
PÊKÊYÊN BERNAMEYA SEREN I LI LI DIBISTANÊ

Her Sernavek I Li Dibistana Dibistanê planek dinivîse… ji bo navnîşana 18 pêkhateyên ku li jêr têne navnîş kirin.

1. Çavkaniyên bernameya Sernavê I bikar bînin ku ji hemî zarokan re bibin alîkar ku standardên dewletê bicîh

bînin.

2. Rêbazên bandorker û stratejiyên hînkirinê yên ku li ser bingeha lêkolînên zanistî têne çêkirin bikar bînin.

Tiştê ku em hîn dikin li ser bingeha hewcedariyên xwendekar û standardên akademîk ên ku bernameya

akademîk ya bingehîn (hunerên ziman, matematîkî, zanist û lêkolînên civakî) yên dibistanê xurt dikin û ew e:

a. Derfetên ji hemî zarokên dibistanê re peyda bikin da ku bi pispor û pêşkeftî yên Gurcistanê re

bicivin an derbas bikin. astên performansa xwendekaran.

b. Li ser rêgezên bi bandor ên bilindkirina serkeftina xwendekaran têne bingeh kirin.

c. Rêbazên hînkirinê yên bi bandor bikar bînin ku kalîte û mêjera dema fêrbûnê zêde dikin.

d. Pêdiviyên hemî zarokan, nemaze yên hewcedar, û destnîşan bikin ka dibistan dê çawa diyar bike ka

gelo ev hewcedarî hatine bicîh kirin û li gorî planên başkirinê ne.

3. Ji hêla mamosteyên pir jêhatî ve perwerdehiyê bidin.

4. Ji bo karmendan tev li pêşkeftina pîşeyî bibin da ku hemî zarokên li dibistanê karibin standardên

performansê bicîh bînin.

5. Stratejiyan bikar bînin ku tevlêbûna dêûbav zêde bikin.

6. Alîkariya zarokên pêşdibistanê bikin di derbasbûna ji bernameyên zaroktiya zû ber bi bernameyên dibistana

seretayî ya herêmî.

7. Di biryarên derbarê nirxandinê de mamosteyan têxin nav xwe da ku li ser performansa xwendekaran û

bernameya perwerdehiya giştî agahdarî peyda bikin û baştir bikin.

8. Xizmet û bernameyên federal, dewletî û herêmî hevrêz û entegre bikin.

9. Çalakiyan bişopînin da ku pê ewle bibin ku xwendekarên ku bi standardên serdestkirina dijwariyê re rû bi rû

dimînin dê arîkariyek bi bandor û biwext were peyda kirin, ku ev tê de hene:

• Navnîşa bernameyên ajansa perwerdehiyê ya dewletî û herêmî û bernameyên din ên federal ên ku

dê

tê de bin.

• Danasîna çavkaniyên ji Sernav I û çavkaniyên din dê çawa werin bikar anîn.

• Plana ku bi hevrêziya bi bernameyên din re hatî pêşve xistin, di nav de yên di bin Qanûna

Derfetên Dibistan-Karê ya 1994-an de, Qanûna Teknolojiya Pîşeyî û Sepandî ya Carl D. Perkins, û

Qanûna Karûbarê Neteweyî û Civakî ya 1990-an.

10. Piştrast bike ku xwendekarên ku zehmetiyê dikişînin serweriya standardan Alîkariya bi bandor û di wextê

xwe de tê pêşkêş kirin, ku ev tê de hene:

• Tedbîrên ji bo destnîşankirina zehmetiyên xwendekar di dema xwe de.

• Perwerdeya periyodîk ji bo mamosteyan di naskirina zehmetiyan de û alîkariya guncav ji bo

zehmetiyên diyarkirî.

• Konferansên mamoste û dêûbav ku bi hûrgulî dê dibistan çi bike ku alîkariya xwendekar bike,

dêûbav çi bikin ji bo alîkariya xwendekar û arîkariya zêde ya ku ji xwendekar re li dibistanê an

civakê heye.

11. Vebêjin ka dê encamên nirxandin û şîrovekirina xwendekar çawa ji dêûbavan re were peyda kirin.

12. Daneyên li ser serkeftin û encamên nirxandina xwendekaran berhev bikin û dabeş bikin.

13. Piştrast bikin ku encamên nirxandina veqetandî ji bo her kategoriyê derbasdar û pêbawer in.

14. Raporkirina giştî ya daneyên dabeşkirî peyda bikin.

15. Planê di heyamek salek de pêşve bixin, heya ku LEA, piştî ku pêşnîyarên pêşkêşkerên xwe yên arîkariya

teknîkî nehesibîne, diyar neke ku ji bo pêşdebirin û bicihanîna bernameya li seranserê dibistanê kêmtir dem

hewce ye.

16. Bi tevlêbûna civak û kesên ku dê plansaziyê pêk bînin, di nav de mamoste, mudîr, xebatkarên din ên

dibistanê, personelên karûbarê xwendekaran, dêûbav, û xwendekaran (eger navîn) planek pêş bixin.

17. Planê ji LEA, dêûbav û gel re peyda bikin.

18. Planê bi qasî ku pêkan be wergerînin her zimanî ku rêjeyek girîng ji dêûbavên xwendekarên beşdarî dibistanê

wekî zimanê xwe yê bingehîn biaxivin.


