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አቅራቢ፡ አክሉለ ዲሇል



በጥናቱ የተሳተፉ ምሁራን

ቅዴመ-መዯበኛና የመጀመሪያ

ዯረጃ

ሁሇተኛ ዯረጃ የመምህራን ዜግጅትና ሌማት

ፕ/ሮ ጥሩሰዉ ተፈራ ፕ/ሮ አማረ አስገድም ፕ/ሮ አክሉለ ዲሇል

ድ/ር አብደሊዙዜ ሁሴን ድ/ር አምቢሳ ከነዓ ድ/ር አብረሃ አስፋዉ

ድ/ር ባሇዉ ዯምሴ ድ/ር ዲዊት አስራት ፕ/ሮ ዲርጌ ወላ

ድ/ር በሊይ ሀጎስ ድ/ር ዯረጀ አንዲርጌ ድ/ር ዲዊት መኮንን

ድ/ር ዯሜ አበራ ፕ/ሮ ተስፋዬ ስመሊ ፕ/ሮ ዴርብሳ ደፌራ

ድ/ር ግርማ ሇማ ድ/ር የቆየዓሇም ዯሴ ድ/ር ፈቀዯ ቱሉ



የሚቀርቡ ዋና ዋና ነጥቦች

(የሇዉጥ ሃሳቦች)

ክፍል አንድ፡ የትምህርትና ሥልጠና ችግሮቻችን

የለውጥ ሃሳቦች (ክፍል ሁለትና ሦስት)
ክፍሌ ሁሇት፡ ሥርአተ-ትምህርት፤ ሥነዳና ምና 

ሀ. ሥርአተ-ትምህርት
ሇ. የመማር-ማስተማር አካባቢና ሥነዳ
ሐ. ምናና ፈተና
መ. ተያያዥ ጉዲዮች

ክፍሌ ሶስት፡ የመምህራን ሥሌጠናና ሌማት
ሀ. የእጩ መምህራን ምሌመሊ
ሇ. የእጩ መምህራን ሥሌጠና
ሐ. ምዯባና ዜውውር
መ. ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ
ሠ. ጥቅማጥቅሞችና የማትግያ ዳዎች
ረ. የሌህቀት ማዕከሊት ማቐቐም
ሰ. ሁለ-አቀፍ የመምህራን ፖሉሲ ማጋጀት
ሸ. የመምህርነትን ሙያ ገጵታ መገንባት



ክፍል አንድ፡ የትምህርትና ሥልጠና
ችግሮቻችን

የቅዴመ መዯበኛ ኘሮግራም

 አፈጻጸሙ እጅግ ዜቅተኛ መሆኑ (45.9%)፣

 በክሌልች መካከሌ ያሇው የአፈጻጸም ሌዩነት እጅግ የከፋና

ፍትሐዊነቱ በጣም የሰፋ መሆኑ፣

 ዯረጃውን በጠበቀ ሥርዓተ-ትምህርት፣ መምህራንና ተቋማት

ያሌተመራ መሆኑ፣

 ከአሇም አቀፍ (ዩኒስኮ ስታንዲርዴ) እና ከሰሃራ በታች ካለ

አገሮች አፈጻጸሙ በጣም ዜቅተኛ መሆኑ፣

 በየዯረጃው ያሇው አመራርም የሚመሇከታቸውን ባሇዴርሻ

አካሊትን በማሳተፍ በእውቀትና በቅንጅት መምራት አሇመቻለ፣



ክፍል አንድ፡ ….

የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት
 ፍትሐዊነትን ሙለ በሙለ ያሊረጋገጠ ኘሮግራም መሆኑ፣

 አሁንም ቢሆን ከትምህርት ገበታ ውጪ ያለ ሕጻናት መኖር፣

 በአንዲንዴ ክሌልች የተሣትፎው ሁኔታ ወዯ ኋሊ የመመሇስ አዯጋ

መኖር፣

 ከፍትሐዊነት አኳያ አሁንም ክፍቱ፣

 በአካባቢ /በአርብቶ አዯር፣ ነባር ብሔረሰቦች/

 በጾታ መካከሌ፣

 ሌዩ ፍሊጏት ያሊቸው ሕጻናት ተሣትፎ በጣም ዜቅተኛ መሆኑ፣

 ከብቃት አኳያ መጠነ ማቋረጡ እጅግ ከፍተኛና አዯጋ መሆኑ፣



ክፍል አንድ፡ ….

የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት /9ኛ ክፍሌ - 10ኛ ክፍሌ/ ኘሮግራም

 የትምህርት ተሣትፎ እዴገቱ በጣም አዜጋሚ መሆኑ፣

 አገራችን ከምትፈሌገው በመካከሇኛ ዯረጃ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ አኳያ

ሲታይ የትምህርት ተሣትፎው በጣም ዜቅተኛና አሳሳቢ ነው፣

 ተማሪዎች/ሕፃናት በአብዚኛው በሇጋ እዴሜያቸው ማሇትም በ16 

አመታቸው የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ስሇሚያጠናቅቁ ሇሥራ ዜግጁ

የሚሆኑበት እዴሜ አሇመሆን፣

 የሁሇተኛ ዯረጃ ንጥር ተሳትፏችን ከጥቅሌ ተሳትፏችን ጋር ሲነጻጸር እጅግ

በጣም ዜቅተኛ አፈጻጸም መሆኑ፣



ክፍል አንድ፡ ….

ተግባር ተኮር የጏሌማሶች ትምህርት
 ሥሌጠናው ከጏሌማሳው ሕይወት ማሇትም ግብርና፣ ጤና፣ የሕይወት ክህልት፣

ወተ. ጋር የተቆራኘ አሇመሆን፣

 የጏሌማሳውን ፍሊጏት መነሻ ያሊዯረጉ ሥሌጠናዎች መሰጠት፣

 ማንበብና መጻፍ ሊይ ማተኮር፣

 ተገቢው አዯረጃጀት የላሇው መሆኑ፣

 ተአማኒና ወቅታዊ መረጃ አሇመኖር፣

 ግብአቶች አሇመሟሊት፣

 ኘሮግራሙን ሇመምራት በየዯረጃው የተቋቋሙት የቦርዴና የቴክኒክ ኮሚቴዎች

ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ አሇመግባት፤

 መርሀግብሩን ሇትምህርቱ ሴክተር ብቻ መተው ወተ



ክፍል አንድ፡ ….

የትምህርት ውስጣዊ ብቃትን በተመሇከተ

 በፖሉሲው ሊይ የተቀመጠውን የተማሪዎች የመማር ውጤት ማሳካት አሇመቻለ፣

 በየዯረጃው የተዯረጉ የትምህርት ቅበሊ ጥናት ውጤት በጣም ዜቅተኛ መሆን፣

 ሥርዓተ-ትምህርቱ፤

 ሇ21ኛው ክፍሇ መን ምሊሽ የማይሰጥ፣

 አሇም አቀፋዊ ተወዲዲሪነትን መሠረት ያሊዯረገ፣

 በየጊዛው እየተፈተሸ የማይከሇስ፤

 በተግባር ሊይ ከማተኮር ይሌቅ በንዴፈ-ሃሳብ ሊይ የተመሠረተ መሆኑና ሇፈተና የማጋጀት መርህ

የሚከተሌ መሆኑ፣

 ከአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚስማማ ተሇማጭ ሥርአተ ትምህርት አሇማጋጀት፣

 ከቅዴመ መዯበኛ ትምህርት ጀምሮ ሕጻናት ስሇቴክኖልጂና ስሇሥራ ፈጠራ በቂ ትውውቅ፣ እውቀትና

ክህልት እንዱኖራቸው አሇመዯረጉ፣

 ሇብዜሃነት የሰጠው ቦታ አናሳ መሆን፣



ክፍል አንድ፡ ….

የትምህርት ውስጣዊ ብቃትን በተመሇከተ…..

