
በቴ/ሙ/ት/ሥ ዘረፍ

የሇውጥ ምክረ ሀሳቦች



የቴ/ሙ/ ንዑስ ኮሚቴ አባሊት

 ድ/ር ብርሃኑ አሰፋ

 ድ/ር ዲንኤሌ ረዲ

 ድ/ር ጌታቸው ብሩ

 ድ/ር መሊኩ መንግስቱ

 ድ/ር መሊኩ ዋቁማ

 ድ/ር ዋና ላቃ





 አሁን ያሇው ፖሉስ ገዲቢ ከመሆኑ የተነሳ በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ውስጥ ጥራት

ያሇው መካከሇኛና ከፍተኛ ባሇሙያ ሇማሰሌጠን አሇመቻሌ፤

 በቴክኒክና ሙያ ስሌጠና ምሩቃን ወዯ ከፍተኛ የስሌጠና ፕሮግራም እና

ትምህርት የሚያሳዯግና የሚያሸጋግር (Progression and 
Permeation) ሥርዓት መንዯፍ የሚያስችሌ የፖሉሲ ዴጋፍ አሇመኖር፡-
ይህ የቴክኒክና ሙያ ፕሮግራም የማያሳዴግ ዝግ (Dead end) ተዯርጎ

እንዱቆጠር አዴርጎታሌ፡፡

 እንደሰትሪና የግሌ ዴርጅቶች ሇቴክኒክና ሙያ ሥሌጠና የራሳቸውን የገንዘብ

ዴጋፍ/አስተዋጽኦ እንዱያዯርጉ የሚያበረታታ ፖሉሲ አሇመኖር፤

 ከእንግሉዝኛ ላሊ ሰሌጣኞች በሚችለት ቋንቋ መዯበኛ የቴክኒክና ሙያ ስሌጠና

መስጠትን የሚያስችሌ (Flexible Training Language) ፖሉሲ

አሇመኖር፤



 ጥራት ያሇው የቴክኒክና ሙያ ሥሌጠና ተዯራሽነት ማረጋገጥ በሚያስችሌ መሌኩ
የሥሌጠና ተቋማትን አሇማዯራጀት፤

 የሀገሪቱን የኢኮኖሚ መሰረት ሇሆነው ሇእርሻና ግብርና ትኩረት አሇመስጠት፡ -
እርሻው ወይም ግብርናውን ሇማዘመን እና ምርታማነት በፍጥነት ሇማሳዯግ
የሚያስችሌ በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ የፖሉሲ ትኩረትና የእስትራቴጂ መንዯፍና
መተግበር ሲኖርበት አሌተሰራም፡፡

 የተሇያዩ እንደስትሪና ኢኮኖሚ ዘርፍ ተቀናጅተው ሇዘርፋቸው ተገቢ፣ ብቃትና
ክህልት ያሊቸውን የመካከሇኛ ዯረጃ ባሇሙያ ሇማሰሌጠን የሚያበረታታ ፖሉሲና
እስትራቴጂ አሇመኖር፤

 ሀገራዊ ፍሊጎትን በሚገባ ያሊገናዘበ የሥራ እስታንዲርዴ (Occupational 
Standards - OS) ማዘጋጀት፤

 የትብብር ስሌጠናን (Cooperative Training – Dual Training) 
ሇመተግበር በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ እስትራቴጂ የታቀዯው እቅዴ ከሀገራችን
ነበራዊ ሁኔታ ጋር የሚጣጣም አሇመሆን፤



 የፌዯራሌ ቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ከሚመራው/ከሚያስተባብረው ባሇዴርሻ አካሊት

እና ከሚሰራው የሥራ ስፋት፣ ጥሌቀትና ብዛት የሚመጥን እና ተገቢነት ያሇው

የፖሇቲካ፡ የአስተዲዯርና የአመራር ስሌጣንና አቅም የላሇው መሆኑ፤

 የቴክኒክና ሙያ ሥሌጠና ሥርዓት የሚመራው ተቋም፡ የሥራ ፈጠራ (ና የምግብ

ዋስትና) እና አነስተኛና መካከሇኛ እንተርፕራይዝ ማስፋፋት ኤጄንሲዎች

የተሰጣቸው ኃሊፊነት አቀናጅው ውጤታማ በሚሆኑት መሌክ የሚመራ የበሊይ

የጋራ ተቋም አሇመኖር፤

 የክሌልች የቴክኒክና ሙያ አስተዲዯርና አመራር የአቅም ውስንነት ምክንያት

ሇክሌልቹ እና በውስጣቸው ሊለ ዞኖችና ወረዲዎች የኢኮኖሚ ሌማት እቅድች

ጋር የሚጣጣም የሥሌጠና እቅዴ ማቀዴና ማስፈጸም አሇመቻሌ፤

 የሚፈሇገውን የሥሌጠና ዯረጃ የሚመጥን ሀገራዊ የሥርዓተ-ትምህርት -
ስሌጠና (curriculum) እና የስሌጠና መጽሐፍት (Training 
Materails) አሇመኖር በተሇያዩ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሚሰጥ ስሌጠና

