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 :ولسوالی معلومات در مورد

 ولسوالینام الف:  بلچراغ 

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکور تعداد  15

 اناث مکاتبتعداد  10

 ب مختلطتعداد مکات 0

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب .ج

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا 9

 تعداد مکاتب متوسطه  10

 لیسهتعداد مکاتب  6

 در ولسوالی جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

 تعداد شاگردان ذکور 4912

 شاگردان اناثتعداد  4063

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمی. تعداد مجموع شاگردان ه

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  1409

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان 884

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 12

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  52

 ز. وضعیت امنیتی 

 ولسوالی شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 یل مسدود شدن مکاتب دل 0

 معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شدهوضعیت  0

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد  0
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 خالصه اجراأت

 دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن .1

 توزیع گردیده است که با  بلچراغ ولسوالی در  1398جلد کتاب درسی کتاب رهنمای معلم در سال  16332 به تعداد

 است. مرفوع گردیده  ی و رهنمای معلمع آن، تا حدی چالش کمبود کتب درستوزی

  تن معلمان، سرمعلمان و اعضای نظارت سیمینار در مورد استفاده از مواد آموزشی جدید  13در بخش آموزش به تعداد 

را  ترموزشی جدید زمینه تدریس بهگیری استفاده از مواد آفرا گرفته اند. فرا بلچراغ ولسوالی در  1398طی سال  را

 سهولت بخشیده و نیز برداشت های آموزشی برای شاگران را افزایش میدهند. 

 دست آوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوزان         .2

 ولسوالی در  1398اناث میباشند، طی سال  تن 567تن آن ذکور و  892تن جدید الشمول که  1459 جمعاً به تعداد

. با جذب شاگردان جدید زمینه تعلیم و تربیه برای . شاگردان که به مکاتب جذب شدند در صنف اول جذب شدندبلچراغ 

 شاگردان در این ولسوالی فراهم گردیده است

  ( باب مکتب در این ولسوالی اعمار گردیده است. با اعمار مکاتب متذکره فضای مصؤن برای 6)تعداد  1398درجریان سال

 شاگردان به منظور تعلیم و تربیه فراهم گردیده است

 شفافدست آوردهای کلیدی در عرصه مدیریت موثر، پاسخگو و  .3

  چالش های  نظارت شده است. در جریان نظارت مشکالت و 1398در سال  بلچراغ ولسوالی باب مکتب  25به تعداد

بعضی مشکالت به صورت  گزارش به مرکز و مراجع مربوطه انتقال داده شده است. 12و در  مکاتب شناسائی شده است

نظارت انتقال داده شده است. والیت فاریاب که قابلیت حل نبوده به مقامات ریاست معارف  از آنانو تعداد آنی حل شده 

تعلیمی نقش مهم در عرصه مدیریت موثر پاسخگو و شفاف دارد. نظارت تعلیمی باعث شده است که کیفیت تدریس در 

 بهبود یابد.  بلچراغ ولسوالی 

  ایشان کمبودی معلم تا در این ولسوالی استخدام شده که با استخدام  1398اناث در سال  8معلم به شمول  18به تعداد

 حدی مرفوع گردیده است.

 داشته اند. حاضری نقش مهم در پروسه تدریس و تطبیق حاضری  %100 1398در سال مالی  بلچراغ ولسوالی  معلمان

بهبود یادگیری و بستر مناسب حاضری کامل معلمان باعث بهبود روند تدریس شده پالن درسی معلمان داشته است. 

 اخته استشاگردان مساعد س

  1به تعداد ( باب پالن بهبود مکاتبSIP ) تهیه شده است. این پالن نقش موثر  1398در سال مالی  بلچراغ در ولسوالی

 در نیازسنجی معلمان، تعمیر و البرتوار داشته است. 

  برای تعلیم ایجاد  برنامه آگاهی عامه در این ولسوالی برگزار شده است و تاثیرات مثب در بهبود ذهنیت مردم 2به تعداد

 شده و شاگردان بیشتر در مکاتب جذب گردیده است.
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 و اقراء معارف پالن استراتژیک سوم های عرصه پیشرفت ها و دستآوردها به اساس

 کیفیت و مرتبط بودن

شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک هدف کلی:

شهروند سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه 

 و بین المللی مجهز می نماید.  اجتماعی آماده ساخته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای داخلی 

 کیفیت و مرتبط بودن  عرصهدر  و پیشرفت ها راشاخص های پالن شده :1 جدول

 شماره ها شاخص هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت

71% 

 
16.332 55440 

برای  ریاست معارفطرف ازکه و  درسی تعداد کتب

 شده استتوزیع  ولسوالی

1 

71% 
16.332 55440 

تعداد کتب درسی و رهنمایمعلم که از طرف 

 ولسوالی به مکاتب توزیع شده است.

