
ሇትምህርትና ሥሌጠና ፍኖተ-ካርታ

የትምህርትና ሥሌጠና ፖሉሲ ፣ አመራርና አስተዲዯር

የሪፎርም ሀሳቦች

አቅራቢ ፣ ጀይለ ዐመር
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የትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲ፡ አመራር አስተዲዯር ቡዴን

ድ/ር ጄይለ ዐመር

ዯ/ር ቀነኒሳ ዲቢ

ድ/ር ጌትነት ዯምሰዉ

ድ/ር ማተበ ታፈረ

ድ/ር መንግስቱ ሃይለ

ድ/ር ምትኩ በቀሇ
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ርእስ

1. የትምህርት ፍሌስፍና

2. የትምህርት መዋቅር

3. የትምህርትና ሥሌጠና ቋንቋ

4. የትምህርት ፋይናንስ

5. ሥርአተ-ትምህርት

6. የትምህርት አዯረጃጀት

7. የትምህርት አስተዲዯርና አመራር

8. የትምህርት ሕግና ፖሉሲ ማእቀፎች
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EPLG

የትምህርት ፍሌስፍና
 በራሳቸው የሚተማመኑ፣ ብቁና በምክንያታዊ ትንተናና በውይይት የሚያምኑ፣

በሙያቸው ብቃት ያሊቸው በአሇም አቀፍ ተወዲዲሪና ብቁ ዜጋ አዴርጏ አጠቃሊይ

ሰብእናቸውን የመገንባት፣

 ሥራ ፈጣሪዎች፣ አዲዱስ ግኝቶችን አፍሊቂዎች፣ ጠንካራ የሥነ ምግባርና ግብረገባዊ

እሴቶችን የተሊበሱ እና ሇሕግ ዘብ የቆሙ ዜጏችን የማፍራት፣

 ብዝሃነትን ሊካተተው አገራዊ አንዴነትና ሠሊም ዘብ እንዱቆሙ የማዴረግ፣

 ሕዝባዊ እሴቶች፣ ነፃነት፣ ብቃት፣ (ተጠያቅነትን፣ ጥራትንና ዯረጃን ውጤታማነትን)፣

ፍትሐዊነትና ሌቀትን የሚያጏናጽፍ፣
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የትምህርት መዋቅር

 ቅዴመ-መዯበኛ ትምህርት ሕፃናት ከ4+ - 5+ እዴሜያቸው እንዱማሩ ማዴረግ፣

O-class የ መዯበኛ አጠቃሊይ ትምህርት አካሌ ማዴረግ፡፡

 መዯበኛ አጠቃሊይ ትምህርት: 6-2-4:  የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት 6+ አመት

ከ1ኛ- 6ኛ ክፍሌ ፣

 ዝቅተኛ የሁሇተኛ ዯረጀ ትምህርት ከ7ኛ - 8ኛ ክፍሌ፣

 ከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ከ9ኛ – 12ኛ ክፍሌ (academic and 

TVET tracks) ፣

 ሁለም ፕሮፍሸናሌ ስሌጠናዎች ከ12ኛ ክፍሌ ከተጠናቀቀ በኋሊ የሚሠጡ ይሆናለ፡

(ዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ፡ የመምህራንና የተክኒክና ሙያ) 

 ከየእርከኑ ሇሚያቋርጡ መዯበኛ ባሌሆነ ፕሮግራም የቴክኒክና ሙያ ስሌጠናዎች

በተሇያየ ዯረጃ መስጠት፣
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መዯበኛ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና በሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት

በሰርተፍኬት ዯረጃ (ዯረጃ 1-2) ሲሆን፤ በኮላጆች ውስጥ በከፍተኛ

ሰርተፍኬትና ዱኘልማ ዯረጃ (ዯረጃ 3-4)፤ ፖሉቴክኒኮች በከፍተኛ

ዱኘልማ (ዯረጃ 5) እንዱሁም በቴክኒካሌ ዩኒቨርስቲዎች በመጀመሪያና

ሁሇተኛ ዱግሪዎች

 የዩኒቨርስቲ ትምህርት ቆይታ 4 አመት እንዱሆን (ሇኢንጂነሪንግ 5፤

ሇሜዱሲን 6)፣ 2 አመት Masters,  4 አመት PhD, 

6 የቀጠሇ….
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የትምህርትና ሥሌጠና ቋንቋ

 ተማሪዎች በትምህርትና ሥሌጠና ወቅት እውቀትና ክህልትን በሚገባ

እንዱጨብጡ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ተሇማጭ የትምህርትና ስሌጠና መስጫ

ቋንቋ ፖሉሲ ማስተዋወቅ፣

 ሶስት የአገር ውስጥ ቋንቋዎችን የመማር ፖሉሲን ማጠናከር፣

 የአፍ መፍቻ ቋንቋ፣ ሁሇተኛ ቋንቋ ሇአገራዊ የጋራ መግባባቢያና ላሊ አማራጭ

ቋንቋ በክሌሌ መካከሌ ሇሚዯረጉ እንቅስቃሴዎች፣ እንዱሁም ሦስተኛ ቋንቋ

ሇአሇም አቀፍ መግባቢያ የያዘ የቋንቋ ፖሉሲ ማስተዋወቅ፣

 እንግሉዝኛ ቋንቋን ከአንዯኛ ክፍሌ ጀምሮ ማስተማር፣

 ሇመምህራን ትምህርትና ስሌጠና ኮላጆች የስሌጠና ቋንቋ ሇሚሰሇጥኑሇት

የትምህርት እርከን ጋር የተጣጣመ ማዴረግ፡

 እጩ መምህራን የተሇያዩ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን እንዱማሩ ምቹ ሁኔታ

መፍጠር፣
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የትምህርት ፋይናንስ8

Subsectors Proportion out of the 

total sector expenditure

Primary Education (PE) 30.7%

Secondary Education (SE) 6.3%

Technical Vocational Education Training 

(TVET)

6.7%

Higher Education (HE) 48.1%

Others 8.2%

የትምህርት ወጪዎች የክሌልችና የፌዴራሌ በ2016/17
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 የትምህርት ታክስን በጥናት ሊይ ተመሥርቶ ተግባራዊ ማዴረግ፣

 ከከፍተኛ ትምህርት ተመርቀው የሚወጡ ተመራቂዎች ይከፍለት የነበረው 15% ክፍያ

በጥናት ሊይ ተመሥርቶ እንዱሻሻሌ ማዴረግ፣

 የትምህርት ፋይናንሱ ወጪ ቆጣቢና ውጤታማ እንዱሆን ማዴረግ፣

 የትምህርት ፋይናንስ ያሌተማከሇና የትምህርት ተቋማት አውቶኖሚ ከተጠያቂነት ጋር

ማስፈን፣

 ዴፈረንሻሌ ብልክ ግራንትን መተግበር፣ ፈንዱንግ ፎርሙሊ (input based funding, 

performance based funding, endowment, and tuition fees) 
ሥራ ሊይ ማዋሌ፡

 ሇትምህርት የገንዘብ ብዴር ሥርአት (Loan and Voucher System) መዘርጋት፣

 የትምህርት ወጪ አመዲዯብ የታችኛዉን የትምህርት እርከን : የጎሌማሶችና የቴክኒክና ሙያ

ትምህርትን ትኩረት የሚሰጥ፤ ከፍታህዊነትና ሉዯገፉ ከሚገቡና ከወጪ አንጻር ማየት፡

9
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 የመንግሥት የትምህርት ወጪ ምዯባ ተወዲዲሪነትንና ውጤታማነትን የሚያበረታታ እንዱሆን
ማዴረግ፣

 የግሌ ተቋማት፣ መያዴ፣ ትርፍ ሊይ ያሌተመሰረቱ ላልች የውጭ ዴርጅቶች በትምህርትና
ሥሌጠና ማስፋፋት እንዱሳተፉ ማዴረግ፣

ተጠቃሚዎች መክፈሌ የሚችለት ወጪአቸዉን እንዱችለ፡ ሇታችኛዉ የትምህርት እርከን
በነጻ እንዱማሩ፡ በማህበረሰብ ፋይናንስና በትምህርት ፈሊጊዎች ፋይናንስ መሸፈን፡

