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መግቢያ 
መንግስትሰፉመሰረትያሇውፇጣን፣ቀጣይነትናፌትሃዊነቱ የተረጋገጠየኢኮኖሚ 

እዴገትበማስመዝገብሌማትንየማፊጠንናዴህነትንየማስወገዴዓሊማያሇውሲሆን 

ባሇፈትዓመታትየአገሪቱን አጠቃሊይየኢኮኖሚ እንቅስቃሴሇመምራትየሚያስችሌ 

የረጅምናየመካከሇኛዘመንየሌማት እቅዴ ተዘጋጅቶ በመተግበር ሊይ ነው፡፡ 
 

በሀገር ዯረጃ የተነዯፈ የሌማት እቅድችን ሇመተግበር በሁለምዯረጃየሚያስፇሌገውን 

የማስፇፀም አቅምማሳዯግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ ትምህርትን በየዯረጃው ማስፊፊትና 

ጥራቱን ማረጋገጥ የግዴ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በትምህርቱ ዘርፌ የቅዴሚያ ትኩረት 

ከተሰጣቸው ዘርፍች አንደ አጠቃሊይ ትምህርት ነው፡፡ ስሇሆነም በ1986 ዓ.ም  

የትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲ በመቅረፅ እና ፖሉሲውን ስራ ሊይ ሇማዋሌ ከ1990 ዓ.ም 

ጀምሮ በተነዯፈ/በተዘጋጁት ተከታታይ የትምህርት ዘርፌ ሌማት ፕሮግራሞች የትምህርት 

ተዯራሽነትን፣ፌትሀዊነትን እና አግባብነትን በየዯረጃው ከማሳዯግ አኳያ አበረታች ውጤቶች 

ተመዝግበዋሌ፡፡ 
 

ትምህርትን ከማስፊፊት ጎን ሇጎን ጥራቱን ሇማረጋገጥ የሚረደ ስሌቶችን በመንዯፌ 

በትምህርት ቤቶች ሇመማር ማስተማሩ አጋዥ የሆኑትን የትምህርት ግብዓት፣ ሂዯትና 

ውጤት በማሻሻሌ የተማሪዎችን እውቀት፣ ክህልትና አመሇካከት ሇማጎሌበት  በ1999 ዓ.ም 

የአጠቃሊይ ትምህርት ጥራት ማረጋገጫ ፓኬጅ ተቀርፆ በሁለም የሀገራችን ክሌልች 

በመተግበር ሊይ ነው፡፡ ፓኬጁ  የመምህራን ሌማት፤ የሥርዓተ ትምህርት፣ መጻህፌትና 

ምዘና፤ የትምህርት ቤት መሻሻሌ፣ የትምህርት አመራርና አስተዲዯር፤ የኢንፍርሜሽን 

ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ እንዱሁም የሥነ ዜጋና ሥነ ምግባር መርሀ ግብሮችን አካቷሌ፡፡ 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሁለም የአገሪቱ ክሌልች በሚገኙ ትምህርት ቤቶች  የመርሀ 

ግብሮቹን አፇጻጸም  ሇመገምገም የሚያስችሌ የኢንስፔክሽን ሥርዓት መዘርጋት አስፇሊጊ 

ሆኗሌ፡፡ 
 

አሇም አቀፌ ተሞክሮዎች እንዯሚያሳዩት በትምህርት ቤቶች የሚካሄዴ ተከታታይ 

ኢንስፔክሽን  የተማሪዎችን ውጤት ሇማሻሻሌና የትምህርት ጥራትን ሇማረጋገጥ ቁሌፌ 

ሚና ይጫወታሌ፡፡ የኢንስፔክሽን  የግምገማ ውጤት የአጠቃሊይ ትምህርት ጥራት 

ማረጋገጫ ፓኬጅ በተሇይም ዯግሞ የትምህርት ቤት ማሻሻያ መርሀ ግብር አተገባበርን 

በተመሇከተ መረጃ የሚሰጥ ሲሆን በዚህም ትምህርት ቤቶች ቀዲሚ የትኩረት ጉዲዮችን 
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ሇመሇየት እንዱረዲቸው የሚያካሂደት ግሇ-ግምገማ ተገቢውን ሂዯት የተከተሇ መሆኑን 

ሇመፇተሸና የማሻሻያ ሃሳቦችን ሇመጠቆም የበኩለን ዴርሻ ያበረክታሌ፡፡ 

ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ጥራትን ሇማረጋገጥ በመንግስት የተሰጠውን ሃሊፉነት 

መሰረት በማዴረግ በ2004 ዓ.ም የአጠቃሊይ ትምህርት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬትን 

ያቋቋመ ሲሆን የዚህ የስራ ክፌሌ ሃሊፉነት ከክሌሌ/ ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎች፤ 

በነሱም በኩሌ ከዞን/ክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያዎችና ከወረዲ ትምህርት ጽ/ቤቶች 

ጋር በመተባበር በሁለም የሀገሪቱ ክሌልች በአጠቃሊይ ትምህርት ዘርፌ በየዯረጃው 

በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የኢንስፔክሽን ስራ ሇማከናወን የሚረዲ ሥርዓት መዘርጋት፣ 

ክትትሌና ዴጋፌ ማዴረግ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የአጠቃሊይ ትምህርት ኢንስፔክሽን 

ዲይሬክቶሬት እንዯ አስፇሊጊነቱ ሙለ፣ ከፉሌ፣ ተከታታይና የተወሰነ ጉዲይ ሊይ ያተኮረ 

የኢንስፔክሽን ስራ ሉያካሂዴ ይችሊሌ፡፡ 

በዚሁ መሠረት ትምህርት ሚኒስቴር ት/ቤቶች ያለበትን የአፇጻጸም ዯረጃ ከግብዓት፣ 

ከሂዯትና ውጤት አኳያ ሇመመዘን የሚያስችሌ ሀገር አቀፌ የኢንስፔክሽን ማዕቀፌ ያዘጋጀ 

ሲሆን ማዕቀፈም በትምህርት ቤቶች ኢንስፔክሽን በምን መሌክ መካሄዴ እንዲሇበት 

አጠቃሊይ ሁኔታዎችን ሲያመሇክት፤ይህ ሀገር አቀፌ የትምህርት ቤቶች ኢንስፔክሽን 

መመሪያ የማዕቀፈ ማሟያ ከመሆኑ በተጨማሪ በውስጡ የኢንስፔክሽን ሂዯት፣ የአፇጻጸም 

ስሌቶች፣ ከፋዳራሌ ትምህርት ሚኒስቴር እስከ ት/ቤት ዴረስ ያለ አካሊት ሃሊፉነትና 

የሥራ ዴርሻ እንዱሁም የኢንስፔክተሮች ሙያዊ ስነምግባርን በውስጡ አካቶ ይዟሌ፡፡ 
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ክፌሌአንዴ 
ጠቅሊሊ 