 የመምህራን ምሌመሊ፣ ምዯባና ሥሌጠና ችግሮች የሚስተዋለበት መሆኑ፣

 የመምህራን ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ ኘሮግራም ችግሮች የሚስተዋለበት መሆኑ፣

 ምንም እንኳን አብዚኛዎቹ መምህራን ሇዯረጃው የሚጠበቀውን የትምህርት ዜግጅት

የሚያሟለ ቢሆንም ከ2006 እስክ 2009 በተካሄደ የሙያ ፍቃዴም ምናዎች

ምናውን ከወሰደት 140,435 የመጀመሪያ እና 24,063 ሁሇተኛ ዯረጃ መምህራን

ውስጥ የመቁረጫ ነጥቡን በማሟሊት ያሇፉት 22% መምህራን ብቻ መሆናቸው፣

 አብዚኛዎቹ ትምህርት ቤቶች እጅግ አሳሳቢ በመሆነ ዯረጃ የሚገኙ መሆናቸው፣ የተሟሊ

ግብአት የላሊቸው መሆኑ፣



ክፍል ሁለትና ሦስት

የለውጥ ሃሳቦች



ክፍሌ ሁሇት፡ ሥርአተ-ትምህርት፤ ሥነዳና ምና

ሀ. ሥርአተ-ትምህርት

 የትምህርትን መሰረት ሇማጠንከር 0-ክፍሌ በአዱስ መሌክ
ይዯራጃሌ፤

0-ክፍሌ የ4-5+ (4-6 ዓመት) ዕዴሜ ያሊቸዉን ህጻናት
ይይዚሌ፡፡

ሥርዓተ ትምህርቱ የህጻናትን ሁሇንተናዊ ዕዴገት
(አካሊዊ፤ አእምሮኣዊ፤ ማህበራዊ፤ ስሜታዊ) በሚያመጣ
መሌኩ ይቀረጻሌ፡፡
ከአካባቢ ጋር እንዱቆራኝም ይዯረጋሌ፡፡



ክፍሌ ሁሇት፡…

ሀ. ሥርአተ-ትምህርት

የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት መሠረታዊ ክህልቶችን
(ማንበብ፤ ማስሊት፡ አካባቢን ማወቅና መጠበቅ፤ ወተ)  

የማዲበር ዓሊማውን የበሇጠ እንዱያጠናክር ይዯረጋሌ፤

የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ተማሪዎችን ሇከፍተኛ ዯረጃ

ከማጋጀቱም በተጨማሪ ሥራ ሊይ እንዱሠማሩ ያበቃሌ

ስሇሆነም የሙያ ትምህርት (vocational education) 

በሁለም ዯረጃዎች ይካተታሌ፡፡



ክፍሌ ሁሇት፡…

ሀ. ሥርአተ-ትምህርት…

 ከቅዴመ-መዯበኛ እስከ ሁሇተኛ ዯረጃ ያሇዉ ሥርአተ

ትምህርትብቃትን (competence)መሠረት ያዯረገና 
የሙያ ጽንሰ-ሃሳቦችንና ክህልቶችን ያካተተ መሆኑን

ማረጋገጥ፣

የሥርአተ ትምህርት ይቶች ከአጠቃሊይ፣ ከአካዲሚያዊ
እና ከሙያ ክህልት ጋር እንዱጣጣሙ ማዴረግ፣

መሠረታዊ ክህልት፣ የሕይወት ክህልት እንዱሁም ከፍተኛ 
ዯረጃ ክህልትን በማካተት ማስተማር፣



ክፍሌ ሁሇት፡…

ሀ. ሥርአተ-ትምህርት…

 በመጀመሪያ እና በሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት የቋንቋ፣ 
የሒሳብና የሣይንስ ትምህርቶችን ጥራት ማሳዯግ፣

ቴክኖልጂ ነክ ጽንሰ-ሃሳቦችና ክህልቶች ከቅዴመ

መዯበኛ እስከ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት በጥንቃቄ

ማካተታቸዉን ማረጋገጥ፣

ቴክኖልጂ የሚፈጥረዉንም ዕዴሌ ሇትምህርት ጥራት

ማሳሳያ መጠቀም (e-learning)