መሇያየት አስተዋፅኦ ማዴረጉ፤



 ወዯ ቴክኒክና ሙያ ሇመካከሇኛ ዯረጃ ሙያ ሇመሰሌጠን የሚገቡ አብዛኛው

ተማሪዎች በእንግሉዝኛ ችልታ ዯካሞች ስሇሆኑ የስሌጠናው ጥራት ጉዲት

እያዯረሰ ይገኛሌ፡፡

 ጥራት (ብቃት) ያሊቸው የቴክኒክና ሙያ ስሌጠና ተቋማት እኩሌ ተዯራሽነት

ማጣት የተነሳ በተሇያዩ የሀገሪቱ የሚኖሩ ዜጎች ተመጣጣኝ ብቃት ያሊው ስሌጠና

አያገኙም፡፡

 በቴክኒክና ሙያ ስሌጠና እና በሰሌጣኞች ምዘና የእንደስትሪ ተሳትፎ ዯካማ

ስሇሆነ ሰሌጣኞች ተገቢነት ያሇው የተግባርና የእንደስትሪ ክሕልት ምዘና

ውስንነት እንዱኖረው አዴርጎታሌ፡፡

 ከክሌሌ ክሌሌ ሰሌጣኝ ምሩቃን የሚመዘኑበት የብቃት ምዘና ሁኔታ በጣም

የተሇያየ ከመሆኑ የተነሳ በተመሳሳይ የሙያ ዯረጃ ብቁ የተባለትን መወዲር

አሇመቻሌ፤



 በአብዛኛው በቴክኒክና ሙያ ስሌጠና ተቋማት የሚሰጡ የስሌጠና

ዓይነቶች ሀገራዊ፣ ክሌሊዊና ቀጠናዊ ኢኮኖሚ ከሚፈሌገው የሰሇጠነ የሰው

ኃይሌ ጋር የማይናበብ መሆን፤

 ተቋማት መሀከሌ ያሇው በመምህራኖቻቸው የሚዘጋጁ ሥርዓተ-
ትምህርት/ስሌጠና እና የስሌጠና ማቴሪያሌስ መሇያየት፤

 ብቁና ተነሳሽነት የሊቸው የቴክኒክና ሙያ መምህራንና አሰሌጣኞች

እጥረት፤

 ሇቴክኒክና ሙያ ስሌጠና በተማሪዎች፡ በወሊጆችና እና በቀጣሪዎች ያሇው

ዝቅተኛ አመሇካከት በተማሪዎች ጥራትና ተነሳሽነት ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ

ማሳዯሩ፤



 ውጤታማ የቴክኒክና ሙያ ስርዓት ሇመዘርጋት የሚያስችሌ ጠንካራና ዯጋፊ

የፋይናንስ ስርዓት አመኖር፤

 እንደሰትሪና የግሌ ዴርጅቶች ጥራት ያሇው ቴክኒክና ሙያ ስሌጠና ሇማካሔዴ

ተሳትፎም ሆነ የሚያዯረጉት የገንዘብ ዴጋፍ/አስተዋጽኦ በጣም ውስን መሆን፤

 በመንግሰት መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችንና የሁሇት እዮሽ የመንግሰታት

ትብብር የቴክኒክና ሙያ ዘርፉን ሇማዘመንና ማሳዯግ የተሰራው ሥራ ውስንነት፤

 ሇመንግሰት ቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሚመዯበው በጀት ውጤታማነት ማዕከሌ

ያዯረገ የሰሌጣኞች ቁጥር እና በስሌጠና ዓይነት ብዛት የሚወሰን መሆን፤

 የመንግሰት የቴክኒክና የሙያ ተቋማት አምራች እንዱሆኑና ገቢ ማመንጨት

የሚያስችሌ እስትራቴጂ እና የአስተዲዯር ሥርዓት አሇመኖር፡፡





 ዝቅተኛ የቴክኒክ ባሇሙያ፣ ቴክኒሻን ፣ ቴክኖልጂስትና የቴክኒክ መሃንዱስ ወዘተ. 
ሇማፍራት የሚችሌ የቴ/ሙ/ት/ሥ ሥርዓት መዘርጋት፤

