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1. መግቢያ 
በዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅደ ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዲዮች የጎሌማሶች ትምህርት አንደ ነው። 

ዕቅደ በሀገራችን ያሇውን ዕዴገት ሁለን አቀፍ ሇማዴረግ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርትን 

ተዯራሽ በማዴረግ ዕዴሜያቸው ከ15-60 ዓመት የሚገኙ ወጣቶችና ጎሌማሶች ከዕሇት ኑሮአቸው ጋር 

የተገናኘ የህይወት ክህልት በማስጨበጥ ህይወታቸውን እንዱያሻሽለ በማዴረግ ሇአገር ኢኮኖሚ 

የበኩሊቸውን አስተዋጽኦ እንዱያበረክቱ ማስቻሌ ነው።   

በመሆኑም ይህንን ግብ ሇማሳካት የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት መርሐ ግብር 

ተነዴፎ በመተግበር ሊይ ይገኛሌ፡፡ ሇዚህም ሀገር አቀፍ የጎሌማሶች ትምህርት ስትራቴጂ በ2000 ዓ.ም 



 
 

ተቀርፆ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም በተጠናከረና በተቀናጀ መሌኩ 

እንዱተገበር ሊሇፉት ዓመታት ትምህርት ሚኒስቴር ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመሆን ሌዩ ትኩረት 

ሰጥቶ ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡ ከዚህም ባሻገር የጎሌማሶች ትምህርት ስትራቴጂን በሥራ ሇመተርጎም 

የሚያግዙ የተሇያዩ የመነሻ ሰነድች ተዘጋጅተዋሌ፡፡ ሰነድቹ ጎሌማሶች ዕውቀታቸውንና ክህልታቸውን 

አዲብረው በሀገር ሌማት በስፋት እንዱሳተፉ ሇማስቻሌ ከክሌሌ ትምህርት ቢሮዎች፣ ከትምህርት 

ባሇሙያዎችና ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በትብብር ተዘጋጅተው በመተግበራቸው በተሳታፊ ጎሌማሶች 

ህይወት ሊይ ተጨባጭ ሇውጦች እየተመዘገቡ ይገኛሌ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ የፕሮግራሙ ሁሇት ዓመት ትግበራ መጠናቀቅን ተከትል ከፕሮግራሙ ተሳታፊ 

ጎሌማሶች ፍሊጎት በመነሳት፣ ፕሮግራሙን ከዕዴሜ ሌክ ትምህርት(Lifelong Learning) ጽንሰ ሀሳብ 

ጋር ሇማስተሳሰር እንዱሁም የፕሮግራሙን ጥራትና ተገቢነት ሇማስጠበቅ ከተቀናጀ ተግባር ተኮር 

የጎሌማሶች ትምህርት ወዯ ላልች የትምህርትና ሥሌጠና ፕሮግራሞች የሚዯረግ የተሳታፊ ጎሌማሶች 

የሽግግር መመሪያ ማዘጋጀት አስፈሊጊ መሆኑ ታምኖበታሌ፡፡ በመሆኑም መመሪያውን ሇማዘጋጀት  

ባሇዴርሻ አካሊት ያሳተፈ ግብረ ኃይሌ ከትምህርት ሚኒስቴር ከጏሌማሶችና መዯበኛ ያሌሆነ 

ትምህርት ማስተባበሪያ፣ ከሥርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ዲይሬክቶሬት፣ ከቴክኒክና ሙያ 

ትምህርትና ሥሌጠና ኤጀንሲና በኘሮግራሙ ዙሪያ በቅርበት ከሚሠሩ መንግሥታዊ ያሌሆኑ 

ዴርጅቶች በተሇይም ከጀርመን የጎሌማሶች ትምህርት ማኅበር የምስራቅ አፍሪካ ሪጅናሌ ጽ/ቤት(Dvv-

international) የተውጣጡ ባሇሙያዎች ተቋቁሞ ፕሮግራሙ ያሇበትን ሁኔታና የተሳታፊ ጎሌማሶችን 

ቀጣይ የትምህርት ፍሊጎት አስመሌክቶ የዲሰሳ ጥናት ተካሂዶሌ፡፡ በጥናቱ ግኝትና በተሰጡት 

የመፍትሔ ሀሳቦች መነሻነት  ይህ መመሪያ ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

በመሆኑም በዚህ ሰነዴ ውስጥ የመመሪያው አስፈሊጊነት፣ የመመሪያው ዓሊማዎች፣ በመመሪያው ውስጥ 

የተካተቱ ቃሊትና ሐረጋት ትርጓሜዎች፣  ምዘናና የምስክር ወረቀት፣ የሽግግር ሂዯት እና የባሇዴርሻ 

አካሊት ተግባርና ኃሊፊነት፣እንዱሁም ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች የሚለ ርዕሰ ጉዲዮች ተብራርተው 

ቀርበዋሌ፡፡ 

2. የመመሪያው አስፈሊጊነት 
የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም መተግበር ከተጀመረ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ 

የሁሇት ዓመቱን የመማማር ሂዯት ያጠናቀቁ ጎሌማሶች በምን መሌኩ እና ከየትኛው የመዯበኛ 

ትምህርት ፕሮግራም ጋር ተመጣጣኝ እንዯሚሆን የሚገሌጽ መመሪያ ስሊሌነበር በፕሮግራሙ 

የተነሳሳው የጎሌማሶች የትምህርት ፍሊጎት ቀጣይነት ሳይወሰን ቆይቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 

የፕሮግራሙን ጠቀሜታ የተረደ ጎሌማሶችም በቀጣይ በላልች የትምህርትና ሥሌጠና ፕሮግራሞች 

በመቀጠሌ የትምህርት ፍሊጎታቸውን ሇማርካት በተዯጋጋሚ ጥያቄ ሲያነሱ ቆይተዋሌ፡፡ ይህንን 



 
 

የጎሌማሶች ጥያቄ የሚመሌስ መመሪያ ባሇመኖሩ ትምህርታቸውን መቀጠሌ የሚፈሌጉ ጎሌማሶች 

በምንና እንዳት መስተናገዴ እንዲሇባቸው ሇክሌልችም አስቸጋሪ ሆኖ ቆይቷሌ፡፡  

 

ስሇሆነም እነዚህን ጥያቄዎች ሉመሌስ ወይም ችግሮችን ሉፈታ የሚችሌና የትምህርት ሇሁለምና 

የምዕተ ዓመቱን የሌማት ግቦች ሇማሳካት የበኩለን አስተዋጽኦ ሉያበረክት የሚችሌ የሽግግር 

መመሪያ ማዘጋጀቱ አስፈሊጊ መሆኑ ስሇታመነበት ይህ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት 

ፕሮግራም የሽግግር መመሪያ ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

3. ዓሊማ 
3.1. አጠቃሊይ ዓሊማ 

የሁሇት ዓመቱን ተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ያጠናቀቁ ጎሌማሶች ወዯ 
ተሇያዩ የትምህርትና ሥሌጠና ፕሮግራሞች የሚሸጋገሩበትን ግሌጽ አቅጣጫ ሇማመሊከት ሲሆን 
ዝርዝር ዓሊማዎችም የሚከተለት ናቸው፡፡ 

3.2. ዝርዝር ዓሊማዎች 

 ጎሌማሶች የሁሇት ዓመቱን የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም 

ሲያጠናቅቁ ወዯ መዯበኛው/አማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ወይም ወዯ መዯበኛ ያሌሆነ 

ቴክኒክና ሙያ ሥሌጠና ወይም ወዯ ዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት 

ፕሮግራም እንዱሸጋገሩ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ሇሰው ኃይሌ አቅም ግንባታ አስተዋጽኦ 

