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ነሐሴ ቀን 2010 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ



የሚቀርቡ ዋና ነጥቦች፤

1. ቅድመ ዝግጅት ፣

2. ፕሮጀክት ትግበራ ፣

3. ዓሇም አቀፍ የትምህርት ጉብኝት ፣

4. የምክክር አውደ ጥናት፣

5. የሪፖርት ጥንቅር ፤



የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ

ሇምን አስፇሇገ?

ሀ. አገራዊ

- የግብርና ፣የኢንዱስትሪና የአገልግሎት ዘርፍ ፤

ሇ.  ዓሇም አቀፋዊ

- ዘላቂ የልማት ግቦች (አካቶ ፣ፍትሃዊ ፣ ጥራት ያሇውና

የዕድሜ ልክ ትምህርት)



ቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ የቀጠሇ…

አደረጃጀት፤

1. ስትሪንግ ካውንስል/Steering Council/፣

2. አስተባባሪ ቡድን/የትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል/ ፣

3. የባሇሙያዎች ኮሚቴ /Technical Committee/ ፤
(6 ቡድኖች 36 ባሇሙያዎች ጥናቱን እንዲያጠኑ ተደርጓል፡፡)



የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ የቀጠሇ….

ሇጥናቱ የሚያስፇልጉ ሰነዶችን ማዘጋጀት፤

ሀ. የጽንሰ-ሃሳብ ጽሑፍ (Concept Paper) ፣

ሇ. የመነሻ ሃሳብ ጽሑፍ(Inception Report ) ፣

የምክክር አውደጥናት ፤

 እስትሪንግ ካውንስል /Steering  Council/

 የትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል አማካሪ ካውንስል/ ESC 

Advisory Council /

 የፌደራል ት/ሚና የባሇሙያዎች ግምገማ ፡፡



የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ
የቀጠሇ…

ስድስት መሪ ጭብጦች ፤

1. ቅድመ መደበኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት /ተግባር ተኮር

የጎልማሶች ትምህርት ፣

2.የሁሇተኛ ደረጃና የመሰናዶ ትምህርት ፣

3.የመምህራን ትምህርትና ስልጠና ፣

4. ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ፣

5.ከፍተኛ ትምህርትና ፣

6. የትምህርት ፖሊሲ፣ አመራርና አደረጃጀት፡፡



የትምህርት ስርዓት ፍተሻ
የጥናት ጽሑፎች

ዳሰሳ

እስትሪንግ ካውንስል

ኤክስፐርት ት/ሚ

ሪፖርት ዝግጅት

የፕሮጀክት ትግበራ ምዕራፍ

ክፍል 1

የምክክር አውደጥናት



የፕሮጀክት ትግበራ ምዕራፍ

ክፍል 2

የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች

ማረጋገጫ አውደጥናት

የመስክ ሥራ ስልጠና

የመረጃ መሰብሰቢያ

መሣሪያዎች ማዘጋጀት፤

የመስክ መረጃ ስብሰባ ከታህሳስ.11-

ጥር.05,2009

ሀ. ቃሇ-መጠይቅ፣ 15
ሇ. የቡድን ውይይት፣ 15
ሐ.የጽሑፍ መጠይቅ ፣ 14

ጠቅላላ= 44



የትግበራ ምዕራፍ የቀጠሇ….

ክፍል 2 ፣ መረጃ ማሰባሰብ

የመረጃ ምንጮች፤

1. ፌደራል፣

2. አዲስ አበባና ደቡብ ህዝቦች ፣

3. ኦሮሚያና ጋምቤላ፣

4. አማራና ቤንሻንጉል ጉምዝ፣

5. ትግራይና አፋር፣

6. ድሬደዋ ሀረሪና ሶማሌ፡፡

ስድስት የጉድኝት መረጃ

መሰብሰቢያ ቦታዎች፤



የትግበራ ምዕራፍ የቀጠሇ…. 