1 አጭርርዕስ 
ይህ መመሪያ የትምህርት ሚኒስቴር ሀገር አቀፌ የአጠ/ትም/ኢንስፔክሽን አፇፃፀም 

መመሪያ ቁጥር 82/2013 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2  አውጭውባሇስሌጣን 
የትምህርት ሚኒስቴር የአስፇጻሚ አካሊትን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 

691/2003 በተሰጠው ስሌጣንና ኃሊፉነት መሠረት ይህን የአጠቃሊይ ትምህርት 

ኢንስፔክሽን የአፇጻጸም መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 
 

3 ትርጓሜ 
በዚህ  የአፇፃፀም መመሪያ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ 

በስተቀር፡- 

3.1 “ኢንስፔክሽን” ማሇት” - በአጠቃሊይ ትምህርት ዘርፌ የትምህርትጥራትን 

ሇማስጠበቅ የሚያስችሌ የተቋማትግምገማ በማካሄዴክትትሌና ዴጋፌየሚያዯርግና 

የተጠያቂነት ስርዓትን የሚያሰፌንየሥራ ዘርፌ ነው፡፡  

3.2 ”ግብዓት” ማሇት -  በትምህርት ተቋማት ሇመማር ማስተማር ሂዯትአስፇሊጊ የሆኑ 

የሰው፣ የገንዘብናየቁሳቁስ…ወዘተ ሀብትን የሚመሇከት ነው፡፡ 

3.3 ”ሒዯት” ማሇት -  በትምህርት ተቋማት ውስጥ የተማሪዎችን ውጤትና ስነምግባር 

ሇማሻሻሌ የሚከናወንተግባር ነው ፡፡ 

3.4 ”ውጤት ” ማሇት በመማር ማስተማር ሂዯትና በዕሇት ከዕሇት እንቅስቃሴ 

መስተጋብር የሚመጣ የተማሪዎችየእውቀት፣ክህልት እና  አመሇካከት  አወንታዊ 

ሇውጥ ነው፡፡ 
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3.5 ”ግሇ-ግምገማ”  ማሇት  የትምህርት ተቋማት አፇጻጸማቸውን ወይም ያለበትን ዯረጃ 

ራሳቸውን በራሳቸውየሚያዩበት አግባብ ማሇት ነው፡፡ 

3.6 ”የትምህርት ቤቶች ዯረጃ ምዯባ” ማሇት ትምህርት ቤቶችን ከግብዏት፣ ከሂዯትና 

ከውጤት አኳያ በተቀመጡ ስታንዲርድችና አመሌካቾች መሠረትበመሇካት ዯረጃ 

የመስጠት ተግባር ነው፡፡  

3.7 ”የትኩረት መስኮች”  ማሇት የትምህርት ኢንስፔክሽን በዋናነት የሚያተኩርባቸው 

ርዕሰ ጉዲዮች ማሇት ነው፡፡ 

3.8 ”ስታንዯርዴ” ማሇት - ሁለንም ት/ቤቶች በአንዴ አይነት ይዘት ፣ አሰራር ስረዓትና 

በተገኘ ውጤት ሊይ ሇመሇካት የተቀመጠ መስፇርት ነው፡፡ 

3.9 ”አመሌካች ” ማሇት - ሇእያንዲንደ ስታንዲርዴ የመሇኪያውን ቁሌፌ 

ባህርይየሚያመሇክት ማሇት ነው፡፡  

4 የተፇጻሚነትወሰን 
የትምህርት ቤቶች ኢንስፔክሽን መመሪያ በመሊው ኢትዮጵያ በሚገኙ የትምህርት 

ተቋማት ማሇትም በአጸዯ ሕጻናት ፣ በመጀመሪያ ዯረጃ ፣ በአጠቃሊይ ሁሇተኛ ዯረጃና 

በመሰናድ ት/ቤቶች ፣ በአማራጭ መሰረታዊ የትምህርት ማዕከሊት የመንግስት ፣ የህዝብና 

የግሌና የላልች ትምህርት ተቋማት ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡የመምህራን ትምህርት 

ኮላጆችና የተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት መስጫ ጣቢያዎችን ይህ የኢንስፔክሽን 

መመሪያ አይመሇከታቸውም፡፡ 

ይህ መመሪያ የት/ቤቶችን የትምህርት ጥራት የማረጋገጥ እንቅስቃሴ ሇመገምገም 

በት/ሚኒስቴር የአጠቃሊይ ትምህርት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት እንዱሁም በክሌሌ 

ትምህርት ቢሮዎች፣ በዞን/ክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያዎችና በወረዲ ትምህርት ቤቶች 

በተቋቋሙ የኢንስፔክሽን የሥራ ዘርፍች ተፇፃሚ ይሆናሌ። 

5 የጾታአገሊሇጽ 
በዚህ መመሪያ ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸ ቃሌ ወይም አባባሌ የሴትንም ጾታ 

ያካትታሌ፡፡ 



ሀገር አቀፍ የአጠቃላይ ትምህርት ኢንስፔክሽን አፈፃፀም መመሪያ ገፅ 5 
 

6  የመመሪያውዓሊማዎች 
የመመሪያው ዋና ዓሊማየትምህርት ጥራትንና ውጤታማነትን በማረጋገጥ በሀገር 

አቀፌ ዯረጃ የተማሪዎችን ውጤትና ሥነምግባር ማሻሻሌ ሲሆን የሚከተለትን ዝርዝር 

ዓሊማዎች አካቷሌ፡- 

6.1  ትምህርት ቤቶች የሚጠበቅባቸውን ዝቅተኛ/ ተፇሊጊ የአፇጻጸም ዯረጃ ማሟሊታቸውን 

ሇማረጋገጥ፣ 

6.2 ት/ቤቶችን በዯረጃ መመዯብና ሞዳሌ ት/ቤቶች የጉዴኝት ማዕከሊት ሆነው ላልችን 

እንዱያበቁ ሁኔታዎችን ሇማመቻቸት፣ 

6.3 የአጠቃሊይ ትምህርት ጥራት ማረጋገጫ ፓኬጅ በተሇይም የትምህርት ቤት ማሻሻያ 

መርሃ-ግብርን አተገባበርና ውጤታማነት በመፇተሽ  ሇፖሉሲ አውጭዎችና 

ሇትምህርት ባሇሙያዎች መረጃ ሇመስጠት፣ 

6.4 በትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ስራ ትምህርት ቤታቸው ስሊሇበት ዯረጃ  ሇወሊጆች፣ 