2 

 

35% 

 

15 

 

23 

تعداد معلمان/سرمعلمان و نظارتچیان آموزش 

 جدید مواد آموزشیدیده در مورد استفاده از 

3 

 

0 
13 13 

تعداد معلمان که از آموزش دانش مضمونی 

(TTC).در مراکز تربیهمعلم مستفید شده اند 

4 

0 

 

0  

20 

در محتویات  تدویر شده تعداد تریننگ های

 مضمون

5 

0 

 
0 

 

0 

تعداد مدیران مکاتب که در مورد حمایت و 

 رهنمایی معلمان،آموزش دیده اند.

6 

0 

 

 

25 

 

25 

تعداد بازدید هایانجام شده سطح مکتب برای 

 حمایت معلمان

7 

 

0 

 

0 

 

0 

تعداد معلمان موجود درمکاتب که فرصت های 

رهنمای وارتقای ظرفیت برای شان فراهم  

 گردیده )آزمایشی در مکتب(

8 

 

0 

 

 

0 

 

0 

تعدادمدیران/ادارهچیانمکاتبکهدر ترینینگ 

 آموزش دیده اند.( SMT)مدیریت مکتب

9 

 

0 

 

4 

 

4 

که آموزش تدریس  6الی  3تعداد معلمان صنوف 

 را در خوانش، نوشتن و حساب کردن فرا گرفتند.

10 
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 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 :مشکالت

  فیصد در توزیع کتب درسی انحراف وجود دارد، انحراف موجود روی  71 بلچراغبه اساس پالن عملیاتی در ولسوالی

 دسترسی اطفال به کتب تاثیرات منفی داشته و نیز کیفیت درس را متضرر می نمایند.

  فاصله طوالنی داشته و راه موصالتی نیز غیراسفالت والیت فاریاب والیت از مرکز  بلچراغ آمریت معارف ولسوالی

 بلچراغ به ولسوالی والیت فاریاب به زمان بیشتر از ریاست معارف توسط موتر میباشد. کتب درسی و سایر تجهیزات 

 تانسپورتیشن یک چالش میباشد.و  انتقال میکند

  نگرفته استمدیران مکاتب به دلیل نبود بودجه آموزش های الزم را 

 فرصت های رهنمای و ارتقای ظرفیت برای معلمان در مکاتب به دلیل نبود بودجه فراهم نشده است 

 

 معارف ریاستبه پیشنهادات

 ؛به موقع کتب درسی و رهنمای معلم انتقال 

 پرداخت به موقع پول کرایه کتب درسی به متعمد 

 گردد. عیشاگردان توز یبرا دیسال جد یبرا یولسوال نیبه قدر ضرورت ا یشود تا کتب درس یم شنهادپی 

 برگزار گردد یولسوال نیمکاتب در ا رانیکارمندان و معلمان و مد یضرورت برا یبر مبن یآموزش یبرنامه ها 

 معارف وزارت بهپیشنهادات 

  توزیع کتب درسی به اساس ضرورت ولسوالی پلچراغ و در زمان  مناسب تا اینکه به فاصله 

 . توزیع کتب درسی به اساس ضرورت هر والیت 

  توزیع و برنامه ریزی برنامه های آموزشی بر مبنی ضرورت هر ولسوالی 

  مضمونیدر نظر گرفتن برنامه های آموزشی در معلمان در محتویات مضمون و دانش 

 

 دسترسی متوازن

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و  هدف کلی:

 ن بخصوص زنان و دخترانبزرگساال

 دسترسی متوازن عرصهدر را آنها شرفت یشاخص های پالن شده و میزان پ :3جدول 

 شماره شاخص ها هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور (750)  892 0

 2 تعداد جدید الشموالن اناث (550)  567 0

 3 سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 1 0 100%

 4 سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت 1 0 100%
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 5 سیس مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 6 تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده (12)  6 50%

 7 تعداد صنوف اضافه که جدیداً اعمار شده است.  0 0 0

 8 تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

 9 دیوارهای احاطه آن اعمار شده تعداد مکاتب که 5 1 80%

 10 درمکاتب  تعداد چاه های آب حفر شده (6)  3 50%

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

 12 بدست آورده است.کمکی  تعداد مکاتب که وجوه 40 25 38%

 13 تعداد صنوف ذکور آموزش تسریعی تاسیس شده  0 0 0

 14 تعداد صنوف اناث آموزش تسریعی تاسیس شده 0 0 0

 15 تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آموزش تسریعی شامل شده 0 0 0

 16 تعداد شاگردان اناث که در صنوف آموزش تسریعی شامل شده  0 0 0

 17 تعداد صنوف آموزش محلی  تاسیس شده )ذکور( 0 0 0

 18 تعداد صنوف آموزش محلی  تاسیس شده )اناث( 0 0 0

 19 تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آموزش محلی شامل شده  0 0 0

 20 هتعداد شاگردان اناث که در صنوف آموزش محلی شامل شد 0 0 0

 21 محلی آموزش تعداد معلمان ذکور استخدام شده در صنوف  0 0 0

 22 محلی  آموزش صنوف دراستخدام شده  اناث تعداد معلمان 0 0 0

 23 شده داده انتقال اصلی مکاتب به که محلی آموزش صنوف عدادت 0 0 0

0 0 0 
محلی که به مکاتب  آموزش صنوفذکورو اناث  شاگردانتعداد

 اصلی انتقال داده شده است

24 

 پیشنهادات و مشکالت–4جدول

 پیشنهادات و مشکالت :

