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بارودؤخى ئێستای سیستەمی پەروەردەى كوردستان
ئەم ئەمە كورتەی ڕاپۆرتی پەروەردەیە و دەرئەنجامە سەرەكییەكانی لێكۆلینەوە لە سەر بارودۆخی ئێستای سیستەمی پەروەردەی كوردستان
دەخاتە ڕوو ،كە لە الیەن ئەنستیتۆی توێژینەوەو گەشەپێدان – كوردستان ،ئامادە كراوە .دەرئەنجامەكانی لێكۆلینەوەكە لە سەر بنەمای
زانستینە و پشت بە مێتودی زانستی لێکوڵینەوە وەكو چاوپێكەوتن ،ڕاپرسی ،شیكردنەوەی ئاماری وەزارەتی پەروەردە و پالندانان ،سمینار و
مێزگەرد بۆ پرس و ڕا و گفتگو كردن لە گەڵ شارەزایانی بواری پەروەردە لە ناوەوە و دەرەوەی هەرێم دەبستن.
د .نارین ئاکرەیی
حوسێن کوردنەژاد
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EDUCATION

][Type text

ئەمە كورتەی ڕاپۆرتی پەروەردەیە و دەرئەنجامە سەرەكییەكانی لێكۆلینەوە لە سەر بارودۆخی ئێستای سیستەمی
پەروەردەی كوردستان دەخاتە ڕوو ،كە لە الیەن ئەنستیتۆی توێژینەوەو گەشەپێدان – كوردستان ،ئامادە كراوە.
دەرئەنجامەكانی لێكۆلینەوەكە لە سەر بنەمای زانستینە و پشت بە مێتودی زانستی لێکوڵینەوە وەكو
چاوپێكەوتن ،ڕاپرسی ،شیكردنەوەی ئاماری وەزارەتی پەروەردە و پالندانان ،سمینار و مێزگەرد بۆ پرس و ڕا و
گفتگو كردن لە گەڵ شارەزایانی بواری پەروەردە لە ناوەوە و دەرەوەی هەرێم دەبستن.
هەروەهاپێداچونەوەیەك بە سەر ئەدەبیاتی پەیوەندیدار كراوە تاكو بتوانین كەڵك لە بیروبۆچوونی پسپوڕانی
بواری پەروەردە و كاری ئەنستیتۆكانی تایبەت بە لێكۆڵینەوەی پەروەردەیی وەربگرین و بزانین لەم سەدەیەدا چ
جۆرە مەعریفەیەك پێویستە الی قوتابیان و بە چ شێوازێك دروست بكرێت.
ئامانجی سەرەكی ئەم لێكۆڵینەوەیە ئەوەیە كە كەموكوڕیەكان و چالێنجەكانی بەردەم سیستەمی پەروەردەی
هەرێمی كوردستان دەستنیشان بكات ،تاكو یارمەتی سیاسەتدارێژەرانی بواری پەروەردە كە لە سەر بنەمایەكی
زانستی سیاسەت بۆ پەروەردە دابرێژن بدات .ئێمە هەروەها مەبەستمانە كە خەلكانێكی شارەزا و موهتەم كۆ
بكەینەوە و گفتوگۆیەكی جەماوەری لە سەر ئەم پرسانە دروست بكەین.
ڕاپۆرتی كامڵی ئەم لێكۆڵینەوەیەی كە باس لە وردەكاری و چۆنیەتی ئەنجامدانی ئەم لێكۆڵینەوەیە و
دەرئەنجامەكانی دەكات لە ئەنستیتۆی توێژینەوە و گەشەپێدان – كوردستان بە دەسەت دەكەوێت.
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پێشەکی
لەم دە ساڵەی ڕابردوودا یەكێك لە بابەتە هەرە گرنگەكانی ناو گفتوگۆكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان
باشتركردنی سیستەمی پەروەردە بوە .دابینكردنی پەروەردەیەكی یەكسان و باش بۆ هەر منداڵێك تەنیا یەكێك
لە بنەماكانی مافی مروڤە نییە ،بەڵكو بەڵگەی زانستی بەهێز هەیە كە پەروەردەیەكی یەكسان و باش و گشتگیر
مەرجی سەرەكی دروستكردنی سەرمایەی مرۆییە ،كە ئەمەش مەرجی سەرەكییە بۆ گەشەی ئابوری ،كۆمەاڵیەتی،
سیاسی و سەقامگیری هەر واڵتێك.
چالێنجێك كە كوردستان وەكو واڵتانی دیكەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ڕووبەروی بووەتەوە (ڕێژەی زۆری گەنجان)
ـە .لەم لێكۆڵینەوەیەدا بە پێی ئاماری دێمۆگرافیی كوردستان نزیكەی نیوەی دانیشتوان لە خوار تەمەنی ٢٠
ساڵی دانە .ئەم گروپە گەورەیەی گەنجان ئەگەر بێت و پێداویستیەكانیان فەراهەم بكرێن ئەوا دەتوانێت
سەرچاوەیەكی گرنگی گەشەی ئابوری و كومەاڵیەتی هەرێم بێت ،بەاڵم لە هەمان كاتدا فشارێكی زۆریش دەخنە
سەر حكوومەت بۆ دابینكردنی پێداویستیەكانیان لە پەروەردە و بۆ بازاری كار و پێداویستی دیكەی كومەاڵیەتی،
بە لەبەرچاو نەگرتنی ئەم گروپە ئەوا دەبێتە هۆی ناسەقامگیری سیاسی و كومەاڵیەتی لە واڵتدا .هەر بۆیە ئەم
دەساڵەی داهاتووی سەركردایەتی و بڕیاربەدەستانی حكوومەتی هەرێم زۆر هەستيارە ،بچوكترین هەڵە دەتوانێت
كارەساتی گەورەی سیاسی و كومەاڵیەتی لێ بكەوێت.
بۆ سوود وەرگرتن و بە هێزكردنی گەنجەكانی واڵت و پەروەردەكردنیان وەكو هێزێكی كاری داینامیكی ناوخۆبی،
بۆ گەشەی ئابوری هەرێم ،پێویستیمان بە كواڵیتیەكی بەرزی پەروەردەیی هەیە .بو ئەم مەبەستەش دەبێ ڕیفورم
لە هەموو قوناغەكانی خوێندن (پێش زانكۆ و خوێندنی پێشەیی و خوێندنی بااڵ) دا بكرێت و بودجەیەكی گونجاو
بە پێی ئەم گۆڕانكاریانە تەرخان بكرێت.

