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معلومات در موردولسوالی
نام ولسوالی

محمدآغه

الف .تعداد مکاتب تعلیمات عمومی به اساس جنسیت در ولسوالی
تعداد مکاتب ذکور

40

تعداد مکاتب اناث

۲1

تعداد مکاتب مختلط

۲

ب.تعداد مکاتب تعلیمات عمومی به اساس دوره در ولسوالی
تعداد مکاتب ابتدائیه

۲6

تعداد مکاتب متوسطه

16

تعداد مکاتب لیسه

۲1

ج .تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس جندر در ولسوالی
تعداد شاگردان ذکور

۲0,958

تعداد شاگردان اناث

9,04۲

د .تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیت
تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور

۳,4۳۳

تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث

۲,165

ذ .معلومات جغرافیائی
تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی

18

تعداد قریه های دور از ولسوالی

۲06

وضعیت امنیتی در ولسوالی
تعداد مکاتب مسدود شده در ولسوالی

1

دالیل مسدود شدن مکاتب

به علت نا امنی

وضعیت معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده

معلمین آن به مکاتب دیگر خدمتی توظیف گردیده است

تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد
18
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خالصه اجراأت
 .1دست آوردهای کلیدی درعرصه کیفیت و مرتبط بودن:


در جریان سال مالی ,1۳98به تعداد  49,۲16جلد کتاب درسی در مکاتب مربوطه آمریت معارف ولسوالی محمد آغه توزیع
گردیده است  .روند توزیع کتب درسی ,دسترسی ( )14,000تن شاگرد دوره های ابتدائیه و متوسطه را به کتب درسی تسهیل
نموده است.



برای  6۳تن معلمان موجود در مکاتب که فرصت های آموزشی و ارتقای ظرفیت برای شان فراهم گردیدهء که پس از سپری
نمودن این برنامه معلمین مهارت های الزم را کسب نموده اند.



در جریان سال  1۳98به تعداد  67بازدید از سطح مکاتب برای حمایت معلمان در ولسوالی محمدآغه صورت گرفته که به اثر
آن مشکالت معلمین مشخص گردیده و بخاطر حل مشکالت معلمین اقدامات الزم صورت گرفته است

.۲دست آوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن:


در جریان سال 1۳98به تعداد  4,57۲تن شاگرد به شمول  ۲,11۲تن اناث در صنوف اول مکاتب تعلیمات عمومی این ولسوالی
جدیداً جذب گردیده اند ,با جذب شاگردان مذکور از یک سو زمینه دسترسی به اطفال سن مکتب فراهم گردیده و از جانب
دیگر تعداد مجموع شاگردان و شاگردان این برنامه به  ۳0,000تن بشمول  9,04۲اناث افزایش یافته است.



در جریان سال  1۳98بتعدا  ۲57باب تشناب در مکاتب اعمار گردیده که به اعمار این تشناب ها سهولت برای شاگردان
بالخصوص شاگردان اناث محیا گردیده.

 به تعداد19صنوف اضافی جدیدا اعمار گردیدهکه به اعمار آن مشکل کمبود صنوف تا حدی حل گردیده همچنان
محیط بهتر درسی برای شاگردان محیا گردیده.


درجریان سال 1۳98بتعداد  ۲باب مکتب دوباره ترمیم و  1باب مکتب اعمار گردید که به ترمیم واعمار این مکاتب زمینه و
دسترسی بهتری تدریس برای شاگردان این مکاتب محیا گردید.
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 .3دست آوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر ،شفاف و پاسخگو:



در سال مالی  ,1۳98از  6۳باب مکتب تعلیمات عمومی توسط اعضای نظارت تعلیمی نظارت الیحوی انجام یافته و به اساس
آن 16گزارش نظارتی ترتیب و جهت بهبود و اصالح امور اداری و تدریسی مکاتب به مسؤلین مربوطه ارایه گردیده است.به اثر
نظارت های ایجاد شده مشکالت تخنیکی تدریس و اداره در مکاتب مشخص و نیز رهنمایی های الزم جهت حل مشکالت صورت
گرفته استهمچنان نظارت تعلیمی در تطبیق نصاب تعلیمی و کیفیت تدریس نقش فعال و مؤثر را ایفا نموده است.