መምህራንና  ተማሪዎች መረጃ ሇመስጠትና ተሳትፎቸውን ሇማጎሌበት፣ 

6.5  ትምህርት ቤቶች ሶስቱን የሌማት  አቅሞች/ የዴርጅት፣ የመንግስትና የህዝብ 

ክንፍች/ በተዯራጀና በተቀናጀ መሌኩ ተጣምረው በትምህርት ተዯራሽነት፣ 

ፌትሃዊነት፣ ብቃት፣ አግባብነትና ጥራት ሊይ መረጃ በመስጠት ተሳትፎቸውን 

በማጎሌበት የተማሪዎችን ውጤትና ስነምግባር እንዱያሻሽለ ሇማዴረግ፣ 

የትምህርት ቤቶች መሻሻሌና አፇጻጸምን አስመሌክቶ በየዯረጃው የተጠያቂነት 

ስርዓት ሇማስፇን ነው፡፡  

7 የኢንስፔከሽንመሪመርሆዎች 
የኢንስፔክሽን ሂዯት የሚከተለትን መሠረታዊ መሪ መርሆዎችን ይከተሊሌ፡፡ እነርሱም፡- 

7.1 ነጻ ወይም የት/ቤቱ አካሌ ባሌሆኑ የትምህርት ኢንስፔክተሮች ይካሄዲሌ፡፡ 
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7.2የአንዴን ትምህርት ቤት አጠቃሊይ የሥራ እንቅስቃሴ ሇመገምገም ተጨባጭ፣ 

ወጥነትና ቀጣይነት ባሊቸው መረጃዎች ሊይ ተመስርቶ ይካሄዲሌ፡፡ 

7.3 ግምገማው ሁለንም ት/ቤቶች ባካተተ መሌኩ በተቀመጡት ግሌጽ 

ስታንዲርድችና መስፇርቶች መሠረት የሚካሄዴ እንጂ  የኢንስፔክተሮች ግሊዊ 

አመሇካከት መንፀባረቅ የሇበትም። 

7.4 ገንቢ እና ሇጉዲዮች ትኩረት የሚሰጥ ፤  የተከናወኑ መሌካም ተግባራትን 

የሚያበረታታና እጥረቶችን ሇይቶ በማውጣት የማሻሻያ ሃሳብ የሚሰጥበት 

ተግባር ነው፡፡ 

7.5 የትምህርት ቤቱን ማህበረሰብ ስብእና በማክበር ይከናወናሌ፡፡  

7.6 የግምገማ ተግባራት ት/ቤቶች እንዯ ተቋም ባስመዘገቡት ውጤት ሊይ ያተኮረ 

 እንጂ በግሇሰቦች የሥራ አፇጻጻም ሊይ መሆን አይገባውም፡፡  

8 የመመሪያውአስፇሊጊነት 
 

ጥራትን የማረጋገጥ ሂዯት ሇትምህርት ቤቶች መሻሻሌ መሠረታዊ ሲሆን 

ኢንስፔክሽን አንደ የጥራት ማረጋገጫ ዓይነት ነው፡፡ በትምህርት ቤቶች የሚካሄዯው 

ኢንስፔክሸን የመማር ማስተማር መስተጋብሩ ጥራቱን በጠበቀና የተማሪዎችን ውጤትና 

ስነ-ምግባር ማሻሻሌ ሊይ ያነጣጠረ እንዱሁም በተጨባጭ መረጃ ሊይ የተመሰረተ እና 

ያሌተዛባ ምዘና የሚሰጥበት ተግባር ነው ፡፡ 

በመሆኑም ሁለም ትምህርት ቤቶች ሉያሟለት የሚገባ ዝቅተኛ /ተፇሊጊ/ የብቃት 

ዯረጃዎችን በመወሰን ትምህርት ቤቶችን በመሌካም አፇጻጸማቸው ሇማበረታታት ወይም 

ሊሳዩት ዯካማ አፇጻጸም ት/ቤቱና በየዯረጃው የሚመሇከታቸው አካሊት ተጠያቂ 

የሚሆኑበትን ስርዓት ሇመፌጠር የትምህርት ቤት ኢንስፔክሽን አስፇሊጊ ነው፡፡ 

9 የአፇጻጸምመመሪያውጥቅሞች፡- 
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9.1ትምህርት ቤቶች የሚጠበቅባቸውን የአፇጻጸም ዯረጃ በግሌጽሇማሳየት፣ 

9.2 ትምህርት ቤቶች ችግሮችን በመሇየት ሇመሻሻሌየሚያስፇሌጋቸውን 

ጉዲዮችሇመጠቆም፣ 

9.3 ትምህርት ቤቶች ሇመሻሻሌ ቅዴሚያ የሚሰጧቸውን ጉዲዮችመሇየትእንዱችለ 

ሇመርዲት፣ 

9.4 የኢንስፔክተሮችን ሌምዴና ሙያ በመጠቀም በኢንስፔክተሮች፣በትምህርት ቤት 

መምህራን፣ ርዕሳነ መምህራን እናሱፏርቫይዘሮች መካከሌ የሚዯረጉ ገንቢ 

ውይይቶችን ሇማሳሇጥ፣ 

9.5 ትምህርት ቤቶች አፇጻጸማቸውን መገምገም እንዱችለ ክህልታቸውን ሇማዲበር፣ 

9.6 በት/ቤቶች መካከሌ ጤናማ የውዴዴር መንፇስ ሇመፌጠር፣ 

9.7 በየዯረጃው ያለ አመራር ሇት/ቤቶች የሚሰጡትን ዴጋፌ ሇማመሊከት ነው፡፡ 

 

 

 

 

ክፌሌሁሇት 

10 የኢንስፔክሽንሂዯት 
የኢንስፔክሽን የትኩረት መስኮች የትምህርት ቤት አካባቢን፣ የትምህርት ቤቱ 

አመራርና አስተዲዯርን ፣ መማር-ማስተማርን ፣ ከወሊጆችና ከህብረተሰቡ ጋር ያሇ 

ግንኙነትን እና የተማሪዎች ውጤትን መሠረት ያዯረገ ሲሆን  ከግብዓት ፣ ከሂዯት እና 

ከውጤት ጋር የተሳሰሩ ናቸው፡፡ የኢንስፔክሽን ሥራ ሇማከናወን የሚከተለትን ሂዯቶች 

በትኩረት መከተሌና መተግበር ይገባሌ፡፡ 

10.1 ቅዴመኢንስፔክሽን 

10.1.1 ሇኢንስፔክሽንሥራየትምህርትቤቶችአመራረጥ፡- 
 

በሀገር አቀፌ የኢንስፔክሽን ማዕቀፌ ሊይ በግሌፅ እንዯተቀመጠው የሁለም 

ትምህርት ቤቶች ኢንስፔክሽን ቢያንስ በሦስት አመት አንዴ ጊዜ ይካሄዲሌ፡፡ በየዓመቱ 
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ሇሚካሄዯው የኢንስፔክሽን ስራ የሚመረጡ ትምህርት ቤቶች በክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር 