ክፍል 2 ፣ መረጃ ማሰባሰብ

1. ከፍተኛ የመንግስት ባሇስልጣናት፣

2. የፓርላማ ተወካይ፣

3. የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ተቋም አመራር፣

4. የልማት አጋሮች፣

5. የሞያ ማህበራት ፣

6. የሲቪል ሶሳይቲ ና ፣

7. የዩኒቨርሲቲ አመራር (የግልና የመንግስት )፡፡

ፌደራል



የትግበራ ምዕራፍ የቀጠሇ… 
ክፍል 2 ፣ መረጃ ማሰባሰብ

1. የክልላዊ መንግስት ፕሬዘዳንት /ምክትል/፣

2. የከተማ መስተዳደር ከንቲባ /ምክትል/፣

3. የትምህርት ቢሮ ኃላፊ/ምክትል፣የትምህርት ቢሮ ኤክስፐርቶች /፣

4. አግባብነት ያላቸው የሴክተር ቢሮ ኃላፊዎች፣

5. የዩኒቨርሲቲ ፕሬዘዳንቶች ፣ የበላይ ኃላፊዎች ፣የስርዓተ ፆታ ኃላፊዎችና የተማሪ ዲኖች ፣መምህራንና
ተማሪዎች ፣

6. የመምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅና የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ኮሌጅ ዲኖችና ዳይሬክተሮች፣

7. የዞንና የወረዳ የትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ፣

8. የአንደኛ ደረጃና የሁሇተኛ ደረጃ ርዕሳነ መምህራን፣መምህራን፣ ተማሪዎችና ወላጆችና

9. የቅድመ መደበኛ መምህራንና ወላጆች ፡፡

ክልል

ማዕከል - ከተማ ቀመስ - ገጠር



የትግበራ ምዕራፍ የቀጠሇ…

ክፍል 2 ፣ መረጃ ማሰባሰብ

ሇመስክ ጥናት የተሰማሩ ባሇሙያዎች፤

ሀ. ተመራማሪዎች ፣ {36}

ሇ .ተባባሪ ተመራማሪዎች ፣ {73}

ሐ.የትምህርት ቢሮ አስተባባሪዎች ፣ {11}

ጠቅላላ= 110



የትግበራ ምዕራፍ የቀጠሇ…

ክፍል 2 ፣ የመስክ ተሳታፊዎች መረጃ መጠን

ተ.
ቁ

የመረጃ መሳሪያ ጠቅላላ

ሀ. የፅሁፍ መጠይቅ፣ 11,640

ሇ. የቃሇ መጠይቅ፣ 199

ሐ የቡድን ውይይት፣ 1,023

ጠቅላላ ድምር = 12,862



ቬትናም እና ማሌዢያ ፤

- አጥኚ ቡድኑ ትምህርታዊ ሪፖርቱን በስድስት መሪ ጭብጦች

በማደራጀት ረቂቅ የጥናት ሪፖርት ሇሚኒስቴር መ/ቤቱ

አስረክቧል ፣

- በረቂቅ ጥናቱም ሇትምህርት ሚኒስቴር የበላይ አመራር ገሇጻ

ተድርጓል፡፡

ዓሇም አቀፍ ትምህርታዊ ጉብኝት ምዕራፍ

መስከረም 27-ጥቅምት 12/2010



ከመንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ተወክሇው ከመጡ ኤክስፐርቶች
ጋር የተደረጉ አውደጥናቶች ፤

- ፌደራል ትምህርት ሚኒስቴር፣

- አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ፣

- ኦሮሚያ ትምህርት ቢሮና፣

- የልማት አጋሮች ፡፡

ከኤክስፐርቶች ጋር በስድስት መሪ ጭብጦች ላይ

ጎን ሇጎን የተደረጉ አውደጥናቶች



የሪፖርት ቅንብር ዝግጅት ምዕራፍ

ሀ .የትምህርት ፍኖተ ካርታ የማጠቃሇያ ረቂቅ ሪፖርት

(103 ገጾች )

ሇ. በትምህርት ሥርዓቱ ላይ የታሇሙ ዋና የሇውጥ ሀሳቦች

ረቂቅ ሪፖርት (22 ገጾች)



አመሰግናሇሁ፡፡