ሇማዴረግ፣ 

 በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም እና በላልች የትምህርትና ሥሌጠና 

ፕሮግራሞች  መካከሌ ያሇውን ግንኙነት በማጠናከር የትምህርትና ሥሌጠና ዕዴሌን 

ሇማስፋት፣ 

 በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ግሌጽና ወጥነት ያሇው የሽግግር 

ሥርዓት ሇመዘርጋት፣ 

 የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ጥራትና ተገቢነት ሇማስጠበቅ፣ 

እንዱሁም ቀጣይነቱን ሇማረጋገጥ፣ 

4. በመመሪያው ውስጥ የተካተቱ ቃሊት ትርጓሜዎች 
4.1. የሽግግር መመሪያ፡ ማሇት ከተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ወዯ  

መዯበኛ/አማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ወይም መዯበኛ ያሌሆነ የቴክኒክና 

ሙያ ትምህርት ሥሌጠና ወይም ዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት 

ፕሮግራሞች የሚዯረገውን ሽግግር የሚመሇከት መመሪያ ነው፡፡ 



 
 

4.2. የአተገባበር መመሪያ፡ ማሇት የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም 

የአተገባባር መመሪያ ነው፡፡ 

4.3. ተቋም፡ ማሇት የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ሇመዯገፍ 

ከሚመሇከታቸው መንግስታዊ አካሊት ጋር ስምምነት በማዴረግ ጎሌማሶችን መዝግቦ 

በማስተማር ሊይ የሚገኝን አገር በቀሌ ወይም የዓሇም አቀፍ የሌማት 

ዴርጅትን/የሃይማኖት ተቋማትን የሚመሇከት ነው፡፡  

4.4. ጎሌማሶች፡ ማሇት ዕዴሜያቸው ከ15-60 ዓመት የሆኑ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች 

ትምህርት ፕሮግራም ተሳታፊዎችን የሚመሇከት ነው፡፡ 

4.5. ፕሮፋይሌ፡ ማሇት ጎሌማሶች በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም 

ተሳትፈው ሉያመጡ የሚጠበቅባቸውን ሁሇንተናዊ የባሕርይ ሇውጥ የሚመሇከት ነው፡፡  

4.6. መዯበኛ ያሌሆነ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ሥሌጠና፡ ማሇት ከመዯበኛው የቴክኒክና ሙያ 

ሥሌጠና ፕሮግራም ውጪ የሆኑ አጫጭር የሙያ ሥሌጠናዎችን የሚመሇከት ነው፡፡ 

4.7. ዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም፡ ማሇት የሁሇት ዓመቱን 

የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ያጠናቀቁ ጎሌማሶች 

በፕሮግራሙ የቀሰሙትን ዕውቀትና ክህልት በዘሊቂነት የሚጠቀሙበትና ቀጣይ 

ትምህርታቸውን የሚከታተለበት ራሱን የቻሇ አንደ ፕሮግራም ነው፡፡  

4.8. የትብብር ሥሌጠና፡ ማሇት መዯበኛ ባሌሆነው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና 

ፕሮግራም የሚሳተፉ ጎሌማሶች በሚሰሇጥኑበት የሙያ መስክ ከሚሠሩ 

በዴርጅቶች/ኢንደስትሪዎች/ ጋር ተመዴበው እየሠሩና በዴርጅቶች/ኢንደስትሪው/ ዴጋፍ 

እየተዯረገሊቸው ተግባራዊ ክህልትና ዕውቀት የሚቀስሙበት የሥሌጠና አሰጣጥ ዘዳ 

ነው፡፡ 

4.9. አማራጭ መሠረታዊ ትምህርት፡ ማሇት እዴሜያቸው ሇትምህርት ዯርሶ  በተሇያዪ 

ምክንያቶች መዯበኛ ትምህርት ቤት መግባት ሊሌቻለ ሌጆች በአመራጭነት የአንዯኛ 

ዯረጃ የመጀመሪያ እርከን ትምህርት (1-4 ክፍልች) በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ 

የሚማሩበት ፕሮግራም ነው፡፡ 

4.10. ጣቢያ፡  ጣቢያ ማሇት የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች የሚከታተለ ጎሌማሶች 

የሚማማሩበት ማዕከሌ ማሇት ነው፡፡ 

4.11. የጉዴኝት ሱፐርቫይዘር፡ ማሇት በተወሰነ ቅርበት ያሊቸው የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶችን  

ስራ በጋራ የሚያስተባብር ባሇሙያ (ሱፕርቫይዘር) ማሇት ነው፡፡ 

 

5. የሽግግር መመሪያው ታሳቢ ያዯረጋቸው ጉዲዮች፣ 

የሽሽግግር መመሪያ ዝግጅት ታሳቢ ያዯረጋቸዉ የሚከተለትን ጉዲዮች ነዉ፡ 



 
 

5.1. የዜጎችን የመማር መብት ማስከበርና ከዚህም ጋር ተያይዞ ሰዎች በዕዴሜ ሳይገዯቡ በሕይወት 

ዘመናቸዉ በሙለ ትምህርትና ስሌጠና ማግኘት የሚገባቸዉ መሆናቸዉ፣ 

5.2. ጎሌማሶች የሚማሩትና ዉጤታማ የሚሆኑት በሙለ ፈቃዯኝነትና ፍሊጎት እንዯመሆኑ የሁሇት 

አመቱን የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ያጠናቀቁ ጎሌማሶች ባሳዩት 

ከፍተኛ ፍሊጎት መሰረት ቀጣይ ትምህርትና ስሌጠና የሚያገኙበትን እዴልች ማመቻቸት 

አስፈሊጊ መሆኑ፣ 

5.3. ጎሌማሶች በተሇያየ የኑሮ ዉጣ ዉረዴ ያሇፉ. በአይነቱና በመጠኑ በርካታ የሆነ ተሞክሮ 

ወይም ገጠመኝ ( Experience)  ክምችት ባሇቤት በመሆናቸዉ በመማማር ሂዯት ዉስጥ 

በትምህርት ተቀባይነት ብቻ ሳይሆን የትምህርት ምንጭና ሰጪም መሆን የሚችለ 

መሆናቸው፡ 

5.4. ጎሌማሶች ሇመማማር ያሊቸዉ ዝግጁነት በአካሊዊ እዴገት ወይም ከላሊ ተጽእኖ 

የመነጨ/የሚመነጭ ብቻ ሳይሆን ከአጠቃሊይ ሌማትና እዴገት እንዱሁም ከማህበራዊ 

ተግባር፣ሃሊፊነትና ግዳታ የሚመነጭ መሆኑን፣ 

5.5. ጎሌማሶች ከማንምና ከምንም ጥገኝነት ነጻ የሆኑ ማሇትም ራሳቸዉን የቻለ በመሆናቸዉ 

በራሳቸው የመተማመን (self confidential) ስሜትና ዝንባላ ያሊቸዉ መሆኑን፣ 

5.6. ጎሌማሶች ስሇ ጊዜ ያሊቸዉ አመሇካከት የተሇየ ማሇትም የጊዜን ዉስንነትና ጠቀሜታን 

ጠንቅቀዉ የሚገነዘቡ መሆኑ፣ 

5.7. ጎሌማሶች የሚማማሩት በመምህር መራሽ ስሌት ሳይሆን በተሳታፊ ተኮር የመማማር ስሌት 

መሆኑን፣ 

5.8. ትምህርታቸዉን በመዯበኛ  ት/ቤት ሇሚቀጥለት ጎሌማሶች  በእንግሉዘኛና በሂሳብ 

ትምህርቶች የተሇየ እገዛ ሉዯረግሊቸው የሚገባ መሆኑ፣ እና  

5.9. ሇመዯበኛ ትምህርት ቤት መምህራን ስሇ ጎሌማሶች ሌዩ ባህሪያትና የትምህርት አቀራረብ ዘዳ 

ኦሬንቴሽን (Orientation) ሉዯረሊቸው የሚገባ መሆኑ ናቸው፡፡ 

 

