
1 
 

              

የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ የ አፇጻጸም 

መመሪያቁጥር 87/2013 

              

 

        

ፋዯራሌ ትምህርት ሚኒስቴር 

         

 

 

ሀምላ 2004ዓ.ም 

 

ማውጫ 



2 
 

ገ ፅ 

1. መግቢያ…………………………………...………………………………………………..1 

1.1. 

ዲራ…………………………………………………………………………………...1 

1.2. የ መመሪያው አስፇሊጊነ ት……………………………………………………………2 

2. የ መመሪያው ዓሊማዎች……………………………………………………………………3 

3. የ ቁሌፌ ቃሊት ትርጉም…………………………………………………………………….3

 3.1. ሌዩ ትምህርት……………………………………………………………………….3 

 3.2. ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት……………………………………………………………..4

 3.3. ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸው ተማሪዎች…………………………………………………….4 

 3.4. አካቶ ትምህርት……………………………………………………………………...5 

 3.5. መቀሊቀሌ…………………………………………………………………………….6 

 3.6. ተዋዋሪ መምህራን………………………………………………………..………..6 

 3.7. ዴጋፌ መስጫ ማዕከሊት……………………………………………………………..6 

4. አካቶ ትምህርትን በማስፊፊት ሂዯት የ ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ሚና……………………7 5. በትምህርት 

ስርዓቱ የ ተሇያዩ አካሊት የ ስራ ዴርሻና ሃሊፇነ ት………………………….9                     

 5.1. ፋዯራሌ ትምህርት ሚኒስቴር .……………………………………………………...9  

5.2. የ ክሌሌና የ ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ………………………...……………11 

5.3. የ ክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር የ ቴ/ሙ/ት/ስ/ ኤጀንሲ………………………………….13 

5.4. የ ዝ ን/ክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያ……………………………...……………..15 

5.5. የ ወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት………………………………………………………….15 

5.6. የ ወረዲ/ቀበላ ትምህርትና ስሌጠና ቦርዴ…………………………………………..17 

5.7. ትምህርት ቤት……………………………………………………………………..18 

5.7.1. የ ትምህርት ቤት አስተዲዯር………………………..………………………..18 

5.7.2. የ መዯበኛ ትምህርት መምህር .………………………..……………………..21 

5.7.3. ዴጋፌ መስጫ ማዕከሌ………………………………………………………22 

5.7.3.1. ተዋዋሪ 

መምህር……………………………………………………..22   

     



3 
 

 5.7.3.2. የ ስነ -ሌቦና ባሇሙያ (ሇ2ኛ ዯረጃ 

ት/ቤት)……………………………..23   5.7.3.3. ብሬሌ አሰሌጣኝ 

(ሇመጀመሪያ ዯረጃ ት/ቤት)…………………………23   5.7.3.4. የ ምሌክት 

ቋንቋ አስተርጓሚ…………………………………………..23   5.7.3.5. የ ሌዩ 

ት/ቤት/ ክፌሌ/ መምህር………………………………………..24   5.7.3.6. 

ወሊጆች………………………………………………………………....24  5.8. 

የ ጎ ሌማሶች ማሰሌጠኛ ጣቢያዎች…………………………….……………………24  5.9. 

የ ቴ/ሙ/ት/ስ/ ኮሇጅ………………………………………………………………...25 

 5.10. ኮላጅና ዩኒ ቨርሲቲ………………………………………………………………..25 

   6. የ ባሇዴርሻ አካሊት ሚና…………………………………………………….……………..27 

  6.1. የ አካቶ ትምህርት ብሄራዊ አማካሪ ኮሚቴ………………………………………..27 

  6.2. የ ሚኒስትር መ/ቤቶች….…………………………………………………………..27 

  6.3. የ ተባበሩት መንግስታት ዴርጀት መ/ቤቶችና መያድች……………………………28 

  6.4. የ ኢትዮጵያ አካሌ ጉዲተኞች ብሄራዊ ማህበር……………………………………..28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.መግቢያ 

1.1. ዲራ 

ትምህርት መሰረታዊ ሰብዓዊ መብት ነ ው፡ ፡  ሊቂነ ት ያሇው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሌማትን ዕውን ሇማዴረግ 

የ ሚያስችሌም ትክ የ ሇሽ መሳሪያ ነ ው፡ ፡  ይህንን ዕውነ ታ የ ተገ ነ በው የ ኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ መንግሰት በፆታ፤  በአካሊዊ ሁኔታ፤ ቋንቋ፤  ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዯረጃ፤  ሃይማኖት፤  ወተ 

ሌዩነ ቶች ያሌተገ ዯበ ትምህርትን ሇሁለም ዛጎ ች ተዯራሽ ሇማዴረግ በቁርጠኛነ ት እየ ሰራ ይገ ኛሌ፡ ፡  አካሌ 

ጉዲተኞች እንዯ ላልች የ ህብረተሰብ ክፌልች ሁለ የ ትምህርትና ስሌጠና አገ ሌግልቶች ዕኩሌ ተጠቃሚ 

መሆናቸውን ከማረጋገ ጥ አኳያ መንግስት የ ህግና የ ፖሉሲ ማዕቀፍችን ቀርፆ ስራ ሊይ ማዋለ የ ቁርጠኛነ ቱ 

አንዴ ማሳያ ነ ው፡ ፡  

በዙህ መሰረት የ ኢትዮጵያ ህገ  መንግስት ትምህርት የ ሁለም ዛጎ ቸ መሆኑን ከማረጋገ ጡም በሊይ ባሇፈት 

መንግስታት ከሌማት ተገ ሌሌው ሇኖሩ የ ህብረተሰብ ክፌልች የ ፋዳራሌ መንግስት ሌዩ የ ሀብትና የሙያ ዴጋፌ 

እንዯሚያዯርግሊቸው ይዯነ ግጋሌ፤  በተሇይም የ ህገ  መንግስቱ አንቀፅ 41 እና 91 መንግስት የ መሌሶ 

ማቋቋሚያና የ ዴጋፌ አገ ሌግልቶችን ሇአካሌ ጉዲተኞች የ መስጠት  ሃሊፉነ ት እንዲሇበት ይገ ሌፃ ለ፤  ከዙህም 

በሊይ፤  መንግስት ከአካቶ ትምህርት ጋር አግባብነ ት ያሊቸውን ሌዩ ሌዩ ዓሇም ዏቀፌ ዴንጋጌዎች፤  

ኮንቬንሽኖችና ዯንቦች በተሇይም ሇአካቶ ትምህርት አፅ ንኦት የ ሰጠውን የ ተባበሩት መንግስታት ዴርጅትን 

የ 2006 (እኤአ) የ አካሌ ጉዲተኞች መብቶች ጥበቃ ኮንቬንሽንን ተቀብል በማፅዯቅ የ አገ ሪቱ ህገ  

መንግስት አካሌ እንዱሆኑ አዴርጓሌ፡ ፡  

በተመሳሳይ በ1986 ዓ.ም ፀዴቆ በተግባር ሊይ የ ዋሇው የ ትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲ ጥራት ያሇው 

የ መጀመሪያ ዯረጃ ትምህርትን ሇሁለም ዛጎ ች ማዲረስ የ መብት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ሌማትን የ ማረጋገ ጫ 

ዋስትና መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ይገ ሌፃ ሌ፡ ፡  ከዙህም በተጨማሪ ፖሉሲው ትምህርት ያሇ አንዲች አዴሌዎ 

ሇሁለም ህፃ ናት እንዯሚሰጥና ከትምህርት ርፌ ሌማት ተገ ሌሇው ሇኖሩ የ ህብረተሰብ ክፌልች ሌዩ ዴጋፌ 

እንዯሚዯረግ ያረጋግጣሌ፡ ፡  የ አካሌ ጉዲተኞች ትምህርትን በተመሇከተም ፖሉሲው፤  

 ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸው ህፃ ናት ከፌሊጎ ታቸውና ከዕምቅ ችልታቸው ጋር የ ተጣጣመ ትምህርት 

እንዯሚሰጣቸው (ቁጥር 2.2.3)፤  

 ሇሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት የ ሚያስፇሌጉ የ ዴጋፌ ግብዓቶች እንዯሚሟለ (ቁጥር 3.7.6) እና 

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ባሇሙያዎች በመዯበኛው የ መምህራን ትምህርት ፕሮግራም እንዯሚሰሇጥኑ 

(ቁጥር 3.4.9.) በግሌፅ ያመሇክታሌ፡ ፡  
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የ ትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲውን መሰረት በማዴረግም ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርትን ሌዩ ፌሊጎ ት ሊሊቸው 

ህፃ ናትና ሇተ ነ ጉ የ ህብረተሰብ ክፌልች ተዯራሽ ሇማዴረግ የ ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ፕሮግራም ስትራቴጂ 

በ1998 ቀርፆ እስከ 2003 ዓ.ም ዴረስ ተግባራዊ እንዱሆን አዴርጓሌ፤  ስትራቴጂው በስራ ሊይ 

በዋሇባቸው 5 ዓመታት ከተገ ኙ ጥቂት ውጤቶች መካከሌም የ ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ፕሮግራሞች በከፌተኛ 

ትምህርት ተቋማት መጀመራቸው፤  የ አቅም ግንባታ ስሌጠናዎች መካሄዲቸው፤  የ ተወሰኑ ሪሶርስ ማዕከሊት 

መቋቋማቸውና የ ግንዚቤ ማስጨበጫ ስራዎች መከናወናቸው ሇአብነ ት ያህሌ የ ሚጠቀሱ ናቸው፡ ፡  ይሁንና 

ስትራቴጂው በነ በሩት ውስጣዊ ዴክመቶችና በትግበራ ወቅት ባጋጠሙ ችግሮች ምክንያት የ ታሇሙሇትን ግቦች 

ማሳካት አሌቻሇም፡ ፡  

ስሇሆነ ም፤  ትምህርት ሚኒስቴር ጉዲዩ የ ሚመሇከታቸውን ባሇዴርሻ አካሊት ባሳተፇ መሌኩ የ 1998ቱን 

ስትራቴጂ በማሻሻሌ የ ተጠናከረ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራተጂ በ2004 ዓ.ም. ነ ዴፎሌ፡ ፡  

