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رهنمود ارتقای ظرفیت و ارزیابی معلمان ،مدیران و آمران سوادآموزی

مدت منع گشت و گذار در مرکز و والیات ،فرصت مناسبی را برای معلمان ،اعضای نظارت،
مدیران و آمران برنامه سوادآموزی فراهم میسازد که با استفاده از فراغت ،دانش ،مهارت و
تجربه خویش را در بخشهای کاری خود افزایش دهند .انتظار میرود که افزایش ظرفیت
مسلکی معلمان ،مو ثریت و مثمریت تطبیق برنامه را در آینده افزایش داده و نتایج آموزشی
سوادآموزان و شاگردان مکاتب سوادحیاتی افزایش خواهد یافت.
 .1معلم و اعضای نظارت در شروع کار ،بسته آموزشی ارتقای ظرفیت را که شامل:
 )1رهنمود مشاهده و تدریس )2 ،رهنمود ارزیابی و نظارت )3 ،راهنمای تدریس
کتابهای جدید سوادآموزی )4 ،میکانیزم تشویقی سوادآموزان و حامیان تعلیمات
بزرگساالن )5 ،راهنمای ارزیابی سوادآموزان و  )6رهنمای سهیم سازی محل در ایجاد
وتطبیق کورسهای سوادآموزی را از آمریتها و مدیریتهای سوادآموزی دریافت نموده
و به ترتیب مطالعه میکنند.
 .2همه مدیران و آمران سوادآموزی ،برای استفاده بهینه از زمان ،بسته ارتقای ظرفیت را که
شامل اسناد ذیل )1 :پالن ستراتیژیک سوم معارف )2 ،ستراتیژی ملی سوادآموزی،
 )3قانون معارف )4 ،مقررات مربوط به معارف )5 ،رهنمای سهیمسازی مردم محل در
ایجاد و تطبیق کورسهای سوادآموزی )6 ،رهنمود برگزاری کمیتههای سواد )7 ،رهنمای
نظارت )8 ،رهنمود فورمهای احصایوی کورسهای سوادآموزی )9 ،رهنمای ارزیابی
سوادآموزان و برخی اسناد ضروری دیگر را از مدیریتها و آمریتهای برنامه در مرکز
و ولسوالیها بدست آورده و به ترتیب مطالعه مینمایند.
 .3آمریتها و مدیریتهای سوادآموزی یک فورم مشخص را برای ارتقای ظرفیت معلمان،
اعضای نظارت و مدیران برنامه سوادآموزی ترتیب نموده و هنگام توزیع بستههای
آموزشی ،فورم را تکمیل و در فولدر مخصوص در اداره نگه میدارند.
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 .4برای حصول اطمینان از پیشرفت موثر در تطبیق پالن آموزش خودی /ارتقای ظرفیت،
اعضای نظارت و معلمان و همین طور ،مدیران و آمران سوادآموزی موظف اند که پس
از مطالعه هر کتاب/رهنمود یک خالصه ای از نکات اساسی آن را ترتیب نموده و در
دوسیه مخصوص جمع آوری میکنند.
 .5در ختم دوره آموزشی و در صورت رفع مدت گشت و گذار ،دوسیههای ترتیب شده را
به هدف ارزیابی آمران و مدیران موظف تسلیم میدهند.
 .6مدیران و آمران سوادآموزی برمبنای دوسیههای تسلیم داده شده هریک از مدیران ،معلمان
و اعضای نظارت گزارشهای منظم ربعوار را جهت ارزیابی نهایی به مرکز ارسال
میدارند و کاپی دوسیههای معلمان و پرسونل سوادآموزی را نیز ضمیمه میسازد.
 .7یک کمیته موظف در مرکز ،گزارشهای واصله را به عنوان یکی از شاخصهای اصلی
ارزیابی اجراآت کارکنان استفاده نموده و براساس آن ،عملکرد آمران ،مدیران و کارکنان
والیتی را مورد داوری قرار می دهند.
مواد آموزشی موردنیاز در وبسایت معینیت سوادآموزی(" :)ldmoe.gov.afبخش نشرات و
اطالعات" قابل دسترس میباشند و همکاران سوادآموزی میتوانند موادآموزشی را از لینک
متذکره داونلود نمایند.
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