 በሙያ ዯረጃ ዝግጅትና ባሇቤት ሉሆን የሚችሌ ሙያ መሰረት ያዯረገ የተዯራጀ

የቴክኒሻን፣ ቴክኖልጂስትና የቴክኒክ መሃንዱስ እና ላልች የዕዯጥበብ

ባሇሙያዎች ማህበራት/ቻምበር/ ሇመፍጠር የሚያስችሌ ስርዓት መዘርጋት፤

 የቴክኒክና ሙያ ምሩቃን ወዯ ከፍተኛ ዯረጃ ስሌጠና ሇመሳተፍ የሚያስችሌ እና

ወዯ ከፍተኛ የአካዲሚክ ትምህርት መግባት የሚያስችሌ መንገዴ

/pathway/ መቅረፅ፤



 ዜጎች በራሳቸው ፍጥነትና ሚመርጡት የትምህርት ዘዳ እና

ዝንባላአቸውን መሠረት ባዯረገ እንዱማሩ የሚዯግፍ ፖሉሲ ማውጣት፤

 የቴክኒክና ሙያ ስሌጠና ውጤታማ ሇማዴርግ በተሇያዩ የስሌጠና

ቋንቋዎች ሇማሰሌጠን የሚያስችሌ ሥርዓት መዘርጋት፤

 እንደስትሪና የግሌ ዴርጅቶች በቴክኒክና ሙያ ስሌጠና ሂዯት አስተዋጽኦ

እንዱያዯርጉ የሚያበረታታ ሥርዓት መዘርጋት፤



 ሇሃገርና ሇእያንዲንደ ክሌሌ ብልም አካባቢ የሚስማማ ከባባዊ የኢኮኖሚ

መሰረትና የተፈጥሮ ሀብት ግምት ውስጥ ያስገባ የስሌጠና ዓይነት ማዯራጀትና

የትብብር ስሌጠና ሥርዓት መዘርጋት፤

 በህብረተሰቡና በተጠቃሚው ስሇቴክኒክና ሙያ ያሇውን የተሳሳተ አመሇካከት

ሇመቀየር የሚያስችሌና የዘርፉን ገፅታ ሉገነባ የሚያችሌ ስትራቴጂ መቅረፅና

መተግበር፤

 በሁለም አካባቢዎች ሇሁለም ዜጏች ፍትሃዊ ተዯራሽነትን በሚያረጋግጥ መሌኩ

አግባብነት ያሇውና ጥራቱን የጠበቀ የቴ/ሙ/ት/ሥ ስትራቴጂ መዘርጋት፤

 የኢንደስትሪዎችና የዘርፍ ባሇሙያዎች ሙለ ተሳትፎ የተረጋገጠበት የሙያ ዯረጃ

ማዘጋጀትና አሁን ያሇውን ሙያ ዯረጃ መከሇስ፤



 በተሇያየ የትምህርት እርከን (ከቅዴመ መዯበኛ ትምህርት እርከን በመጀመር) 
የአካዲሚክና የተግባር /ቴክኒክ/ ምጣኔ ግምት ውስጥ ያስገባ ስሌጠና ሇመስጠት