በቀጣይነ ትም ስትራቴጂውን ስራ ሊይ ማዋሌ ይቻሌ ንዴ ይህን የ አተገ ባበር መመሪያ አጋጀቷሌ፡ ፡  

1.2. የ መመሪያው አስፇሊጊነ ት 

የ 2004ቱ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ አጠቃሊይ  ዓሊማ ሌዩ የ ትምህርት ፌሊጎ ት ያሊቸው 

ህፃ ናት፤  ወጣቶችና ጎ ሌማሶች ጥራትና ተገ ቢነ ት ያሇው እንዱሁም ፌትሃዊ የ ሆነ  ትምህርትና ስሌጠና 

እንዱያገ ኙ የ ሚያዯርግና በሂዯትም እነ ዙህ ዛጎ ች በአገ ራቸው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሌማት ውስጥ ሙለ 

ተሳታፉ እንዱሆኑ የ ሚያስችሌ የ አካቶ ትምህርት ስርዓት መገ ንባት ነ ው፡ ፡  ይህን ዓሊማ ዕውን ከማዴረግ 

አኳያም ስትራቴጂው ርፇ-ብዘ ስትራቴጂያዊ  

አቅጣጫዎችን አካቷሌ፡ ፡  ነ ገ ር ግን፤  ስትራቴጂው የ ታሇመሇትን ግብ ማሳካት የ ሚችሇው በተሟሊና በተጠናከረ 

መሌኩ ተግባራዊ ሲዯረግ ብቻ ነ ው፡ ፡  ይህ ዯግም በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ ያለ ተዋናዮችና ከትምህርት 

ስርዓቱ ውጭ ያለ ባሇዴርሻ አካሊትን ያሌተቆጠበና የ ተባበረ ጥረት ይጠይቃሌ፡ ፡  ስሇሆነ ም፤  ይህ መመሪያ 

የ እያንዲንደን ፇፃ ሚ ሃሊፉነ ቶችና ግዳታዎች እንዱሁም የ ተባባሪ ዴርጅቶችን የ ስራ ዴርሻ ሇይቶ 

የ ሚያስቀምጥ ሰነ ዴ በመሆኑ ሇስትራቲጂው የ ተሟሊ ትግበራ የ ሚኖረው ፊይዲ ከፌተኛ ነ ው፡ ፡  

 

2. የ መመሪያው ዓሊማዎች 

ይህ መመሪያ የ ሚከተለትን ዓሊማዎች በማሳካት ሊይ ያተኩራሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ዘሪያ ያለ ዋና ዋና ፅ ንስ ሃሳቦችንና የ አተገ ባበር ሌምድችን 

ግሌፅ ነ ት ባሇው መሌኩ በአከናዋኞች ውስጥ በማስረፅ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ 

አተገ ባበር በዕወቀት ሊይ የ ተመሰረተ እንዱሆን ማዴረግ፤  
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 ከስትራቴጂው ትግገ በራ አኳያ በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ ያለ ፇፃ ሚዎች ተጠያቂ የ ሚሆኑባቸውን 

የ ነ ፌስ-ወከፌና የ ጋራ ሃሊፉነ ቶችና ግዳታዎች በግሌፅ ማስቀመጥ፤  

 ከትምህርት ስርዓቱ ውጭ ያለ ባሇዴርሻ አካሊትን የ ነ ፌስ-ወከፌና የ ጋራ ሚናዎች መርር፤  

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ ወጥነ ት ባሇውና ስታንዲርደን በጠበቀ መሌኩ በመሊ 

አገ ሪቱ እንዱተገ በር ማዴረግ፤  

 

3. የ ቁሌፌ ቃሊት ትርጉም 

3.1. ሌዩ ትምህርት (Special Education) 

ሌዩ ትምህርት  ሇአካሌ ጉዲተኞችና የ ማህበራዊና ስሜታዊ ችግሮች ወተ ያለባቸው ተማሪዎች በሌዩ 

የ መማሪያ ክፌልች፤  በዩኒቶችና በሌዩ ትምህርት ቤቶች በተሇየ  መሌኩ ሇማገ ዜ የ ሚዯረግ  የ ትምህርት 

አዯረጃጀትን ያጠቃሌሊሌ፡ ፡  በነ ዙህ ትምህርት ቤቶችም ሆነ  የ መማሪያ ክፌልች የ ሚያስተምሩ መምህራንም 

እነ ዙህን ተማሪዎች በተገ ቢው መንገ ዴ ሇመርዲት የ ተሇየ  ስሌጠና የ ወሰደ ሲሆን ተማሪዎችም የ ተሇያዩ 

ባሇሙያዎችን እንዯ ቴራፒስቶች የ መሳሰለትን የ መጎ ብኘት ዕዴሌ ይኖራቸዋሌ፡ ፡  የ ተማሪ- መምህር ጥምርታውም 

ከመዯበኛው ትምህርት ያነ ሰ ነ ው፡ ፡  

 

3.2. ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት (Special Needs Education) 

ሌዩ ፌሊጎ ት በመሰረቱ ሌዩ ትምህርትን ተክቶ የ መጣ አዯረጃጀት እንጂ ተመሳሳይ ተግባር ያሊቸው ፅ ንሰ- 

ሃሳቦች አይዯለም፡ ፡  ይሌቁንም፤  ሇአካሌ ጉዲተኞችም ሆነ  የ ማህበራዊና ስሜታዊ ችግር ያለባቸውን ጨምሮ 

የ መማር ችገ ሮች ያለባቸውን ተማሪዎች ሇማገ ዜ የ ሚሰጡ አገ ሌግልቶችን ሁለ ያካትታሌ፡ ፡  ይህም በሌዩ 

ትምህርት ቤቶችና በሌዩ የ መማሪያ ክፌልች ከሚሰጡ የ ትምህርት ዴጋፍች ጀምሮ በማካተት የ ሚሰጡ የ ትምህርት 

አገ ሌግልቶችን ያጠቃሌሊሌ፡ ፡  

 

3.3. ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸው ተማሪዎች (Learners with Special 

Educational Needs) 

ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸው ተማሪዎች የ ምንሊቸው በተሇያዩ ምክንያቶች ሳቢያ የ መማር ችግሮች የ ሚያጋጥማቸውንና 

በዙህም ሳቢያ የ አጭርና የ ረዥም ጊዛ ተጨማሪ ዴጋፌን የ ሚሹ ተማሪዎችን በሙለ የ ሚያጠቃሌሌ ሲሆን፤  በላሊ 

አገ ሊሇፅ እነ ዙህ ተማሪዎች የ መማርና የ ዕዴገ ት እንቅፊቶች የ ተጋረጡባቸው ሌጆች ናቸው፡ ፡  እነ ዙህን 

ተማሪዎች የ ጥቅም ተጋሪ እንዲይሆኑና ከትምህርቱ እንዱገ ሇለ የ ሚያዯርጓቸው በርካታ ምክንያቶች ሲኖሩ 

በጥቂቱ ሇመጥቀስም፤  
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 አካሌ ጉዲተኝነ ትና ማህበራዊና ስሜታዊ ችግሮች 

 ሌዩ ተሰጥዖና ችልታ  

 የ ማህበራዊና አኮኖሚያዊ ዜቅተኝነ ትና ተያይዝ የ ሚመጡ የ ተመጣጠኑ ምግብ እጥረቶች 

 ኤችአይቪ ኤዴስ 

 አናሳ ብሄረተኝነ ትና ባህሊዊ ተፅ ዕኖ 

 ብቸኝነ ትን የ ተሊበሰ ገ ጠራማ ኑሮ 

 የ ተሇያዩ ጦርነ ቶችና ግጭቶች ወተ ጥቂቶቹ ናቸው፡ ፡  

ምንም እንኳን በሰነ ደ ሊይ የ ተጠቀሱት መርሆዎች ከሊይ በተጠቀሱት ችግሮች ሰሇባ የ ሆኑትን ሌጆች በሙለ 

የ ሚያጠቃሌሌ ቢሆንም፤  ዋነ ኛ ትኩረቱ ባሁኑ ሰዓት ከትምህርት ገ በታ ውጭ በሆኑና በርካታ ቁጥር ባሊቸው 

አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችና የ ማህበራዊና ስሜታዊ ችግሮች ተጠቂ በሆኑት ተማሪዎች ዘሪያ ይሆናሌ፡ ፡  እዙህ 

ሊይ መታወቅ የ ሚገ ባው ጉዲይ ከሊይ ከተገ ሇፁት ችግሮች አንደ በላሊኛው ችግር  ሊይ በተዯራቢነ ት 

በመከሰት ተማሪውን የ ጣምራ ችግር ሰሇባ ሉያዯርገ ው እንዯሚችሌ ነ ው፡ ፡  ሇምሳላ፤  ከአካሌ ጉዲተኝነ ት 

በተጨማሪ በማህበራዊና ኢኮኖሚ ዜቅተኝነ ት ሳቢያ በብቸኝነ ትና በገ ጠራማ አካባቢ ሇመኖር  የ መገ ዯዴ 

አጋጣሚ በተማሪው ሊይ ሉፇጠር ይችሊሌና፡ ፡  

 

3.4. አካቶ ትምህርት (Inclusive Education) 