6. ምዘናና የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ሥርዓት 

6.1.የምዘና አሰጣጥ ሥርዓት 

6.1.1 በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት  የአተገባበር መመሪያ በተቀመጡ የምዘና 

ዘዳዎች መሠረት  በአመቻቾች ተከታታይ  ምዘና  ይሰጣሌ፡፡ 

6.1.1. የተሳታፊ ጎሌማሶች የዕሇት ተዕሇት የመማማር እንቅስቃሴያቸውንና በተሇያዩ የምዘና ዘዳዎች 

በመጠቀም የተገኘውን ተከታታይ የምዘና  ውጤት መረጃ/ፖርትፎሉዮ/ በእያንዲንደ/ዶ 

ተሳታፊ ስም በመማማሪያ ጣቢያ ዯረጃ  ይዯራጃሌ፡፡ 



 
 

6.1.2. የእያንዲንደ/ዶ ተሳታፊ ጎሌማሳ የተከታታይ የምዘና ውጤት መረጃ ማሇትም ወዯ መማማሪያ 

ጣቢያ አዘውትሮ መምጣትን፣ ሰዓት ማክበርን፣ በንቃት መሳተፍን፣ የማንበብ፣ የመጻፍና 

ማስሊት ክህልት ከጊዜ ወዯ ጊዜ የሚያሳያው መሻሻሌ፣ በምሌከታ በተዘጋጀው ቼክሉስት 

መሠረት የተመዘገበ በህይወቱ/ቷ ያመጣው/ችው ሇውጥ፣ ራስን የመግሇጽ ችልታ፣ ሁለ 

የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

6.1.3. የምዘና ሥርዓቱ በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት አጥጋቢ የብቃት መሇኪያ 

የተቀመጡትን ፕሮፋይልች መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ 

6.1.4. የምዘና መስፈርቱ የእያንዲንደ/ዶ ተሳታፊ ጎሌማሳ የተከታታይ የምዘና ውጤት መረጃ 30%፣ 

በቀበላ ቴክኒክ ኮሚቴ የሚካሄዴ ምሌከታ 20%፣ በተሳታፊ ጎሌማሶች የሚካሄዴ ግምገማ 

(Peer Evaluation)10%፣ የተሳታፊ ጎሌማሳ የራስ ግምገማ (Self Evaluation) 10%፣ የጽሑፍ 

ምዘና(የማንበብ፣ የመጻፍና የማስሊት ክህልት ምዘና) 30% ይሆናሌ፡፡ 

6.1.5. የጽሑፍ  (የማንበብ፣የመጻፍና የማስሊት ክህልት) ምዘና ጥያቄ በቀበላ ቴክኒክ ኮሚቴና 

በአመቻቹ/በአመቻቿ የሚዘጋጅ ይሆናሌ፡፡ 

6.1.6. የሁሇት ዓመቱን ትምህርት በአንዴ ዓመት ሇማጠናቀቅ አቅምና ችልታ ያሊቸዉ ተሳታፊ 

ጎሌማሶች የመማማር ሂዯቱን ቢያንስ ሇ432 ሰዓታት ተከታትል ሲያጠናቅቁ የጽሁፍ ምዘና 

በወረዲ ዯረጃ ይሰጣሌ፡፡ 

6.1.7. የጽሑፍ (የማንበብ፣የመጻፍና የማስሊት ክህልት)ምዘና ከመሰጠቱ በፊት ምዘናው የሚካሄዴበት 

ጊዜ አስቀዴሞ ሇተሳታፊዎች በማስታወቂያ ሠላዲና በአመቻቾቹ በኩሌ ይገሇጻሌ፤ እንዱሁም 

የ30 ቀናት የዝግጅት ጊዜ ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 

6.1.8. የጽሑፍ ምዘና ውጤት  በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ሇተሳታፊ ጎሌማሶች ይገሇጻሌ፡፡ 
 

 

6.2. የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ሥርዓት 

6.2.1. የአንዯኛ ዓመት የመማማር ሂዯቱን (ቢያንስ 216 ሰዓታት)  ሲያጠናቅቁና የተቀናጀ ተግባር 

ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት አጥጋቢ የብቃት መሇኪያ መሠረት የሚጠበቀውን ፕሮፋይሌ 

ማሟሊታቸው ( ማንበብ መጻፍና ማስሊት መቻሊቸዉን) ሲረጋገጥ የምስክር ወረቀት 

ይሰጣሌ፡፡ 

6.2.2. የአንዯኛ ዓመት የመማማር ሂዯቱን ሇሚያጠናቅቁ ተሳታፊ ጎሌማሶች የሚሰጠው የምስክር 

ወረቀት በዓመቱ ውስጥ በመማማሪያነት የቀረቡት ይዘቶችን ( ማንበብ መጻፍና ማስሊት 

መቻሊቸዉን)  የሚገሌጽ ይሆናሌ፡፡  

6.2.3. የሁሇተኛ ዓመት የመማማር ሂዯቱን (ቢያንስ 216 ሰዓታት) ማጠናቀቃቸው ሲረጋገጥ 

ሇሁሇተኛ ዓመት ተሳታፊ ጎሌማሶች የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፤የሚሰጠውም የምስክር ወረቀት 

በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 5.1.5 በተገሇጹት የምዘና መስፈርቶች ተመዝኖ 50% እና ከዚያ 

በሊይ ውጤት ሊመጡ ተሳታፊዎች ይሆናሌ፡፡  



 
 

6.2.4. የሁሇት ዓመቱን ትምህርት በአንዴ ዓመት ሇማጠናቀቅ አቅምና ችልታ ያሊቸዉ ተሳታ 

ጎሌማሶች የመማማር ሂዯቱን ቢያንስ ሇ432 ሰዓታት ተከታትሇው ሲያጠናቅቁና በወረዲ ዯረጃ 

የሚሰጠዉን የጽሁፍ ምዘና ማሇፋቸዉ ሲረጋገጥ የምስክር ወረቀት ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

6.2.5. የሚሰጠው የምስክር ወረቀት በመዯበኛው/አማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ያሇውን አቻ የክፍሌ 

ዯረጃ ወይም መዯበኛ ባሌሆነው የቴክኒክና ሙያ ሥሌጠና መሳተፍ የሚያስቸሌ መሆኑንም  

የሚገሌጽ ይሆናሌ፡፡ 

6.2.6. የምስክር ወረቀቱ ሕጋዊ ማስረጃ ሉሆን የሚችሇው በጣቢያ ኃሊፊው የተፈረመና በቀበላው 

የሚገኝ/የመማማሪያ ጣቢያውን በበሊይነት የሚቆጣጠረው/ ትምህርት ቤት ወይም ትምህርቱን 

የሰጠው ተቋም ማህተም ያረፈበት ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 
 

7. የሽግግር ሂዯት 
7.1. ወዯ መዯበኛ/አመራጭ መሠረታዊ ትምህርት ፕሮግራም የሚዯረግ ሽግግር 

7.1.1. በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 5.2.1 በተገሇጸው መሠረት የ1ኛ ዓመት የመማማር ሂዯቱን 

