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 (شولگرهآمریت معارف )معلومات در مورد 

 :  ولسوالیالف: نام   شولگره

 ولسوالیدر  جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

  :تعداد مکاتب ذکور   باب   15

 : مکاتب اناثتعداد   باب 10

 :  تعداد مکاتب مختلط  باب ۲4

 ولسوالی در  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا  باب5

 : تعداد مکاتب متوسطه   باب ۲۲

  :تعداد مکاتب لیسه   باب ۲۲

 ولسوالی   جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

  :  تعداد شاگردان ذکور تن  1۳074

 :تعداد شاگردان اناث تن 9517

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 :ذکورتعداد شاگردان غیر حاضر دایمی  تن  ۳87۳

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن  5۲00

 فیائیمعلومات جغرا. و

  تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی  50

 قریه های دور از ولسوالی تعداد   64

 ز. وضعیت امنیتی 
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 :  ولسوالی شولگره  شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 :دالیل مسدود شدن مکاتب  0

0  

 :وضعیت معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده 0

تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده   0

 :باشد

 

 : خالصه اجراأت

  کیفیت و مرتبط بودن : آوردهای کلیدی در عرصهدست  .1

  دریس برای شاگردان در غرض ت و رهنمای معلم جلد کتب درسی 45۳00بتعداد  1۳98درطی سال مالی

ب های توزیع شده درسی برای اهمچنان قابل ذکر است که کتتوزیع گردیده است. مکاتب ولسوالی شولگره 

ته و نتیجه مطلوب بدست آمده ی دانش نقش موثر و بسزای داششاگردان در بهبود کیفیت تدریس و ارتقا

 است.

  به تعداد یک مکتب مختلط جدیدا تاسیس شده است که زمینه برای تعلیم را برای شاگردان فراهم آورده

 است

  معلم شامل برنامه های ارتقای کیفیت در این ولسوالی گردیده است که  در بهبود  ۲5همچنان به تعداد

 تدریس به  معلمان متذکره کمک نموده و معلمان مورد حمایت قرار گرفته استکیفیت 

 : دستآوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن  .2

 و تن شاگردان ذکور 19۳6شاگردان جدیدالشمول  به شمول  تن ۳407تعداد ه ب 1۳98ر آغاز سال درسی د 

اناث در صنوف اول مکاتب جذب گردیده اند که با جذب شاگردان مذکور زمینهء  تن شاگردان 1471

 دسترسی مکتب برای اطفال سن مکتب فراهم گردیده و شاگردان از نعمت تعلیم و تربیه مستفد شده اند.

  مکتب جدیدا در این ولسوالی اعمار گردیده است که با اعمار مکاتب متذکره زمینه دسترسی به  5به تعداد

 تعلیم وتربیه در فضای مصؤن فراهم  گردیده است

  تن شاگردان اناث زمینه ۲10ایجاد گردیده است که برای  1۳98صنف تسریعی اناث در سال  7به تعداد

 تعلیم و تربیه مساعد گردیده است
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  5۲5تن به شمول  980تاسیش شده است که زمینه برای  1۳98صنف محلی در سال  ۲8برعالوه به تعدداد  

 گردان اناث در این صنوف مساعد گردیده است.شا

 :دستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو  .3

  بار (  ۳( باب مطابق الیحه )  49) از تمام مکاتب  1۳98با در نظرداشت پالن نظارتی در سال تعلیمی

ی ترتیب و به مسولین مربوطه ارائه گردیده است. نظارت صورت گرفته است که به اساس آن گزارش نظارت

 عال و بسزای را ایفا نموده است.نظارت تعلیمی در تطبیق نصاب تعلیمی نقش ف

  برنامه آگاهی عامه در این ولسوالی برگزار گردیده که باعث افزایش در جذب شاگردان گردیده  ۲به تعداد

 است

 پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت 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 کهه الزمهه یه  هدف کلی: 

شهروند سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در رونهد تهیمیر رفهاه 

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

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

پیشههههرفت ههههها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از  46000 45۳00 ۲%

ولسروالی طرف ریاست معارف بلخ بررای 

 شولگره توزیع شده است.

1 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از  46000 45۳00 ۲%

طرف ولسوالی شولگره به مکاتب توزیرع 

 شده است.

2 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و نظارت چیان  0 0 0

مرواد آموزش دیده در مرورد اسرتفاده از 

 جدید آموزشی

3 

 ۴ تعررداد معلمرران کرره از آمرروزش دانررش 0 0 0
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مضمونی در مراکز تربیه معلرم مسرتفید 

 شده اند.

تعررداد تریننرری هررای ترردویر شررده در  0 0 0

 محتویات مضمون

۵ 

تعررداد مرردیران مکاتررب کرره در مررورد  0 0 0

حمایررت و رهنمررایی معلمرران، آمرروزش 

 دیده اند.

۶ 

تعداد بازدیرد هرای انجرام شرده سرط   ۳ 1 0

 مکتب برای حمایت معلمان

7 

معلمرران موجررود درمکاتررب کرره تعررداد  0 ۲5 0

فرصت های رهنمایی  وارتقرای ررفیرت 

برای شان فراهم  گردیده )آزمایشری در 

 مکتب(

8 

تعداد مدیران/اداره چیان مکاتب کره در  0 0 0

آموزش دیرده ترینینی مدیریت مکتب( 

 اند.