በዩኔ ስኮ (እ.ኤ.አ. 2005) አገ ሊሇፅ “አካቶ ትምህርት የ ትምህርት ስርዓቱን በማጎ ሌበት ትምህርትን 

ሇሁለም ሌጆች ሇማዲረስ የ ሚዯረግ ሂዯት ነ ው…” እንዯ አጠቃሊይ መርህ ሁለንም የ ትምህርት ፖሉሲዎችን 

ተግባራት በመምራት ትምህርት መሰረታዊ የ ሰው ሌጆች መብት መሆኑንና የ በሇጠ ፌትሃዊና በዕኩሌነ ት 

የ ተመሰረተ ህብረተሰብ ሇመፌጠር መሰረት በመጣሌ ይጀምራሌ፡ ፡  ስሇዙህም አካቶ ትምህርት በዴህነ ት፤  

በስርዓተ ፆታ፤  በር፤  በቋንቋ ወይም በአካሌ ጉዲት ሌዩነ ት ሳያዯርግ ሁለንም ተማሪዎች የ ማስተናገ ዴ 

ዜግጁ የ ሆነ  የ ትምህርት ስርዓት መሆኑን መገ ንዜብ ይገ ባሌ፡ ፡  

 

አካቶ ትምህርት ሁለም ሌጆችና ተማሪዎች ሉማሩ ይችሊለ ብል ያምናሌ፡ ፡  በዙህ የ ትምህርት አቀራረብ 

በትምህርት ቤቶች ፤  በሙያ ማሰሌጠኛ፤  በከፌተኛ ትምህርት፤  በመምህራን ትምህርትና በትምህርት ቤት 

የ ትምህርት አመራር ውስጥ የ ትምህርት ቅስሞሽ እንቅፊቶችን መሇየ ትና እነ ዙህን እንቅፊቶች መቀነ ስ ወይም 

ማስወገ ዴ አስፇሊጊና የ ማይታሇፌ ነ ው፡ ፡  ከዙህ በተጨማሪ፤  አካቶ ትምህርት ሇመገ ሇሌና ዜቅተኛ ውጤት 

ሇማስመዜገ ብ ተጋሊጭ ሇሆኑ ተማሪዎች ትኩረት ይሰጣሌ፡ ፡  በዙህ የ ትምህርት አሰጣጥ የ ትምህርት ከባቢው 

የ ሁለንም ተማሪዎች ፌሊጎ ቶች ሇማስተናገ ዴ መስማማት እንዯሚኖርበት ግዴ ይሊሌ፡ ፡  ይህም ማሇት፤  ምቹ 

የ መማሪያ ከባቢ ካሇና ዴጋፌ ከተዯረገ ሊቸው ሁለም ሌጆች ይማራለ የ ሚሇውን የ አካቶ ትምህርት መሰረታዊ 
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ግምት መሰረት ያዯረገ  ነ ው፡ ፡  ይህም በትምህርት ቤቱና በስርዓቱ ሊይ ሁለንም ሌጆች በሚያስተናግዴ መሌኩ 

ተግባራዊ ሇውጥ ሇማምጣት ማሇትም በትምህርት ቤቱ  

ማህበረሰብ አመሇካከት፤  በማስተማር ዳዎች ማስማማት፤  በትምህርት ግብዓቶች አቅርቦት፤  በስርዓተ 

ትምህርት ማስማማት፤  የ ትምህርት ቤቱን ከባቢና ግሌጋልቶችን ተዯራሽ ማዴረግን ያመሊክታሌ፡ ፡  

 

3.5. መቀሊቀሌ (Integration) 

በአካቶ ትምህርት አቀራረብ ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸው ተማሪዎች ዴጋፌ እየ ተዯረገ ሊቸው ሙለ ጊዛያቸውን 

የ ሚያሳሌፈት በመዯበኛው ክፌሌ ውስጥ ሲሆን በመቀሊቀሌ አቀራረብ ግን እነ ዙህ ተማሪዎች በመዯበኛው 

ክፌልች ውስጥ እንዱማሩ ሇሙለ ቀን ወይም  ሇግማሽ ቀን (ሇተወሰነ  ጊዛ) ሉመዯቡ ይችሊለ፡ ፡  በቀሪው 

የ ትምህርት ጊዛያቸው በሌዩ ክፌሌ ወይም ዩኒት ሉመዯቡ ይችሊለ፡ ፡  በአንዲንዴ አገ ሮች መቀሊቀሌን የ አካቶ 

ትምህርት ሙለ ትግበራ ከመካሄደ በፉት እንዯ ሽግግር ወቅት ይጠቀሙበታሌ፡ ፡   

 

3.6. ተዋዋሪ/ተንቀሳቃሽ መምህር (Itinerant Teacher) 

ተዋዋሪ መምህር በሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት የ ተመረቀ ባሇሙያ ሲሆን ሇመዯበኛ መምህራን ፤  ሌዩ ፌሊጎ ት 

ሊሊቸው ተማሪዎችና ሇወሊጆች የ ምክር አገ ሌግልት ይሰጣሌ፡ ፡  የ ሚሰጠውም አገ ሌግልት፤  የ ተማሪውን የ ነ ፌስ 

-ወከፌ የ ትምህርት መርሀ-ግብር ትግበራን፤  የ ተማሪውን የ ትምህርት ፌሊጎ ት ምናን ከሳተሊይትና ከጎ ረቤት 

ትምህርት ቤቶች ርዕሳነ -መምህራንና መምህራን ጋር ትብብር መፌጠርን ፤  የ ሌጁን የ ትምህርት ግቦች 

ሇመምታት ላልች ባሇሙያዎችንና ወጌሻዎችንነ  ማስተባበር፤  በተማከሇ ቡዴን (core team) ተግባራት 

ውስጥ መሳተፌና የ መሳሰለትን ያጠቃሌሊሌ፡ ፡  

 

3.7. የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሌ (Resource Center) 

የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሌ ሌዩ ፌሊጎ ት ሊሊቸው ተማሪዎች መገ ሌገ ያ የ ሚሆኑ ሌዩ ሌዩ ቁሳቁሶችን፤  የ አካሌ 

ዴጋፌ መስጫ መሳሪያዎችንና ሇሁለም ተማሪዎች የ ሚያገ ሇግለ የ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን የ ያ 

የ ትምህርት ማበሌፀጊያ ማዕከሌ ነ ው፡ ፡  ከዙህም በተጨማሪ ይህ ማዕከሌ ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸውን ተማሪዎች፤  

ሇመዯበኛ መምህራንና ሇአጎ ራባች ትም/ ቤቶች ዴጋፌና የ ምክር አገ ሌግልት የ ሚሰጡ ባሇሙያዎችን ይይዚሌ፡ ፡  

 

4. አካቶ ትምህርትን በማስፊት ሂዯት የ ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ሚና  

አካቶ ትምህርትን ዕውን በማዴረግ ሂዯት በርካታ መሰናክልች እንዲለ ቢታወቅም ሇአብነ ት ያህሌ ሁሇቱን 

ብቻ መመሌከት ይበቃሌ፤  

1) በርካታ ህፃ ናት አሁንም ከትምህርት ገ በታ ውጭ መሆናቸው፤  
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2) ተካተው ከሚማሩ በርካታ ህፃ ናት መካከሌም ተገ ቢውን እገ ዚ ካሇማግኘታቸው የ ተነ ሳ ከትምህርት 

ቤት ሇማቋረጥ የ ሚገ ዯደ መብዚታቸው ጥቂቶቹ ናቸው፡ ፡  

በአገ ራችንም የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ጉዲይ  እነ ዙህን መሰናክልች ከመቋቋም ጋር የ ተገ ናኘ ነ ው፡ ፡  

የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ ርዕይም በዙህ ረገ ዴ ግንዚቤን በማስፊት አካሌ ጉዲተኛ ሌጆች 

ወዯ ትምህርት ገ በታ የ ሚመጡበትን መንገ ዴ መሻት ነ ው፡ ፡  ከስትራቴጂያዊ አቅጣጫዎች አንደና ዋነ ኛውም 

የ ትምህርትን ዕ ገ ዚ አዴማስ ሇማስፊት ሇሁለም የ መዯበኛ ትምህርት ቤት መምህራን በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ 

ትምህርት ፅ ንሰ-ሃሳብ ዘሪያ ስሌጠና መስጠትና ባለት የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሊትም የ ተጠናከሩ መዋቅሮች 

በመርጋት ተዋዋሪ መምህራንን የ ማሰማራት ተግባር ሉከናወን ይገ ባሌ፡ ፡  በመሆኑም፤  የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ 

ትምህርት ሚና ከዙህ በታች በተረሩት ሊይ ሉያተኩር ይገ ባሌ፤  

 የ ሌጆችን ችግር የ መሇየ ትና የ መመን ስራ ማከናወንና አስፇሊጊውን ዴጋፌ በሌዩ የ መማሪያ 

ክፌልችም ሆነ  በመዯበኛ የ መማሪያ ክፌሌ የ ሚያገ ኙበትን መንገ ዴ ማመቻቸት፤  

 ሌዩ ፌሊጎ ት ሊሊቸው ተማሪዎች ተገ ቢውን እገ ዚ ማገ ዜ የ ሚችሌበትን መንገ ዴ ማመቻቸት፤  

 የ መማር ማስተማሩ ስርዓት ሁለንም ሌጆች ማገ ዜ የ ሚችሌበትን መንገ ዴ ማመቻቸት፤  

 ሁለም ህፃ ናት መብታቸው ተከብሮ ተገ ቢውን ትምህርት ማግኘት ይችለ ንዴ የ አጠቃሊይ ትምህርት 

ስርዓቱንና የ ክፌሌ ውስጥ ስርዓቱን በተገ ቢው መንገ ዴ ማዯራጀት፤  

 የ ትምህርት ጥራትን ከማሳዯግ አኳያ ሇትምህርት ሇሁለም ግብ ስኬት የ በኩለን አስተዋፅ ኦ ማዴረግ 

ናቸው፡ ፡  

በስትራቴጂው ውስጥ የ ተካተቱት አቀራረቦችም በ3 መንገ ድች ሇተማሪዎች እገ ዚ ሉያበረክቱ ይችሊለ፡ ፡  

1) በመዯበኛው የ መማር ስርዓት ውስጥ የ ሚገ ኙ አብዚኞቹ ተማሪዎች በዴጋፌ መስጫ ማዕከሌ ከሚሰሩ ተዋዋሪ 

መምህራን ዕርዲታ በሚያገ ኙ የ መዯበኛ ትምህርት መምህራን ሉታገ ዘ ይገ ባሌ፡ ፡  በመሆኑም፤  የ ዴጋፌ 

ስርዓቱ ትምህርት ቤት ዏቀፌና መማሪያ ክፌሌ ዏቀፌ ሆኖ የ ተዋዋሪ መምህራንን ዴጋፌ በመጠቀም 

ብዜሀ-ፌሊጎ ት ያሊቸውን ተማሪዎች እንዳት ማገ ዜ እንዯሚቻሌ፤  በርካታ ተማሪዎች ባለበት የ መማሪያ 

ክፌሌ ውስጥ ዴጋፌ አሰጣጥን፤  የ አቻ ሇአቻ ዴጋፌን አስፇሊጊነ ትንና የ መሳሰለት የ ተካተቱበት ነ ው፡ ፡  

አብዚኛዎቹ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት አቀራረብ ስሌቶች በመዯበኛው የ ማስተማሪያ ክፌሌ ውስጥ 