ئامانجەکانی لێکوڵینەوە
لە چەند ساڵی ڕابردوودا ڕەخنەیەكی زۆر لە سەر كواڵیتی و الوازی سیستەمی پەروەردەی كوردستان هەبووە و
سەركردایەتی كوردستان ئەم ڕەخنانەیان بە بایەخەكی زۆرەوە وەرگرتووە و كاری زۆریشیان كردووە بۆ باشتر
كردنی كواڵیتی پەروەردە ،وەكو گۆڕینی پڕوگرامی خوێندن ،پڕوگرامی مامۆستایان ،زیادكردنی ژمارەی قوتابخانە
و مامۆستا و ڕێژەی بەشداربوون لە خوێندندا ،بەاڵم بە داخەوە هێشتا زۆر كەموكوڕی هەیە و كواڵیتی لە ئاستی
پێویستدا نیە .بۆ سەركەوتن لە ئەركی بەرزكردنەوەی كواڵیتی سیستەمی پەروەردە سیاسەتدارێژەرەكانی بواری
پەروەردە پێویستیان بە ستراتژی و سیاسەتی كارایانە هەیە ،كە لە سەر بنەمایەكی زانستی و لە چوارچێوەی
فەلسەفەیەكی دیاریكراوی حكوومەتدا بێت.
بۆ تێگەشتن لە بارودۆخی ئێستای سيستەمى پەروەردەى كوردستان و ئەو چالێنجانەی بەردەمی ،ئێمە لەم
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لێكوڵینەوەیەدا تەركیزمان لە سەر ئەم خااڵنەی خوارەوە كردووە:
✓ كارايى سيستمى پەروەردە
✓ كواڵيتى ماموستايان
✓ كواڵيتى بەڕێوەبەرايەتى پەروەردەيى
✓ ژینگەی خوێندن

مێتودى لێكوڵينەوە
بۆ ئەم لێکوڵینەوەیە هەر دوو مێتودی چەندایەتی و چونیەتی( (qualitative and quantitativeمان
بەکاربردووە وەکو چاوپێكەوتن لە گەڵ ( )٤١مامۆستا و بەڕێوەبەر و سەرپەرشتیاری پەروەردەیی لە هەر سێ
قوناغی بنەڕەتی و ناوەندی و ئامادەیی و هەروەها ڕاپرسی لە گەڵ ( )٦٥٠قوتابیانی ئەم سێ قوناغەش ئەنجام
درا .هۆی ئەوەی كە ئێمە ئەم چوار گروپەمان وەكو بەشداربووانی توێژینەوەكە دەستنیشان كرد ئەوە بو كە ئەم
كەسانە لە ناو واقیعی كارەكانی سیستەمی پەروەردە دانە و بە پێی ئەزموونی تایبەتی خۆیان بیروبۆچوونی
تایبەتیشان هەیە كە دەكرێت جیاواز بێت لە بیروبۆچوونی بڕیاردەر و بیروكراتەكان .هەروەها شیكردنەوەیەک لە

سەر ئاماری وەزارەتی پەروەردە و پالندانان کراوە و لە ڕێگەی سمینار و مێزگەرد پرس و ڕا و گفتگو لە گەڵ
شارەزایانی بواری پەروەردە لە ناوەوە و دەرەوەی هەرێم کراوە .بۆ كەڵك وەرگرتن لە بیروبۆچوونی پسپوڕانی
بواری پەروەردە و كاری ئەنستیتۆكانی تایبەت بە لێكۆڵینەوەی پەروەردەیی پێداچونەوەیەك بە سەر ئەدەبیاتی
پەیوەندیدار كراوە تاكو بزانین لەم سەدەیەدا چ جۆرە مەعریفەیەك پێویستە الی قوتابیان و بە چ شێوازێك
دروست بكرێت.

دەرئەنجامەكانى لێكوڵينەوە
هۆکارەکانی ئاستی نزمی کواڵیتی پەروەردە
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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نەبوونی فەلسەفەیەكی دیاریكراو بۆ سیستەمی پەروەردە كە گۆڕانكاریەكان لە گەڵیدا ڕێكبخرێت
ستراكچەری الوازی سیستەمی پەروەردە
كێماسی لە كوالیتی مامۆستا نەك ژمارەیان
كێماسی لە ژمارەی مامۆستای وانەی تایبەت (بیركاری ،زانست ،ئینگلیزی و كوردی)
ژێنگەیەكی نهگونجاوی فێركردن لە قوتابخانەكاندا
مێتود و كەرەستەی كۆنی وانەگوتنەوە
بەڕێوەبەرایەتی الوازی قوتابخانەكان
ژمارەی زۆر و نایەكسانى قوتابيان لە پۆڵەكاندا
مووچەی كەمی مامۆستا و نزمی ستاتوسی پیشەی مامۆستایەتی
كوالیتی الوازی پەرتوكەكان

▪
▪
▪
▪
▪

نەبونی یاسا و ڕێسای قوتابخانەكان بە نووسین
ناهاوسەنگیێک لە نێوان پڕۆگرامی نوێ خوێندن و ژینگەی فێربووندا
دەخاڵەتی حزبی لە هەڵسەنگاندن و دامەزراندنی هەندێك مامۆستا و بەڕێوەبەر
نەبوونی میكانیزمێكی ستاندارد بۆ هەڵسەنگاندنی مامۆستایان
نەبوونی توێژینەوەی زانستی لە سەر ئەو گۆڕانكاریانەی كە لە پەروەردەدا دەكرێن.

پێشنیار و ڕێنوێنی
هەروەكو دەبینین سیستەمی پەروەردە زۆر كەموكوڕی تێدایە ،بۆیە بەرزكردنەوەی ئاستی كوالێتی خوێندن
كارێكی ئاسان نییە و پێویستی بە چەندین سیاسەت و ستراتیژی كارا هەیە تاكو حكوومەت بتوانێت لەم ئەركەدا
سەركەوتوو بێت ،هەر بۆیەش پێشنیارەكانی ئەم لێكوڵینەوەیە چەند چەشنەیە ،وەکو:
▪ فەلسەفەيەكى دياريكراو و پڕوگرامی نشتیمانی خوێندن ( )national curriculumبۆ پەروەردە
دابڕێژرێت :لە ڕێگەی فەلسەفەیەكی دیاریکراو و پڕوگرامی نشتیمانی خوێندن هەموو ئەو كەسانەی كە لە
بواری پەروەردەدا كار دەكەن لە ڕۆئیای حكوومەت تێدەگەن و كاری خۆیان لە گەڵ ئەم ڕۆئیایە
رێكدەخەن .بەم شێوەیە ئامانجەكانی حكوومەت لە گەڵ ئەركەكانی قوتابخانەكان هەماهەنگ دەبن.
▪ بە سیستەم بیربکرێتەوە بۆ دانانی ستراكچەرێكی نوێ بۆ سیستەمی پەروەردە :ژمارەی قوتابی لە
پۆلەکانی  ١٢- ١نزیكەی یەک ملیون و شەش سەد و پەنجا هەزار( )١٦٥٠٠٠٠قوتابیە و پێشبینیش
دەكرێت تا  ٢٠٢١بگاتە نزیکەی دوو ملیون و نیو( ،)٢٥٠٠٠٠٠بۆیە سیستەمی پەروەردە فشارێكی زۆری
لە سەرە و ئەمە چالێنجێكی گەوەرەیە لە بەردەم حكوومەتی هەرێم ،زەختێكی وا گەورەش ئەگەر بێت و
ڕێفۆرمی بنەڕەتی نەكرێت ئەوا سیستەم دەخاتە مەترسی و لە ڕووخان نزیكی دەكاتەوە .یەكێك لە
ڕێفۆرمە هەرە گرنگەكان بۆ ڕووبەڕووبونەوەی ئەم كێشەیە و ئیدارەی سیستەمی پەروەردە بە چەند
چەشنەیی كردنی خوێندنی پێشەییە .جگە لە چەندایەتی پڕوگرامەكانی خوێندن دەبێ لە ڕووی
كوالیتیشەوە بایەخێكی زۆری پێ بدرێت .خوێندنی پێشەیی دەبێ دەرفەت بداتە قوتابی كە بتوانێت
بابەتی جۆراوجۆر بە كوالیتیەكی بەرز و بە پێی پێداویستی ئێستا و ئایندەی بازاری كار بخوێنێت.
هەروەها دەبێ ستاتوسی خوێندنی پێشەیی بەرز بكرێتەوە ،ئەمەش .١ :لە ڕێگای گۆڕینی ستراكچەری
سیستەمی ئێستای پەروەردە كە ڕێگا بداتە قوتابیەكانی ئەم بەشانە كە بتوانن بەردەوامی بدەنە خوێندن
چ لە ئەنستیتۆكانی تەكنیكی یان لە زانكۆكانی ناوەوە یان دەرەوەی هەرێم .٢ .قوتابخانەكان لە
پەیوەندی لە گەڵ بازاڕی كاردا دەرفەتی كار بە مووچەیەكی گونجاو بۆ ئەو قوتابیانەی كە نایەنەوێت
بەردەوام بن لە خوێندنی دوای تەواو كردنی قوناغی ناوەندی بڕەخسێنێت .بەم شێوەیە ژمارەیەكی زۆری
ئەو قوتابیانەی كە ڕوو لە زانكۆكان دەكەن بخرێنە ناو ئەم بەشانە و ناو بازاری كار .ئەمەش وا دەكات
كە فشاری سەر زانكۆكان كەم بێتەوە و زیاتر پەرە بە كواڵیتی خوێندن بدرێت ،ئەمەش سەقامگیری
ئابوری و كومەاڵیەتی لە گەڵ خۆی دێنێت .ڕێژەی ئەو قوتابیانەی لە ئێستادا لە خوێندنی پێشەییدانـە
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▪