 የትምህርት ተቋማት በነጻነት የውስጥ ገቢ እንዱያመነጩና እንዱጠቀሙ የሚዯግፍ መመሪያ
ማውጣት

ሀገራዊ ፍርምዎርከ ሇግዢና ሇበጀት አጠቃቀም ማዘጋጀት፡

ሀገራዊ የህግ ማቀፍ ቢዝነስና እንደስትሪዉ ሇሚፈሌጉት የሰዉ ሃይሌ ስሌጠና እንዱዯግፉ
የሚያበረታታ ማዘጋጀት፡

 የመንግስትና የግሌ ፐርትነርሺፕ ፡ በትምህርት ተቋማትና በእንደስትሪዉ መካከሌ ትስስር
ስርዓት መዘርጋት

10
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የትምህርት አዯረጃጀት

 የትምህርት ሚኒስቴርን፣ የክሌሌ ትምህርት ቢሮን፣ የዞን ትምህርት መምሪያን፣ የወረዲ
ትምህርት ጽ/ቤትን እንዱሁም የትምህርት ቤቶችን ሚና፣ ኃሊፊነት፣ ተጠያቂነት እና
ግንኙነት እንዯገና ግሌጽ ማዴረግ፣

የትምህርት ሚኒስቴርን ወቅቱ የሚጠይቀውን አገሪቱ በመሇስተኛ፣
በመካከሇኛና በከፍተኛ ዯረጃ የምትፈሌገውን የሰው ሀብት ሌማት መገምባት
በሚያስችሌ እንዱሁም ሇዚህ ተሌእኮ መሌሰ ሉሰጥ በሚችሌ መሌኩ
ማዯራጀት፣

የጏሌማሶችና መዯበኛ ያሌሆነ ትምህርት በፌዴራሌ እና በክሌልች ራሱን በቻሇ
አዯረጃጀት ተዋቅሮ እንዱሰራ ማዴረግ፣
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 የአጠቃሊይ ትምህርትና ሥሌጠናን፣ የቅዴመ መዯበኛ፣ የመጀመሪያ ዯረጃ የመምህራንና

የትምህርት አመራሩን ሥሌጠና ጨምሮ ኃሊፊነቱን ሇክሌሌ ትምህርት ቢሮዎች መስጠት፣

 የቅዴመ-መዯበኛ ትምህርት እና የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ወረዲ ት/ጽ/ቤት፤ የሁሇተኛ ዯረጃ

ትምህርት የዞን ትምህርት መምሪያ በኃሊፊነት እንዱሠሩ ማዴረግ፣

 ዩኒቨርስቲዎች እንዯተሌኳቸው ትኩረት ማዯራጀት፤ የምርምር፣ አኘሊይዴ ሳይንስ፣ ቴክኒካሌ

ዩኒቨርስቲ ሆነው እንዱዯራጁ ማዴረግ፣

 የወሊጆችንና የማህበረሰቡን ተሳትፎ ሇማሳዯግ እንዱቻሌ ይህን ሥራ የሚያስተባብር አካሌ

በወረዲ ዯረጃ (ወረዲ ት/ጽ/ቤት ) ማዯራጀት፣

 ነጻ የኩዋሉቲ አሹራንስ አጀነሲ ሇከፍተኛ ትምህርት፤ ሇመምህራን ትምህርት ፡ ሇ የአጠቃሊይ 

ትምህርትና ሇተክኒክና ሙያ በሀገር  አቀፍና በክሌሌ ዯረጃ ማቋቋም፡

 የትምህርት ቤት አዯረጃጀት  በተገቢ መዋቅርና የሰዉ ሃይሌ ዴጋፍ ሰጪን ጨምሮ ማዯራጀት፡
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የትምህርት አስተዲዯርና አመራር

 ፖሉሲ አውጪዎችንም ሆነ በተግባር የተሠማሩትን ባሇሙያዎች የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና

ሥሌጠና አመራሮችን ሌማት ሇማሳዯግ የሚያስችሌ ሥርአት መዘርጋት፣

 የትምህርት አመራሮችንና አስተዲዯሮችን በተዘጋጀ ተጨባጭ መመዘኛ መሠረት (KPI) ብቃት

ሊይ የተመሠረተና ግሌጽነት ያሇው ውዴዴር በማካሄዴ መረጣ፣ ምሌመሊና ምዯባ መካሄደን

ማረጋገጥ፣

 በሁለም የትምህርት እርከኖች ብቃት ያሊቸውን የትምህርት ቤት አመራሮችን መመዯብ፣

 በሁለም እርከኖች ዳሞክራሲያዊ የሆነ ሙያዊ አመራር ብቃትን ያማከሇ እንዱሆን ማዴረግ፣

 የትምህርት አመራሮችንና አስተዲዯሮችን ማበረታቻን መሠረት ያዯረገ በሙያ ማሻሻያ ኘሮግራም

አቅማቸውን ከፍ ማዴረግ፣

13
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 የትምህርትና ሥሌጠና ኘሮግራሞች ከአገሪቱ የኢኮኖሚ ፍሊጏት ጋር መተሳሰሩን

