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 تدریس و ارزیابی سوادآموزی خانوادگی در حاالت اضطراررهنمود 

ترتیب گردیده تا با استفاده از آن  بتوانند   آموزش سواداین رهنمود برای استفاده افراد عالقمند به  

های خویش را از طریق تلویزیون و یا به کمک یکتن از اعضای باسواد خانواده خویش به درس

 پیش ببرند. 

ر ضرورت است که اعضای خانواده و سوادآموزان مراحل ذیل را گام به گام برای پیشبرد این کا

 عملی کنند: 

 

 سوادآموزی از طریق تلویزیون:  -الف

خود سوادآموز یا یکتن از اعضای خانواده اش به مدیریت سوادآموزی مراجعه نموده،  .1

های سوادآموزی، قرطاسیه و تقسیم اوقات نشراتی( ضمن ثبت نام، بسته آموزشی)کتاب 

 نماید. را دریافت می

همزمان با ثبت نام، سوادآموز/ اعضای خانواده وی شماره تماس یکتن از معلمان و  .2

نماید تا در صورت ضرورت به برنامه سوادآموزی را دریافت می اعضای نظارت

 رهنمایی، با وی تماس بگیرد. 

 مطابق به تقسیم اوقات نشراتی تعیین شده پای تلویزیون نشسته و درس را دنبال کند. .3

 گیرد.های جریان آموزش فعاالنه سهم میسوادآموز در ارزیابی .4

لویزیون( تمرینات و کارخانگی خود را انجام )در ت سوادآموز مطابق به راهنمایی معلم .5

 دهد.می

تیلفونی که در زیرنویس تلویزیون   تواند با شمارهدر صورت بروز مشکالت، سوادآموز می .6

 های مسوولین سوادآموزی ولسوالی تماس بگیرند. درج گردیده و یا شماره
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 سوادآموزی به کمک اعضای خانواده:  -ب

خود سوادآموز یا یکتن از اعضای خانواده اش به مدیریت سوادآموزی مراجعه نموده،  .1

 نماید. های سوادآموزی و قرطاسیه( را دریافت می)کتاب ضمن ثبت نام، بسته آموزشی

ه را به عهده سواد خانوادیک تن از افراد با سواد خانواده مسوولیت تدریس به اعضای بی .2

دقیقه را برای تدریس و تمرین با سوادآموز موردنظر  45گرفته و حداقل، روزانه 

 دهد. اختصاص می

 

 ج. حمایت و ارزیابی سوادآموزان: 

)مطابق به رهنمای  در ختم درس روزانه، شخص راهنما/ معلم، ضمن ارزیابی درس .1

 سپارد.  کتاب( برای سوادآموز وظیفه خانگی می

دقیقه( درس روز قبلی، کارخانگی  2-1) درس جدید، ضمن ارزیابی مختصر در شروع .2

 سوادآموز را چک نموده و اشتباهات وی را اصالح نماید. 

سوادآموزان در ختم دوره آموزشی، به مدیریت  سوادآموزی مراجعه نموده ضمن سپری  .3

کردن ارزیابی نهایی و تصدیق فراغت، سند معادل صنف سوم تعلیمات عمومی را 

تواند منحیث نماید. در صورت پوره نکردن معیارهای ارزیابی، وی میدریافت می

 سوادآموز تکراری به آموزش خود ادامه دهد. 
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