ክፍሌ ሁሇት፡…

ሀ. ሥርአተ-ትምህርት…

ሥርዓተ ትምህርቱ አገራዊ አግባብነት ያሇውና በአሇም 
አቀፍ ዯረጃ ዯግሞ ተወዲዲሪ ማዴረግ የሚችሌእንዱሆን
ማዴረግ፣

ሥነጥበብ በሁለም ዯረጃዎች ትኩረት እንዱያገኝ

ይዯረጋሌ

ሥርዓተ ትምህርቱ በተቻሇ መጠን የየአካባቢዉን 
ፍሊጏት መሠረት ያዯረገ ና ተሇማጭ እንዱሆን ማዴረግ፣ 



ክፍሌ ሁሇት፡…

ሀ. ሥርአተ-ትምህርት…

ሥርዓተ ትምህርቱ ተማሪዎች ብዘሃነትን 
የሚያከብር አንዴነት እንዱያጏሇብቱ የሚያግዜ
እንዱሆን ማዴረግ፣ 

የታሪክ፣ የጂአግራፊ፣ የተግባቦት፣ ወተ. ትምህርቶችን
ሇዙህ ዓሊማ መጠቀም፣

በዋናነት ግን ሁለም መምህር የሥነዛጋና ሥነምግባር

መምህር እንዱሆን ማብቃት



ክፍሌ ሁሇት፡…

ሇ. የመማር-ማስተማር አካባቢና ሥነዳ

አሃዲዊ የትምህርት አሰጣጥ ዳ እንዯገና እንዱታይ

ዳዉ ብዘ ጠቀሜታዎች ያለት ቢሆንም አሁን ባሇንበት
ሁኔታ የሚሠራ አይዯሇም

በሕፃናት መካከሌ ያለትን ሌዩነቶች (ሌዩ ተሰጥኦ፣ 

ክህልት፣ ወተ. ) የሚያስተናግዴ የመማር ሁኔታ 

መፍጠርና የማስተማር ዳን መጠቀም፣

የትምህርት ሥነዳን ከመማር ዉጤት ጋር (learning 
outcomes) ማቆራኘት



ክፍሌ ሁሇት፡…

ሇ. የመማር-ማስተማር አካባቢና ሥነዳ…

ትምህርት ከክፍሌ በተጨማሪ በመስክ እና በተግባር
እንዱካሄዴ ማዴረግ

አሳታፊና ችግር ፈቺነትን የሚያበረታታ ማዴረግ

በቅዴመ መዯበኛ ዯረጃ ጨዋታ ዋንኛዉ ዳ አዴርጎ

መጠቀም፣

ህጻናትን ያማከሇ፤ እናቅስቃሴ የሚያዯፋፍር



ክፍሌ ሁሇት፡…

ሐ. ምናና ፈተና

ተማሪዎች አስፈሊጊውን የመማር ውጤት (minimum learning 

competencies) አምጥተው ትምህርታቸውን ማጠናቀቃቸውን 

ማረጋገጥ፣

ምና እውቀትን ብቻ ሳይሆን ክህልትን፣ አመሇካከትን፣ እምቅ አቅምን 
እንዱመን ማዴረግ፣

 ሇዙህም ስኬት ከወረቀት ፈተናዎች በተጨማሪ የምሌከታ ክህልትን፤
ነገሮችን ተንትኖ የማቅረብ ብቃትን፤ በኘሮጀክትና በጽሑፍ ሥራዎች
አማካይነት መመን፣