▪

▪

▪
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 %١.٤كە ئەمەش ڕێژەیەكی یەكجار نزمە ،بۆ سەركوتن لە ئیدارەی سیستەمی پەروەردەی کوردستان
دەبێ بە الیەنی كەمەوە ئەم ڕێژەیە بگات بە . ٦٠%
بودجە بە پێی ئەوەلەویاتی پەروەردە تەرخان بکرێت :لێرەدا گرنگە كە ستراتیژیەكی كارا و واقیعی
دابرێژرێت تاكو بودجە لە گەڵ لیستی ئەولەویاتی حكوومەت بۆ پەرەپێدانی پەروەردە بگونجێت .بۆ ئەم
مەبەستەش پێكهاتەی تەمەنی دانیشتوان بە تایبەت ئەوانەی لە تەمەنی خوێندندان لە گەڵ تێكڕای
پێداویستییەكانی ئیدارەی بازاڕی كار دەبێ ببتە ڕێنوێنی تەرخانكردنی بودجە .بە گوێرەی ئاماری
دێموگرافی لە كوردستان ژمارەی قوتابی تەمەن نێوان  ٢٠- ٧ساڵ بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیاد دەبێت بۆیە
لیستی ئەولەویات بۆ دابین كردنی بودجەی پەروەردە دەبێ بەم شێوەیە بێت :یەكەم :خوێندنی
پێشەیی ،دوویەم :خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی ،سێیەم خوێندنی بااڵ.
کار بکرێت بۆ دابەشكردنی مامۆستایان بە شێوەیەكی یەكسان :ئێستا لە كوردستان بۆ هەر  ١٥قوتابی
یەك مامۆستا هەیە و ئەمەش بە پێی ستانداردی نێودەوڵەتی ڕێژەیەكی زۆر باشە ،بەاڵم دیارە كێشەكە
لە دابەشكردنی مامۆستایانە بە سەر قوتابخانەكاندا ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ .١ :الوازیی بەڕێوەبەرایەتی
پەروەردەیە كە پشت بە داتا و ئاماری دێموگرافی لە كاتی پالندانان بۆ ساڵی داهاتو نابەستێ ،تاكو
بزانێ لە سنووری جوگرافی خۆیان چەند قوتابی چاوەروان دەكرێن و بۆ ئەم قوتابیانەش چەند مامۆستا
پێویستە .٢ .نەبوونی "موبایلیتی" لە سیستەمی پەروەردەدا ئەمەش بەم مانایەیە كە لە كاتی
دامەزراندنی مامۆستای نوێ داوا لە مامۆستاكانی هەموو بەشەكانی كوردستان ناكرێت كە بەشداری
پرۆسەی دامەزراندن بن ،ئەمەش یەكێك لە كەموكوڕیەكانی ستراكچەری سیستەمی پەروەردەیە.
پڕۆگرامی مامۆستایان لە زانكۆ ڕێفورم بکرێن :بۆ بەرزكردنەوەی كوالێتی و ستاتوسی پیشەی
مامۆستایەتی لە كوردستان دەبێ .١ :مەرجەكانی وەرگرتنی قوتابی لە كولێژی مامۆستایان بەرز
بكرێتەوە تاكو قوتابیی بە تواناتر بێنە ناو ئەم پڕۆگرامە و  .٢زیاتر پەرە بە شێوازی فێركردن و
گوتنەوەی وانەی تایبەت بدرێت .٣ .ناوەڕۆكی پڕوگرامەكانی خوێندن لە كولێژی مامۆستایان لە گەڵ
فەلسەفەی حكوومەتدا بگونجێت .٤ .میكانیزمێكی نوێ بۆ مامۆستای چاودێر بۆ بەڕێوەبردنی
پڕوگرامەكانی گەشەپێدانی مامۆستایان دابمەزرێت .٥ .مامۆستای شارەزا و بەتوانا لەم كولیژانەدا
دابمەزرێن .٦ .مامۆستایان لە ڕێگای ڕاهێنان و ڕاوێژ یارمەتی بدرێن كە فێری بەڕیوەبردنی ئەرێنی بن لە
پوڵەكەیاندا و بەم شێوەیە ژینگەیەكی گونجاو بۆ قوتابیان فەراهەم بكات .٧ .سەنتەری فێركردنی
ئەلیكترۆنی دابمەزرێت بۆ ڕاهێنانی مامۆستایانی كە لە كار دا بۆ تواناسازی بەردەوامی مامۆستاکان.
مووچە و دەرماڵەی مامۆستایان زیاد بکرێت :یەکێک لە فاکتەرەکانی بەرزکردنی ستاتوسی پیشەی
مامۆستایان زیادکرنی مووچە و دەرماڵەکەیانە .ئەوە دەبێتە هاندەرێک تاكو قوتابی و مامۆستای
بەتواناتر ڕوو بكەنە ئەم پیشەیە ،هەروەها ئەمە وادەکات کە مامۆستاکان خۆیان زیاتر ماندوو بکەن کە
ئەمەش دەبێتە هۆی بەرزبوونی ئاستی فێربوون .هەروەها وەکو پێشتر باسمان کرد یەکەک لە
کەموکوڕیەکانی سیستەمی پەروەردەی هەرێم دابەشکردنی نایەکسانی مامۆستایانە .پێشنیار
بۆچارەسەرکردنی ئەم کێشەیە :دابینکردنی دەڕماڵەیەکی تایبەت بۆ مامۆستا و بەڕێوەبەرە بۆ
کارکردنیان لە شوێنی جوگرافیایی دووردەست و بۆ قوتابخانەکانی کە ستاتوسیان نزمە.
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خولەکانی ڕاهێنان دەبێ بە پێی پێداویستیەکانی مامۆستاکان بن :حکوومەتی هەرێم سااڵنە بڕێکی زۆر
پارەی خەرجی وورکشۆپ و خولی ڕاهێنان بە مەبەستی تواناسازی مامۆستایان دەدات ،بەاڵم بەداخەوە
زۆر جار ئەم خوالنە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ واقیعی قوتابخانەکان نییە ،لە الیەکی دیكەوە دوای
تەواوبوونی خولەکان بەڕێوەبەرایەتی قوتابخانەکان بەدواداچوون بۆ ئەو مامۆستایانەی لەو خوالنەدا
بەشداربوونە ناکەن تا بزانن ئەو زانیاریە نوێیانە وەریانگرتووە لە کاری رۆژانەی خۆیاندا پیادە دەکەن
یان نا ،بۆیە مکانیزمێکی کارا بۆ ڕێکخستنی ئەم خوالنە پێویستە کە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە
پڕۆگرامی خوێندن و پێداویستیەکانی زانستی مامۆستایانەوە هەبێت .بەڕێوەبەرانی قوتابخانەکان بە
هاوکاری لە گەڵ سەرپەرشتیاری پەروەردەیی سااڵنە مامۆستاکان هەڵسەنگێنن تاکو بزانن چ الیەنێكی
مەعریفەیان الوازە کە دەبێ بەهێز بکرێت .هەروەها بەشێک لەم مکانیزمە دەبێ کار بکات بۆ ئەوەی
مامۆستاکان وەکو تیمێک لە گەڵ یەکتریدا کار بکەن ،مامۆستایانی بەشدار لە خول دەبێ زانیاری نوێ
بدەنە هاوکارەکانیان لە یەکتری فێر ببن بۆ ئەوەی هەموو قوتابخانە سوود لەو زانیاریە نوێیە وەربگرێت.
پڕوگرامی بەردەوامی توانسازی بۆ بەڕێوەبەرانی پەروەردە دابین بکرێت :یەکێک لە فاکتەرە هەرە
گرنگەکانی سەرکەوتنی هەر گۆڕانکاریەک لە كەرتی پەروەردەدا بەڕێوەبەرایەتیەكی كارایە ،چونكە
ئەوانەن كە دەتوانن بناغەی پالنێكی باش بۆ حكوومەت دابڕێژن ،بۆیە پێویستە میکانیزمێکی گونجاو بۆ