در جریان سال  1۳98 6تن معلم جدیدآ استخدام گردید که از جمله  ۲تن آن ملمین ذکور میباشد با استخدام این تعداد
معلمین مشکالت کمبود معلمین تا حدی مرفوع گردید.



فیصدی حاضری معلمان به  %95میرسد %5 ,غیر حاضری معلمین به نسبت نبود نمایندگی کابل بانکدر ولسوالی محمد آغه
جهت اخذ معاشات و مشکالت امنیتی صورت گرفته است.

][3

پیشرفت ها و دستآوردها به اساسعرصه های پالن استراتژیک سوم
 .1کیفیت و مرتبط بودن
هدف کلی :شاگردان در همه سطوح دانش ،مهارت ها ،نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شهروند سالم،
رشید ،مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آماده ساخته و برای
اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای داخلی و بین المللی مجهز می نماید.

جدول :1شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد.
شماره

شاخص ها

هدف ساالنه

پیشرفت ها/

تفاوت

دستآوردها
تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از طرف
ریاست معارف برای ولسوالی توزیع شده است.

75,۲75

49,۲16

۳4.۲%

۲

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از طرف
ولسوالی به مکاتب توزیع شده است.

75,۲75

75,۲75

۳4.۲%

۳

تعداد معلمان /سرمعلمان و نظارت چیان آموزش
دیده در مورد استفاده از مواد آموزشی جدید

۲

۳

-

4

تعداد معلمان که از آموزش دانش مضمونی در
مراکز تربیه معلم مستفید شده اند.

55

-

100%

5

تعداد تریننگ های تدویر شده در محتویات
مضمون

۲9

-

100%

6

تعداد مدیران مکاتب که در مورد حمایت و
رهنمایی معلمان ,آموزش دیده اند.

11

-

100%

7

تعداد بازدید های انجام شده سطح مکتب برای
حمایت معلمان

67

8

1

67

تعداد معلمان موجود درمکاتب که فرصت های
رهنمایی وارتقای ظرفیت برای شان فراهم
گردیده (آزمایشی در مکتب)

-

6۳

-

9

تعداد مدیران/اداره چیان مکاتب که در ترینینگ
مدیریت مکتب) آموزش دیده اند.

-

-

-

01

تعداد معلمان صنوف  ۳الی  6که آموزش
تدریس را در خوانش ,نوشتن و حساب کردن فرا
گرفتند.

55
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-

100%

جدول  ۲مشکالت و پیشنهادات
مشکالت:


از جمله  74,8۳5جلد کتاب درسی پالن شده ۲5,619 ,جلد کتاب درسی به علت عدم مواصلت کتب درسی از ریاست معارف
توزیع نگردیده.
 .1نبود بودجه برای تعداد مدیران و پرسونل مکاتب که در برنامه های آموزشی مدیریت مکتب اس ایم تی ()SMTاشتراک
مینماید.
 .۲نبود بودجه برای تعداد مدیران و پرسونل مکاتب که در برنامه های آموزشی مدیریت مکتب ()SMTاشتراک نموده
اند
.۳
.4
.5
.6
.7

نبود بودجه برای تطبیق برنامه تعداد معلمان که در برنامه ارتقاء ظرفیت) (TTCآموزش مضمونی دیده اند.
نبود بودجه برای تطبیق برنامه تعداد برنامه های آموزشی تدویر شده در محتویات مضمون.
نبود بودجه برای برنامه تعداد مدیران مکاتب که برای حمایت و رهنمایی معلمان ,برنامه های آموزشی را سپری نموده
اند.
نبود بودجه برای تدویر برنامه های آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت معلمین سواد آموزی.
نبود بودجه برای تطبیق برنامه تعداد معلمان بین صنوف  ۳الی  6که دروس رهنمایی تدریس را در بخش های خواندن,
نوشتن و حساب/ریاضی آموزش دیده اند.

