می نمايد که نکات قوی معلمی تانرا بدايند و باالی
  شما را کمک ميکند که ساحات نياز مند به انکشاف مربوط خود را درک و برای انکشاف ان توجه مبذول داريد

 
ت ها از هم متمايز اند البته اين ياداش. تعداد از معلمان بعضی از ارزيابی های کار شانرا در اثنای طرح پالن ميتواند و با ياداشت می نمايند  -٣-٥

ه تعضی از اين ياداشت ها در مورد تهيه و بدست اوردن مورد تدريسی بوده ولی بعضی از اين ياداشت ها در ارتباط نکات قوی و ان ساحات که ب
  انکشاف ضرورت دارد ميباشد تا هدفمندانه در پی انکشاف ان ساحات قدم بردارند

طرق مختلفه ارزيابی ها  –مفيد می باشند زيرا برای شما خاطر شان ميکند که شاگردان شما چطور می اموزند ارزيابی های متواتر پروسه های کامال 
  :وجود دارند ولی برای ارزيابی خودی تان از خود بپرسيد

 من چطور کار می نمايم؟
 من ميتوانم چطور شاگردان و ساحات که به انکشاف نيازمند اهستند بدانم؟

 ات که به انکشاف ضرورت دارند چه ميتوانم بکنم؟من در برابر ان ساح
 چطور من خواهم توانست که بدانم که من انکشاف نموده ام ؟

 من به کدام انکشافات دست يافته ام و حاال به کدام انها ضرورت دارم
مطمين می نمايند که شما ميخواهد برای شان ناگفته پيداشت که اين سواالت شما را به ارزيابی متواتر دعوت می نمايدو ان جوابات و ساحات شما را 

  .کار نمايد و انها را انکشاف دهيد
  

  
 Dضميمه 
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  پالن روز بازمکتب

  
  مکاتب ساز کار يا اطفال : عنوان
  محيط و ماحول مکتب را سازکار يا اطفال بسازند و سطح شموليت را در مکتب ارتقا بخشيد :اهداف 

  
 :  پيغام ها
ب را سازکار با اطفال بسازيم تا عاليق اطفال و والدين شانرا جلب نمايم تابدين وسيله بتوانيم آينده سازان کشور را بيايد محيط و ماحول مکت •

  .آينده ساز خوب تربيه  نمايم
  .آينده درخشان اطفال تانرا از طريق تقويت و حمايت از مکاتب اعمار نمايد. مکاتب تضمين کننده آينده اطفال شماست •

  
  تب محلی مکا:  موقيعت
  آغاز سال تعليمی  –هفته اخر مارچ :  تاريخ
  بعد از ظهر ١٢:٣٠قبل از ظهر الی  ٨:٣٠: وقت 

  
  آماده گی های وزارت معارف و موسسات غير حکومتی

  .برای هر مکتب به تعداد دو شعار تهيه نمايد که جمالت فوق در آن درج باشد .١
 اوراق را که حاوی پيغام ها باشد تهيه داريد .٢
 باز و بندهای اطفال تکه خريداری نمايدبرای  .٣
 .تا رسم های و پيغام های خودرا در آن تحرير و به نمايش گذارند.... قلم های رنگه ( برای اطفال تمام قرطاسيه دلچسپ شانرا  .٤
 .را برای اطفال تهيه داريد تا کالهای روز بازمکتب شانرا آماده سازند..... قرطاسيه ازقبيل رنگ های روغنی  .٥
 راق را که استقباليه مالصاحبان باشد تهيه نمايداو .٦
روز باز مکتب را با رياست معارف و مديريت عمومی معارف در ولسوالی ها شريک ساخته و بعد از اخذ اجازه وقت اين روز را با  .٧

 .مشوره به آنها تعين داريد
 اعضای وزارت معارف و معزيزين جامعه دعوت به عمل آريد , از مقام واليت  .٨
 
  مادهگی های در داخل مکتب آ

  يک هفته قبل از آغاز روز بازمکتب
  همرای اطفال در امر تهيه باز و بندهای شان کمک نمايد -١
 همرای اطفال کار نمايد تا فعاليت های شانرا آماده سازيد -٢
 با اطفال در امر تهيه شعار ها و نوشتن آنها بروی تکه کمک نمايد -٣
 تی و معلوماتی کمک نمايدبا اطفال در امر تهيه اوراق تبليغا -٤
 اطفال را در امر تهيه کاله های بخصوص و تنظيم فعاليت های مربوط اِين روز کمک نمايد -٥
 از آن اطفال که از لحاظ سن واجد شرايط مکتب اند ولی در مکتب تا حال شامل نگرديده اند  دعوت نمايد -٦
 د ياری رسانيداطفال را در امر تعين آن اطفال که امسال شامل مکتب گرديده ان -٧
مفهوم اين روز را با کميته مشورتی جامعه شريک سازيد و در عين زمان ساحات اِين روز را با ايشان شريک سازيد و از ايشان در اين  -٨

 روز دعوت نمايد
 .اطفال ، داوطلبان و اعضای کميته ها را تشويق نمايد تا دعوتنامه ها را به آنانيکه دعوت نموده ايد تقديم دارند -٩
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 تقسيم اوقات روز باز مکتب
  توسط  فعاليت ها  وقت 

بطور مشال با اعضای گروپ تعليم و , اطفال توسط هم قطاران و معلمان تعين می گردند   ٨:١٠:٣٠
طفل همرای طفل به مکاتب همجوار و نزديک شان می , تربيه صحی اطفال و يا گروپ 