የሚያስችሌ እስትራቴጂና አሰራር ማዘጋጀት፤

 ተግባር ተኮር ስሌጠና ሇመስጠት የሚያስችሌ የተሇያዩ የኢንደስትሪና የተግባር

ሌምዴ ግምት ውስጥ ያስገባ የስሌጠና ሞዳሌ መከተሌ (ሇምሳላ፡-
አፓረንቲስሽፕ፣ የመማሪያ ፋብሪካ . . . )፤

 የስሌጠና መሠረተ ሌማት እጥረትና የበቁ አሰሌጣኞች እጥረት ሊይ ያሇው ክፍተት

ሇመሙሊት የተቀናጀ የወርክሾፖችና የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ

በመጠቀም ስሌጠና ሇመስጠት የሚያስችሌ ስርዓት መዘርጋት፣

 ብቁ እና ሌምዴ ያሊቸው አሰሌጣኞች ሇመሳብ፣ ሇመመሌመሌና ሇማሌማት

የሚያስችሌ ስትራቴጂ ማዘጋጀት፤



 ተገቢ፣ ብቁ እና አቅም ያሇው መዯበኛ፣ መዯበኛ ያሌሆነ እና ኢ-መዯበኛ

ቴ/ሙ/ት/ሥ እና የተግባረ እዴ ሌማት የሚያስተዲዴርና የሚመራ ተቋም

በሚንስቴር ዯረጃ ማቋቋም፤

 በሃገር ፣ በክሌሌ ፣ በዞን ፣ ወረዲ እና በከተማ ዯረጃ ጠንካራና ውጤታማ

የቴክኒክና ሙያ አዯረጃጀትና አመራር መፍጠር፤

 አሇም አቀፍ ተሞክሮ መሠረት በማዴረግ የባሇሙያዎች አሇምአቀፍ

ተወዲዲሪነት ማረጋገጥ በሚያስችሌ መሌኩ የባሇሙያዎች የብቃት መመዘኛ

ማዕከሌ /COC/ ማዯራጀት፤

 ሇሁለም ሇአጭርና መካከሇኛ የቴክኒክና ሙያ የስሌጠና እርከኖች ሥርዓተ

ትምህርትና የስሌጠና መጻሕፍት የሚያዘጋጅ ሃገራዊ ማዕከሌ ማዯራጀት፤



 የፖሉሲ ሃሳብ የሚያመነጭና የየወቅቱን ሁኔታዎች በማጥናት የፖሉሲ ሃሳቦች

ሇመንግሥት የሚያቀርብ የቴ/ሙ/ት/ሥ/ ምርምር ተቋም ማቋቋም፤

 በቴክኒክና ሙያ ተቋማት እንዱዯጋገፉ የክሊስተር አዯረጃጀት መፍጠር፤

 የሙያ ስታንዲርዴ፡ የሙያ ስሌጠና ሥርዓተ-ሥሌጠና እና የክህልት ምዘና

ዘዳ (assessment instruments) የሚያዘጋጅ ብሔራዊ የየዘርፉ

የሙያ ምክር ቤት (National Sector Skill Councils) ማቋቋም፤



የስሌጠና ተቋማት በተመሇከተ

 መዯበኛ የቴ/ሙ/ት/ሥ በሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት (በዯረጃ 1 እና 2) እና

በዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርትና ሥሌጠና (ዯረጃ 3 እና ከዚያ በሊይ) 
የሚያሰሇጥኑ ተቋማት አዴርጎ ማዯራጀት፤