ትምህርት ቢሮዎች፣የዞን/ክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያዎችና የወረዲ ትምህርት ጽ/ቤቶች 

በሚያዯርጉት ምክክር ይሆናሌ። አመራረጡ የትምህርት ቤቶችን ብዛት፣ ጂኦግራፉያዊ 

አቀማመጥና / ገጠር፣ ከተማ/ የትምህርት ቤቶችን የአፇፃፀም ዯረጃ ያገናዘበ መሆን 

ይጠበቅበታሌ፡፡ የየክሌለ/ከተማ መስተዲዴር ትምህርት ቢሮ የተመረጡ ትምህርት ቤቶችን 

አጠቃሊይ መረጃ ሇትምህርት ሚኒስቴር ማሳወቅ ይጠበቅበታሌ፡፡  

10.1.2 የኢንስፔክሽንቡዴንአመሰራረት፡- 
 

የክሌሌ ትምህርት ቢሮ የዞን/የክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያ/ጽ/ቤት እናወረዲ 

ትምህርት ጽ/ቤት የኢንስፔክሽን ዘርፌ አንዴን ትምህርት ቤት ሇመገምገም ቢያንስ ሁሇት 

አባሊት ያለት የኢንስፔክሽን ቡዴን ማዋቀር ይጠበቅበታሌ። የኢንስፔክሽን ቡዴኑ በአንዴ 

የትምህርት ተቋም ሇሶስት ወይም ሇአራት ቀናት ስራዎችን ሲያከናውን ይቆያሌ፡፡ ከቡዴኑ 

አባሊት መካከሌ አንደ/አንዶ በአስተባባሪነት ይሰየማሌ/ትሰየማሇች፡፡  

10.1.3 ከትምህርትቤቶችጋርየሚዯረግግንኙነት፡- 
 

የኢንስፔክሽን ስራ የሚከናወንበት ት/ቤት ከሁሇት ሳምንት በፉት እንዱያውቁት 

ይዯረጋሌ፡፡ሇኢንስፔክሽን ስራም እንዯ ግብዓትነት ሉያገሇግለ የሚችለ አሰፇሊጊ የሆኑ 

ዋና ዋና መረጃዎችን ት/ቤቱ በሚቀርብሇት ጥያቄ መሠረት አስቀዴሞ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

ት/ቤቱ ያቀረበውን መረጃዎች ኢንስፔክተሮች በአግባቡ ተንትነው በኢንስፔክሽን ወቅት 

ስራ ሊይ ማዋሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

10.1.4 የት/ቤትዯረጃምዯባስሇማካሄዴ፡- 
 

እያንዲንደ ት/ቤት በሀገር አቀፌ የት/ቤቶች ዯረጃ ምዯባ ማዕቀፌ መሠረት 

በትምህርት ዓመቱ መጨረሻ ወይም መጀመሪያ ግሇ-ግምገማ በማካሄዴ ሇትምህርት ቤቱ 

ዯረጃ መስጠት ይጠበቅበታሌ፡፡ ኢንስፔክተሮች በኢንስፔክሽን ጊዜ የትምህርት ቤቶቹን 

ግሇ-ግምገማውንና ዯረጃ ምዯባውን ትክክሇኛነት ያረጋግጣለ፡፡  
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10.2 በኢንስፔክሽንወቅት 

10.2.1 የኢንስፔክሽንሥራአጀማመር፡- 
የኢንስፔክሽን ባሇሙያዎች ትምህርት ቤት እንዯዯረሱ ከትምህርት ቤቱ 

ር/መምህር/ት እና ላልች የትምህርት ቤቱ አመራሮች ጋር በመገናኘት ስሇሚያከናዉኑት 

የኢንስፔክሽን ሥራ ዓሊማና አጠቃሊይ ሁኔታ ገሇፃ ያዯርጋለ፡፡ የትምህርት ቤቱ 

አመራርየት/ቤቱን ነባራዊ ሁኔታ በተመሇከተ አጭር ገሇጻ ያቀርባለ፡፡ ኢንስፔክተሮቹ 

በኢንስፔክሽን ወቅት በየጊዜው ከትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር/ት ጋር በመገናኘት 

ከስራው ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች እና ችግሮችን በአፊጣኝ ሇመፌታት ጥረት 

ያዯርጋለ፡፡ 

10.2.2 መረጃአሰባሰብ፡- 
ኢንስፔክተሮች  ስሇ  እያንዲንደ  ስታንዲርዴ  አፇፃፀም  ትክክሇኛ ውሣኔ  ሊይ 

ሇመዴረስ እንዱያስችሊቸው ሙለ ጊዜያቸውን ትምህርት ቤቱ ውስጥ የተሇያዩ 

መረጃዎችን/ማስረጃዎችን በመሰብሰብ ያሳሌፊለ፡፡የሚሰበሰቡት መረጃዎች/ማስረጃዎች 

በኢንስፔክሽን ማዕቀፌ ውስጥ የተቀመጡትን ስታንዲርድች መሠረት በማዴረግ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

10.2.3 የክፌሌውስጥምሌከታ 

10.2.3.1 ሇኢንስፔክሽንስራየተሰማራውቡዴንከመማርማስተማርተግባርጋርቀጥተኛግንኙ
ነትያሊቸውንተግባራትበትኩረትማከናወንይጠበቅበታሌ፡፡በአንዴጊዜበሁለምክ
ፌልችበመገኘትምሌከታሇማዴረግእጅግአስቸጋሪበመሆኑበናሙናነትበተመረጡ
ክፌልችናየተወሰኑመምህራንንየመማርማስተማርሂዯትበመመሌከትእንዱሁምበ
የትምህርትአይነቱስሌትበመቀየስይከናወናሌ፡፡ቡዴኑሇሚያከናውናቸውእንቅስ
ቃሴዎችናምሌከታዎችበቅዴሚያፕሮግራምማስያዝአስፇሊጊነው። 

10.2.3.2 የክፌሌ ምሌከታው በአንዴ ሙለ የትምህረት ክፌሇ ጊዜ /Period/ 
ይከናወናሌ፡፡ በመማር ማስተማር ሂዯት ወቅት የሚከናወን ምሌከታ ጥንቃቄ 
የሚጠይቅ ሲሆን ኢንስፔክተሩ/ሯ በክፌሌ ውስጥ 
የሚያከናውነው/የምታከናውነው ተግባር ሁለ ሥርዓትና አክብሮት 
ያሌተሇየውና የመማር ማስተማር ሂዯቱን የማያውክ መሆንአሇበት፡፡  

10.2.4 የኢንስፔክሽንትግበራንበተመሇከተክትትሌስሇማዴረግ፡- 
ሀ. የመጀመሪያ ኢንስፔክሽን አገሌግልት አሰጣጥ፡- 
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እያንዲንደ ት/ቤት ቢያንስ በሶስት አመት አንዴ ጊዜ በኢንስፔክሽን 