9 

کرره  6الرری  ۳تعررداد معلمرران صررنوف  0 0 0

آموزش تدریس را در خوانش، نوشرتن و 

 حساب کردن فرا گرفتند. 
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 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت:

 نبود کتب درسی و رهنمای معلم به اندازه کافی در ولسوالی 

 عدم ارایه پروگرام های آموزشی برای مدیران، معلمان و اعضای نظارت 

 ریاست معارف والیت مربوطه: پیشنهادات به
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 توزیع کتب درسی به اندازه کافی 

  در نظر گرفتن بودجه برای بلند بردن کیفیت تدریس توسط ارایه کننده گان 

 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 در نظر گرفتن برای برگزاری برنامه های آموزشی پالن شده 

 توزیع کتب درسی مطابق به ضرورت به هر والیت 

 

 :دسترسی متوازن-۲
افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و  هدف کلی:

  بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

 

 شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت آنها را در عرصه دسترسی متوازن نشان می دهد. خالصۀ: 3جدول 

 شماره شاخص ها هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت/انحراف

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور 1500 19۳6 %۲9

 2 تعداد جدید الشموالن اناث 1500 1471 %1

 3 سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۴ سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ مختلطسیس أتعداد مکاتب جدید الت 0 1 0

 ۶ تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده ۳ 5 0

تعداد صنوف اضافه کره جدیرداً اعمرار  0 0 0

 شده است. 

7 

 8 تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارهرای احاطره آن  0  0 9 
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 اعمار شده است.

 10 درمکاتب  تعداد چاه های آب حفر شده 0 0 0

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

بدسرت کمکری  تعداد مکاتب که وجوه 0 0 0

 آورده است.

12 

تعداد صنوف ذکرور آمروزش تسرریعی  0 0 0

 تاسیس شده 

13 

تعداد صرنوف انراث آمروزش تسرریعی  0 7 0

 تاسیس شده

1۴ 

تعداد شراگردان ذکرور کره در صرنوف  0 0 0

 آموزش تسریعی شامل شده اند.

1۵ 

تعداد شراگردان انراث کره در صرنوف  0 ۲10 %100

 آموزش تسریعی شامل شده اند.

1۶ 

تعداد صنوف آموزش محلری  تاسریس  0 1۳ 0

 شده )ذکور(

17 

تعداد صنوف آموزش محلری  تاسریس  0 15 0

 شده )اناث(

18 

تعداد شراگردان ذکرور کره در صرنوف  0 455 0

 آموزش محلی شامل شده اند 

19 

کره در صرنوف  انراثتعداد شراگردان  0 5۲5 0

 آموزش محلی شامل شده اند.

۲0 

تعداد معلمان ذکور استخدام شرده در  0 1۳ 0

 محلی آموزش صنوف 

21 

 دراسرتخدام شرده  اناث تعداد معلمان 0 7 0

 محلی  آموزش صنوف

22 

تعداد صرنوف آمروزش محلری کره بره  0 4 0 23 
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 مکاتب اصلی انتقال داده شده است

 صرنوف ذکرور و انراث شراگردان تعداد 0 ۳50 0

محلری کره بره مکاترب اصرلی  آموزش

 .انتقال داده شده است

2۴ 

 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 مشکالت:

 نبود بودجه برای اعمار مکاتب 

 نبود بودجه برای اعمار صنوف برای مکاتب 

 نبود بودجه برای اعمار دیوار احاطه و تشناب ها 

  وجوه کمکینبود بودجه برای پرداخت 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 هماهنگی به منظور اخذ بودجه برای اعمار مکاتب و ملحقات مکاتب 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 پیشهاد می شود تا بودجه مورد نظر برای اعمار مکاتب در نظر بگیرد 

 تنظیم بودجه و وجوه کمکی برای مکاتب که ضرورت دارد 

 

 

 و پاسخگو مؤثر ،مدیریت شفاف-۳

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

 باکیفیت و متوازن بطور شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   
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ها در عرصه مدیریت مؤثر،  نشان دهنده خالصۀ از شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت شاخص: ۵-جدول

 شفاف و پاسخگو می باشد.

پیشههههرفت ههههها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که نظارت شده 49 49 0

تعداد گزارش های نظارتی  که ترتیرب و  ۳ ۳ 0

 ارایه شده است

2 

تعداد معلمان که در مکاتب مربوطه و یا  0 0 0

 همجوار دوباره توریف شده اند.مکاتب 

3 

تعداد معلمان دوبراره توریرف شرده بره  0 0 0

 اساس تخصص مضمونی

۴ 

تعداد معلمان ذکور که جدیداً اسرتخدام  0 0 0

 شده اند

۵ 

تعداد معلمان اناث که جدیرداً اسرتخدام  0 0 0

 شده اند.

۶ 

 7 فیصدی حاضری معلمان 0 100% 0

مکاتررررب تعررررداد شرررروراهای اداری  0 0 0

 جدیدالتأسیس

8 

تعداد پالن های تهیه شدۀ بهبود مکاتب  1 1 0

( SIP) 

9 

تعداد اعضرای آمروزش دیرده شروراهای  0 0 0

 مکاتب  

10 

تعداد برنامره هرای آگراهی عامره کره از  ۳ ۲ %۳۳

طریق شوراها، مساجد، جلسات عمرومی  

 و قریه ها برگزار شده است. 
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 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 

 مشکالت:

 عدم استخدام معلمان ذکورو اناث برای مکاتب 

 عدم توریف معلمان به نسبت نبود معلمان کافی 

 عدم ارایه برنامه های آموزشی برای اعضای شوراها به دلیل نبود بودجه برای مکاتب 

  نبود هماهنگی به منظور ایجاد شوراهای مکاتب 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 هماهنگی بیشتر با منتفذین محل به منظور ایجاد شوراهای مکاتب 

 ارایه برنامه های آموزشی برای این شوراها به کمک موسسات ملی و بین االمللی 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

  استخدام معلمان  نظر به تخصص مضمونی و ضرورت در هر ولسوالی 

  در نظر گرفتنن بودجه برای آموزش معلمان و کارمندان و همچنان شوراها 