هەڵسەنگاندن و پەرەپێدانی تواناکانیان جێگیر بکرێت.
پڕۆگرامێكی گشتگیری كۆمەاڵیەتی و تەندروستیی دەرونی ڕیكبخرێت :تاكو مامۆستا و بەڕێوەبەرانی
قوتابخانەكان لە ڕەفتاری توندوتیژ دووربكەونەوە و ژینگەیەكی ئارام بۆ قوتابیان دابین بكەن ،ئەمەیان
نە بەس یارمەتی قوتابیاب دەدات کە باشتر فێرببن و کەسایەتیەکی تەندرووستیان هەبێت بەڵکو دەبێتە
یارمیتیدەری مامۆستاش بۆ باشتر كونتڕۆڵ كردنی پۆلەكان.
بۆ پەرەپێدان بە ناسنامەی نەتەوەیی ،سیاسەتی داڕشتنی پەرتوكەکانی قوتابخانەكان پێداچوونەوەی بۆ
بكرێت :هەر وەك دەزانین پەروەردە بەهێزترین دامەزراوەیە بۆ بنیادنانی ناسنامەی نەتەوەیی ،جگە لە
ئەركی فێركردنی خوێندن و نووسین ئەركێكێ دیكەی هەرە گرنگی پەروەردە بە كۆمەاڵیەتی كردنی
قوتابیانە و لەم ڕێگەیەوە دەتوانێت ڕوڵێكی سەرەكی لە درووست كردنی ناسنامەی نەتەوەیی بگێڕێت،
كە ئەمەش بۆ بارودۆخی میلەتانی هاوشێوەی ئێمەی كورد كە لە قوناغی دەوڵەت سازیداین یەكجار
پێویستە .سیاسەتی درووست كردنی ناسنامەی كوردی لە شێوازی نووسین و ناوەڕۆكی پەرتوكەكانی
قوتابخانەكاندایە نەخاسمە لە قوناغی بنەرەتی خوێندندا بە دەر دەکەوێت .بۆیە دەبێ سیاسەتی
نووسینی ئەم پەرتوكانە بایەخێكی زیاتری پێ بدرێت تاكو منداڵكانمان بە ڕوحێكی نشتیمانپەروەرانە
پەروەردە بكرێن ،كە ئەمەش مەرجێكە بۆ سەقامگیری و گەشەی كومەاڵیەتی واڵت.
بەكار هێنانی تەكنۆلۆجیای زانیاری لە پروسەی فێركردندا پەرەی پێ بدرێت :لەم سەدەیەدا و لە واڵتانی
پێشكەوتو سوودی یەكجار زۆر لە تكنۆلۆجیا بۆ باشتر گەیاندنی پروگرامەكانی خوێندن و لە هەمان
كاتیشدا بۆ تواناسازی بەردەوامی مامۆستایان وەرگیراو.
میكانیزمی هەڵسەنگاندنی مامۆستایان سەر لە نوێ رێكبخرێتەوە و چاالكتر بكرێت :بۆ ئەم مەبەستە
حكوومەت پێویستی بە ستراتیژیەتێكی كارا و هەروەها دامەزراندنی سیستەمەكی شەفافی هەڵسەنگاندن
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هەیە .لەم سیستەمەدا دەبێ دەستەاڵتی زیاتر بدرێتە سەرپەرشتیارانی پەروەردە و بایەخ بەكارەكانیان
بدرێت و بەدواداچوون لە سەر ڕاپورتەكانیان بكرێت.
پەروەردە و بازاری كار بە یەكەوە ببەسترێن :یەكێك لە گرفتە هەرە گەورەكانی هەرێمی كوردستان وەكو
واڵتانی تری ڕۆژهەالتی ناوەراست ئەوەیە كە پەروەردەمان توانای ئەوەی نیە كادیری باش بۆ بازاڕی كار
و گەشەی ئابوری ئامادە بكات .بۆیە حكوومەتی هەرێم بۆ یارمەتیدانی بازاڕی كاری نێوخۆیی و بۆ
هێنانی سەرمایەی بیانی بۆ ناو هەرێم دەبێت پەرەی زیاتر بە كوالێتی خوێندن لە قوناغەكانی سەرەتایی
و خوێندنی پێشەیی بدات و ڕێفورمێك لە ستراكچەری سیستەمی پەروەردە بۆ بەرزكردنەوەی ستاتوسی
خوێندنی پیشەیی بكات .بۆ ئەم كارە میكانیزمێكی نوێ لە قوتابخانەكاندا پێویستە بۆ دەستنیشانكردنی
پێداویستیەكانی بازاری كار و بۆ گونجاندنی پڕۆگرامەكانی خوێندن لە گەڵ ئەم پێداویستیانە بۆ
پێگەیاندنی هێزێكی كاری بەتوانا.
کێشەی ڕێژەی نزمی دەرچووانی پوڵی ١٢چارەسەربكرێت :ئەم ڕاستیە سەڵمێندراوە كە ڕێژەی دەرچوانی
پوڵی  ١٢بارومێتری هەڵسەنگاندنی هێزی هەر كومەڵگەیەكە و نیشاندەری توانای هێزی كاری ئایندەی
ئەو كومەڵگەیانەیە .بە پێی ئاماری وەزارەتی پەروەردە لە چوار ساڵی ڕابردوودا ڕێژەی دەرچووانی ئەم
پولە ساڵ بە ساڵ ڕوو لە كەمبوون دەكات و نیوەی قوتابیان دەمێننەوە .ڕاستیەكی تری تاڵ ئەوەیە كە
لەم چوار ساڵەدا ڕێژەی دەرچووان لە دەوری یەكەم لە هەر سێ بەشەكانی (زانستی ،وێژەیی و
پێشەیی) لە ژێر  %٢٥دایە بۆیە ئەمە نیشاندەرێكی بە هێزی الوازی سیستەمی پەروەردەیە لە هەرێم و
دەبێ بە زووترین كات چارەسەر بكرێت.
ژمارەی مندااڵنی ئیشكەر کەم بکرێت :هەرچەندە ئەم ئەركە بەس هی پەروەردە نییە و چەند ئورگانی
تری حكوومەتیش دەگرێتەوە ،بەاڵم دیسان پەروەردە ڕۆڵێكی كاریگەری هەیە بۆ نەهێشتنی ئەم
دیاردەیە .لە یەكەم هەنگاودا دەبێ هەماهەنگی لە نێوان ئورگانەكانی جیاوازی حكوومەت و
ڕێكخراوەكانی پەیوەندیدار درووست بكرێت .ئێستا لە كوردستان كار دەكرێت بۆ نەهێشتنی ئەم دیاردەیە
بەاڵم زۆر بە پەرت و باڵوی .هەروەها پێویستە پێداچوونەوەیەك بە سەر یاساكانی پەیوندیدار بەمنداڵی
ئیشكەر بكرێت و چاودێریەكی باشتر بكرێت لە سەر جێ بە جێ كردنی ئەم یاسایانە .مۆدێلێك كە ئێمە
دەتوانین سوودی لێ وەربگرین پڕوگرامی  ACCESS-MENAـە كە كار بۆ نەهێشتنی ئەم
دیاردەیە لە ڕێگای سیستەمی پەروەردەوە دەكات.
ژێرخانی فیزیكی قوتابخانەكان باشتر بكرێت :بۆ فێربوونێكی سەركەوتو و سەردەمیانە كە لەگەڵ
فەلسەفەی پەروردەی حكوومەت بگونجێت دەبێ ژینگەیەكی موناسب فەراهەم بكرێت و بۆ ئەم
مەبەستەش زۆربەی قوتابخانەكانی كوردستان دەبێ نۆژەن بكرێنەوە ،لە هەمان كاتیشدا ژمارەیەكی
زۆری قوتابخانە لە سەر ستانداردی جیهانی درووست بكرێن .جگە لە بینا پێویستە قوتابیان چاودێری
تەندرووستیان بۆ بكرێت و قوتابخانەكان خۆراكێكی بەسوود بدەنە منداڵەكان.
لە ماستەر پالنی هەرێم زەوی لە شوێنی گونجاو بۆ درووست كردنی قوتابخانەی گونجاو دابین بكرێت:
زۆر گرنگە كە حكوومەت لە بەرنامەی كاری خۆیدا و لە ماستەرپالنەكاندا بە پێی ئاماری دیمۆگرافی
زەوی گونجاو بۆ درووست كردنی قوتابخانەی نوێ دەستنیشان بكات .بە پێی ئاماری دێموگرافی ژمارەی