(ቢያንስ 216 ሰዓታት) ስሇማጠናቀቃቸዉ የምስክር ወረቀት ያገኙ ተሳታፊ ጎሌማሶች 

በመዯበኛዉ ትምህርት ፕሮግራም በ2ኛ ክፍሌ ገብተዉ ትምህርታቸዉን ሉቀጥለ ይችሊለ፡፡ 

7.1.2. በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 5.2.1 በተገሇጸው መሠረት የ1ኛ ዓመት የመማማር ሂዯቱን 

(ቢያንስ 216 ሰዓታት) ስሇማጠናቀቃቸዉ የምስክር ወረቀት ያገኙ ተሳታፊ ጎሌማሶች 

በአማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ዯረጃ አንዴ ገብተዉ ትምህርታቸዉን ሉቀጥለ 

ይችሊለ፡፡ 

7.1.3. በዚህ መመሪያ ቁጥር 5.2.3 በተገሇጸው መሰረት የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች 

ትምህርት ፕሮግራም ስሇማጠናቀቃቸው የምስክር ወረቀት ያገኙ ተሳታፊ ጎሌማሶች 

በመዯበኛው ትምህርት ፕሮግራም ሶስተኛ ክፍሌ ገብተው ትምህርታቸውን ሉቀጥለ ይችሊለ፡፡ 

7.1.4. በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 5.2.3 በተገሇጸው መሠረት የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች 

ትምህርት ፕሮግራም ስሇማጠናቀቃቸው የምስክር ወረቀት ያገኙ ተሳታፊ ጎሌማሶች በሶስት 

ዓመት የአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ዯረጃ ሁሇት ገብተው ትምህርታቸውን 

ሉቀጥለ ይችሊለ፡፡ 

7.1.5. ችልታ፣አቅምና ጊዜ ኖሯቸዉ የሁሇት ዓቱን ትምህርት በ አንዴ ዓመት ውስት የሚጨርሱ 

ጎሌማሶች በወረዲ ዯረጃ የሚሰጣቸዉን የጽሁፍ ምዘና ያሇፉና የምስክር ወረቀት ያገኙ ተሰታፊ 

ጎሌማሶች በመዯበኛው ትምህርት ቤት ሶስተኛ ክፍሌ ገብተዉ ትምህርታቸዉን ሉከታለ 

ይችሊለ፡፡ 

7.1.6. ችልታ፣አቅምና ጊዜ ኖሯቸዉ የሁሇት ዓመቱን ትምህርት በ አንዴ ዓመት ውስጥ የሚጨርሱ 

ጎሌማሶች በወረዲ ዯረጃ የሚሰጣቸዉን የጽሁፍ ምዘና ያሇፉና የምስክር ወረቀት ያገኙ ተሰታፊ 

ጎሌማሶች በአማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ሶስተኛ ክፍሌ ገብተዉ ትምህርታቸዉን 

ሉከታለ ይችሊለ፡፡ 



 
 

7.1.7. በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 5.2.3 በተገሇጸው መሠረት የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች 

ትምህርት ፕሮግራም ስሇማጠናቀቃቸው የምስክር ወረቀት ያገኙ ተሳታፊ ጎሌማሶች 

በመዯበኛው/አማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ተመዝግበው ትምህርታቸውን ሉቀጥለ 

የሚችለት የምስክር ወረቀቱ ከተሰጣቸው ጊዜ ጀምሮ በአሥራ ስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ ብቻ 

ይሆናሌ፡፡ ይህም የሆነበት ዋና ምክንያት ጎሌማሶች በሁሇት ዓመቱ የተቀናጀ ተግባር ተኮር 

የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም የቀሰሙትን መሠረታዊ የማንበብ፣የመጻፍና የማስሊት 

ክህልት ሳይረሱት ወዯ መዯበኛው/አማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ተመዝግበው 

ትምህርታቸውን እንዱቀጥለ ሇማስቻሌ ሲሆን አስራ ስዴስት ወራት እንዱሆን የተወሰነበት  

ምክንያት ሇጎሌማሶች በቂ የመመዝገቢያ ጊዜ እንዱያገኙ ታሳቢ ተዯርጎ ነው፡፡ ሆኖም ግን 

በፕሮግራሙ በ2005 ዓ.ም፤በ2006  እና በ2007 ዓ.ም አጠናቀው ስሇማጠናቀቃቸው የምስክር 

ወረቀት ያገኙ ሆነው ነገር ግን ይሕ የሽግግር መመሪያ ፀዴቆ ስራ ሊይ ሳይውሌ በመዘግየቱ 

ምክኒያት በመዯበኛው/አማርጭ መሰረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ተመዝግበው ትምህርታቸውን 

ሉቀጥለ ያሌቻለ ጎሌማሶች በአስራ ስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ በሚሇው ሳይገዯቡ 

በመዯበኛ/በአማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ተመዝግበው ትምህርታቸውን ሉቀጥለ 

ይችሊለ፡፡ 

7.1.8. የምስክር ወረቀት በተሰጣቸው በአሥራ ስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ በመዯበኛ/አማራጭ 

መሠረታዊ ትምህርት ቤት ሳይመዘገቡ ጊዜው ያሇፈባቸው  ጎሌማሶች የጽሑፍ ምዘና በዴጋሜ 

ወስዯው 50% እና ከዚያ በሊይ ውጤት ካስመዘገቡ የምስክር ወረቀት ሉሰጣቸውና ተመዝግበው 

ትምህርታቸውን ሉቀጥለ ይችሊለ፡፡ 

7.2. ወዯ መዯበኛ ያሌሆነ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና የሚዯረግ ሽግግር   

7.2.1. በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 5.2.3 በተገሇጸው መሠረት የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች 

ትምህርት ፕሮግራም ስሇማጠናቀቃቸው የምስክር ወረቀት ያገኙ ተሳታፊ ጎሌማሶች ወዯ 

መዯበኛ ያሌሆነ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ማዕከሊት ተሸጋግረው በአጫጫር 

ሥሌጠናዎች መሠሌጠን ይችሊለ፡፡ 
 

7.3. ወዯ ዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም የሚዯረግ ሽግግር 

የዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም/Post-IFAE/ ዋና ዓሊማ ጎሌማሶች 

በሁሇት ዓመቱ ፕሮግራም የቀሰሙትን ዕውቀትና ክህልት ማስቀጠሌና የመሃይምነትን ግርሻ መከሊከሌ 

ነው፡፡ 
 

ሇዚህም በየአካባቢው የማኅበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት ወይም የንባብ ቤቶች ይዯራጃለ፣ 

የአካባቢውን ኅብረተሰብ ፍሌጎት መሠረት ባዯረጉ የተሇያዩ ጭብጦች ሊይ በተሇያዩ ቋንቋዎች 

የአካባቢ ጋዜጦች፣ በራሪ ወረቀቶች፣ መጽሄቶች… በማዘጋጀት በንባብ ቤቶች ተጠቅምጠው የንባብ 

አገሌግልት እንዱሰጡ ይዯረጋሌ፡፡ በተጨማሪም ፕሮግራሙን በአግባቡ ሇመተግበር እንዱቻሌ 



 
 

በየዯረጃው ያለ የጎሌማሶች ትምህርት ባሇሙያዎች፣ የጎሌማሶች ትምህርት ቴክኒክ ከሚቴ አባሊትና 

እንዱሁም አመቻቾች በዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም አመራርና 

አተገባበር ሊይ ሥሌጠና ይሰጣቸዋሌ፡፡  

ፕሮግራሙ ካለት ፋይዲዎች ዋና ዋናዎቹ፡-  

 የማኅበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት ወይም የንባብ ቤቶችን በመጠቀም የኅብረተሰቡን የንባብ 