ሉተገ በሩ የ ሚችለ ናቸው፡ ፡  በመሆኑም፤  በማስተማር ስሌቶች የ ታጠቁ ተዋዋሪ መምህራን ባለበት 

ትምህርት ቤት የ ሚገ ኙ መዯበኛ መምህራን ብዜሀ- ፌሊጎ ት ያሊቸውን ተማሪዎች የ ማገ ዜ ሌምዲቸው የ ዲበረ 

ይሆናሌ፡ ፡  
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2) ሁሇተኛው ጉዲይ የ ሚያተኩረው ሇመማር ችግር አዯጋ (risk) የ ተጋሇጡ ተማሪዎችን በመዯበኛው 

የ ማስተማሪያ ክፌሌ ውስጥ ዴጋፌ የ መስጠትን ይመሇከታሌ፤  በመዯበኛው የ ማስተማሪያ ክፌሌ ያለ መምህራን 

ተዋዋሪ መምህራንን በማማከር፤ በክፌሌ ውስጥ ተጨማሪ እገ ዚ ፤  ቅርብ ክትትሌና የ ዴጋፌ መስጫ 

መሳሪያዎችን በማፇሊሇግ የ መማሪያ ክፌልችን ሇመማር ምቹ ማዴረግን ያካትታሌ፡ ፡  ከዙህም በተጨማሪ 

አግባብነ ት ያሇው ትምህርታዊ ጣሌቃ ገ ብነ ት (educational intervention) ሇተዋዋሪ 

መምህሩም ሆነ  ሇመዯበኛው ክፌሌ አስተማሪ  ችግሮችን በመቅረፌ መፌትሄ ሇመስጠት የ ሚያስችሌ ዴጋፌ 

እንዯሚሆነ ው መገ ንብ ያሻሌ፡ ፡  

 

3) የ መጨረሻውና የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት የ ዴጋፌ አሰጣጥ ከፌተኛ የ መማር ችግርና የ አካሌ ጉዲት 

ያሇባቸውን ተማሪዎች የ ሚመሇከት ሲሆን እነ ዙህ ህፃ ናት ጥሌቀት ያሇው እገ ዚ እንዯሚሹ ያሳያሌ፡ ፡  

ይህም እገ ዚ በትናንሽ ቡዴኖች በማዯራጀት የ ሚካሄዴን የ ትምህርት አሰጣጥ የ ሚያካትት ሲሆን በሰሇጠኑ 

መምህራንና የ ተሇየ  የ መማሪያ አካባቢ (በጉዴኝት ማዕከሊት፤  የ ተሇየ  የ መማሪያ ክፌሌ፤  በላልች 

የ ትምህርት ተቋማት፤  ወተ) ተመቻችተውሊቸው ቢሆን ይመረጣሌ፡ ፡  ጥቂት የ ሚሆኑት ዯግሞ በሌዩ 

ትምህርት ቤቶች እንዱታገ ዘ የ ሚዯረግ ሲሆን፤  እነ ዙህም ትምህርት ቤቶች ሇአጎ ራባች ትምህርት ቤቶች 

ሳይቀር ሌዩ ዴጋፌ የ ሚሹ ተማሪዎችን ሉያገ ሇግለ የ ሚችለ የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሊት እንዯሚሆኑም ከግምት 

ውስጥ ማስገ ባት ያስፇሌጋሌ፡ ፡  

 

5. በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ የ ተሇያየ  የ ትምህርት ዯረጃዎች የ ስራ ዴርሻና 

ሃሊፉነ ት 

 

5.1. ፋዯራሌ ትምህርት ሚኒስቴር 

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ተግባራትን በፋዳረሌ ዯረጃ ሇመተግበር ያቅዲሌ፤  በቂ በጀትም 

ይመዴባሌ፤  

 የ አካቶ ትምህርት መርሆዎች ተገ ቢነ ት ባሊቸው በሁለም የ ትምህርት ርፌ ዕቅድች በጀትና 

የ መምህራን ሌማት መርሀ ግብር ውስጥ መካተታቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 የ ክሌሌና የ ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎች ሇሁለም ሌጆች አካሌ ጉዲተኞችን ጨምሮ ትምህርት 

ሇመስጠት ዕቅዴ ማውጣታቸውንና በጀት መመዯባቸውን ይከታተሊሌ፤  

 መምህራን በስራ ሊይ ሉጠቀሙበት የ ሚረዲቸው በቂ ዕቀውቀትና ክህልት ሇማስጨበጥ ይቻሌ ንዴ 

በመምህራን ትምህርት መርሀ ግብሮች ተገ ቢ ኮርሶችን ይከሌሳሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ሊይ የ ሚሰጡ ኮርሶች ብቃት ባሊቸው የ ትምህርተ ርፈ ባሇሙያዎች 

መሰጠታቸውን ይከታተሊሌ፤  
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 ከክሌሌ የ ትምህርት ቢሮዎችና የ ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በመተባበር አካቶ ትምህርትን 

ሇማስፊፊት የ ሚያስችለ መመሪዎችን፤  ስታንዲርድችንና ቁሳቁሶችን ያጋጃሌ፤  ሇምሳላ ሌዩ ፌሊጎ ት 

ያሊቸውን ሌጆች ሇመሇየ ት የ ሚያገ ሇግሌ የ መሇያ መሳሪያ፤  የ ነ ፌስ ወከፌ የ ትምህርት መርሀ ግብር፤  

ስርዓተ ትምህርትንና የ ምና መሳሪያዎችን ማስማማት፤  ወተ 

 ተካተው በትምህርት ቤት ውስጥ በመማር ሊይ ያለትን ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸውንና ወይም አካሌ ጉዲተኛ 

ተማሪዎችን መረጃ ሇማሰባሰብ /ሇማግኘት ይቻሌ ንዴ ብሄራዊ/ አገ ር ዏቀፌ የ መረጃ ቋት ስርዓት 

መርጋት/ ማቋቋም፤  

 ከክሌሌ/የ ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎችና ከላልች አጋሮች ጋር በመተባበር የ አካሌ ዴጋፌ 

መሳሪያዎችንና ላልች የ ትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን ሌዩ ፌሊጎ ት ሊሊቸው ተማሪዎች ተዯራሽ 

መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ አተገ ባበር ሊይ ዴርሻ ካሊቸው የ ተሇያዩ አጋሮች ጋር 

ጠንካራ አጋርነ ት ይመሰርታሌ፤  

 ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ ትግበራን ሇማጠናከር ተጨማሪ ፇንዴ ከሇጋሾች ያፇሊሌጋሌ፤  

 በተሇያዩ ዯረጃዎች ሇሚገ ኙ አከናዋኞች/ፇፃ ሚዎች በሌዩ ፌሊጎ ት /አካቶ ትምርት ዘሪያ የ አጭር 

ጊዛ የ አቅም ግንባታ ስሌጠና በማጋጀት ይሰጣሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ዘሪያ ዓሇም ዏቀፌና አገ ር አቀፌ የ ሌምዴ  ሌውውጥ መዴረኮችን 

ያዯራጃሌ/ያጋጃሌ፤  

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን ትግበራ ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር 

ክትትሌና ግምገ ማ ያዯርጋሌ፤  ከሁኔታውም በመነ ሳት ሙያዊ ዴጋፌ ይሰጣሌ፤  

 የ ፖሇቲካና የ ትምህርት አመራሩን፤ የ ሃይማኖት መሪዎችን፤ የ አገ ር ሽማግላዎችን እንዱሁም ማህበረሰቡን 

ባጠቃሊይ በተሇያዩ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ጉዲች ዘሪያ ቀጣይነ ት ባሇው መሌኩ ግንዚቤ 

ሇማስጨበጥ ይረዲ ንዴ የ ተሟሊ የ ተግባቦት (communication guideline) መመሪያ 

ያጋጃሌ፡ ፡  ይህም መመሪያ በሁለም ዯረጃዎች መተግበሩን ያረጋግጣሌ፤  

 ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ዘሪያ የ ግንዚቤ ማስጨበጫ 

መርህ ግብሮች ያጋጃሌ፤  

 የ አካቶ ትምህርትና ስሌጠና ስርዓትን ሙለ ትግበራ ሇመጀመር የ ሚያመሊከት/የ ሚያስችሌ ጥናትና 

ምርምር ያካሂዲሌ፤  

 በትምህርት ስርዓቱ ሁለም ዯረጃዎች የ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን በተሇይም የ ሴት አካሌ ጉዲተኛ 