پیشنهادات به ریاست معارف
.۲
.۳
.4
.5

پ یشنهاد میگردد تا تشکیل مکاتب تعلیمات عمومی طبق الیحه تشکیل مکاتب ترتیب گردد تا کیفیت پروسه تدریس
ارتقاء یابد تا مشکالت مکاتب از ناحیه کمبود معلم مرفوع گردد.
پیشنهاد میگردد که کتب درسی را مطابق نیازمندی شاگردان به اسرع وقت در دسترس قرار گیرد.
پیشنهاد میگردد تا مکاتب تخریب شده دوباره ترمیم گردد.
پیشنهاد میگردد تا بودجه الزم را برای تدویر برنامه های آموزشی در نظر گیرد.

پیشنهادات بهوزارت معارف:
 .1برای تقویت سویه اداری و مدیریتی مدیران و پرسونل مکاتب که مهم میباشد پیشنهاد میگردد تا بودجه برای تعداد
مدیران و پرسونل مکاتب که در برنامه های آموزشی مدیریت مکتب اس ایم تی ()SMTاشتراک مینماید در پالن
بودجوی سال  1400در نظر گرفته شود.
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 .۲برای انکشاف مهارت های معلمین که ضرورت مبرم به آن دیده میشود پیشنهاد میگردد تا بودجهبرای تطبیق برنامه
تعداد معلمان که در برنامه ارتقاء ظرفیت) (TTCتی تی سی آموزش مضمونی دیده اند در پالن بودجوی سال 1400
در نظر گرفته شود.
 .۳به اساس نیازمندی که در این ولسوالی وجود دارد پیشنهاد میگردد تا اطاق های اضافی درسی برای مکاتب اعمار گردد.
 .4پیشنهاد میگردد تا بودجهبرای تطبیق برنامه تعداد برنامه های آموزشی تدویر شده در محتویات مضمون در پالن
بودجوی سال  1400در نظر گرفته شود.
 .5پیشنهاد میگردد تا بودجهبرای تطبیق برنامه تعداد مدیران مکاتب که برای حمایت و رهنمایی معلمان ,برنامه های
آموزشی را سپری نموده اند در پالن بودجوی سال  1400در نظر گرفته شود.
 .6پیشنهاد میگردد تا بودجهبرای تطبیق برنامه تعداد مدیران مکاتب که برای حمایت و رهنمایی معلمان ,برنامه های
آموزشی را سپری نموده اند در پالن بودجوی سال  1400در نظر گرفته شود.
 .7پیشنهاد میگردد تا بودجهبرای تطبیق تدویر برنامه های آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت معلمین سواد آموزی در پالن
بودجوی سال  1400در نظر گرفته شود..
 .8پیشنهاد میگرددکه بمنظور دسترسی متوازن در پروسه چاپ کتب درسی تمام مضامین به گونه متوازن چاپ گردد.
 .9پیشنهاد میگردد که کتب رهنما معلمین به شکل متوازن چاپ و در اسرع وقت به دسترس قرار گیرد.
 .10بمنظور تطبیق هر چه بیشتر نصاب تعلیمی پیشنهاد میگردد که کتب درسی به معارف والیت لوگر مطابق نیازمندی و
به اسرع وقت انتقال یابد.
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-۲دسترسی متوازن
هدف کلی:افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط ،مصئون و باکیفیت برای اطفال ،جوانان و بزرگساالن
بخصوص زنان و دختران در کشور

جدول :3خالصۀشاخص های پالن شده و میزان پشرفت این شاخص ها در عرصه دسترسی متوازن می باشد.