ባህሌ ማዲበር፣ እንዱሁም የንባብ ቤቶችን በባህሌ ማዕከሌነትና በመወያያ ስፍራነት 

እንዱያገሇግለ በማዯረጃት የዱሞክራሲ ባህሌን ማጠናከር፣ በንባብ ቤቶች በኩሌ ጎሌማሶች 

ወቅታዊ መረጃ እንዱያገኙ ማስቻሌ፣  

 በአጠቃሊይ ጎሌማሶች በማኅበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት ወይም በንባብ ቤቶች በመገኘት 

የማንበብ ወይም ተንቀሳቃሽ የንባብ ቤቶችን በማዯራጀት፣ የመጻፍ፣ የማስሊትና የሕይወት 

ክህልታቸውን በማሳዯግ በዘሊቂነት እንዱጠቀሙበት በማስቻሌ በአገሪቱ በመካሄዴ ሊይ ያሇውን 

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ሌማትና እዴገት ሇማፈጠን ዴርሻቸውን እንዱወጡ 

ማዴረግ የፕሮግራሙ ፋይዲዎች ናቸው፡፡ ስሇሆነም፡- 

7.3.1. በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 6.2.3 በተገሇጸው መሠረት የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች 

ትምህርት ፕሮግራም ስሇማጠናቀቃቸው የምስክር ወረቀት ያገኙ ተሳታፊ ጎሌማሶች  በዴህረ 

የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም እንዱቀጥለ ይዯረጋሌ፡፡  
 

7.3.2. የዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ዝርዝር አተገባበር  

በተመሇከተ በቀጣይ በትምህርት ሚኒስቴር ማንዋሌ/Implemenetation Guideline/ የሚዘጋጅ 

ሲሆን  ማንዋለም የፕሮግራሙን ሥርዓተ ትምህርት ማዕቀፍ፣ የሥሌጠና አሰጣጥ ሥርዓት፣ 

የሚወስዯውን ጊዜና የሚኖሩትን ዯረጃዎች፣ የሚያስፈሌጉትን አዯረጃጀቶችና ግብአቶች፣ 

እንዱሁም የክትትሌና ዴጋፍ አሰጣጥ ሥርዓት የሚያካትት ይሆናሌ፡፡  
 

8. በምዘና፣ በምስክር ወረቀት አሰጣጥና በሽግግሩ ሂዯት የባሇዴርሻ አካሊት ተግባርና 

ኃሊፊነት 

8.1. የአመቻች ተግባርና ኃሊፊነት 

8.1.1. የተሳታፊ ጎሌማሶችን ስም ዝርዝርና ላልች መረጃዎችን መዝግቦ ይይዛሌ/መዝግባ ትይዛሇች፡፡ 

8.1.2. ሇእያንዲንደ/ዶ ተሳታፊ ጎሌማሳ የተከታታይ ምዘና ውጤት መረጃ ያዯራጃሌ/ታዯራጃሇች፡፡ 

8.1.3. የጎሌማሶችን የዕሇት ተዕሇት የመማማር እንቅስቃሴያቸውንና በተማማሩት መሠረት 

ያከናወኑትን ተግባራት በመከታተሌ የተከታታይ ምዘና  ውጤት መረጃ መዝግቦ 

ይይዛሌ/መዝግባ ትይዛሇች ፤ ውጤትም ይሰጣሌ/ትሰጣሇች፡፡ 

8.1.4. የተሳታፊ ጎሌማሶችን የአቻና የራስ ግምገማ የሚካሄዴበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ/ታመቻቻሇች፤ 

የግምገማ ሂዯቱን ይመራሌ/ትመራሇች፤ ውጤቱንም መዝግቦ ይይዛሌ/መዝግባ ትይዛሇች፡፡ 



 
 

8.1.5. የጽሑፍ (የማንበብ፣ የመጻፍና የማስሊት ክህልት) ምዘና የሚሰጥበትን ጊዜ ከተሳታፊ ጎሌማሶች 

ጋር በመሆን ይወስናሌ/ትወስናሇች፤ ስሇጽሑፍ ምዘና አሰጣጡ ሂዯትም ከቀበላ ቴክኒክ 

ኮሚቴ አባሊት ጋር በመነጋገር የጽሑፍ ምዘናው እንዱሰጥ ያዯርጋሌ/ታዯርጋሇች፡፡  

8.1.6. የጽሑፍ ምዘና ወረቀቱን በማረም ውጤቱን መዝግቦ ይይዛሌ/መዝግባ ትይዛሇች፡፡ 

8.1.7. የተሳታፊ ጎሌማሶችን የጽሑፍ ምዘና ውጤት መረጃውን መዝግቦ ይይዛሌ/መዝግባ ትይዛሇች፡፡ 

8.1.8. የእያንዲንደን ተሳታፊ ጎሌማሳ የምዘና ውጤት ማጠቃሇያ በማዘጋጀት በጣቢያው ኃሊፊ 

እንዱረጋገጥ ያዯርጋሌ/ታዯርጋሇች፡፡ 

8.1.9. በዚህ መመሪያ ተራ ቁጥር 6.2.1 በተገሇጸው መሠረት ቢያንስ 216 ሰዓታት ተከታትሇው 

ያጠናቀቁ የአንዯኛ ዓመት ተሳታፊ ጎሌማሶችን ዝርዝር ሇጣቢያ ኃሊፊ 

ያቀርባሌ/ታቀርባሇች፡፡ 

8.1.10. በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 6.2.4 በተገሇጸው መሠረት ቢያንስ 216 ሠዓታት ያጠናቀቁና 

በምዘና መስፈርት መሠረት 50% እና ከዚያ በሊይ ውጤት ያመጡ ተሳታፊ ጎሌማሶችን 

ሇይቶ/ሇይታ ሇጣቢያ ኃሊፊ ያቀርባሌ/ታቀርባሇች፡፡ 
 

 

8.2. የመማማሪያ ጣቢያ ኃሊፊ/የት/ቤት ርዕሰ መምህር ተግባርና ኃሊፊነት 

8.2.1. የጎሌማሶች የተከታታይ የምዘና ውጤት መረጃ/ፖርትፎሉዮ/ ተዯራጅቶ እንዱያዝ ሇአመቻቾች 

የቅርብ ክትትሌና እገዛ ያዯርጋሌ/ታዯርጋሇች፡፡ 

8.2.2. በተራ ቁጥር 5.1. መሠረት የሚካሄዯውን የምዘና ሂዯት ከአመቻቹ/ከአመቻቿ ጋር በመሆን 

ያስተባብራሌ/ታስተባብራሇች፡፡  

8.2.3. ከአመቻቹ/ከአመቻቿ ጋር በመሆን የጽሑፍ ምዘና ሇተሳታፊ ጎሌማሶች እንዱሰጥ የቀበላ 

ቴክኒክ ኮሚቴውን ያስተባብራሌ/ታስተባበራሇች፡፡ 

8.2.4. የእያንዲንደ/ዶ ተሳታፊ ጎሌማሳ የምዘና ውጤት ማጠቃሇያ በአመቻቹ/በአመቻቿ ተዘጋጅቶ 

ሲያቀርብ ትክክሇኛነቱን በማረጋገጥ ሇቀበላው የቴክኒክ ኮሚቴ አቅርቦ ያጸዴቃሌ/አቅርባ 

ታጸዴቃሇች፡፡ 

8.2.5. በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 6.2.1 እና 6.2.3  በተገሇጸው መሠረት በእያንዲንደ ዓመት 