ተማሪዎችን ተሳትፍ ሇማሻሻሌ የ ተሇያዩ መንገ ድችን/ዳዎችን ይቀይሳሌ፤  ሇምሳላ ተጨማሪ ትምህርት 
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መስጠት (tutorial)፤  የ ኪስ ገ ንብ መስጠት (pocket money)፤  የ ምክር አገ ሌግልት 

መስጠት፤  ቁሳቁሶችን መስጠት ( የ ሴቶች ንፅ ህና መጠበቂያ፤  የ ፅ ህፇት መሳሪያዎች) ወተ፤  

 በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና የ አካሌ ጉዲተኛ ሰሌጣኞች የ ስሌጠና ዕዴሌ ሇማስፊት ፤  ምቹ 

የ ስሌጠና አካባቢን ሇመፌጠርና የ ቅጥር ሁኔታቸውን ሇማመቻቸት የ ሚያስችለ ጥናትና ምርምሮችን 

ያካሂዲሌ፤  

 የ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ተሳትፍ በመሰናድ ትምህርት ቤቶች፤  በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 

ስሌጠና፤  በመምህራንና ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ሇማሳዯግ አሁን እየ ተሰራበት ያሇውን አዎንታዊ 

ዴጋፌ (affirmative action) ያጠናክራሌ፤  

 የ አካቶ ትምህርት ብሄራዊ አማሪ ኮሚቴ እንዱመሰረት ግንባር ቀዯም ሚና መጫወት፤  ኮሚቴውም 

በአግባቡ ስራውን እንዱሰራ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፤  

 በአገ ር አቀፌ ዓመታዊ የ ትምህርት ጉባኤ ሊይ የ ሌዩ ፌሊጎ ት /አካቶ ትምህርት ጉዲዮች በአግባቡ 

መቃኘታቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 

5.2. የ ክሌሌና የ ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ 

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርትን በክሌለ/ከተማ አስተዲዯሩ ሇመተግበር ማቀዴ፤  በጀት መመዯብና 

የ ስራ አመራር ስርዓት ያዯራጃሌ፤  

 የ አካቶ ትምህርት አቀራረብ በሁለም የ ትምህርት ፕሮግራሞች ማሇትም በቅዴመ መዯበኛ፤  በመጀመሪያ 

ዯረጃ፤  በሁሇተኛ ዯረጃ፤  በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና፤  በአማራጭ መሰረታዊ ትምህርትና 

በተግባር ተኮር የ ጎ ሌማሶች ትምህርት መካተቱትን ያረጋግጣሌ፤  

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት /አካቶ ትምህርት ስትራረቴጂን በክሌለ/ከተማ አስተዲዯሩ ሇመተግበር ከትምህርት 

ሚኒስቴርና ላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር ይሰራሌ፤  

 የ ወረዲ ትምህርት ጽ/ቤቶች በሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት የ ሰሇጠኑ መምህራንን በተዋዋሪ መምህርነ ት 

በጉዴኘት ማዕከሊትና ከተቻሇም በየ ትምህርት ቤቱ እንዱሰሩ መመዯባቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ባሇሙያዎችን በክሌሌ/በከተማ አስተዲዯርና በዝን ክፌሇ ከተማ ዯረጃ 

ይመዴባሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ሰሌጥነ ው በክሌለና የ ከተማ አስተዲዯሩ የ ሚያገ ሇግለ መምህራንንና 

የ ትምህርት ባሇሙያዎችን ሇማፌራት የ ቅዴመ ስራና የ ስራ ሊይ ስሌጠናን ያስተባብራሌ፤  ያዯራጃሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ዘሪያ የ አጭር ጊዛ የ አቅም ግንባታ ስሌጠና ሇዝንና ወረዲ 

አከናዋኞች ያጋጃሌ ይሰጣሌ፤  
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 ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር በክሌለ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ 

አተገ ባበርን በየ ሩብ አመቱ ክትትሌና ግምገ ማ ያዯርጋሌ፤  ከዙህም በተጨማሪ ከግምገ ማው ውጤት 

በመነ ሳት ዴጋፌ ይሰጣሌ፤  

 ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸውን ተማሪዎች መረጃ ፆታን መሰረት በማዴረግ ሇመሰብሰብ ስርዓት መርጋትና 

ትምህርት ሚኒስቴር ሇመረጃ መሰብሰቢያ ካጋጃቸው መሳሪዎች ጋር በማጣጣም መረጃውን ሰብስቦ 

ሇትምህርት ሚኒስቴር ይሌካሌ፤  

 የ አካቶ ትምህርት አቀራረብን በሁለም የ ትምህርት አመራሮች የ አቅም ግንባታና በመምህራን ተከታታይ 

የሙያ ማሻሻያ መርሀ ግብሮች ውስጥ መካተታቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 በሌዩ ትምህርት ቤቶችና በሌዩ ክፌልች የ ሚሰሩ መምህራን በስራቸው ሊይ እንዱተጉና እንዱቆዩ 

ከወረዲ ትምህርት ጽ/ቤቶት ጋር በመመካከር የ ማበረታቻ ስርዓት ይረጋሌ፤  

 ከትምህርት ሚኒስቴርና ከላልች አጋሮች ጋር በመተባበር በክሌለ ሇሚገ ኙ ሌዩ ፌሊጎ ት ሊሊቸው 

ተማሪዎች የ አካሌ ዴጋፌ መሳሪያዎችና ላልች ተገ ቢነ ት ያሊቸው የ ትምህርት መርጃ መሳሪዎች 

አቅርቦት መኖሩን ያረጋግጣሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ አተገ ባበር ሊይ ዴርሻ ካሊቸው የ ተሇያዩ አጋሮች ጠንካራ 

አጋርነ ት ይመሰርታሌ፤  

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ አተገ ባበርን ሇማጠናከር ተጨማሪ ፇንዴ ከሇጋሾች 

ያፇሊሌጋሌ፤  

 የ ፖሇቲካና የ ትምህርት አመራሩን፤  የ ሃይማኖት መሪዎችን፤  የ አገ ር ሽማግላዎችን እንዱሁም 

ማህበረሰቡን ባጠቃሊይ በተሇያዩ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ጉዲዮች ዘሪያ ቀጣይነ ት ባሇው 

መሌኩ በክሌለ ግንዚቤ ሇማስጨበጥ በትምህርት ሚኒስቴር የ ተጋጀውን የ ኮሚዩኒኬሽን መመሪያ 

በተግባር ሊይ ያውሊሌ፤  

 የ አካቶ ትምህርትና ስሌጠና ስርዓትን ሙለ ትግበራ ሇመጀመር የ ሚያመሊከት/የ ሚያስችሌ ጥናትና 

ምርምር ያካሂዲሌ፤  

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ጉዲዮችን በተግባር ተኮር የ ጎ ሌማሶች ትምህርት ስርዓተ ትምህርት ውስጥ 

ያካትታሌ፤  

 በክሌለ በሚካሄደ ሁለም የ ትምህርት ዯረጃዎች ውስጥ የ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን በተሇይም የ ሴት 

አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ተሳትፍ ሇማሻሻሌ የ ተሇያዩ መንገ ድችን ይቀይሳሌ ሇምሳላ ተጨማሪ 

ትምህርት መስጠት (tutorial) የ ኪስ ገ ንብ መስጠት፤  ቁሳቁሶችን መስጠት (የ ሴቶች ንፅ ህና 

መጠበቂያ፤  የ ፅ ህፇት መሳሪያዎች) ወተ፤  
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 የ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ተሳትፍ በመሰናድ ትምህርት ቤቶች፤  በቴኪኒክና ሙያ ትምህርትና 

ስሌጠናና በመምህራን ትምህርት ተቋማት ሇማሳዯግ አሁን እየ ተሰራበት ያሇውን አዎንታዊ ዴጋፌ 

(affirmative action) ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤  

 በክሌሌ ዯረጃ የ አካቶ ትምህርት አማካሪ ኮሚቴ እንዱቋቋም ማበረታታትና ስራውንም በአግባቡ 

እንዱሰራ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፤  

 በክሌለ ዓመታዊ የ ትምህርት ጉባኤ ሊይ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/ አካቶ ትምህርት ጉዲዮች በአግባቡ 

መቃኘታቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 

5.3. የ ክሌሌ/የ ከተማ አስተዲዯር የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ቢሮ ኤጀንሲ 

 የ ሌዩ ፌሊጉት/አካቶ ትምህርት በክሌለ/ከተማ አስተዲዯሩ የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና 

ሇመተግበር ማቀዴ፤ በጀት መመዯብና የ ስራ አመራር ስርኣት ይረጋሌ፤  

 በአካሌ ዴጋፌ መስጫ ጣቢያዎች፤  በትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችና አስፇሊጊ በሆኑ ባሇሙያዎች (የ ሌዩ 

ፌሊጎ ት ትምህርት ባሇሙያ/ተዋዋሪ መምህር፤  የ ስነ ሌቦና ባሇሙያና የ ምሌክት ቋንቋ ተርጓሚ) 

የ ያ የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሊትን በክሌለ በሚገ ኙ የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋማት 

ያዯራጃሌ፤  

 ከክሌለ/ከተማ አስተዲዯሩ ትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበር በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ዘሪያ 

በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋማት ሇሚያሰሇጥኑ አሰሌጣኞች የ አጭር ጊዛ የ አቅም ግንባታ 

ስሌጠና በማጋጀት ይሰጣሌ፤  

 በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ሇአካሌ ጉዲተኛ ሰሌጣኞች የ ስሌጠና ዕዴሌ ሇማስፊትና ምቹ 

የ ስሌጠና አካባቢን ሇመፌጠር ጥናትና ምርምር ያካሂዲሌ፤  

 ከአሰሪዎች/ቀጣሪዎች ጋር የ ምክክር መዴረኮችን ከፌቶ በመወያየ ትነ  በአካሌ ጉዲተኝነ ት ዘሪያ 

ግንዚቤያቸውን በማዲበር ሇአካ ጉዲተኛ ምሩቃን የ ስራ ቅጥር ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፤  

 ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባር በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ውስጥ የ ሌዩ 

ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህር ስትራቴጂ አተገ ባበርን በየ ሩብ ዓመቱ ክትትሌ ያዯርጋሌ፤ ይገ መግማሌ፤  

ከግምገ ማው ውጤት በመነ ሳትም ዴጋፌ ይሰጣሌ፤  

 ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸውን ተማሪዎች በፆታ በመሇየ ት ሇመሰብሰብ ስርዓት መርጋትና ትምህርት 

ሚኒስቴር ሇመረጃ መሰብሰቢያነ ት ባጋጃቸው መሳሪያዎች ውስጥ በማካተት መረጃውን ሰብስቦ 

ሇትምህርት ሚኒስቴር ይሌካሌ፤  
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 ከትምህርት ሚኒስቴር፤  ከክሌሌ ትምህርት ቢሮዎችና ላልች አጋሮች ጋር በመተባበር በክሌለ 

ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ውስጥ ሌዩ ፌሊጎ ት ሊሇሊቸው ተማሪዎች የ ትምህርት መርጃ 

ቁሳቁሶች አቅርቦት በበቂ ሁኔታ መኖሩን ያረጋግጣሌ፤  

 በክሌለ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ውስጥ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን 

ሇመተግበር ከተሇያዩ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ጠንካራ አጋርነ ት ይመሰርታሌ፤  

 በክሌለ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ውስጥ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ 

አተገ ባበርን ሇማጠናከር ተጨማሪ ፇንዴ ከሇጋሾች ያፇሊሌጋሌ፤  

 የ ፖሇቲካና የ ትምህርት አመራሩን፤  የ ሃይማኖት መሪዎችን፤  የ አገ ር ሽማግላዎችን ቀጣሪዎችንና 

ማህበረሰቡን ባጠቃሊይ በተሇያዩ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ጉዲዮች ዘሪያ ቀጣይነ ት ባሇው 

መሌኩ በክሌለ ግንዚቤ ሇማስጨበጥ በትምህርት ሚኒስቴር የ ተጋጀውን የ ኮሚዩኒኬሽን መመሪያ 

በተግባር ሊይ ያውሊሌ፤  

 በክሌለ የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ውስጥ የ አካሌ ጉዲተኛ ሰሌጣኞችን በተሇይም የ ሴት 

አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ተሳትፍ ሇማሳዯግ በጀት በመመዯብ የ ተሇያዩ መንገ ድችን ይቀይሳሌ 

ሇምሳላ ተጨማሪ ትምህርት መስጠት (tutorial) የ ኪስ ገ ንብ መስጠት፤  ቁሳቁሶችን መስጠት 

(የ ሴቶች ንፅ ህና መጠበቂያ፤  የ ፅ ህፇት መሳሪያዎች) ወተ፤ እንዱሟለ ያዯርጋሌ፤  

 በክሌለ የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ውስጥ  የ አካሌ ጉዲተኛ ሰሌጣኞችን የ ተሳትፍ ምጣኔ 

ሇመጨመር አዎንታዊ ዴጋፌን (affirmative action) ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤  

 

 

 

 

5.4. የ ዝን/ክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያ 

 የ ሌዩ ፌሊጉት/አካቶ ትምህርትን ስትራቴጂ በዝኑ/ክፌሇ ከተማው ሇመተግበር ከክሌለ/ ከተማ 

አስተዲዯሩ ትምህርት ቢሮና ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በትብብር ይሰራሌ፤  

 በስትራቴጂው አተገ ባበር ሊይ ክትትሌ ያዯርጋሌ፤  ከሁኔታዎችም በመነ ሳት ሇወረዲዎች ዴጋፌ 

ያዯርጋሌ፤  

 በዝኑ /ክፌሇ ከተማው ውስጥ የ ሚገ ኙ ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸው ተማሪዎች የ አካሌ ዴጋፌ መሳሪያዎችና 

እንዱሁም የ ትምህርት መርጃ ቁሳቁሶች ማግኘታቸውን ከክሌለ ትምህርት ቢሮ ጋር በቅርበት በመስራት 

ያረጋጋጣሌ፤  
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 ሇስትራቴጂው ውጤታማ አተገ ባበር እንዱረዲ ሇወረዲዎች ከክሌለ /የ ከተማ አስተዲዯሩ ትምህርት ቢሮ 

ጋር በመተባበር የ አጭር ጊዛ ስሌጠና ይሰጣሌ፤  

 በዝኑ/ክፌሇ ከተማው የ ሚገ ኙ ሌዩ ፌሊት ያሊቸው ተማሪዎች መረጃ እንዱሰበሰብ ያስተባብራሌ፤  

የ ተሰበሰበውንም መረጃ ሇክሌለ/የ ከተማ አስተዲዯሩ ትምህርት ቢሮ በወቅቱ ይሌካሌ፤  
 

5.5. የ ወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት 

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን በወረዲው ሇመተግበር ያቅዲሌ፤  በጀት ይመዴባሌ፤  የ ስራ 

አመራር ስርዓቱን ያዯራጃሌ፤  

 የ አካቶ ትምህርት አቀራረብ በሁለም የ ትምህርት ፕሮግራሞች ማሇትም በቅዴመ መዯበኛ፤  በመጀመሪያ 

ዯረጃ፤  በሁሇተኛ ዯረጃ፤  በአማራጭ መሰረታዊ ትምህርትና በተግባር ተኮር የ ጎ ሌማሶች ትምህርት 

መካተቱትን ያረጋግጣሌ፤  

 በወረዲው ውስጥ የ ሌዩ ፌሊጎ ት /አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን ከክሌለ/ከተማ አስተዲዯሩ ትምህርት 

ቢሮ ከዝን/ ክፌሇ ከተማ የ ትምህርት መምሪያና ላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር ይሰራሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት የ ሰሇጠነ  ባሇሙያ በጉዴኝት ማዕከሊትና በትምህርት ቤቶች ውስጥ 

በተዋዋሪ መምህርነ ት እንዱሰራ ይመዴባሌ፤  

 በዴጋፌ መስጫ ማዕከሊት ሉያገ ሇግለ የ ሚችለ ብሬሌ የ ሚፅፈና የ ሚያነ ቡ (ሇመጀመሪያ ዯረጃ 

ትምህሀርት ቤቶች ብቻ) የ ምሌክት ቋንቋ ተርጓሚዎችን (ሇመጀመሪያና ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት 

ቤቶች) ከመምህራን ውስጥ በመመሌመሌ የ ስራ ሊይ ስሌጠና እንዱያገ ኙ ያዯርጋሌ፤  

 በወረዲው የ ትምህርት ጽ/ቤት የ ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ባሇሙያን ይመዴባሌ፤  

 በቅዴመ- ስራ ሊይ ስሌጠና አማካይነ ት ሰሌጥነ ው በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት በቅዴመ-መዯበኛ 

ትምህርት በመጀመሪያ ዯረጃና በዴጋፌ መስጫ ማዕከሊት የ ሚያገ ሇግለ ሰሌጣኞችን ይመሇምሊሌ፤  

 በወረዲና በትምህርት ቤት ዯረጃ ሇሚገ ኙ ፇፃ ሚዎች በሌዩ ፌሊጎ ት /አካቶ ትምህርት ዘሪያ የ አጭር 

ጊዛ የ አቅም ግንባታ ስሌጠና አጋጅቶ ይሰጣሌ፤  

 ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር በወረዲው ውስጥ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት 

አተገ ባበርን በየ ሩብ ዓመቱ ክትትሌ ያዯርጋሌ፤  ይገ መግማሌ፤ ከግምገ ማው ውጤት በመነ ሳትም ዴጋፌ 

ይሰጣሌ፤  

 በወረዲው ውስጥ የ ሚገ ኙ ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸውን ተማሪዎች በፆታ በመሇየ ት መረጃ ሇመሰብሰብ 

ስርዓት መርጋትና ትምህርት ሚኒስቴር ሇመረጃ መሰብሰቢያነ ት ባጋጃቸው መሳሪያዎች ውስጥ 

በማካተት መረጃውን ሰብስቦ ሇዝን/ክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያ ወይም ሇክሌለ/የ ከተማ 

አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ ይሌካሌ፤  
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 የ ሌዩ ፌሊጎ ት /አካቶ ትምህርት ጉዲይ በትምህርት ቤት ዯረጃ በሚካሄዯው ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ 

መርሀ ግብር ውስጥ መግባቱን ይከታተሊሌ፤  

 በሌዩ ትምህርት ቤቶችና በሌዩ ክፌልች ውሰጥ የ ሚሰሩ መምህራንን ሇማትጋትና በስራቸው ሊይ 

ሇማቆየ ት በክሌለ ትምህርት ቢሮ የ ተረጋውን  የ ማበረታቻ ስርዓት ይተገ ብራሌ፤  

 የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሊትን በዴጋፌ ሰጭ መሳሪያዎች (ተሸከርካሪ ወንበር፤ (wheel chair)፤  

ነ ጭ በትር  (cane)፤  የ ማዴመጫ መሳረያ (hearing aids) የ አካሌ ዴጋፌ መሳሪያ 

(cruthes)፤  የ ኮምፒዩተር ሶፌትዌር (JAWS) እንዱሁም ላልች ተገ ቢነ ታ ያሊቸው የ ትምህርት 

ቁሳቁሶች ( ስላት(slate)፤  ስታይሇስ (styluses)፤  የ ብሬሌ ወረቀት፤  የ ምሌክት ቋንቋ 

መዜገ በ-ቃሊት) እንዱሁም በባሇሙያዎች (ተዋዋሪ መምህር፤  የ ስነ ሌቦና ባሇሙያ፤  የ ብሬሌ 

አሰሌጣኝና የ ምሌክት ቋንቋ ተርጓሚ) ሇማሟሊት በጀት ይመዴባሌ፤  

 በወረዲው ውስጥ በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ አተገ ባበር ሊይ ዴርሻ ካሊቸው የ ተሇያዩ 