قوتابیان بە ڕێژەیەكی بەرچاو ڕوو لە زیادبوون دەكات بۆیە بۆ جێكردنەوەیان لە ناو سیستەمی
پەروەردەدا دەبێ هەر لە ئێستاوە بە بەرنامەوە زەوی بۆ قوتابخانەكان لە گەڵ هەموو پێداویستیەكانی
دیكەی وەك شوێنی گونجاو بۆ پشو و وەرزش دابین بكات.
▪ پالنێكی ستراتیژی بۆ بەشداری پێكردنی كەسان و ئورگانەكانی تری پەیوەندیدار بە پەروەردە
دابڕێژرێت :بۆ نموونە دایك و باوكی قوتابیان ،گروپە ئایینیەكان ،ڕێكخراوە ناحكومیەكان ،میدیا و
كەرتی تایبەت و هەموو ئەو كەسانەی كە بە شێوازێك سوودمەند دەبن لە سەركەوتنی پەروەردە،
ئەوەش كومەڵگە بە گشتی دەگرێتەوە تاكو پێكەوە كار بكەن بۆ سەرخستنی سیستەمی پەروەردە لە
كوردستان.
▪ پڕۆگرامێكی تواناسازی بۆ وەزارەتی پەروەردە دابنرێت :هەموو ئەو خااڵنەی سەرەوە سەركەوتوو نابن
ئەگەر بێت و وەزارەتێكی پەروەردەی بە توانا و چاالكمان نەبێت .وەزارەتی پەروەردە دەبێ هاوئاهەنگی
و هاوكاریەكی باشتر لە نێوان فەرمانگەكانی دروست بكات و هەموویان ڕێكبخات تاكو شارەزایانە كار
بكەن بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی حكوومەت لە سیستەمی پەروەردەدا بۆ ئەم مەبەستەش دەبێ
بەڕێوەبەری بەتوانا و لێهاتو لە فەرمانگەكان و بەشەكان دابمەزرێن ،هەروەها تیمێك لە كەسانی شارەزا
)(Task Forceبە ئەركێكی دیاریكراوەوە پێكبێندرێن بۆ هاوكاری وەزارەت و سەركەوتنی بەرنامەی
كار .هەروەها وەزارەت پێویستی بە گروپێك لە توێژەری بەتوانا لە بواری پەروەردە دا هەیە تاكو بە
بەردەوامی و بە شێوەیەكی زانستی هەڵسەنگاندنی سیستەمی پەروەردە و پڕۆگرامی خوێندن و هەموو
ئەو گۆڕانكاریانەی كە لە سیستەمی پەروەردەدا دەكرێت بكات.

لیستی ئەولەویاتی حكومەت چی بێت؟
چالێنجێكی گەورە بۆ حكوومەت لە كاتی پالندانان بۆ باشتركردنی سیستەمی پەروەردە ئەوەیە كە لیستی
ئەولەویاتی بە ووردی دەستنیشان بكات و بزانێت چون تەركیزی پێویست لە سەریان بكات .هەڵبەت ئەمە كارێكی
ئاسان نیە و ڕێبەرایەتیەكی سیاسی زۆر بە هێزی دەوێت .بۆیە حکوومەت بۆ فەراهەمکردنی پەروەردەیەکی
سەركەوتوو پێویستە لە ناو ئەو خااڵنەی سەرەوە كە هەموویان گرنگن بۆ باشتركردنی سیستەمی پەروەردە،
ئەولەویات بە هێندەك خالی ئەساسی بدات ،چونكە هیچ دامەزراوەیەك ناتوانێت هەموو ئەم كارانە بە باشی و لە
یەك كاتدا ئەنجام بدات ،بۆیە دەبێ تەركیز بخەرێتە سەر چەند خاڵێكی زۆر زەروری ،بەاڵم لە هەمان کاتدا لە
پەیوەندی لە گەڵ خاڵەكانی تردا.
لە ژێر سایەی دەرئەنجامەكانی ئەم توێژینەوە خااڵنەی خوارەوە پێشنیار دەكەین وەكو ليستى ئەولەويات:
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پالنی کار
هەنگاوی یەکەم :بە پێی ئاماری دیموگرافی پێکهاتەی تەمەنی دانیشتوانی کوردستان پێشبینی دەكرێت كە
)1