ቢያንስ 216 ሠዓታት ያጠናቀቁና በምዘና መስፈርት መሠረት 50% እና ከዚያ በሊይ 

ውጤት ያመጡ ተሳታፊ ጎሌማሶች ዝርዝር በአመቻቾች ሲቀርብሇት/ሊት የምስክር ወረቀት 

በማዘጋጀት የምስክር ወረቀቱ ሊይ ይፈርማሌ/ትፈርማሇች፤ እንዱሁም በቀበላው 

የሚገኝ/የመማማሪያ ጣቢያውን በበሊይነት የሚቆጣጠረው/ትምህርት ቤት ወይም 

ትምህርቱን በሰጠው ተቋም ማህተም በማረጋገጥ ሇተሳታፊዎች ይሰጣሌ/ትሰጣሇች፡፡ 

8.2.6. በመዯበኛ ትምህርት/በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ፕሮግራም መቀጠሌ ፈሌገው ወዯ 

ትምህርት ቤቱ የሚመጡ ጎሌማሶችን በሚያቀርቡት የምስክር ወረቀት መሠረት በመቀበሌ 

እንዱመዘገቡ ያዯርጋሌ/ታዯርጋሇች፡፡  



 
 

8.2.7. በትምህርት ቤቱ/በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ማዕከለ ተመዝግበው ትምህርት የጀመሩ 

ጎሌማሶች አስፈሊጊውን ዴጋፍ እንዱያገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ/ታመቻቻሇች፡፡ 
 

8.3. የቀበላ የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ ተግባርና ኃሊፊነት 

8.3.1. ትምህርታቸውን በመዯበኛ/አማራጭ መሰረታዊ ትምህርት መቀጠሌ ሇሚፈሌጉ ጎሌማሶች 

በቀበላው ካለ ትምህርት ቤቶች ጋር በመተባበር ምቹ ሁኔታ እንዱፈጠር ያዯርጋሌ፡፡ 

8.3.2. መዯበኛ ባሌሆነው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ማዕከሊት መቀጠሌ ፈሌገው ወዯ 

ሥሌጠና ማዕከሊቱ የሚመጡ ጎሌማሶችን በሚያቀርቡት የምስክር ወረቀት መሠረት 

ተቋሙ ተቀብል እንዱመዘግባቸውና በሚፈሌጉት የሙያ መስክ ሥሌጠና እንዱያገኙ 

ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

8.3.3. መዯበኛ ባሌሆነው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ማዕከሊት የሚሰጠውን ሥሌጠና 

አፈጻጸሙን ይከታተሊሌ፤አስፈሊጊውን ዴጋፍ ይሰጣሌ፡፡ 

8.3.4. ሇዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም የማኅበረሰብ የመማማሪያ 

ማዕከሊትን ወይም የንባብ ቤቶችን ያዯራጃሌ፤ እንዱሁም የሚያስፈሌጉ ግብአቶችን 

እንዱሟለ ይሠራሌ፡፡  

8.3.5. የሁሇት ዓመቱን የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ያጠናቀቁ 

ጎሌማሶች በዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ተመዝግበው 

እንዱከታተለ ያዯርጋሌ፡፡ 
 

8.4. የጉዴኝት ሱፐርቫይዘር ተግባርና ኃሊፊነት 

8.4.1. በየመማማሪያ ጣቢያዎች ሇሚካሄዯው የምዘና አሰጣጥ ሂዯት ክትትሌና ዴጋፍ 

ያዯርጋሌ/ታዯርጋሇች፡፡ 

8.4.2. የተከታታይ የምዘና ውጤቶች መረጃ በአግባቡ ተመዝግቦ መያዙን ያረጋግጣሌ/ታረጋግጣሇች፡፡ 
 

 

 

8.5. የቀበላ የጎሌማሶች ትምህርት ቴክኒክ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 

8.5.1. ሇተሳታፊ ጎሌማሶች የሚሰጠውን የጽሑፍ ምዘና ከአመቻቾች ጋር በመሆን  ያዘጋጃሌ፤ የምዘና 

መሌሶችንም አዘጋጅቶ ሇአመቻቹ ይሰጣሌ፡፡ 

8.5.2. ሇጽሑፍ ምዘና ዝግጅት የሚያስፈሌገውን ግብአት ያቀርባሌ፡፡ 

8.5.3. በተ.ራ ቁጥር 5.1.4. እና 5.1.5. በተጠቀሰው መሠረት ተሳታፊ ጎሌማሶች በሕይወታቸው 

ያመጡትን ሇውጥ በየቤታቸው በመሄዴና ምሌከታ በማካሄዴ ውጤት ይሰጣሌ፡፡ 

8.5.4. በጣቢያው ኃሊፊ የሚቀርብሇትን የተሳታፊ ጎሌማሶች የምዘና ውጤት ያጸዴቃሌ፡፡ 

8.5.5. የጸዯቀውን የምዘና ውጤት አጠናቅሮ ሇወረዲው ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ ይሌካሌ፡፡ 

8.5.6. የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ሂዯቱን በበሊይነት ይከታተሊሌ፤ይቆጣጠራሌ፡፡ 
 



 
 

8.6. የዞን/የክፍሇ ከተማ/የወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት ተግባርና ኃሊፊነት 

8.6.1. በዞኑ/በክ/ከተማው/በወረዲው ያለ መዯበኛ ትምህርት ቤቶች/በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት 

ማዕከሊት በመዯበኛ ትምህርት/በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ፕሮግራም መቀጠሌ 

ፈሌገው ወዯ ትምህርት ቤቱ/ማዕከለ የሚመጡ ጎሌማሶችን ተቀብል ትምህርታቸውን 

እንዱቀጥለ አመራር ይሰጣሌ፡፡ 

8.6.2. ወዯ መዯበኛ ትምህርት ቤቶች/በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ማዕከሊት ሇገቡ ጎሌማሶች 

በመማር ማስተማር ሂዯት አስፈሊጊውን እገዛና የግብአት አቅርቦት እንዱዯረግሊቸው 

አመራር ይሰጣሌ፤ ክትትሌም ያዯርጋሌ፡፡ 

8.6.3. አስፈሊጊውን በጀት በመመዯብ ሇዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት 

ፕሮግራም እንዱስፋፋ ያዯርጋሌ፡፡ 
 

 

8.7. የወረዲ የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 

8.7.1. ምዘናው በመመሪያው መሠረት በአግባቡ ስሇመካሄደ ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

8.7.2. ሇምዘና የሚያስፈሌጉ ግብአቶችን ሇወረዲው/ሇቀበላው ያቀርባሌ፡፡ 

8.7.3. የሁሇት ዓመቱን ትምህርት በአንዴ ዓመት ሇማጠናቀቅ አቅምና ችልታ ያሊቸዉ ተሳታፊ 

ጎሌማሶች የመማማር ሂዯቱን ቢያንስ ሇ432 ሰዓታት ተከታትል ሲያጠናቅቁ የጽሁፍ 

ምዘና በማዘጋጀት ምዘናዉ በወረዲ ዯረጃ እንዱሰጥ ይዯረጋ፡፡ 

8.7.4. ከቀበላ ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ ጸዴቆ የተሊከሇትን የምዘና ውጤት መረጃ አጠናቅሮ 

ይይዛሌ፤ያዯራጃሌ፡፡ 

8.7.5. የምዘና ውጤት መረጃውን አጠናቅሮ ሇዞን/ሇክፍሇ ከተማ/ክሌሌ ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ ይሌካሌ፡፡ 