شماره

شاخص ها

هدف ساالنه

پیشرفت ها/

تفاوت

دستآوردها
 1تعداد جدید الشموالن ذکور

۳861

۲460

۳6.۲%

 ۲تعداد جدید الشموالن اناث

۲198

۲11۲

۳.9%

 3تعداد مکاتب جدید التاسیس ذکور

-

-

-

 4تعداد مکاتب جدید التاسیس اناث

-

-

-

 5تعداد مکاتب جدید التاسیس مختلط

15

1

9۳.۳%

 6تعداد مکاتب که جدیداً اعمار گردیده است
تعداد صنوف اضافه که جدیدآ اعمار
7
گردیده است

74

74.۳%

19

 8تعداد مکاتب ترمیم شده

۲

۲

-

تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه آن اعمار
9
شده است.

-

-

-

۲57

۲57

-

تعداد مکاتب که وجوه کمکی بدست آورده
1۲
است

6

-

100%

تعداد صنوف آموزش تسریعی تاسیس
13
شده (ذکور)

10

-

100%

تعداد صنوف آموزش تسریعی تاسیس
14
شده (اناث)

-

-

-

تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آموزش
15
تسریعی شامل شده اند.

-

-

-

تعداد شاگردان اناث که در صنوف آموزش
16
تسریعی شامل شده اند

-

-

-

تعداد صنوف آموزش محلی تاسیس شده
17
( ذکور)

-

-

-

تعداد صنوف آموزش محلی تاسیس شده
18
(اناث)

-

-

-

 10تعداد چاه های آب حفر شده در مکاتب
 11تعداد تشناب های اعمار شده در مکاتب
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تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آموزش
19
محلی شامل شده اند.

-

-

-

تعداد شاگردان اناث که در صنوف آموزش
۲0
محلی شامل شده اند

-

-

-

تعداد معلمان ذکور استخدام شده در
۲1
صنوف آموزش محلی

-

-

-

تعداد معلمان اناث استخدام شده در
۲۲
صنوف آموزش محلی

-

-

-

تعداد صنوف آموزش محلی که به مکاتب
۲۳
اصلی انتقال داده شده است.
تعداد شاگردان ذکور و اناث که از صنوف
 ۲4آموزش محلی به مکاتب اصلی انتقال داده
شده است.

-

-

-

جدول–4مشکالت -پیشنهادات
مشکالت
 .1نسبت کمبود تخصیص بودجوی وجوه کمکی در این ولسوالی توزیع نگردیده است.
سایر مشکالت:
 .1به نسبت نبود تشکیل الزم مکاتب جدید تأسیس نگردید.
 .۲به نسبت نبود بودجه مکاتب از ا عمار ,ترمیم و اعمار دیوار احاطه باز مانده همچنانبرای اعمار مبرز ها و حفر چاه آب
آشامیدنی بودجه کافی موجود نمیباشد.
 .۳اکثر مکاتب در این ولسوالی به کمبود میز و چوکی روبرو میباشد.
 .4نبود بودجه برای صنوف آموزش محلی سی بی ای(.)CBE
 .5نبود بودجه برای تطبیق برنامه صنوف آموزش تسریعی أ ال سی ( )ALCتاسیس شدهذکور و اناث.
 .6نبود بودجه برای شاگردانکه در صنوف آموزش تسریعیشامل شوند.
 .7نبود بودجه برای شاگردانکه در صنوف آموزش محلی شامل شوند.
 .8نبود بودجه برای معلماناستخدام شده برای صنوف محلی.
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پیشنهادات به ریاست معارف والیت:
 .1پیشنهاد میگردد تا تخصیص بوجودی بمنظور توزیع وجوه کمکی به مکاتب ,اعمار و ترمیم مکاتب ,اعمار دیوار احاطه و
حفر چاه آب آشامیدنی در نظر گرفته شود.
 .۲پیشنهاد میگردد تا تشکیل الزم برای تأسیس مکاتب جدید منظور گردد.