)2
)3
)4

بە سیستەم بیركردنەوە بۆ دانانی ستراكچەرێكی نۆی بۆ سیستەمی پەروەردە و تەرخانكردنی بودجە
بە پێ ی ئەولەویاتی پەروەردە (یەكەم :خوێندنی پێشەیی ،دوویەم :خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی،
سێیەم خوێندنی بااڵ).
پەرەپێدان بە خوێندنی پێشەیی و تێكنیكی
توانسازی بۆ(وەزارەتی پەروەردە .ماموستا و بەڕێوەبەرانی پەروەردە)
باشتر كردنى ژێرخانی فیزیكی قوتابخانەكان و كەرەستەی فێركردن

ژمارەی قوتابیانی پۆلەکانی تەمەن  ٢٠– ٧ساڵ لە یەک ملیون و شەش سەد و پەنجا هەزار( )١٦٥٠٠٠٠قوتابی تا
 ٢٠٢١بگاتە نزیکەی دوو ملیون و نیو( .)٢٥٠٠٠٠٠ئیتر روون و ئاشکرایە کە سیستهمی ئێمە لە توانایدا نابێ ئەو
ژمارە زۆرە لە زانکۆکانی هەرێمدا جێ بکاتەوە ،كە ئەمەش كێشەیەكی گەورە بۆ حكوومەت دروست دەكات .بۆیە
لەم توێژینەوەیەدا خۆێندنی پیشەیی وەک خاڵی سەرەکی سەرمایەگوزاریی پێشنیار کراوە ،چونكە بارگرانی سەر
زانکۆکان کەم دەکاتەوە و یارمەتیدەر دەبێ بۆ باشتر کردنی کوالێتی زانکۆکان و لە دابینکردنی ئاسایشی
کۆمەاڵیەتیدا دەور دەگێرێ .هەروەها هێزی کاریی بە پسپۆری تهکنیکییەوە یارمەتیدەر دەبێ لە گەشەی ئابوری
واڵت و بەرز کردنەوەی داهاتی سەرانە .ئەم سەرمایەگوزارییە میتودێکی کاریگەرە بۆ بهرگرتن لە رووخانی
سیستهمی پەروەردە لە کوردستاندا.
لە كوردستاندا ڕێژەی بەشداری قوتابیان لە خۆێندنی پیشەیی لە %١.٤ـه لە بارودۆخی ئێستای كوردستاندا كە
لە گەشەی ئابوری دایە و پێویستی زۆر بە هێزی كاری هەیە ڕێژەیەكی یەكجار كەمە .بە پێی ئامارێك لە ڕاپورتی
UNDPژمارەی خوێندكارانی خوێندنی پێشەیی كەم بۆتەوە ،بەاڵم لە هەمان كاتدا ژمارەی مامۆستایانی ئەم
بەشە زیاد كراوە و ئێستا بۆ هەر  ٥قوتابی یەك مامۆستا هەیە بۆیە حكوومەت دەبێ ئاگاداری پێداویستی
سەرەكی ئەم بەشە بێت نەك ژمارەی مامۆستاكانی زیاد بكات .وا دیارە ئەم ڕێژە نزمە گرێدراوە بە تێگەیشتنی
قوتابیان لەم پیشەیە کە:
▪ مەجالی کار و دامەزران بە مووچەی باشەوە لە داهاتوودا نیە.
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▪ ستاتوسی ئەم خۆێندنە الواز و نزمە.
کەمایەسی یەکەم راستەوخۆ گرێدراوە بە کوالێتی خۆێندنی پیشەیی و کەمایەسی دووەم دەتوانێ چارەسەر بکرێ
بە رێگای فلێکسیبل کردنی سیستەمی خۆێندنی پیشەیی بەم جۆرە کە ئەم خۆێندنە سێ مەرحەلەی هەبێ بە
شێوەیەک کە قوتابیان پاش تەواو کردنی هەر مەرحەلەیک مەجالی ئەوەیان هەبێ کە یان روو لە بازاری کار بکەن
یان بەردەوام بن لە سەر خویندن له مهرحهلهی سەرەوەتردا (هەر وەکو کە ڕسمی خوارەوەدا پێشاندراوەس).
بۆ باشتر کردنی کوالێتی خۆێندنی پیشەیی کە دەبێتە هۆی کەمبوونی فشار لە سەر زانکۆکان و باشتربوونی
کوالێتیان ،لەم لێکوڵینەوەیەدا ریفۆرمی خوارەوە پێشنیار دەکەین کە بەشێکی گرنگی ئەو سیستهمە
گۆڕانکاریەکان لە قوناغەکانی خوێندنی پێشەیی و هەروەها دامەزراندنی ناوەندی گەشەی مرۆڤیه کە وەک پردێک
قوتابیان بە بازاری کار دەبەستێتەوە ،لە هەمان کاتیشدا دەبێتە دامەزراوەیهک بۆ پەرەپێدانی تواناکانی
مامۆستایان و ستافی تری پەروەردە .کەواتە لە سیستهمی پێشنیار کراوی ئێمەدا وەک لە وێنهی خوارەوەدا
دیارە خۆێندنی پیشەیی و ناوەندی گەشەی مرۆڤی دەبنە بەردی بناغەی ئەم سیستهمە.

خۆێندنی بااڵ (لە دەرەوە یان
لە کوردستان)

زانکۆی تێکنیکی ( ٣سال)

بازاری کار

خۆێندنی زانکۆ

خۆێندنی ناوەندی پۆلی١٢ -١٠
( %٤٠قوتابیان بێنە ناو ئەم بەشە )

خۆێندنی پیشەیی بەرزتر
( ٣سال)

بازاری کار

Market

خۆێندنی پیشەیی پۆلی ١٢-٩
( %٦٠قوتابیان بێنە ناو ئەم بەشە )

خۆێندنی سەرەتایی
پۆلی ٩-١

بازاری کار

Market

ناوەندی گەشەی مرۆڤی :بەردەوام کار دەکات بۆبەرز کردنی کوالیتی مامۆستایان ،بةرِيِ وةبةرةكانى سةرةكى کەرتی گشتی و تەنانەت
تایبەتیش .هەروەها دەبێتە پڕدێک لە نێوان هێزی کاری بە توانا و بازاری کاردا.