 የክፍሌ ምና ተከታታይ እንዱሆን ማዴረግ፣



ክፍሌ ሁሇት፡…

ሐ. ምናና ፈተና…

ክሌሊዊና አገር አቀፍ ፈተናዎች የብቃት ምና
(competence test) ሊይ እንዱያተኩሩ ማዴረግ፣

ክሌሊዊ ፈተና 6ኛ ክፍሌ መጨረሻ

አገር አቀፍ ፈተናዎች 8ኛ እና 12ኛ ክፍልች መጨረሻ

አገራችን በአሇም አቀፍ ዯረጃ ያሇችበትን ሁኔታ 

ሇመገምገም የአሇም አቀፍ ምና አባሌ በመሆን 

መሳተፍ፣



ክፍሌ ሁሇት፡…

መ. ተያያዥ ጉዲዮች

የቅዴመ-መዯበኛ ትምህርት፣ የመጀመሪያ ዯረጃና 

የመካከሇኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት የነጻና ግዳታ 
ትምህርት (0-G8)እንዱሆን ማዴረግ፣

የገቢ አቅማቸው ዜቅተኛ ከሆኑ ቤተሰቦች ሇሚመጡ 

የቅዴመ መዯበኛና የመጀመሪያ ዯረጃ ተማሪዎች 

የዴጋፍ ሥርአት መፍጠር (ምሳላ፡ ምግብና የመማሪያ
ቁሳቁስ)፣



ክፍሌ ሁሇት፡…

መ. ተያያዥ ጉዲዮች…

የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርትን የዜቅተኛውን መካከሇኛ ገቢ 

ኢኮኖሚ መሸከም በሚችሌ መሌኩ ማስፋፋት፣

ከ9ኛ ክፍሌ ጀምሮ የአካዲሚክና  የቴክኒክና ሙያ  
ትምህርትና ሥሌጠና ርፎች ተሇይተዉ እንዱሰጡ

ማዴረግ፣ 

የጏሌማሶችና መዯበኛ ያሌሆነ ትምህርት በፌዴራሌ እና 

በክሌልች ራሱን በቻሇ አዯረጃጀት ተዋቅሮ እንዱሰራ 

ማዴረግ፣



ክፍሌ ሦስት፡ የመምህራን ሥሌጠናና ሌማት

የእጩ መምህራን ምሌመሊ
 በዩኒቨርስቲ የተማሪዎች ምዯባ ወቅት የመምህርነትን ሙያ እንዯ አንዴ 

የሥሌጠና መስክ (BAND) እንዱካተት ማዴረግ፣

 በኮላጆች የኮታ አሠራርን ማስወገዴ/በኮታ ሇሚመጡ የተሇየ ዴጋፍ

መስጠት፣ 

 የአስፈጻሚ አካሊት ጣሌቃ ገብነት ይቆማሌ

 የመምህራን አሠሌጣኞችን ሇመሇየት፣ ሇማጋጀትና ሇማሌማት የሚያስችሌ፣ 

በአገር አቀፍ ዯረጃ ሇሁለም ተቋማትና እጩዎች ገዢ የሆነ የመመሌመያ 
መስፈርት ማጋጀት

 የመምህራን አሠሌጣኞች በጥናትና ምርምር የሚሳተፉበትን ሥርዓት

መርጋት



ክፍሌ ሦስት፡…

የእጩ መምህራን ምሌመሊ…

 እጩ መምህራንን 12ኛ ክፍሌን የተሻሇ ውጤት 
ካመጡት ውስጥ መምረጥ፣ 

 ሇሙያዉ ፍሊጎትና አክብሮት እንዲሊቸዉም

ማረጋገጥ

 አሠሌጣኝ ተቋማት በምሌመሊ ወቅት ቀጥተኛና

ጠንካራ ተሳትፎ እንዱኖራቸዉ ማዴረግ፤



ክፍሌ ሦስት፡…

የእጩ መምህራን ሥሌጠና

በሁለም ዯረጃዎች የእጩ መምህራንን ሥሌጠና 

ጥራት ማሻሻሌ

የመምህራን ትምህርት ሥርአተ ትምህርት እጩ 

መምህራን ከምረቃ በኋሊ ከሚያስተምሩት ትምህርት 
ጋር እንዱጣጣም ማዴረግ፣

የመምህራን ሥሌጠናና የትምህርት መስጫ ቋንቋ 
እንዱጣጣም ማዴረግ፣