አጋሮች ጋር ጠንካራ አጋርነ ትን ይመሰርታሌ፤  

 በወረዲው ውስጥ የ ሌዩ ፌሊጎ ት /አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ አተገ ባበርን ሇማጠናከር ተጨማሪ ፇንዴ 

ከሇጋሾች ያፇሊሌጋሌ፤  

 በወረዲው ውስጥ የ ሚገ ኙትን የ ፖሇቲካና የ ትምህርት አመራሩን፤  የ ሃይማኖት መሪዎችን፤  የ አገ ር 

ሽማግላዎችንና ማህበረሰቡን በተሇያዩ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ጉዲዮች ዘሪያ ቀጣይነ ት 

ባሇው መሌክ ግንዚቤ ሇማስጨበጥ በትምህርት ሚኒስቴር የ ተጋጀውን የ ኮሚኒኬሽን መመሪያ ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ፤  

 በወረዲው ያሇውን ክፌተት ሇይቶ የ እርምት እርምጃ በመውሰዴና የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት 

ስትራቴጂ አተገ ባበርን ሇማጠናከር የ ወቅታዊ ሁኔታ ትንተና (situation analysis) 

ያካሂዲሌ፤  

 የ ትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ (መጫወቻ ስፌራ፤  መንሸራተቻ (ramp) የ ውሃ መጠጫ ቦታ፤  ሽንት 

ቤት፤  ቤተ መፃ ህፌት፤  አቅጣጫ አመሊካች ወተ፤  ሇሁለም ተማሪዎች ተዯራሽና ምቹ መሆኑን 

ያረጋግጣሌ፤  

 በወረዲው ሁለም የ ትምህርት ዯረጃዎች የ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን በተሇይም የ ሴት አካሌ ጉዲተኛ 

ተማሪዎችን ተሳትፍ ሇማሻሻሌ የ ተሇያዩ መንገ ድችን/ ዳዎችን/ ይቀይሳሌ፤  በትምህርት ቤት ዯረጃ 

እንዱተገ በሩም በጀት ይመዴባሌ፤  ሇምሳላ ተጨማሪ ትምህርት መስጠት (tutorial)፤  የ ኪስ 

ገ ንብ (pocket money)፤  የ ማማከር አገ ሌግልት፤  የ ጽ/መሳሪያዎች፤  የ ንፅ ህና መጠበቂያ 

(modes) ወተ፤   

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ጉዲዮች በቅዴመ-መዯበኛና በስራ ሊይ ስሌጠና አማካይነ ት 

በጎ ሌማሶች ትምህርት አመቻቾች ስሌጠና ፕሮግራም መካተቱን ያረጋግጣሌ፤  
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 የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሊት በአጎ ራባች ሇሚገ ኙ የ ጎ ሌማሶች ትምህርት ጣቢያዎች ዴጋፌ እንዱሰጡ 

ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፤  

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ጉዲዮች በወረዲው ዓመታዊ ጉባዔ ሊይ በአግባቡ መቃኘታቸውን 

ያረጋግጣሌ፤  

 

5.6. የ ወረዲ/ቀበላ የ ትምህርትና ስሌጠና ቦርዴ 

 የ አካባቢ ሀብትን በማሰባሰብ ሇሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ ትገ በራ እንዱውሌ 

ያዯርጋሌ፤  

 ከወረዲ ት/ጽ/ ቤት ጋር በመተበባር የ ፖሇቲካ፤  የ ሃይማኖትና የ ማህበረሰብ መሪዎች እንዱሁም 

ማህበረሰቡን በአካ ጉዲተኝነ ት ጉዲዮችና በኣቶ ትምህርት ዘሪያ ግንዚቤ የ ማስጨበጥ ስራ 

ያከናውናሌ፤  

 በአጥቢያ የ ሚገ ኙ አካሌ ጉዲተኛ ህፃ ናትን ቆጠራ (sensus) ስራ ያተባብራሌ፤  የ አካሌ ጉዲተኛ 

ህፃ ናት ወሊጆች ሌጆቻቸውን ወዯ ትምህርት ቤት እንዱሌኩ የ ቅስቀሳና የ ማሳመን ስራ ያከናውናሌ፤  

 

5.7.ትምህርት ቤት 

5.7.1. የ ትምህርት ቤት አመራር 

 የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን በትምህርት ቤት ዯረጃ ውጤታማ በሆነ  መንገ ዴ 

ሇመተግበር የ ሚያስችሌ ዕቅዴ ያጋጃሌ፤  ሇዕቅደ ማስፇፀሚ በጀት ይመዴባሌ፤  

 የ ትምህርት ቤት አካባቢ (physical environment) የ መጫወቻ ሜዲ፤  መንሸራተቻ 

(ramp) ፤ የ መጠጥ ወሀ አቅርቦት፤  መጸዲጃ ቤት፤  ቤተ መጻህፌት፤  አቅጣጫ አመሊካች 

(signage)፤  ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ምቹና ተዯራሽ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤  በተሇይም 

አካሌ ጉዲተኛ ሴት ተማሪዎች ተስማሚ የ መፀዲጃ ቤት አገ ሌግልት እንዱያገ ኙ ያዯርጋሌ፤  

 መዯበኛ የ ክፌሌ መምህራን ከተዋዋሪ መምህራን ሙያዊ ዴጋፌ እያገ ኙ በተሇያዩ ዯረጃዎችና 

ሁኔታዎች የ ሚገ ኙ ተማሪዎችን በመሇየ ትና በመመን የ መማር ፌሊጎ ታቸውን ማሟሊት የ ሚችለበትን 

ሁኔታ ያመቻቻሌ፤  

 አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች በተሇይ አካሌ ጉዲተኛ ሴት ተማሪዎች እንዲስፇሊጊነ ቱ የ ቲቶሪያሌ፤  

የ ኢኮኖሚ (የ ኪስ ገ ንብ)፤  የ ቁሳቁስ (የ ጽ/መሳሪያ፤  ሞዳስ) የ ጋይዲንስና ካውንስሉንግ ወተ 

ዴጋፍችን የ ሚያገ ኙበትን ብልም የ ትምህርት ተሳትፎቸውንና ውጤታማነ ታቸውን የ ሚያጎ ሇብቱበትን ስሌት 

ይነ ዴፊሌ፤  ተግባራዊም ያዯርጋሌ፤  
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 እንዲስፇሊጊነ ቱ ሌዩ የ ትምህርት ፌሊጎ ት ሊሊቸው ተማሪዎች የ ነ ፌስ-ወከፌ ትምህርት መርሀግብር 

እንዱጋጅና እንዱተገ በር ያስተባብራሌ፤  

 እንዯ ብሬሌ ወረቀት፤  ስላት (slate) ስታይሇስ (styluses) ነ ጭ በትር (cane) 

የ ምሌክት ቋንቋ መዜገ በ ቃሊት (sign language dictionary) ሊለ የ ትምህርት 

ቁሳቁሶች መግዣ በጀት ይመዴባሌ፤  ግዥውን ይፇፅማሌ፤  ቁሳቁሶችን ጥቅም ሊይ ያውሊሌ፤  

 የ ተሇያዩ መዴረኮችን በማጋጀት የ ፖሉቲካ፤  የ ማህበረሰብ እና የ ሃይማኖት መሪዎች፤  የ ትምህርት 

ቤት ማህበረሰብ፤  የ ወሊጅ-መምህር -ተማሪ ህብረት አባሊትና ወሊጆች  

በተሇያዩ የ ሌዩ ፌሊት ትምህርት ጉዲዮች (አካሌ ጉዲተኛ ህፃ ናት ስሊሎቸው ዕምቅ ችልታዎች፤  

እነ ዙህን ህፃ ናት ወዯ ትምህርት ቤት የ መሊክና በትምህርታቸው እንዱሌቁ የ ማዴረግ አስፇሊጊነ ት፤  

ወተ) ሊይ ግንዚቤ እንዱጨብጡ ያዯርጋሌ፤ የ ትምህርት ቤት ሚኒ ሜዱያ፤  ትምህርት ቤቱ ከወሊጆችና 

ከማህበረሰቡ ጋር የ ሚዯርጋቸው ሌዩ ሌዩ ስብሰባዎች፤  በትምህርት ቤት ዯረጃ የ ሚጋጁ የ ትያትርና 

የ ዴራማ ፕሮግራሞች፤  ወተ የ ግንዚቤ ማስጨበጫ መዴረኮች ሆነ ው ሉያገ ሇግለ ይችሊለ፤  

 የ ተሻሇ የ ትምህርት ውጤት የ ሚያስመግቡ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች የ ሚሸሇሙበት ስርዓት በመርጋት 

ሇበሇጠ ውጤት እንዱተጉና ሇላልች አቻዎቻቸው ተምሳላት እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፤  

 ከቀበላ አስተዲዯርና የ ትምህርትና ስሌጠና ቦርዴ ጋር በመሆን በአካባቢ ማህበረሰቦች የ ሚገ ኙ 

አካሌ ጉዲተኛ ህፃ ናትን ቆጠራ ስራ ያዯራጃሌ፤  ያስተባብራሌ፤  ህፃ ናቱ ወዯ ትምህርት ቤት 

እንዱመጡም ወሊጆቻቸውን የ መቀስቀስና የ ማሳመን ስራ ያከናውናሌ፤  

 በትምህርት ቤቱ የ ሚገ ኙ ሌዩ የ ትምህርት ፌሊጎ ት ያሇቸውን ተማሪዎች ስታቲስቲካዊ መረጃ 

በመዯበኛነ ት በሚሰባሰብባቸው መሳሪያዎች ውስጥ ያካትተታሌ፤  መረጃውን ሇወረዲው ትምህርት ጽ/ቤት 

ይሌካሌ፤  

 ተገ ቢነ ት ያሊቸው ዴጋፍች በመስጠትና ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመስራት ሌዩ 