ሇማረጋገጥ እንዱቻሌ የክሌሌና የወረዲ የትምህርትና ሥሌጠና መምሪያዎች/ጽ/ቤቶችን

አቅም ማጏሌበትና ማጠናከር፣

ሌምዴ ያሊቸው መምህራንን ወዯ ትምህርት ቤት አመራርነት እንዱያዴጉ በሚያስችሌ

መሌኩ የመምህራንን የዯረጃ እዴገት ማዘጋጀት፤

 የሙያ ማረጋገጫ መንገድችን ከአመራር ስሌጠናና ዝግጅት ፤ ከትምህርት ከምርምርና

ፖሇሲ ጋር ማያያዝ

በምርምር ሊይ የተሞረኮዘ ፤ራሱን የቻሇ የከፍተኛ የትምህርት ተቃም ሇአመራርና

ሇመምህራን ትምህርትና ስሌጠና ማዯራጀት፤

በሁለም እርከኖች ያለ ተማሪዎች መሠረታዊ አገሌግልት ሇመስጠት እንዱቻሌ

የተማሪዎችን ዲራና አጠቃሊይ መረጃ ማዯራጀት፣
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ትምህርት ተቋማት አግባብነት ካሊቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር (ምሳላ፣ የዩኒቨርስቲ-

ኢንደስትሪ፣ የት/ቤትመምህራን፣ ወዘተ.) ጠንካራ ትስስር መፍጠር፣

ትምህርት ቤቶች ሇአካባቢውና ሇተማሪዎች ምሊሽ ሰጪ እንዱሆኑ የት/ቤት ባሇዴርሻ

አካሊትን (ር/መምህራን፣ መምህራን፣ ወሊጆች፣ ማህበረሰቡ) አቅም ማጠናከር፣

 የት/ቤት ወሊጅ ተሣትፎን ማጠናከር፤ ወሊጆች በተወካዮቻቸው አማካኝነት

የሌጆቻቸውን የትምህርት ውጤታቸው ምን ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ፣ ስሇሌጆቻቸው

አጠቃሊይ ዯህንነት ክትትሌ እንዱያዯርጏ ማበረታታ ያስፈሌጋሌ፡፡
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 እንዯ መምህራን ማህበር ያለ የሙያ ማህበራት የበሇጠ ሙያዊ እንዱሆኑና

በራሳቸው ሙለ ነፃነት ኖሯቸው እንዱሠሩ አቅማቸውን ማጠናከር

 የትምህርትና ስሌጠና ተቋማት ነጻና ራስን በራስ የማስተዲዯር ከተጠያቂነት ጋር

በተቆራኘ መሌኩ ማስፈን፡

 ትምህርት ቤቶች የሇውጥ ማእከሌ፤ ያሌተማከሇ ውሳኔ ሰጪ፤ ባሇሙያዎችን፣

ዯንበኛችንና ላልችንም በውሳኔ የሚያሳትፉ፣ በራስ የመማርን የሚያበረታቱ፣

ፈጠራን የሚዯግፉ እንዱሆኑ ትምህርት ቤት ተኮር አስተዲዲርን መተግበር
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የትምህርት ሕግና ፖሉሲ ማእቀፎች

 አገራዊ የትምህርት ሕግ ማዘጋጀት፣

 የቅዴመ-መዯበኛ ትምህርት፣ የመጀመሪያ ዯረጃና የዝቅተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት የግዳታ ትምህርት
እንዱሆን ማዴረግ፣

 በሕፃናት መካከሌ ያለትን ሌዩነቶችን (ሌዩ ተሰጥኦ፣ ክህልት፣ ወዘተ. ያሊቸውን ሕፃናት) የሚያስተናግዴ
የመማር ሁኔታ እንዱሁም ሌዩነቶችን የሚያስተናግዴ የማስተማር ዘዳን የሚያበረታታ ፖሉሲ ማዘጋጀት፣