ክፍሌ ሦስት፡…

የእጩ መምህራን ሥሌጠና…

ብቁና በቂ መምህራንን ሇማጋጀት 

የሚያስችለ የተሇያዩ አማራጮችን መጠቀም፡

የተጣመረውን (concurrent)፣ 

ከመጀመሪያ ዴግሪ ቀጥል የሚሰጥ የሙያ

ሥሌጠና (consecutive)፣ እና

ላልችንም



ክፍሌ ሦስት፡…

የሥሌጠና አካባቢና ሥነዳ፡

በኮላጆች ያሇዉን የሥሌጠና አካባቢ ምቹ
ማዴረግ

የተማሪ ማዯሪያ ሇሁለም ማጋጀት

የመማሪያ ክፍልች በቂና ጽደ እንዱሆኑ

ማዴረግ

ሊይብረሪ፤ ሊቦራቶሪ፤ ኣይቲ፡ ወተ ማጠናከር



ክፍሌ ሦስት፡…

የሥሌጠና አካባቢና ሥነዳ፡

ሇመስክና ተግባር ተኮር ዳ የተሇየ ትኩረት መስጠት

መሠረታዊ ክህልት፣ የሕይወት ክህልት እንዱሁም 

ከፍተኛ የአስተሳሰብ ክህልትን በተመጣጠነ መሌኩ
ማስተማር፣

የቅዴመ መዯበኛ መምህራንን ዜግጅት በተሇየ መሌኩ

ማከናወን (ሇምሳላ፤ ሇጨዋታ ሌዩ ትኩረት መስጠት)



ክፍሌ ሦስት፡…

መሠረታዊ የሥሌጠና ዯረጃዎች፣

ሇቅዴመ-መዯበኛና ሇመጀመሪያ ዯረጃ በ12+3 ዯረጃ የሰሇጠኑ፣

ሇዜቅተኛ ሁሇተኛ/ ከፍተኛ መጀመሪያ ዯረጃ (7-10)፣ 

የመጀመሪያ ዱግሪ ያሊቸው፣

ሇከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ (11-12) ሁሇተኛ ዱግሪ ያሊቸው፣

የትኩረት ነጥብ፤

በያንዲንደ ዯረጃ የሚመዯቡ መምህራን በዙያዉ ዯረጃ

እስከ ሦስተኛ ዱግሪ መማር ይችሊለ፡፡



ክፍሌ ሦስት፡…

ምዯባና ዜውውር

በሁለም ዯረጃ የመምህራን ምዯባ ግሌጽና ፍትሓዊ
እንዱሆን ማዴርግ

ብዘሃነትን በሚያጏሇብት መሌኩ የሁሇተኛ ዯረጃ መምህራን 

ምዯባ ማካሄዴ፣

 የትኩረት ነጥብ፡

መምህራን በአንዴ ቦታ ረም ያሇ ጊዛ መቆየት ብዘ ጥቅም

ስሊሇው እንዱቆዩ የተሇያዩ አበረታች ስሌቶችን መጠቀም፤



ክፍሌ ሦስት፡…

ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ

ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ ኘሮግራምን በትምህርት ቤትም 

ሆነ በኮላጆች ተቋማዊ ማዴረግ፣

ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ ኘሮግራም በመምህራን ፍሊጎት

የሚወሰን ሆኖ የትምህርት አይነት እውቀትና የማስተማር ዳ 
ዜግጁነት ክፍተቶችን እንዱሞሊ ተዴርጏ እንዯገና ማሻሻሌ፣

የሙያ ማሻሻያ ኘሮግራም ከዯረጃ እዴገት ጋር እና ከሙያ 
ፍቃዴና እዴሳት ጋር ማስተሳሰር፣ 

ሇዙህም የሚሆን የመምህራን የብቃት ማዕቀፍ

(Teachers’ Qualification Framework) ይጋጃሌ፤



ክፍሌ ሦስት፡…

ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ….