بۆ بڕیاردان :پارلەمان

ئاکتۆرە ئەساسییەکانی ئەم ریفۆرمە:
بۆ پیادەکردن :تاسک فۆرس  /یان گروپی تایبەتی کار
,
Implementation: Task forces

بەم شێوە بێرکردنەوەیە سیستهم بە تەواویی پاڵ بەو بەشەی کە ناوی ناوەندی گەشەی مرۆڤیە دهدات کە کار
دەکات بۆ دامەزراندن و چەسپاندنی گشت سیستهمەکە .ئەم جۆرە بیرکردنەوه ئاڵ و گۆڕێکی بەرچاو لە
دەستنیشان کردنی شوێنی سەرمایە گوزاریدا دەکات ،هەروەها دەبێتە هۆی دابەش کردنی کار لە نێوان زانکۆکاندا
بە هیوای ئەوەی لە داهاتوودا خۆیان ببنە ناوەندی پێکهێنانی كۆمهڵهی پیشەسازیی جیاواز و پەوەندیدار بە
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پسپۆری خۆیانەوە.
فاکتەری وەک کەمپووس و بەشی ناوخۆیی باش و پشتیوانی دارای حکومەت لە قوتابیان و بەرزکردنەوەی
کوالێتی خوێندن لە وانەکانی وەک بیرکاریی و زمانی ئینگلیزی دەتوانن زۆر بریاردەر بن لەسەر بەرز کردنەوەی
کوالێتی خوێندنی پیشەیی.
هەنگاوی دوویەم :بە پێی دەرئەنجامەکانی ئەم لێکوڵینەوەیە ژمارەی قوتابیانی پۆلەکانی یەک تا نۆ بە
ڕێژەیەکی یەک جار زۆر زیاد دەبن .بۆیە یەکەم ئەولەویەت لە تەرخان کردنی بودجە دەبێ بریتی بێ لە
دابینکردنی پێداویستییەکانی ئەم گروپەوە .گروپەتەمەنیەکانی تر ژمارەیان زۆر نابێت و دەکرێت کەمیش بن .بۆیە
پێشنیار دەکەین کە وەزارەتی پەروەردە پڕوگرامێکی نشتیمانی خوێندن ( )national curriculumبۆ پۆلی
یەكەم دابرێژێت ،لە گەڵ فەراهەم كردنی ژینگەیەكی فیزیكی گونجاو بۆ فێربوون ،دەستنیشانکردنی ژمارەی
قوتابیان بە پێی حەجمی ئەو شۆێنانە ،دابین كردنی پەرتوکی موناسب بۆ خوێندن هەم بۆ فێربون و هەم بۆ
دروست بوونی ناسنامەی نەتەوەیی قوتابیەكان ،پێگەیاندنی مامۆستایان و ئەوانەی كە لە زانكۆن و هەم ئەوانەی
كە لە كاردان بۆ گەیاندنی ناوەڕۆكی ئەو پەرتوکانەی كە دەستنیشانكراون بە باشی ،هەروەها ڕێكەوتن و
دەستنیشانكردنی ئەو ئاكام و دەرئەنجامانەی كە دەبێ لە پۆلی یەكەم چاوەڕوان بكرێت .ئەگەر هاتوو ئەم
پڕوسەیە سەركەوتوو بوو ئەوا ئەم لە سەر گشت پولەكانی تر یەك دوای یەك تاكو پولی  ٩پیادە بكرێت .ئیتر
پەرەپێدان بەپەرتوکەکانی خوێندن و بەرزكردنی كوالێتی مامۆستایان دەبێ ببێتە پروسەیەکی بەردەوام بۆ
چەندین سالی داهاتوو.
لێرەدا بە گرنگی دەزانین كە ئاماژە بەوە بدەین کە بڕیاردەرانی بواری پەروەردە بۆ سەرمایەگوزاری لە سەر
داهاتووی ئەم نەتەوەیە ،پێویستە بژاردەی ڕاست هەلبژێرن .بە پێی دەرئەنجامەکانی ئەم لێکوڵینەوەیە دەبێ
یەکەم جار سەرمایەگۆزاری لە سەر خۆێندنی پیشەیی و دووەم جار خۆێندنی سەرەتایی و ناوەندی و پاشان
خۆیندنی زانکۆیی بکرێت.
هەنگاوی سێیەم :بۆ گەیشتن بە ئەنجامەكی درێژخایەن مامۆستاكان دەبێ زۆر بە باشی ئامادە بكرێن لە ڕێگای
گونجاندنی پڕۆگرامی خوێندنی مامۆستایان لە زانكۆكان و لە پەیمانگەکان لە گەڵ ئەو ئامانجانەی كە لە پڕۆگرامی
نشتیمانی خوێندندا دیاریكراون ،هەروەها لەگەڵ ئەو گۆڕانكاریانەی كە لە پەرتوكەكانى خوێندندا دەكرێن .لە
هەمان كاتدا مامۆستاکانی کە کار دەکەن بە بەردەوامی ڕاهێنانیان بۆ بکرێت بۆ تواناسازی بەردەوام.
فاکتەرێکی گرنگی دیكە ستاتوسی نزمی پیشەی مامۆستایەتییە کە پێویستە بەرز بكرێتەوە ،ئەمەش لە ڕێگای
ڕیفورمكردنی سیستەمی وەرگرتنی قوتابیان كە قوتابی بە پلەی بەرزتر وەربگرێت ئەمەش بە مەبەستی ڕاكێشانی
قوتابی بەتوانا تر بۆ ئەم پیشەیە .یەکێک لە فاکتەرەکانی تری بەرزکردنی ستاتوسی پیشەی مامۆستایان
زیادکرنی مووچە و دەرماڵەکەیانە .ئەوە دەبێتە هاندەرێک بۆ ئەوەی قوتابی و مامۆستای بەتوانا ڕوو بكەنە ئەم
پیشەیە ،هەروەها وادەکات کە مامۆستاکان خۆیان زیاتر ماندوو بکەن کە ئەمەش دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی
ئاستی فێربوون .وەکو پێشتر باسمان کرد یەکێک لە کەموکوڕیەکانی سیستەمی پەروەردەی هەرێم دابەشکردنی
نایەکسانی مامۆستایانە .پێشنیار بۆچارەسەرکردنی ئەم کێشەیە دەتوانێت دابینکردنی دەڕماڵەیەکی تایبەت بۆ
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مامۆستا و بەڕێوەبەرەکانی بەتوانا بێت بۆ کارکردن لە شوێنی جوگرافیایی دوورەدەست و بۆ قوتابخانەکانی کە
ستاتوسیان نزمە.
هەنگاوی چوارەم :ڕێبەرایەتیەكی سیاسی بە هێز پێویستە بۆ سەركەوتن لە ئەركی بەرەو پێشبردنی سیستەمی
پەروەردە هەم الی سیاسیەكان و هەمیش لە بەڕێوەبەرانی پەروەردەیی(بەڕێوەبەر ،مامۆستا و سەرپرشتیار) بۆ
پیادەكردنی بەرنامەی كار لە قوتابخانەكان بەڕێوەبەری قوتابخانە رۆڵێكی زۆر گرنگی هەیە ،بۆیە پێویستە
هەڵسەنگاندن بۆ گشت بەڕێوەبەری قوتابخانەکان بكرێ و ئەوانەی کە توانای بەرێوەبەردن و كارگێریان الوازە لە
ڕێگای ڕاهێنانی بەردەوام بە هێز بکرێن.
هەنگاوی پێنجەم :ئهو خاڵهی كه جێی ناڕازیبوونی باوک و دایکان ،مامۆستایان و کاربەدەستانه ،بریتییە لە
ئەدای الوازی سیستهمی پەروەردە ،بۆیە پێویستە پڕوگرامێكی تواناسازی بۆ وەزارەتی پەروەردە دابندرێت،
چونکە مەرجی سەركەوتنی بەرنامەی کاری حکومەت لە پەروەردەدا وەزارەتێکی بە توانا و چاالكە .وەزارەتی