 لتاسیس بست سفید معلمین داده نشده استباید برای ایجاد مکاتب جدیدا 

 درسال جاری مکاتب از اعمار باز مانده و نیز صنوف اضافی جدید، دیوار احاطه، تشناب ها اعمار نگردیده است 

 در سال جاری صنوف آموزش محلی و تسریعی در این ولسوالی به دلیل نبود بودجه تاسیس نشده است 

 

 ریاست معارف بهپیشنهادات 

 در نظر گرفته شود یولسوال نیمکاتب اناث در ا جادیا یبرا شتریب یشود تا بست ها یم شنهادیپ 

  پالن اعمار سال جدید در نظر گرفته شوداعمار مکاتب جدید و صنوف اضافی جدید،  و دیوار احاطه در 
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 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

 آگاهی عامه در هماهنگی وزارت حج و اوقاف صورت گیرد تا موانع فرهنگی که سد راه دختران وجود  بیشتر برنامه

 خصوص شاگردان اناث افزایش یابد؛ دارد، برداشته شود و نرخ جذب شاگردان به

 برای ایجاد مکاتب جدید التاسیس؛  ها تخصیص بست 

  در پالن عملیاتی سال های بعد فعالیت های اعمار صنوف جدید اضافه، ترمیم و بازسازی مکاتب و اعمار دیوار احاطه

 شود تا در این فعالیت ها پیشرفت صورت گیرد. ده گنجان

  میتوانند مشکالت عدم دسترسی شاگردان ایجادصنوف محلی و تسریعی از جمله ضروریات برای این ولسوالی بوده و

 به تعلیم و تربیه را در این ولسوالی مرفوع نمایند.

 

 

 مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و متوازن بطور : هدف کلی

 شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر 

 پاسخگوشفاف و  مؤثر، مدیریت عرصهشرفت شاخص ها در ی: شاخص های پالن شده و میزان پ5-جدول

 شماره شاخص ها هدف ساالنه پیشرفت ها تفاوت

 1 شدهتعداد مکاتب که نظارت  (25)  25 0

 2 استایه شده رترتیب و اکه  تعداد گزارش های نظارتی 15 12 20%

 

67% 

 

2 
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همجوار مکاتب یا  مکاتب مربوطه ودر تعداد معلمان که 

 شده اند.توظیف  دوباره

3 

 4 یمضمون تخصصتوظیف شده به اساس دوباره تعداد معلمان  0 0 0

 5 تعداد معلمان ذکور که جدیداً استخدام شده اند ( 8)   (10) 0

 6 تعداد معلمان اناث که جدیداً استخدام شده اند. ( 18) 8 56%

 7 حاضری معلمانفیصدی  100% 98% 2%

 8 جدیدالتأسیس اداری مکاتب تعداد شوراهای (4) 0 %100

 9 (SIP بهبود مکاتب ) تهیه شدۀ تعداد پالن های 3 1 67%

 10 مکاتب   شوراهایآموزش دیده نظارت عضایتعداد ا 0 0 0

شوراها، مساجد،  از طریقتعداد برنامه های آگاهی عامه که  3 2 33%

 .جلسات عمومی  و قریه ها برگزار شده است

11 

 :: مشکالت و پیشنهادات6جدول
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 :مشکالت

  نشده استغرض ایجاد مکاتب جدیدالتاسیس بست سفید معلم داده 

  ه دلیل نبود بست ها و بودجه در سال مالی تن ب 10تن معلم اناث که مطابق به پالن عملیاتی جذب میشد،  18از میان

 جذب نشدند.  1398

 به دلیل نبود بست معلمان بسیار کم استخدام شده است 

 

 سایر مشکالت: 

 ده نشده بود و اجراآت نیز در گنجان 1398الن عملیاتی سال مالی در پ به اساس تخصص مضمونیدوباره معلمان  توظیف

 این بخش صورت نگرفت

 ده نشده بود و اجراآت نیز در این گنجان 1398الن عملیاتی سال مالی دوباره معلمان به مکاتب همجوار در پ توظیف

 بخش صورت نگرفت

  غیرحاضری داشته اند. آنان وقتی که برای دریافت  %2مالی در جریان سال  بلچراغ معلمان آمریت معارف ولسوالی

 میایند، اکثراً به دروس خویش حاضر شده نمیتوانند. والیت فاریاب معاش شان به مرکز 

 معارف ریاست بهپیشنهادات 

 بر اساس تخصص مضمونی و رشتهمسلکی دام معلمان تخاس  

 .تمام نیازمندی مکاتب به اسرع وقت بریاست پیشنهاد می گردد 

 وزارت معارف بهپیشنهادات 

  اقدام کند تا معلمان برای  بلچراغ ولسوالی از وزارت معارف تقاضا میشود که برای ایجاد شعبه کابل بانک در مرکز

 نداشته باشند.راوالیت فاریاب مرکز دریافت معاش شان، نیاز به رفتن به 

  استخدام معلمین مسلکی برای مکاتب آمریت معارف بلچراغ 

 