ቡዴን መታየት ይኖርበታሌ፡፡ 

ሇ. የዴጋሚ ኢንስፔክሽን አገሌግልት ሰሇማግኘት፡- 

አንዴ ትምህርት ቤት ዯረጃውን ካሊሟሊ ከአንዴ አመት በኋሊ እንዯገና 

በኢንስፔክሽን ይታያሌ፡፡ 

10.3 ዴህረኢንስፔክሽን 

10.3.1 የተጠቃሇሇየትምህርትቤቶችየአፇፃፀምምዘናዯረጃአሰጣጥ፡- 
ኢንስፔክተሮችሇየስታንዲርደ የተቀመጡ አመሌካቾችን በመጠቀምና የተሰበሰቡ 

መረጃዎችን በማጠናቀር የትምህርት ቤቱን የአፇጻጸም ዯረጃ የሚያሳይ ትክክሇኛ 

ውሳኔ/ብይን መስጠት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ሇእያንዲንደ ስታንዲርዴ የሰጡትን ውሳኔ መሠረት 

በማዴረግ የትምህርት ቤቱን አጠቃሊይ ነባራዊ ሁኔታ በአራት የዯረጃ መሇኪያዎች 

ይመዝናለ፡፡መመዘኛዎችም፡- 

 

ሀ.  ከ50% በታች ከሆነ ትምህርት ቤቱ ዯረጃ 1 ሊይ ይመዯባሌ፣ 

ሇ.  ከ50% - 69.99% ከሆነትምህርት ቤቱ ዯረጃ 2 ሊይ ይመዯባሌ፣ 

ሐ.  ከ70% - 89.99% ከሆነትምህርት ቤቱ ዯረጃ 3 ሊይ ይመዯባሌ፣ 

መ. ከ90% - 100% ከሆነ ትምህርት ቤቱ ዯረጃ 4 ሊይ ይመዯባሌ፣ 

በዚህም መሰረት ኢንስፔክተሮች ሁለንም ስታንዲርድች በተቀመጡ አግባቦች መሰረት 

በመፇተሸ ሙያዊ ውሳኔመስጠት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 
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10.3.2 የኢንስፔክሽንማጠቃሇያሪፖርትአቀራረብ፡- 

10.3.2.1 የቃሌግብረ-መሌስ 

የኢንስፔክሽን ስራ እንዯተጠናቀቀ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር፣ሱፏርቫይዘርና 

ላልች የሚመሇከታቸው አመራር እንዱሰባሰቡ በማዴረግ የኢንስፔክሽን ቡዴኑ 

ያስቀመጣቸውን ውሳኔዎች /Judgements/፤ ሇትምህርት ቤቱ መሻሻሌ ጠቃሚ 

አስተያየቶችበቃሌ ያቀርባሌ፡፡ በተጨማሪም በትምህርት ቤቱ ተዘጋጅቶ በሚቀመጥ 

አስተያየት መስጫ ካርዴ ወይም መዝገብ ሊይ ዋና ዋና አስተያየቶችን ማስፇር 

ይገባሌ፡፡ 

10.3.2.2 የጽሁፌሪፖርትአቀራረብ፡- 
ሀ/ ንስፔክሽን ተግባር ከተጠናቀቀ  ሁሇት ሳምንት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ የጽሁፌ 

ሪፖርት በአግባቡ ተዘጋጅቶ የኢንስፔክሽን አገሌግልት ሇተሰጠበት ትምህርት 

ቤት እና በየዯረጃው ኢንስፔክተሮቹ ተጠሪ ሇሆኑባቸው ሇወረዲው ትምህርት 

ጽህፇት ቤት፤ ሇዞን፤ ሇክሌለ ት/ቢሮ ኢንስፔክሽን ዘርፌና ሇትምህርት ሚኒስቴር 

አጠቃሊይ ትምህርት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት መቅረብ አሇበት፡፡ 

ሇ/ኢንስፔክሽን ሪፖርት አቀራረብ  የተመጠነ፣  ግሌጽና  በመረጃ ሊይ ተመስርቶ 

በጥንቃቄ የተዘጋጀ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

ሐ/ ኢንስፔክሽን ቡዴን አባሊት በሪፖርት ዝግጅት፣ጥራትና ተገቢነት ሊይ የጋራ 

ሃሊፉነት እና ተጠያቂነት አሇባቸው፡፡ 

መ/ኢንስፔክሽን ሪፖርት እንዯ አስፇሊጊነቱ በዴረ-ገጽ /Web site/ አማካኝነት 

እንዱሰራጭ ይዯረጋሌ፡፡ 

 

 

ክፌሌሶስት 

አዯረጃጀት 
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11 በአጠቃሊይትምህርትኢንስፔክሽንዘርፌየፇጻሚ/አስፇጻሚአካሊት
ኃሊፉነትናተግባር 

11.1 በትምህርትሚኒስቴርየአጠቃሊይትምህርትኢንስፔክሽንዲይሬክቶሬ
ት፡- 

 
11.1.1 ሀገራዊና ስትራቴጂያዊ ጉዲዮች ሊይ ትኩረት በማዴረግ ሀገራዊ 

የኢንስፔክሽን ማዕቀፌ ፣ መመሪያዎችን የማዘጋጀትና የማሻሻሌ ሥራዎችን 

ያከናውናሌ፡፡  

11.1.2 ከክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎች ኢንስፔክሽን ዘርፌ ጋር 

በመቀናጀት ወይም በተናጠሌ እንዯ አስፇሊጊነቱ የኢንስፔክሽን ሥራ 

ያከናውናሌ፡፡ 

11.1.3 ስሌጠናዎችን ያዘጋጃሌ፣ ይሰጣሌ፤ እንዯ አስፇሊጊነቱም በየክሌለ ሇሚገኙ 

የኢንስፔክሽን ባሇሙያዎች አቅጣጫ አመሌካች የሆነ ሙያዊ ዴጋፌ 

ይሰጣሌ፡፡ 

11.1.4  በክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎች ኢንስፔክሽን ዘርፌ 

ስሇሚከናወኑ አመታዊ የኢንስፔክሽን ስራዎች የጋራ ዕቅዴ በማዘጋጀት 

ስምምነት ሊይ ይዯርሳሌ፡ 

11.1.5 ከየክሌለ/ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎች ኢንስፔክሽን ዘርፌ  

የሚከናወኑ የኢንስፔክሽን ሥራዎች በሀገር አቀፈ ማዕቀፌ (Framework) 

መሠረት እየተከናወነ ስሇመሆኑና ወቅታዊ ሪፖርቶች ተዘጋጅተው እንዱሊኩ 

ክትትሌና ግምገማ ያዯርጋሌ፡፡ 

11.1.6 ከየክሌለ የሚሊኩ ሪፖርቶችንና ዲይሬክቶሬቱ በመስክ በመገኘት 

ያጠናቀራቸውን መረጃዎች በማሰባሰብ አመታዊ ሪፖርት ያዘጋጃሌ፣ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ያሰራጫሌ፡፡ 