 የክረምት የትምህርት ዋንኛ ዓሊማ ዯረጃ ማሳዯግ ሳይሆን
ሙያ ማሻሻሌ እንዱሆን ማዴረግ፣

 እንዯአማራጭ የማታ ትምህርት፤ ሙለ ስኮሊርሲፕ፤
ወተ መጠቀም

 ላሊዉ አማራጭ የቆይታ ጊዛ ማራም

 ዯረጃ ያሻሻለ መምህራን በዙያዉ ዯረጃ ጥቅማጥቅማቸዉ
ተጠብቆ የሚቆዩበት ሥርዓት መርጋት

 በዙያዉ ዯረጃ እስከ ሦስተኛ ዱግሪ የሚሠሩበትን ሁኔታ
መፍጠር፤



ክፍሌ ሦስት፡…

ረ. ጥቅማጥቅሞችና የማትጊያ ዳዎች፣

የመምህራን ዯመወዜ ቢያንስ ቢያንስ ከላልች ሙያዎች 

ጋር ተመጣጣኝ/ተወዲዲሪ እንዱሆን ማዴረግ፣ 

በጥናት ሊይ ተመሥርቶ ጥቅማጥቅሞች ማሻሻሌ፣



ክፍሌ ሦስት፡…

ሌቀት ማዕከሊት ማቋቋም
በየክሌለ ቢያንሰ አንዴ፣ የቅዴመ-መዯበኛና የመጀመሪያ ዯረጃ 

የመምህራን ትምህርት የሌሕቀት ማእከሌ ማዯራጀት፣

በሁሇተኛ ዯረጃ መምህራን ትምህርት ሊይ የሚሠሩ በሚገባ 

የተዯራጁ የሌህቀት ማእከሊት ማዯራጀት፤ 

በመምህራን ትምህርት ሊይ ትኩረት አዴርገዉ የሚሰሩ 

የትምህርት ዩኒቨርስቲዎች ማቋቋም፣

አንዴ አገር አቀፍ የመምህራ ትምህርት ምርምር እና የስትራቴጂ 
ኢንስቲትዩት መመሥረት፣ 



ክፍሌ ሦስት፡…

ሁለ-አቀፍ የመምህራን ፖሉሲ ማጋጀት 
 የመምህራንና የመምህራን አሠሌጣኞችን፡
 ምሌመሊ፣ 

 መረጣ፣ 

 የሥራ ሊይ ሥሌጠና፣ 

 እውቅና የመስጠት፣ 

 ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ፣ 

 የሙያ ፍቃዴ፣ 

 ዜውውር፣ 

 አገሌግልትን የማቋረጥ ፣ ወተ. ያካተተ መሆን ይጠበቅበታሌ፣ 

 የመምህራን ትምህርትና ሥሌጠና ተቋማት ብቃት ማረጋገጫ ሥርዓት
ማካተት፤

 የመምህራን ሰርቪስ ኮሚሽን ማቋቋም



ክፍሌ ሦስት፡…

የመምህርነትን ሙያ ገጽታ መገንባት

አሁን ያሇዉ የተዚባ እይታ በመሠረቱ አንዱቀየር ማዴረግ፡፡

እንዳት?

 እስካሁን የተረሩ የሇዉጥ ሀሳቦች ተግባር ሊይ በማዋሌ

 የሙያዎችን ምንነትና ጠቀሜታ ሇተማሪ ወሊጆች ማስገንብ

 የመንግሥት ሃሊፊዎችና ተዋቂ ሰዎች ስሇመምህርነት ሙያ ጠቀሜታ

ተከታታይነት ያሇዉ ምሥክርነት እንዱሰጡ ማዴረግ

 የሊቀ አስተዋጵዖ ያበረከቱ መምህራንን በከፍተኛ ዯረጃ ዕውቅና መስጠት

 በትምህርት ቤቶች ክበባት መመሥርት (ምሳላ፤ የነገው መምህር)

ወተ…



አመሰግናሇሁ!!!