پیشنهادات به وزارت معارف:
 .1پیشنهاد میگردد تابرنامه های که مکاتب را حمایت میکند مثل پرداخت وجوه مالی به مکاتب تمامی ولسوالی ها به
شکل متوازن عملی گردد.
 .۲پیشنهاد میگردد صنوف آموزش محلیسی بی ای( )CBEشامل پالن بودجوی سال  1400گردد.
 .۳پیشنهاد میگردد صنوف آموزش تسریعی ( )ALCتاسیس شده شامل پالن بودجوی سال  1400گردد.
 .4پیشنهاد میگردد بودجه برای شاگردان که در صنوف آموزش تسریعی شامل می شوند در پالن بودجوی سال 1400
در نظر گرفته شود.
 .5پیشنهاد میگردد تا بودجه برای شاگردان که در صنوف آموزش محلی شامل می شوند در پالن بودجوی سال 1400
در نظر گرفته شود.
 .6پیشنهاد میگردد تا بودجه برای معلماناستخدام شده برای صنوف محلی در نظر گرفته شود.
.7

پیشنهاد میگردد تا بودجه برای مکاتب که در این ولسوالی به کمبود میز و چوکی روبرو میباشد پالن بودجوی سال
 1400در نظر گرفته.
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-3مدیریت شفاف و موثر
هدف کلی :انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر ،شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و متوازن بطور
شفاف ،مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.

جدول :5-نشان دهنده خالصه از شاخص های پالن شده و میزان پشرفت این شاخص ها در عرصه مدیریت شفاف و موثر می
باشد.
شماره

شاخص ها

هدف ساالنه

پیشرفت ها/

تفاوت

دستآوردها
1

تعداد مکاتب که نظارت گردیده است.

6۳

6۳

-

۲

تعداد گزارش های نظارتی که ترتیب و ارایه
شده است.

1۲

16

-

3

تعداد معلمان که در مکاتب مربوطه یا
مکاتب همجوار توظیف یا طور خدمتی
معرفی شده اند.

5

۳

-

4

تعداد معلمان مسلکی توظیف شده به اساس
مضمون

1

-

-

5

تعداد معلمان ذکور که جدیداًاستخدام شده
است

1

10

-

6

تعداد معلمان اناث که جدیداًاستخدام شده
است.

1

۲

-

7

فیصدی حاضری معلمان

100%

95%

5%

8

تعداد شوراهای اداری جدید التأسیس در
مکاتب

-

-

-

9

تعداد پالن های بهبود مکاتب () SIP

-

-

-

10

تعداد اعضای آموزش دیده شوراهای
مکاتب

-

-

-

11

تعداد برنامه های آگاهی عامه که از طریق
شوراها ,مساجد ,جلسات عمومی و قریه ها
برگزار شده است.

-

.
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-

-

جدول :6مشکالت و پیشنهادات.
مشکالت:
 .1نبود نماینده گی بانک در ولسوالی محمد آغه باعث غیر حاضری استادان گردیده که این یک چالش میباشد.
سایر مشکالت:
.1
.۲
.۳
.4

نبود بودجه باعث شد تا آموزش اعضای شورا های مکاتب صورت نگرفته و پالن های بهبود مکاتب نیز توسط این اعضا
تهیه نگردید.
نبود معلمین مسلکی سبب شد تا معلمین به اساس رشته و مسلک توظیف نگردند.
نبود سهمیه در پالن عملیاتی برای پالن های بهبود مکاتب اس آی پی (.) SIP
نبود سهمیه در پالن عملیاتی برایتعداد اعضای آموزش دیده شورا های مکاتب .

پیشنهادات به ریاست معارف:
 .1پیشنهاد میگردد تا بودجه الزم در بخش ارتقای ظرفیت اعضای شورای ها در نظر گرفته شود.
 .۲پیشنهاد میگردد که مقام محترم به اساس اصل مسلک و رشته ,معلمین ورزیده را استخدام نماید.
 .۳پیشنهاد میگردد تا محروقات زمستانی بزای مکاتب فراهم گردد.
پیشنهادات به وزارت معارف:
 .1پیشنهاد میگردد تا مقام محترم که میز و چوکی مورد ضرورت شاگردان مکاتب این ولسوالی را فراهم نماید.
 .۲پیشنهاد میگردد تا بودجه برای تعداد پالن های بهبود مکاتب اس ای پی ( ) SIPدر نظر گرفته شود.
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