 ١٠:٣٠دگوها و پيغام ها از اطفال و جوانان به ساعت بلن, اين اطفال با داشتن بازوبندها . روند
  .دعوت به عمل می آورند

اعضای گروپ ها ی تعليم و 
تربيه صحی اطفال و گروپ 

  طفل همرای طفل 
و يا گروپ های مانند اين ها 
و اعضای کميته های مکتب 
اطفال را در اين امر کمک 

  می نمايد
لوماتی را با خود گرفته آنرا به جامعه ومکاتب اطفال قبال تعين شده اوراق تبليغاتی ومع  

  .همجوار شان تقسيم وبه ديوار ها نصب مي نمايند
 CTCو CFHEگروپ های 

  وبعضی اطفال قبال تِعين شده 
شعارها را در بازار در قريه ودر ديوار مکتب  CTCيا CFHEيکی از اعضای گروپ های   

  .بجاهای مناسب ومزدهم نصب می نمايند
 CTCو  CFHE گروپ های

 واعضای کميته ها وداوطلبان 
به شمول اعضای کميته ها وداوطلبان از مال صاحب  CTCيا  CFHEيکی اراعضای   

  .ميخواهند که پيغام ودعوت شانرا از طريق مسجد شريف اعالن نمايد
 CTCو  CFHEگروپ های 

 واعضای کميته ها وداوطلبان 
ته ها وداوطلبان محل کمپ شانرا برای يااعضای کمي CTCيا  CFHEيکی از اعضای   

  .فعاليت های شان در داخل ويا خارج از مکتب تعين وتنظيم مينمايند
کارمندان مکتب و , اطفال 

  داوطلبان
  کميته ها  شروع فعاليت های مربوط مکتب  
مدير، يا سرمعلم يا کميته های   جمالت افتتاحيه و توضيح اهداف اين کمپاين  

  ها NGOمکتب و يا بعضی 
ولسوالی يا شخص معزز   صحبت پيرامون سال جديد تعليمی و يا پيغام های مربوط به سال جديد تعليمی  

  کميونتی
 ,CFHEيک طفل مربوط   خورنش يک بخش از پيغام های مربوط اين کمپاين  

C+C  و يا يک طفل به نماينده
  گی ديگر اطفال

  يک طفل قبًال انتخاب شده  زش های همه جانبه مکتبخواندن قطعه شعر پيرامون تعليم و تربيه و يا ار  
  CtCيا  CFHEاعضای   ايفای نقش پيرامون مکتب سازکار يا اطفال  
  CtCيا  CFHEاعضای   ت ها پيرامون ارزش تعليم و تربيه و مکتبن بيندواخ  
  توسط دو طفل  شرح و توضيح شعار های تصويری و پيغام های پوستر ها  
های مربوط سال جديد تعليمی و عيار نمودن مکتب بحيث مکتب ساز صحبت پيرامون پالن   

  کار با اطفال
  نماينده وزارت معارف

صحبت با والدين جهت تشويق شان تا اوالد های شانرا بمکتب بفرستند و از اطفال شان   
  بخواهند که در مکتب باقی بمانند

  کميته مشورتی جامعه

ادات اطفال در مورد محيط فضا و ماحول مکتب صحبت پيرامون، نظريات افکار و پيشنه  
شان و اينکه چطور ميتوانند اين محيط فضا و ماحول مکتب شانرا به مکتب کامًال سازگار به 

  اطفال تبديل نمايند

  اعضای کميته های اطفال

صحبت پيرامون کار شان با گروپ های اطفال محيط و ماحول مکتب که اطفال به آن عالقمند   
  ات آن باالی سلوک و افهام و تفهيم اطفالاند و اثر

CFHE  ياCtC  با يکی از
  داوطلبان

  مدير يا معلم مکتب  جمالت افتتاحيه   
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 جدول تقسيم اوقات تيم روز مره باز مکتب
  نظريات  تاريخ  تيم  موقعيت

شهر يا قريه يا 
  مکتب

ا يکشنبه بعد از شنبه ي  NGOSناظم معلمان وزارت معارف، مديران، سرمعلمان و اعضای  
  نو روز

نظريات بخصوص در 
  مورد مکتب
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  :Eضميمه 
  

  فورم نتيجه گيری  و تريننگ ليدر شيپ تدريسی
  افغانستان -اياالت متحده امريکا

 
  ارزيابی  درست آورد  فعاليت  اهداف/ هدف  مودل درس

          ١درس : ١مودل 
          ٢درس : ١مودل 

          ٣درس : ١ودل م
          ٤درس : ١مودل 
          ٥درس : ١مودل 
          ١درس : ٢مودل 
          ٢درس : ٢مودل 
          ٣درس : ٢مودل 
          ٤درس : ٣مودل 
          ٥درس : ٣مودل 

  
  کود برای نظريات ترينر

  رهنمود ها واضح و قابل تعقيب نمودن اند
  استرهنمود ها واضيح نيست و تعقيب نمودن شان مشکل 
  تعين وقت برای فعاليت و يا پروسه ارزيابی درست بود

  برای فعاليت وقت کافی نبود
  وقت بسيار زياد برای اجرای فعاليت موجود بود

  تعداد زياد شاگردان به دست آورد های قناعت بخش قايل آمدند
  تعداد زياد شاگردان به دست آورد ها که در اهداف تعين شده بود نرسيده اند

  کميل وخانه پری نمودن اين فورم، فورم را بيکی از ذوات آتی تسليم نمايدبعد از ت
  جوابات به لسان انگليسی 

Suzanne Griffine, Ph- D- Sr Project manager Education 
org.nsavechildre@SgriffinSave the Children USA Afghanistan ) BEST( 
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