8.7.6. ሇተሳታፊ ጎሌማሶች የሚሰጠውን የምስክር ወረቀት አሳትሞ ሇቀበላዎችና መማማሪያ 

ጣቢያዎች ያሠራጫሌ፡፡  

8.7.7. በምስክር ወረቀት አዘገጃጀትና የአሰጣጥ ሂዯት የሚያስፈሌጉ ግብአቶችን ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

8.7.8. መዯበኛ ባሌሆነው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ማዕከሊት መቀጠሌ ፈሌገው ወዯ 

ሥሌጠና ማዕከሊቱ የሚመጡ ጎሌማሶችን በሚያቀርቡት የምስክር ወረቀት መሠረት 

ተቀብል በሚፈሌጉት የሙያ መስክ ሥሌጠና እንዱያገኙ አመራር ይሰጣሌ፡፡ 

8.7.9. የወረዲው ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ጽ/ቤትና የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና 

ጽ/ቤት በወረዲው የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ አባሌ ሆነው ሇሥሌጠና 

ማዕከሊቱ አስፈሊጊውን የቴክኒክና የግብአት ዴጋፍ ያዯርጋለ፤ሇሠሌጣኞች የትብብር 

ሥሌጠና እንዱያገኙ ያመቻቻለ፡፡ 

8.7.10. ሇዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም የንባብ ቤቶች በየቀበላው 

እንዱዯራጁ ሇቀበላው ትምህርትና ሥሌጠና ቦርዴ አመራር ይሰጣሌ፤ክትትሌና ዴጋፍ 

ያዯርጋሌ፣ እንዱሁም የሚያስፈሌጉ ግብአቶች እንዱሟለ ይሠራሌ፡፡  



 
 

8.7.11. የሁሇት ዓመቱን የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ያጠናቀቁ 

ጎሌማሶች በዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ተመዝግበው 

እንዱከታተለ ሇቀበላው ትምህርትና ሥሌጠና ቦርዴ አመራር ይሰጣሌ፡፡ 
 

8.8. የዞን/የክፍሇ ከተማ የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ ተግባርና 

ኃሊፊነት 

8.8.1. ምዘናው በመመሪያው መሠረት በአግባቡ ስሇመካሄደ ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

8.8.2. የምዘና ውጤት መረጃውን አጠናቅሮ ይይዛሌ፤ ሇክሌሌ ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴም ይሌካሌ፡፡ 

8.8.3. የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ሂዯቱ በመመሪያው መሠረት በሁለም ወረዲዎች/ቀበላዎች 

ስሇመተግበሩ ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡  

8.8.4. በሁለም ወረዲዎች መዯበኛ ባሌሆነው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ማዕከሊት 

መቀጠሌ ፈሌገው ወዯ ሥሌጠና ማዕከሊቱ  የሚመጡ ጎሌማሶችን በሚያቀርቡት የምስክር 

ወረቀት መሠረት ተቀብል በሚፈሌጉት የሙያ መስክ ሥሌጠና እንዱያገኙ አመራር 

ይሰጣሌ፡፡ 

8.8.5. የዞኑ/የክፍሇ ከተማው ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ጽ/ቤትና የቴክኒክና ሙያ 

ትምህርትና ሥሌጠና ጽ/ቤት በዞኑ የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ አባሌ 

ሆነው ሇሥሌጠና ማዕከሊቱ አስፈሊጊውን የቴክኒክና የግብአት ዴጋፍ 

ያዯርጋለ፤ሇሠሌጣኞች የትብብር ሥሌጠና እንዱያገኙ አመራር ይሰጣለ፡፡ 

8.8.6. ሇዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም የማኅበረሰብ የመማማሪያ 

ማዕከሊት ወይም  የንባብ ቤቶች በየቀበላው እንዱዯራጁ ሇወረዲዎች አመራር 

ይሰጣሌ፤ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፣ እንዱሁም የሚያስፈሌጉ ግብአቶች እንዱሟለ 

ይሠራሌ፡፡  

8.8.7. የሁሇት ዓመቱን የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ያጠናቀቁ 

ጎሌማሶች በዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ተመዝግበው 

እንዱከታተለ ሇወረዲዎች አመራር ይሰጣሌ፡፡ 
 

 

8.9. የክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ ተግባርና ኃሊፊነት 

8.9.1. ወዯ መዯበኛ ትምህርት ቤቶች/በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ማዕከሊት ሇሚገቡ  ጎሌማሶች 

የተሟሊ የመማር-ማስተማር ሂዯት  እንዱኖር አስፈሊጊውን እገዛና የግብአት አቅርቦት 

እንዱዯረግሊቸው አመራር ይሰጣሌ፤ ክትትሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

8.9.2. ሇዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም የማኅበረሰብ የመማማሪያ 

ማዕከሊት ወይም የንባብ ቤቶች በየቀበላው እንዱዯራጅ አመራር ይሰጣሌ፤ አስፈሊጊውን 

ዴጋፍ ያዯርጋሌ፤አፈጻጸሙንም ይከታተሊሌ፡፡ 



 
 

8.9.3. በክሌለ/ከተማ አስተዲዯሩ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ምዘና፣ የምስክር 

ወረቀት አሰጣጥና ከሽግግር ሂዯት ጋር ተያያዥነት ያሇውን የመረጃ ፍሰት ሥርዓት 

እንዱዘረጋ ያዯርጋሌ፡፡ 
 

 

8.10. የክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ ተግባርና 

ኃሊፊነት 

8.10.1. ምዘናው በመመሪያው መሠረት በአግባቡ ስሇመካሄደ ሇዞን/ሇክፍሇ ከተማ/ወረዲ ቴክኒክ 

ኮሚቴ ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

8.10.2. የምዘና ውጤት መረጃውን አጠናቅሮ ይይዛሌ፤ ሇፌዯራሌ ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴም ይሌካሌ፡፡ 

8.10.3. የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ሂዯቱ በመመሪያው መሠረት በሁለም ዞኖች/ክፍሇ 

ከተሞች/ወረዲዎች ስሇመተግበሩ ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡  

8.10.4. የሁሇት ዓመቱን የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም አጠናቀው ወዯ 

መዯበኛ ባሌሆነው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ማዕከሊት የሚመጡ ጎሌማሶችን 

በሚፈሌጉት የሙያ መስክ ሥሌጠና እንዱያገኙ አመራር ይሰጣሌ፡፡ 

8.10.5. የክሌለ/የከተማ አስተዲዯሩ ቴክኒክና ሙያ ሥሌጠና ኤጄንሲ በክሌለ/በከተማ አስተዲዯሩ 

የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ አባሌ ሆኖ አመራር ይሰጣሌ፤ ሇሥሌጠና 

ማዕከሊቱ አስፈሊጊውን የቴክኒክና የግብአት ዴጋፍ ያዯርጋሌ፤ አፈጻጸሙንም ይከታተሊሌ፡፡ 

 
 

8.11. የፌዯራሌ የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ/ቴክኒክ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 

8.11.1. ምዘናው በመመሪያው መሠረት በአግባቡ ስሇመካሄደ ሇክሌሌ/ሇከተማ አስተዲዯር ቴክኒክ 

ኮሚቴ ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

8.11.2. ከየክሌልች/ከተማ አስተዲዯሮች የምዘና ውጤት መረጃ በመሰብሰብ አጠናቅሮ ይይዛሌ፡፡ 

8.11.3. የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ሂዯቱ በመመሪያው መሠረት በሁለም ክሌልችናከተማ  