پەروەردە ڕۆڵێکی سەرەکی لە جێ بە جێ کردنی ڕێفۆرمەکان و کارەکانی تر بۆ باشترکردنی سیستێمی پەروەردە
هەیە ،بەاڵم بەداخەوە ئەو توانایەی نیە کە کارەکان بە شێوازێکی کارا ئەنجام بدەن ،چونکە کەسانێکی کەم لە
گرنگی ئەم گۆڕانکاریانە تێدەگەن و هاوئاهەنگی و هاوكاریەكی باش لە نێوان فەرمانگەكانیدا نییە ،هەروەها
مکانیزمێکی گونجاو و کارا کە بە ئاگاییهوه کار بۆ ئەم گۆڕانکاریانە بکەت نییە یان الوازە .بۆ گەیشتن بە
ئامانجەكانی حكوومەت لە سیستەمی پەروەردەدا دەبێ بەڕێوەبەری بەتوانا و لێهاتو لە فەرمانگەكان و بەشەكان
دابمەزرێنرێن ،هەروەها تیمێك لە كەسانی شارەزا) (Task Forceبە ئەركێكی دیاریكراو بۆ هاوكاری وەزارەت
و سەركەوتنی بەرنامەی كاری پێك بهێندرێت .هەروەها وەزارەت پێویستی بە گروپێك لە توێژەری بەتوانا لە
بواری پەروەردەدا هەیە تاكو بە بەردەوامی و بە شێوەیەكی زانستی هەڵسەنگاندنی سیستەمی پەروەردە و
پڕوگرامی خوێندن و هەموو ئەو گۆڕانكاریانەی كە لە سیستەمی پەروەردەدا دەكرێت بكات.
سەرەڕای هەموو ئهو گۆڕانکاریانه لە سیستهمی پەروەردەدا ،ئەم پڕوسەیە سەرکەوتنێکی بەرچاوی نابێت ئەگەر
حکوومەت بە مێتودی سیستهم بیر لە گۆڕانکاریەکان نەکاتەوە ،چونکە سیستهمی پەروەدە وەکو هەر
سیستهمێکی تر لە چەند بەش پێکهاتووە ،ئەگەر بەشێک کاری خۆی بە باشی ئەنجام نەدات ئەوا کار دەکاتە
سەر هەموو بەشەکانی دیكه .فاکتەرێکی گرنگی دیكه بۆ سەرکەوتن لەم ئەرکەدا دابەشکردنی کار لە نێوان
کاربەدەستانیهتی .بۆ نمونە .١ :حکومەت و وەزارەتە پهیوەندیدارەکان و پهرلهمان جەخت لە سەر ناوەرۆکی ئەم
ستراتێژییە بکەن ،چونکە بەرنامەی درێژخایەن بۆ باشترکردنی سیستهمی پەروەردە بودجەیەکی زۆری دەوێت،
بۆیە پێویستی به تەوافوقێکی سیاسی درێژخایەن کە لە دوو یان سێ خولی پەرلەمان درێژتر بێت هەيە ،كه
ئهوهش فەکتەرێکی گرنگی دیكهیه بۆ سەرکەوتنی هەر ڕیفۆرمێک .٢ .بیرۆکراسی حکوومەتیش تەرکیز بخاته سەر
پیادەکردنی ئەم ستراتێژییە و جێ بە جێ کردنی پرۆژەکانی پەیوەندیدار بە گەشەی ئەو ئامرازانەی کە پێویستن،
ئەوەش بە شێوەیەکی نامەرکەزی .بۆ نموونە دابەشکردنی کار لە نێوان وەزارەتی پەروەردە و پارێزگاکاندا
دەکرێت بەم شێوەیە بێت ،پارێزگاکان بەرپرسیارەتی دابین کردنی بینا و شوێنی خۆێندن و ئیدارە و
خزمەتگوزاری ژێرخانی سیستهمی پەروەردە لە ئەستو بگرن.
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لێكدانەوە و بەرنامەی كارى داهاتوو
پەروەردەیەكی باش گرێدراوە بە حوكمڕانیەکی باش كە روئیا و فەلسەفەیەكی دیاریكراوی هەبێت بۆ
پەروەردەكردنی تاكەكانی كۆمەڵگا و ئامادەكردنیان وەكو هاواڵتیەکی تەندروست و هێزی كاری لێهاتوو .بەداخەوە
هیچ حكوومەتێك چارەسەریەكی خێرای بۆ باشتركردنی كوالێتی پەروەردە نیە و تەنیا بە باشتركردنی هەندێك
فاكتەریش فەراهەم ناكرێت ،چونكە گۆڕانكاری بنهڕهتی بەرهەمی باشتركردنی هەموو بەشەكانی سیستهمە .بۆیە
پێویستە بە سیستهم بیر بكرێتەوە بۆ ئهوهی بەرچاو ڕوونیەكی تەواو لە هەموو بەشەكان و ئەكتورەكان و
پڕۆسەكانی ناو ئەم سیستهمە بۆ داڕیژتنی بەرنامەیەكی پوخت و گشتگیر و بۆ رێ گرتن لە بڕیاری هەرەمەكی و
كورت خایەن دروست بێت.
هەر چەندە ئەم ڕاستیەیە سەڵمێندراوە كە مامۆستا یەكێك لە فاكتەرە سەرەكیەكانی پەروەردەیەکی
سەرکەوتووە ،بەاڵم ئەگەر مامۆستایەكی بەتوانا لە ژینگەیەكی خەراپی فێركردندا و بە پڕۆگرامێكی كۆنەوە و
كەرەستەیەكی نهگونجاو دابمەزرێت به دڵنیاییهوه ئەنجامی كارەكە وەك پێویست نابێت ،بۆیە كوالێتی سیستهمی
پەروەردە سەرەڕای ئەوەی کە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە كوالێتی ماموستایانەوە هەیە ،بەاڵم لە هەمان كاتیشدا
كوالێتی باشی خوێندن دابین نابێت بە بێ هەبوونی سیستهمێكی باشی پەروەردە بە میكانیزمێكی كاراوە بۆ
دامەزراندن مامۆستای سەركەوتو و فەراهەمكردنی پڕۆگرامیكی سەردەمیانەی لەگەڵ هەموو پێداویستیەكانی بە
پێی فەلسەفەی دیاریكراوی حكومەت .بۆیە سیاسەت و ستراتیژی گونجاو بۆ باشتركردنی هەموو الیەنەکانی
سیستهمی پەروەردە پێویستە و گرنگیشە کە گشتیان بەرەو یەك ئامانجی سەرەكی رێكبخرێن بۆ گەشەیەکی
درێژخایەن و بەردەوام.
دەرئەنجامەكانی ئەم لێكوڵینەوەیە دەبنە بناغەی بەرنامەی كاری پڕوگرامی پەروەردە لە ئەنستیتوكەمان بۆ ساڵی
ئایندە كە بریتین لە:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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داڕشتنی پالنێکی ستراتیژی بۆ گرێدانی خوێندنی پیشەیی بە بازاری کارەوە
داڕشتنی پڕوگرامی خوێندن بۆ پۆلی یەک و دەستنیشانکردنی پێداویستیەکانی سەرکەوتنی پڕوگرامەکە
کاریگەری پڕوگرامەکانی تواناسازی مامۆستایان و بەڕێوەبەرەکان و ستافی تری پەروەردە لە سەر کواڵیتی
خوێندن
پەيوەندى نێوان بارى تەندروستی دەرونى قوتابی و ئاستى فێربوونيان
کاریگەری قوتابخانە ئەهلیەکان لە سەر کۆمەڵگای کوردی
دەستنیشانکردنی هۆکارەکانی ڕێژەی زۆر نزمی دەرچووان لە پۆلی ١٢