 ሇመዯበኛ ኘሮግራም ብቃትን መሠረት ያዯረገና ከቅዴመ-መዯበኛ እስከ ሁሇተኛ ዯረጃ የሙያ ክህልቶችን
ያካተት፣ ከ9ኛ ክፍሌ ጀምሮ የአካዲሚክና የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ዘርፎች (የሁሇተኛ
ዯረጃ የአካዲሚክ ትምህርት ዘርፍ እንዱሁም የሁሇተኛ ዯረጃ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ዘርፍ) 
እንዱሁም በአካባቢ ዯረጃ የአካባቢን ፍሊጏት መሠረት ያዯረገ ተሇማጭ አገር አቀፍ የሥርዓተ-ትምህርት
ፖሉሲ ማዘጋጀት፣

 የጏሌማሶችና መዯበኛ ያሌሆነ ትምህርት መዋቅሩን፣ ሥርዓተ-ትምህርቱን፣ የኘሮግራሙን ተሣታፊዎችን፣

አመቻቾችን፣ በጀትን፣ የተሇያዩ ሀብቶችን፣ ባሇዴርሻ አካሊትን፣ ወዘተ. ያካተተና በሁለም ዯረጃ ባለ
የትምህርት መዋቅሮች እንዳት ማስተዲዯር እንዯሚቻሌ አቅጣጫ የሚያሳይ ፖሉሲ ማዘጋጀት፣
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የትምህርትና ስሌጠና  ቋንቋ ፖሉሲ ተሇማጭ፡ የተማሪዎችን ፍሌሰት ብዘሃነትን 

ዓሇምዏቀፋዊነትን በሚያጠናክር ማዘጋጀት፡

የትምህርትና ስሌጠና ፋይናንስ  ፖሉሲ የመንግስት ትኩረትና የበጀት አመዲዯብ 

ስርዓት ብቃትና ዉጢታማነት፡ የግሌና አጋር ዴርጅቶች ዴርሻ ገሊጭ ፖሉሲ 

ማዘጋጀት፡

 ራሱን የቻሇ የትምህርት ጥራትና አግባብነት የሚቆጣጠር ተቋም በማቋቋም

ሁለንም የትምህርትና ሥሌጠና ተቋማትን እንዱቆጣጠርና የትምህርትና ሥሌጠና

ጥራትና እግባብነት እንዱያረጋግጥ ማዴረግ፣

በፖሉሲ አውጪዎች፣ በትምህርትና ሥሌጠና አቅራቢዎች፣ በተጠቃሚዎች

መካከሌ ጠንካራ የተጠያቂነት ግንኙነት ሥርአት መፍጠር፣
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 የትምህርት አመራሮችንና አስተዲዯሮችን ፣ የመምህራን አሠሌጣኞችን ሇመሇየት፣

ሇማዘጋጀትና ሇማሌማት ፣ እዴገት ጥቅማጥቅሞችንና የማበረታቻ ዘዳዎች የሚያስችሌ

ማእቀፍ ማዘጋጀት፣

 የሴት ተማሪዎችን እንዱሁም መምህራንን ምጥጥን ማሳዯግ፤ የሥርዓተ-ጾታ ምጥጥኑን

ሇማጥበብ የሴቶችን አቅም የማጠናከርና አወንታዊ እርምጃዎችን ተግባራዊ ማዴረግ፣

በሁለም ዯረጃዎች በመማር ውጤት ሊይ ተጠያቂነትን ማስፈን፣

በከፍተኛ ትምህርት የአስተዲዯር ሠራተኞችና የአካዲሚክ ሠራተኞች ምጥጥን በ1፡2 እና

1፡3 መካከሌ እንዱሆን መወሰን፣
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የአስተዲዯር ሥራዎችን/በተሇይ የተማሪዎች አገሌግልት የውጪ አካሌ እንዱሠራው

በማዴረግ አመራሩ በዋና ተሌእኮ ሊይ እንዱያተኩር ማዴረግ፣

ከተሇያዩ የትምህርት እርከኖች ፕሮግራሞች ሽግግር ሇማሳሇጥ National 

Qualification Framework (NQF) ሥራ ሊይ ማዋሌ፡

በሌዩ ሌዩ ዯረጃዎች የሚሰጡ የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርተፍኬት፣ የኮላጅ ዱኘልማና የዩኒቨርስቲ

ዱግሪ መዯበኛ የትምህርትና ሥሌጠና ኘሮግራሞች ዯረጃዎች በአገራዊ የሙያ ማእቀፍ

ማረጋገጥ፣

የፖሉሲ ብቃትን ማረጋገጥ፡ የፖሉሲ አፈጻጸም በፖሉሲ ግምገማ/ጥናት የማስዯገፍ ስርዓት

መዘርጋት
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አመሰግናሇሁ!
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