 መዯበኛ ያሌሆነውን የቴ/ሙ/ት/ሥ እና የክህልት ሥሌጠና ፕሮግራም

በመሠረታዊ የቴ/ሙ/ት/ሥ ማዕከሊት እና በሌዩ ሁኔታ በተዯራጁ

የቴ/ሙ/ት/ሥ ተቋማት ሇመሰረታዊ ክህልትና ሌዩ ሌዩ መካከሇኛ

የእንደስትሪ ሙያተኞች (ከዯረጃ 1 – 5)፤ ማሰሌጠን በሚያስችሌ መሌኩ

ማዯራጀት

 ከፍተኛ ቴክኒሻኖች፣ ቴክኒካሌ መሐንዱሶችና ማስተር ቴክኖልጂስቶች

የሚያሰሇጥኑ ከፍተኛ ቴ/ሙ/ት/ሥ ዩንቨርስቲዎች ማቋቋም፤



 በቀጠናውና በዓሇም የሙያተኛ ገበያ ተወዲዴረው መቀጠር የሚችለ

ወጣቶችን የሚያሰሇጥኑ ተቀማት ማቋቋም፤



የስሌጠና ቁሰቁስ በተመሇከተ

 የቴ/ሙ/ት/ሥ ተቀማት ብቁ የሰው ሃይሌ ሇማፍራት የሚያስችሌ ቁሳቁስ፡

አሰሌጣኞች እና አመራር እንዱማለ ማዴረግ፤

 የቴክኒክና ሙያ ተመራቂዎች ሥራ ፈጣሪ ሆነው ሉወጡ የሚያስችሌ

የኢንተርፕራይዞች መፈሌፈያ ማዕከሌ /Incubation center/ 
ማዯራጀት

 የቴክኒክና ሙያ ሰሌጣኞች በአካባቢያቸው የተግባር ሌምምዴ ሇማዴረግ

የሚያስችሌ ኢንደስትሪ በላሇበት ሁኔታ በማሠሌጠኛ ተቋም ውስጥ

የመማሪያ ፋብሪካ /learning factory/ ማዯራጀት፤



አሰሌጣኞችን በተመሇከተ

 ብቁና የኢንደስትሪ ክህልት ያሊቸው አሰሌጣኞችን ሇመሳብ የሚያስችሌ

የማበረታቻ ሥርዓት መዘርጋት፤

 በተመረጡ የቴ/ሙ/ት/ሥ ኮላጆችና እና የቴ/ሙ/ት/ሥ - ቴክኒካሌ

ዩንቨርቨርስቲዎች የቴክኒክና ሙያ መምህራን ማሰሌጠን እንዱችለ ማዯራጀት፤

የብቃት ምዘና በተመሇከተ

 የሙያ ማህበራት፤ የግለ ዘርፍና የንግዴ ምክር ቤቶች የሙያ ምዘና

እስታንዲርዴ መመዘኛ መሳርያ ዝግጅትና በምዘና እንዱሳተፉ ማዴረግ፤

 ሰሇጣኞች የውጤት አሰጣጥ ሥርዓት "የበቃ" "ያሌበቃ" ከማሇት በቁጥር

የሚገሇፅ ውጤት (grade) መስጠት፤



 የቴ/ሙ/ት/ሥ አቅም (ጥቅም፡ ሥፋትና ጥሌቀት) በፖሉሲ

አመንቺዎች፡ በአስፈጻሚዎች፡ በማሕበረሰቡ፡ በወሊጆችና

በተማሮወች ዘንዴ የሚያስተዋውቅ ብሔራዊ/ሀገራዊ ፕሮግራም

(promotion program) መፍጠር፤

 በመካከሇኛ እና በከፍተኛ ሙያ እርከን ማሇትም በሰሇጠነ

ሰራተኛነት፣ ቴክኒሻን ፣ ቴክኖልጂስት፡ ወዘተ ማሰሌጠን የሚችለ

ምርጥ እና ሇስሌጠና አመቺ ዴባብ መፍጠር የሚችሌ የቴክኒክና

ሙያ ማሰሌጠኛ ተቋማት (brand residential 
separate TVET institutions) መገንባት፤



 የሰሌጣኞች አቅምና ውጤት መሠረት ያዯረገ የተሇያየ የቅበሊ መመዘኛና

የስሌጠና ሥርዓት በመዘርጋት ተወዲዲሪ ሰሌጣኞች መሳብና ማሰሌጠን

እንዱቻሌ፡ - ሁለምን ስሌጠኝ በጀማሪ ሰሌጣኝ (በዯረጃ 1 ስሌጠና) 
ከመቀበሌ ይሌቅ እንዯ ትምህርት ዯረጃቸው ሇሚመጥናቸውን የስሌጠና እርከን

መቀበሌ፤

 ተማሪዎች ከመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርታቸው ጀምሮ የቴክኒክና ሙያ እውቀትና

ፍሊጏት እንዱያዴርባቸው በሥርዓተ-ትምህርቱ የቴክኒክ/vocational/ 
ይዘት ባካተተ መሌኩ መቅረፅ፤

 በሁሇተኛና በዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ዯረጃ መስጠት በሚያስችሌ ሁኔታ

መዯበኛ የቴክኒክና ሙያ ስሌጠናን ማዯራጀት፣

 ሇቴ/ሙ/ት/ሥ ሁሇተኛ ዯረጃ ምሩቃን ሇዯረጃቸው የሚመጠን የክህልት

ሰርተፍኬት እንዱያገኙ ማዴረግ፤



 ፌዳራሌና የክሌሌ መንግስታት ቴክኒክና ሙያ ፋይናንስ ሇማዴረግ

የሚያስችሌ ሥርዓት /ፎርሙሊ/ ማዘጋጀት፤

 አሇም አቀፍ የሌማት አጋሮችና መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ቴክኒክና

ሙያ በፋይናንስ ሇማጠናከር የሚያስችሌ ስርዓት መዘርጋት፤

 እንደስትሪዎችና የቢዝነስ ተቋማት አስተዋጽኦ የሚያዯርጉበት የስሌጠና

ፈንዴ ማቋቋም፤

 የቴክኒክና ሙያ ተቋማት በራሳቸው አቅም የፋይናንስ ገቢያቸው

የሚያሳዴጉበት ሥርዓት መዘርጋት፤

 ሇቴክኒክና ሙያ ተቋማት አፈፃፀም/ብቃት/ መሠረት ያዯረገ የፋይናንስ

ማበረታቻ ሥርዓት መዘርጋት፤



አመሰግናሇሁ!