አስተዲዯሮች  ስሇመተግበሩ ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

8.11.4. የሽግግር መመሪያው በሁለም ክሌልችና ከተማ አስተዲዯሮች ወጥነት ባሇው መንገዴ 

ተግባራዊ እንዱሆን አቅጣጫ ይሰጣሌ፤ ክትትሌ ያዯርጋሌ፤ የቴክኒክና ሙያ ዴጋፍ 

ይሰጣሌ፡፡  

8.11.5. ከሽግግር መመሪያው አተገባበርና አፈጻጸም  አኳያ የባሇዴርሻ አካሊትን አቅም ሇማጎሌበት 

የሚያስችለ ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ 
 

9. ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች 

9.1. ሌዩ ተሰጥኦ ያሊቸውና ይህም በአመቻቹ/ቿ በጣቢያ ኃሊፊው/ኃሊፊዋ የተመሰከረሊቸው ተሳታፊ 

ጎሌማሶች በመዯበኛ ትምህርት ፕሮግራም ከ3ኛ ክፍሌ በሊይ መግባት ሲፈሌጉ በትምህርት 



 
 

ቤቶች የመግቢያ ፈተና ተሰጥቶ በሚያገኙት ውጤት መሠረት በትምህርት ቤቱ የሚወሰን 

ይሆናሌ፡፡ 

9.2. በመዯበኛ ትምህርት ፕሮግራም ትምርታቸውን ሇሚቀጥለ ጎሌማሶች የእንግሉዝኛ ቋንቋ 

ትምህርት እንዯ አዱስ ስሇሚጀምሩና የሂሳብ ትምህርትን ያሌተረዶቸው ጽንሰ ሀሳቦች ሉኖሩ 

እንዯሚችለ ስሇሚገመት የ1ኛና የ2ኛ ክፍሌ የእንግሉዝኛ ቋንቋና የሂሳብ ትምህርት ከ3ኛ 

ክፍሌ ትምህርት ጋር ተጣጥሞ እንዱሰጣቸው የሚዯረግበት ስሌት በክሌሌ ዯረጃ እንዱቀየስ 

ተዯርጎ በትምህርት ቤቶች እንዱተገበር ይዯረጋሌ፡፡ 

9.3. በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ሇሚቀጥለ ጎሌማሶች የእንግሉዝኛ ቋንቋ 

ትምህርት እንዯ አዱስ ስሇሚጀምሩ የሂሳብ ትምህርትን ያሌተረዶቸው ጽንሰ ሀሳቦች ሉኖሩ 

እንዯሚችለ ስሇሚገመት የዯረጃ አንዴ የእንግሉዝኛ ቋንቋና የሂሳብ ትምህርት ከዯረጃ ሁሇት 

ትምህርት ጋር ተጣጥሞ እንዱሰጣቸው የሚዯረግበት ስሌት በክሌሌ ዯረጃ እንዱቀየስ ተዯርጎ 

በማዕከሊቱ ሌዩ ዴጋፍ ሉዯረግሊቸው ይገባሌ፡፡ 

9.4. ቁጥራቸው ሇአንዴ ክፍሌ የሚሆኑ ጎሌማሶች ሲመዘገቡ ከጎሌማሶች ባሕርይና ከሚጠይቀው 

ክህልት አንጻር ራሱን በቻሇ ክፍሌ ሇብቻቸው እንዱማሩ ቢዯረግ ይመረጣሌ፡፡ 

9.5. ሇመዯበኛ ትምህርት ቤት መምህራን ስሇጎሌማሶች ባህርያትና የትምህርት አቀራረብ ገሇጻ 

(Orientation) ሉዯረግሊቸው ይገባሌ፡፡ 

9.6. የአንዴ ዓመቱን ተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ፕሮግራም ቢያንስ ሇ216 ሰዓታት 

ተከታትሇው ነገር በሚሰጣቸዉ ምዘና ከ50% በታች ያመጡ ተሳታፊ ጎሌማሶቸ በዴጋሚ 

ተመዝግበው እንዱማማሩ ይዯረጋሌ፡፡ 

9.7. የሁሇት ዓመቱን የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት አጠናቀው በምዘና ውጤታቸው 

ከ50% በታች ያመጡ ተሳታፊ ጎሌማሶች በፍሊጎታቸው መሠረት በተጨማሪ የመማማሪያ 

ሰዓት በማመቻቸት አጥጋቢ ውጤት እንዱያመጡ በማስቻሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው 

ይዯረጋሌ፡፡ 

9.8. ይህ መመሪያ ከመዉጣቱና በስራ ሊይ እንዱውሌ ከመዯረጉ በፊት የሁሇት ዓመቱን የተቀናጀ 

ተግባር ተኮር የጎሌማች ትምህርት ፕሮግራም አጠናቀው የተመረቁ ጎሌማሶች በዚህ መመሪያ 

ተ.ቁ 6.1.4 በተገሇጸው መሰረት የጽሁፍ ምዘና በዴጋሚ ወስዯው 50% እና ከዚያ በሊይ 

ዉጤት ካስመዘገቡ የምስክር ወረቀት ሲሰጣቸዉ በመዯበኛዉ ትምህርት ወዯ ሶስተኛ ክፍሌ 

ወይም በአማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ፕሮግራም ወዯ ዯረጃ ሁሇት ተሸጋግረው ሉማሩ 

ይችሊለ፡፡ 

9.9. የዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ሥርዓተ ትምህርት ማዕቀፍ በቀጣይ 

ይዘጋጃሌ፡፡  

9.10. በመዯበኛው ትምህርት ፕሮግራም በቀኑ የትምህርት ፕሮግራም መማማር ሇማይችለ 

ጎሌማሶች ትምህርታቸውን በማታው ክፍሇ ጊዜ እንዱማሩ ሁኔታዎች ሉመቻቹ ይገባሌ፡፡  



 
 

9.11. የሴቶችንና ሌዩ ፍሊጎት ያሊቸው ተሳታፊ ጎሌማሶች በተመከሇተ በላልች መመሪያዎች 

የተቀመጡት የማበረታቻና ዴጋፍ ዯንቦች በዚህ መመሪያ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡   

9.12. መመሪያው  አሁን ባሇው የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት አፈጻጸም ሊይ 

ተመስርቶ የተዘጋጀ መመሪያ ስሇሆነ በቀጣይ  ሉኖር በሚችሇው የፕሮግራሙ አፈጻጸም ሊይ 

ተመስርቶ ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

9.13. በከተማ ቀበላዎችና በገጠር ቀበላዎች ያለት የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች ፍሊጎት በዲሰሳ 

ጥናቱ እንዯታየው የተሇያየ በመሆኑ በከተማ አካባቢዎች ወዯ መዯበኛ ትምህርት ሇመግባት 

ያሇውን ሰፊ ፍሊጎት ሇማሟሊት በቂ ዝግጅት ማዴረግ አስፈሊጊ ሲሆን በገጠራማ ቀበላዎች 

የዴህረ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርትን በበቂ ሁኔታ ሇማዲረስም እንዱሁ በቂ 

ዝግጅት ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡  

9.14. መዯበኛ ያሌሆነ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ተቋማት በአብዛኛው የሚገኙት በከተማ 

አካባቢ እንዯመሆኑ በዚህ ፕሮግራም በአጫጭር የሙያ ሥሌጠናዎች መሳተፍ የሚፈሌጉትን 

ጎሌማሶች ሇመዴረስ የግብርና ሙያ ማሰሌጠኛ ማእከሊትንና ላልች ሳተሊይት ጣቢያዎችን 

ማቋቋም የሚቻሌበትን ቅንጅታዊ አሰራር መፍጠር  ተገቢ በመሆኑ ትኩረት ሉሰጠው 

ይገባሌ፡፡ 

 