11.1.7 ከሁለም ክሌልች/ከተማ አስተዲዯር ት/ቢሮዎች ኢንስፔክሽን ዘርፌ በየሩብ 

ዓመቱ ተዘጋጅተው የሚሊኩ ሪፖርቶችን በማጠናቀርና በመተንተን 

የኢንስፔክሽን ተግባር ያስገኘውን ጥቅም ሇሚመሇከተው አካሌ ያቀርባሌ፡፡   

11.1.8 መሌካም ተሞክሮዎች በመቀመርና በመሇየት እንዱስፊፊ ያዯርጋሌ፡፡ 
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11.1.9 የኢንስፔክሽን መረጃ ይሰብስባሌ፣ ያዯራጃሌ፣ ይተነትናሌ፣ ጥቅም ሊይ 

ያውሊሌ፤ ወቅታዊነቱን ይጠብቃሌ፡፡  

11.1.10 በኢንስፔክሽንና በላልች የተሇያዩ መንገድች የትምህርት ጥራትን 

ሇማረጋገጥ በተከናወኑ ተግባራት ሊይ ከአሇም አቀፌ ተሞክሮዎች ጋር 

በማመዛዘን ጥናትና ምርምር ያከናውናሌ፡፡ 

11.2 የክሌሌ/ከተማአስተዲዯርትምህርትቢሮኢንስፔክሽንዘርፌ፡- 
 

11.2.1. በሀገር አቀፈ የኢንስፔክሽን ማዕቀፌና መመሪያ መሠረት የኢንስፔክሽን 

ተግባር ያከናውናሌ፡፡  

11.2.2. የትምህርት ቤቶች ኢንስፔክሽን ተግባር በአመታዊ የዕቅዴ መርሃግብር 

መሠረት መከናወኑን ያረጋግጣሌ፡፡  

11.2.3. የኢንስፔክሽን ሥራዎችን የተመሇከተ የየሩብ ዓመት ሪፖርት 

ሇትምህርት ሚኒስቴር ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት በወቅቱ ይሌካሌ፡፡ 

11.2.4. በክሌለ/ከተማ አስተዲዯር ሇሚገኙ የዞን/ ክፌሇ ከተማ ትምህርት 

መምሪያና የወረዲ ት/ቤቶች ፅ/ቤት የኢንስፔክሽን ባሇሙያዎች ስሌጠና 

ያዘጋጃሌ፣  ይሰጣሌ፣ ሙያዊ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፡፡  

11.2.5. በዞን/ ክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያና በወረዲ ትምህርት ፅ/ቤት  ዯረጃ 

የሚከናወኑ የኢንስፔክሽን ተግባራት በሀገር አቀፈ የኢንስፔክሽን 

ማዕቀፌና መመሪያ መሠረት ተግባራዊ መዯረጋቸውን ይከታተሊሌ፤  

11.2.6. ከዞን/ ክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያና ከወረዲ ትምህርት ፅ/ቤት 

በየወሩ እየተዘጋጁ የሚቀርቡ የኢንስፔክሽን ሪፖርቶች ተገቢነትና 

የጥራት ዯረጃቸውን የጠበቁ ስሇመሆናቸው ያረጋግጣሌ፤ 

11.2.7. ከሁለም ዞን/ክፌሇ ከተማ ኢንስፔክሽን ዘርፌ የሚሊኩ ሪፖርቶችን 

በማጠናቀርና በመተንተን የኢንስፔክሽን ተግባር ያስገኘውን ጥቅም 

ሇሚመሇከተው አካሌ ያቀርባሌ፡፡   

11.2.8. መሌካም ተሞክሮዎች በመቀመርና በመሇየት እንዱስፊፊ ያዯርጋሌ፡፡ 

11.2.9. የኢንስፔክሽን መረጃ ይሰብስባሌ፣ ያዯራጃሌ፣ ይተነትናሌ፣ ጥቅም ሊይ 

ያውሊሌ፤ ወቅታዊነቱን ይጠብቃሌ፡፡  
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11.2.10. በትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ተግባር ዙሪያ ጥናትና ምርምር 

ያከናውናሌ፡፡ 

11.3 የዞን/ክፌሇከተማትምህርትመምሪያኢንስፔክሽንዘርፌ፡- 
 

11.3.1 በዞኑ/በክፌሇከተማውውስጥበሚገኙየትምህርትተቋማትየኢንስፔክሽንሥራየማከ
ናወንሃሊፉነትአሇበት፡፡ 

11.3.2 በተመሳሳይሁኔታከክሌለበተሊከውሀገርአቀፌየኢንስፔክሽንማዕቀፌናመመሪያመ
ሠረትበወረዲዯረጃየትምህርትኢንስፔክሽንሥራስሇመከናወኑክትትሌናዴጋፌያዯ
ርጋሌ፡፡ 

11.3.3 ከክሌለጋርበተዯረገስምምነትበተዘጋጀውአመታዊየኢንስፔክሽንፕሮግራምመሰ
ረትኢንስፔክሽንመካሄደንያረጋግጣሌ፡፡ 

11.3.4 ወቅታዊየኢንስፔክሽንሪፖርቶችንበየወሩበቋሚነትሇክሌሌትምህርትቢሮኢንስፔ
ክሽንዘርፌይሌካሌ፡፡ 

11.3.5 በወረዲዎችየሚከናወኑየኢንስፔክሽንስራዎችጥራታቸውንጠብቀውእንዱከናወኑ
ዴጋፌናክትትሌያዯርጋሌ፤ 

11.3.6 በኢንስፔክተሮችአማካኝነትየሚሰጡየማሻሻያሃሳቦችሥራሊይእንዱውለበወረዲዎ
ችበኩሌክትትሌየሚዯረግስሇመሆኑይከታተሊሌ፣ዴጋፌያዯርጋሌ፡፡ 

11.3.7 ከሁለም 
ወረዲዎችኢንስፔክሽንዘርፌበየወሩተዘጋጅተውየሚሊኩሪፖርቶችንበማጠናቀርና
በመተንተንየኢንስፔክሽንተግባርያስገኘውንጥቅምሇሚመሇከተውአካሌያቀርባሌ
፡፡ 

11.3.8 መሌካምተሞክሮዎችበመቀመርናበመሇየትእንዱስፊፊያዯርጋሌ፡፡ 

11.3.9 የኢንስፔክሽንመረጃይሰብስባሌ፣ያዯራጃሌ፣ይተነትናሌ፣ጥቅምሊይያውሊሌ፤ወቅ
ታዊነቱንይጠብቃሌ፡፡ 

11.3.10 በትምህርትጥራትማረጋገጥተግባርዙሪያጥናትናምርምርያከናውናሌ፡፡ 
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11.4 የወረዲትምህርትጽ/ቤትኢንስፔክሽንዘርፌ፡- 

11.4.1 ወረዲውሇሁለምአማራጭመሰረታዊትምህርትማዕከሊት፣አፀዯህፃናየመጀመሪያዯ
ረጃእንዱሁምእንዯክሌለተጨባጭሁኔታሇ2ኛዯረጃትምህርትቤቶችየኢንስፔክሽ
ንአገሌግልትየመስጠትሃሊፉነትአሇበት፡፡ 

11.4.2 ከክሌለተጨባጭሁኔታበመነሳትበዞን/ክፌሇከተማዯረጃበሚዯረግአመታዊየኢንስ
ፔክሽንተግባርዕቅዴመሠረትሃሊፉነቱንይወጣሌ፡፡ 

11.4.3 በሀገርአቀፈየኢንስፔክሽንማዕቀፌናመመሪያመሠረትበትምህርትተቋማትኢንስ
ፔክሽንበማከናወንወርሃዊሪፖርትሇዞን/ክፌሇከተማየኢንስፔክሽንዘርፌይሌካሌ፤
ሇሚመሇከተውአካሌያሳውቃሌ፡፡ 

11.4.4 የኢንስፔክሽንባሇሙያዎችሇትምህርትቤቱመሻሻሌየሚሰጧቸውአስተያየቶችን
ተግባራዊሇማዴረግየጉዴኝትማዕከለሱፏርቫይዘሮችናየትምህርትቤቶችአመራሮ
ችበአግባቡመፇፀማቸውንክትትሌያዯርጋሌ፣ይቆጣጠራሌ፡፡ 

11.4.5 መሌካምተሞክሮዎችበመቀመርናበመሇየትእንዱስፊፊያዯርጋሌ፡፡ 

11.4.6 የኢንስፔክሽንመረጃይሰብስባሌ፣ያዯራጃሌ፣ይተነትናሌ፣ጥቅምሊይያውሊሌ፤ወቅታ
ዊነቱንይጠብቃሌ፡፡ 

11.4.7 በትምህርትጥራትማረጋገጥተግባርዙሪያጥናትናምርምርያከናውናሌ፡፡ 

11.5 ትምህርትቤቶች፡-  

11.5.1 የራሳቸውንግሇ-
ግምገማናየት/ቤታቸውንዯረጃምዯባበትምህርትዓመቱመጨረሻወይምመጀ
መሪያያከናውናለ፡፡ 

11.5.2 በየዯረጃውየትምህርትቤቱንየትምህርትጥራትሇማሻሻሌናሇማረጋገጥወዯተ
ቋሙከሚመጡባሇሙያዎችጋርይተባበራለ፤አስፇሊጊውንመረጃየመስጠት
ናምቹሁኔታየመፌጠርሃሊፉነትአሇባቸው፡፡ 

11.5.3 በኢንስፔክሽንባሇሙያዎችሇትምህርትቤቱመሻሻሌሲባሌየተሰጡትንአስተ
ያየቶችበሥራሊይያውሊለ፣ 

11.5.4 የተማሪዎችመማርናውጤትጥራቱንጠብቆእንዱሰጥያዯርጋለ፡፡ 

11.5.5 በትምህርትጥራትማረጋገጥዙሪያየተግባርጥናትናምርምርያከናውናሌ፡፡ 
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12 የኢንስፔክተሮችሙያዊፕሮፊይሌ 
 

12.1 የትምህርት ኢንስፔክተሮች በፋዳራሌ፣ በክሌሌ ፣ ከተማ አስተዲዯር፣ በዞን፣ በክፌሇ 

ከተማ እና በወረዲ በተቋቋሙ የአጠቃሊይ ትምህርት ኢንስፔክሽን ዘርፍች 

ተመዴበው የሚሠሩ ናቸው፡፡ ባሇሙያዎቹ ከሚያከናውኗቸው ተግባራት መካከሌ 

ትምህርት ቤቶች ያለባቸውን ጠንካራና ዯካማ ጏኖች በመሇየት አስፇሊጊውን 

ግብረ-መሌስ በመስጠት የትምህርት ጥራትንና የተማሪዎችን ውጤት ማሻሻሌ 

በዋናነት የሚጠቀስ ነው፡፡ በመሆኑም ይህንን ከፌተኛ ሃሊፉነት በሚጠይቅ ስራ ሊይ 

የሚመዯቡት የትምህርት ኢንስፔክተሮች ምሌመሊና ስምሪት በጥንቃቄ መከናወን 

የሚገባው ተግባር ነው፡፡  

ስሇሆነም በየዯረጃው ባለ የትምህርት አስተዲዯር እርከኖች የሚመዯቡት የትምህርት 

ኢንስፔክተሮች ምርጫ በሚከተለት መስፇርቶች መከናወን ይኖርበታሌ፡፡ 

ሀ/ በማንኛውም የትምህርት መስክ ቢያንስ የመጀመሪያ ዱግሪ ያሇው/ያሊት፣ 

ሇ/ በመምህርነት ወይም በርዕሰ መምህርነት፣ በትምህርት ሱፏርቫይዘርነት ወይም 

 በትምህርት አመራርቢያንስ አምስት ዓመት የሥራ ሌምዴ ያሇው/ያሊት፣ 

ሐ/ በመምህርነት ወይም በርዕሰ መምህርነት፣ በሱፏርቫይዘርነት ወይም በትምህርት 

አመራር  የሊቀ የሥራአፇፃፀም ያሇው/ያሊት፣ 

መ/ መሌካም ሥነ-ምግባር ያሇው/ያሊት፣ 

ሠ/ ቢቻሌ በትምህርት ኢንስፔክሽን የስሌጠና ኮርሶች ሊይ የተሣተፇ/የተሣተፇች 

 ቢሆን/ብትሆን ይመረጣሌ፡፡ 
 

ከሊይ ከተጠቀሱት በተጨማሪ የትምህርት ኢንስፔክተሮች በሙያቸው የሊቀ 

እውቀትና ክህልት እንዲሊቸው በምሌመሊው ወቅት መረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

ከነዚህም መካከሌ የሚከተለት በዋናነት ይጠቀሳለ፡፡ 

ረ/ የትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲ፣ ሌዩ ሌዩ የትምህርት ስትራቴጂዎችና 

 መመሪያዎች ሊይ በቂ ግንዛቤ ያሊቸው፣ 

ሰ/ በትምህርት ቤት መሻሻሌ መርሃ-ግብር ሊይ ከፌተኛ እውቀትና ግንዛቤ 

  ያሊቸው፣ 

ሸ/ በሃገሪቱ በስራ ሊይ ባለ የሥርዓተ ትምህርት ቁሌፌ መሣሪያዎች (የአጠቃሊይ  

ትምህርት ስርዓተ ትምርት ማዕቀፌ፣መርሃ ትምህርት፣ዝቅተኛ ተፇሊጊ የችልታ 
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መሇኪያ(MLC)፣የይዘት ፌሰት/content flowchart/፣ ወዘተ) ሊይ የሊቀ እውቀት 

ሉኖራቸው ይገባሌ፣  

ቀ/ በአሁኑ ወቅት ስሊሇው ሀገራዊና አሇም አቀፊዊ የትምህርት ትኩረት 

 አቅጣጫዎች በቂ እውቀት ያሊቸው፣ 

በ/ ፕሮጀክቶችን የመምራት ሌምዴ ያሊቸው ፣ 

ተ/ ሌዩ ሌዩ መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ ማዯራጀት፣ መተንተን፣ማጠናቀርና 

 ማሠራጨት የሚችለ ፣ 

ቸ/ አጠቃሊይ ሪፖርት የማዘጋጀት ችልታና ብቃት ሉኖራቸው ይገባሌ፣ 

ነ/ መሠረታዊ የኮምፒውተር እውቀት ያሊቸው፣ 

ከሊይ የተጠቀሱት የመመሌመያ መስፇርቶች እንዯየክሌለ ተጨባጭ ሁኔታና 

በተጠና የሲቪሌ ሰርቪስ መመሪየና ዯንብ መሠረት የሚፇጸም ይሆናሌ፡፡ 

13 የኢንስፔክተሮችሙያዊስነ-ምግባር 

ማንኛውምኢንስፔክተር፡- 
 

13.1. በትምህርት ተቋማት ውስጥ ሇሚያከናውናቸው/ሇምታከናውናቸው ተግባራት 

ሙያዊ አቀራረብ እንዱኖረው/እንዱኖራት ይጠበቃሌ። ኢንስፔክተሩ/ሯ 

ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር የሚያዯርጋቸው/ የምታዯርጋቸው 

ውይይቶችና ግንኙነቶች በመከባበር ሊይ የተመሰረቱ ሉሆን ይገባሌ፣ 

13.2. አንዴ ኢንስፔክተር በተቻሇ መጠን የትምህርት ቤቱን መማር ማስተማር 

ሳያስተጓጉሌ/ሳታስተጓጉሌ ስራውን ሇማከናወን ጥረት ማዴረግ 

ይጠበቅበታሌ/ባታሌ፤  

13.3. በሀገር አቀፈ የኢንስፔክሽን ማዕቀፌና መመሪያ መሠረት ሥራውን 

ያከናውናሌ/ ታከናውናሇች፣ 

13.4. በኢንስፔክተሩ/ሯ የሚወሰኑ ውሳኔዎች  በተጨባጭ መረጃ ፣ ሚዛናዊነትና 

ፌትሃዊነትን በጠበቀ መሌኩና ግሌፅነት በተሞሊበት ሁኔታ መከናወን 

ይኖርባቸዋሌ፣ 
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13.5. ከትምህርት ቤቱ ጋር የሚዯረግ ውይይት ት/ቤቱን የሚገነባ፣ ውጤትን 

ሉያመጣ የሚችሌ እንጂ ስህተት ፇሊጊ መሆን የሇበትም፡፡ በአጠቃሊይ 

የትምህርት ቤቱን የወዯፉት መሻሻሌ የሚያሳይ መሆን ይኖርበታሌ፣ 

13.6. የተማሪዎችን ውጤታማነት ሇማሻሻሌ አስተያየቶች የሚኖራቸው አተዋጽኦ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውንም በስራ አጋጣሚ የተሰበሰበ መረጃ 

ሚስጥራዊነት የመጠበቅ ሃሊፉነትና ግዳታ አሇበት፡፡      

13.7. ኢንስፔክተሮች ገሇሌተኛና ውጫዊ አካሌ በመሆን በተጨባጭ መረጃዎች 

ሊይተመስርተው አስፇሊጊ መረጃዎችን በማሰባሰብ የውሳኔ ሀሳቦችን 

ያቀርባለ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ክፌሌአራት 
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ሌዩ ሌዩ ሁኔታዎች 

14 የቅሬታአቀራረብናየውሳኔአሰጣጥ፡- 

14.1 በኢንስፔክሽንሥራወቅትአንዴትምህርትቤትበአግባቡአሌታየሁምብልቅሬታካ
ዯረበትበጽሁፌውሳኔበተሰጠውበ5/አምስት/ቀናትውስጥበቅርብሇሚመሇከተውየ
ወረዲ/ የዞን/ የክሌሌ/ 
የከተማትምህርትጽ/ቤት/ቢሮኢንስፔክሽንዘርፌቅሬታውንማቅረብይችሊሌ፡፡ 

14.2 ቅሬታውንየተቀበሇውየኢንስፔክሽንዘርፌከ15/ 
አስራአምስት/ቀናትባሌበሇጠጊዜውስጥተገቢውንመሌስሇአቤቱታአቅራቢውተቋ
ምማሳወቅአሇበት፡፡ 

14.3 ቅሬታየቀረበበትየኢንስፔክሽንዘርፌየሰጠውመሌስካሊረካውወዱያውኑሇአቀረበበ
ትዘርፌየበሊይኃሊፉቅሬታውንማቅረብይችሊሌ፡፡ 

14.4 የመ/ቤቱየበሊይኃሊፉቅሬታውበቀረበ 
5/በአምስት/ቀናትውስጥመሌስመስጠትአሇበት፡፡ 

14.5 ቅሬታአቅራቢውአሁንምበተሰጠውውሳኔካሌረካሇሚቀጥሇውየትምህርትዘርፌየበ
ሊይአካሌበማቅረብእንዱታይናውሳኔእንዱሰጠውበማዴረግየመጨረሻውውሳኔይ
ሆናሌ፡፡ 

15 በመመሪያውያሌተሸፇኑጉዲዮች 
በዚህ መመሪያ ውስጥ ያሌተሸፇኑ ጉዲዮች ሲያጋጥሙ የክሌለ/ከተማ/ዞን/ወረዲ 

ትምህርት ኢንስፔክሽን ዘርፌ በኩሌ እየቀረቡ እንዯ አስፇሊጊነቱ ውሳኔ 
የሚሰጣቸው ይሆናሌ፡፡ 

16 መመሪያውንስሇማሻሻሌ 
ይህ መመሪያ ተግባር ሊይ ውል በሚቀርቡ የማሻሻያ ሃሳቦችና የዲሰሳ ጥናቶች መሠረት 

በትምህርት ሚኒስቴር ሉሻሻሌይችሊሌ፡፡ 

17 የተፇጻሚነትጊዜ 
ይህ መመሪያ ከ–– ቀን 2006 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡  