የ ትምህርት ፌሊጎ ት ያሊቸው ተማሪዎችን የ ትምህርት ማቋረጥና ክፌሌ የ መዴገ ም መጠን እንዱቀንስ 

በሂዯትም እንዱወገ ዴ ጥረት ያዯርጋሌ፤  

 የ ተሇያዩ የ ገ ቢ ማስገ ኛ ስራዎችን በትምህርት ቤት ዯረጃ በመፌጠርና ተጨማሪ ሀብት ከሇጋሾች 

የ ሚገ ኝበትን ስሌት ነ ዴፍ በመንቀሳቀስ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን ትግበራ 

ያጠናክራሌ፤  

 የ ትምህርት ቤቱ አመራር መምህራንና ወሊጆች ሌዩ የ ትምህርት ፌሊጎ ት ያሊቸው ተማሪዎች በመማር 

ማስተማሩ ሂዯት ውስጥ በሚያጋጥሟቸው ችግሮች ሊይ የ ሚወያዩበትና የ ጋራ መፌትሄዎች የ ሚፇሌጉበትን 

መዯበኛ የ ምክክር ስብሰባ ጊዛ እንዱኖር ያቅዲሌ፤  

 መምህራን የ ተማሪዎቻቸውን የ ትምህርት ቅስሞሽ ችግሮች በመሇየ ትና የ መፌትሄ ሃሳቦችን በማመንጨት 

ሊይ የ ሚያተኩሩ ተግባራዊ የ ጥናትና ምርምር ስራዎችን እንዱያካሂደ ያበረታታሌ፤  
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 በትምህርት ቤት ዯረጃ በሚካሄዯው ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ ፕሮግራም ውስጥ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ 

ትምህርት ጉዲዮች መካተታቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 ሌዩ የ ትምህርት ፌሊጎ ት ባሊቸው ተማሪዎች ወሊጆችና በትምህርት ቤት መካሌ ጠንካራ ግንኙነ ት 

እንዱፇጠር ያዯርጋሌ፤  ወሊጆች ሇሌጆቻቸው ትምህርት አስፇሊጊውን ዴጋፌ የ ማዴረግ ሃሊፉነ ታቸውን 

እንዱቀበለና በተግባር እንዱወጡ ያበረታታሌ፤  

 መዯበኛና ተዋዋሪ መምህራን የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን ከመተግበርና የ ሁለንም 

ህፃ ናት የ ትምህርት ፌሊጎ ቶች ከማሟሊት አኳያ የ ተሰጧቸው ሃሊፉነ ቶችና ግዳታዎች ባግባቡ 

መወጣታቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 የ ትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ፤  ወሊጆችና ላልች ባሇዴርሻ አካሊት በየ መንፇቅ ዓመቱ እየ ተሰባሰቡ 

ትምህር ቤቱ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን በመተግበር ረገ ዴ ያከናወናቸውን ስራዎች 

በጋራ የ ሚገ መግሙበት መዴረክ ያጋጃሌ፤  

 የ ትምህርት ቅስሞሽ ችግሮችን ሇመሇየ ትና አስፇሊጊውን ዴጋፌ ሇተማሪዎች መስጠት ይቻሌ ንዴ 

በአገ ር ዏቀፌ ዯረጃ የ ተጋጁ የ መሇያና የ ምና መሳሪያዎች ስራ ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤  

ከዙህ አኳያ የ ተጠናቀሩ የ ተማሪዎች ነ ፌስ-ወከፌ መረጃዎችም በአግባቡ እንዱያዘ ያዯርጋሌ፤  

 በትምህርት ቤቱ የ ሚገ ኙ የ ሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ቁሳቁሶች ዓይነ ትና ብዚት መዜግቦ ይይዚሌ፤  

እነ ዙህ ቁሳቁሶች ሌዩ የ ትምህርት ፌሊጎ ት ሊሊቸው ተማሪዎች የ ሰጧቸውን ግሌጋልቶችና በተማሪዎቹ 

የ ትምህርት ቅስሞሽ ሊይ ያስገ ኟቸውን ውጤች የ ሚያመሇከት ሪፖርት በማጋጀት ሇትምህርት ቤቱ 

ማህበረሰብና ሇወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት ያቀርባሌ፤  

 የ ሁለንም ተማሪዎች የ ትምህርት ፌሊጎ ት ማሟሊት ይቻሌ ንዴ በአገ ር ዏቀፌ ዯረጃ የ ተጋጀው 

የ ስርዓተ ትምህርት ማስማማያ አተገ ባበር መመሪያ ስራ ሊይ ያውሊሌ፤  

 በአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችና በጉዲት አሌባ አቻዎቻቸው መካከሌ ጠንካራ ማህበራዊና ስነ ሌቦናዊ 

ትስስር ሇመፌጠር ይቻሌ ንዴ የ አካሌ ጉዲት ክበብ በትምህርት ቤቱ እንዱቋቋም ይዯረጋሌ፡ ፡  

ሇክሇቡ የ ስራ እንቅስቃሴ የ ሚያስፇሌገ ውንም የ ቁሳቁስና የ ገ ንብ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤  

 ሌዩ ተሰጥዖና ችልታ ያሊቸው ተማሪዎች ወዯሚቀጥሇው ክፌሌ የ ሚያዯርጉት የ ተፊጠነ  ዜውውር 

(accelerated promotion) ትምህርት ሚኒስቴር ባጋጀው የ ስርዓተ ትምህርት ማስማሚያ 

አተገ ባበር መመሪያ መሰረት መፇፀሙን ያረጋግጣሌ፤  

 ሌዩ የ ትምህርት ፌሊጎ ት ያሊቸው ተማሪዎች የ ትምህርት ቅስሞሽ ምና ከአካሌ ጉዲታቸው ዓይነ ት 

ጋር በተገ ናበ መሌኩ መፇፀሙን ያረጋግጣሌ፤  (ሇምሳላ አንዴ ዓይነ - ስውር ተማሪ በቃሌ ፇተና 

ወይም በቴፕ ሪከርዯር በተቀረፀ ፇተና አማካኝነ ት ሉመን ይችሊሌ፡ ፡  መስማት የ ተሳነ ው ተማሪ 

ዯግሞ በምሌክት ቋንቋ እየ ተዯገ ፇ ሉመን ይችሊሌ፡ ፡  የ መማር ችግር ያሇበት ተማሪም ከመዯበኛው 

የ በሇጠ ተጨማሪ  የ ፇተና ጊዛ ሉያስፇሌገ ው ይችሊሌ፤  አሉያም በአንዴ ቀን ውስጥ አንዴ ፇተና 
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ብቻ እንዱወስዴ ሉዯረግ ይቻሊሌ፡ ፡  ከዙህም በተጨማሪ፤  እንዯ ፖርትፍሉዮ የ ፕሮጀክት ስራ፤  ግሇ-

ምና፤  ምሌከታ ያለ የ ተከታታይ ምና ዳዎች በተጨማሪነ ት ወይም በአማራጭነ ት ጥቅም ሊይ ሉውለ 

ይገ ባሌ፡ ፡  

 

5.7.2. የ መዯበኛ ክፌሌ መምህር 

 በመምህራን ትምህርት ተቋማት ቆይታውና በተከታታይ የሙያ ማሻሻያ መርህ ግብር አማከኝነ ት በሌዩ 

ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ሊይ የ ተሰጡትን ስሌጠናዎች መሰረት በማዴረግ ሌዩ የ ትምህርት ፌሊጎ ት 

ሊሊቸው ተማሪዎች ዴጋፌ ይሰጣሌ፤  

 ከአቅሙ በሊይ የ ሆኑ ችግሮች ሲያጋጠሙት የ ተዋዋሪ መምህሩን በማማከር እንዱቃሇለ ያዯርጋሌ፤  

 ሌዩ የ ትምህርት ፌሊጎ ት ያሊቸውን ተማሪዎች የ ትምህርት ቅስሞሽ ሇማሳሇጥ ከወሊጆች ጋር በቅርብ 

በመመካከር ይሰራሌ፤  

 በመማር-ማስተማሩ ሂዯት የ ሚያጋጥሙ የ ትምህርት ቅስሞሽ ችግሮችን ሇመቅረፌ ተግባራዊ ጥናትና 

ምርምር ያካሂዲሌ፤  

 የ ተማሪዎች የ ነ ፌስ-ወከፌ ችልታ እንዱሁም የ ትምህርት ቅስሞሽና አካባቢያዊ ችግሮችን በመሇየ ትና 

በመመን ችገ ሮቹ የ ሚቃሇለበትን መንገ ዴ ያቅዲሌ፤  አስፇሊጊውን ዴጋፌም ይሰጣሌ፤  

 በክፌሌ ውስጥ የ ሚማሩትን የ ሁለንም ተማሪዎች ፌሊጎ ቶች ሇማርካት ፇጠራ በማከሌ የ ተሇያዩ 

የ ማስተማሪያ ዳዎችን ይጠቀማሌ፤  ሇምሳላ፤  በትብብር መማማር፤  የ አቻ መማማር፤  ወተ ቡዴን 

ምስረታ ( በችልታ ሊይ በመመስረት፤  በመቀሊቀሌ፤  በፌሊጎ ት ሊይ በመመስረት) ናቸው፡ ፡  

 

 

5.7.3. የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሌ 

በአጠቃሊይ ሲታይ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሊት ሇመምህራን፤  ሇት/ቤት አስተዲዯር፤  ሇወሊጆችና ሇነ ፌስ-ወከፌ 

ተማሪዎች ሙያዊ ዴጋፌ ከመስጠታቸው ባሻገ ር ሌዩ ፌሊጎ ት ሊሊቸው ተማሪዎች ምቹ የ ዴጋፌ መሳሪያዎችን፤  

የ ትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን፤  የ ማዴመጫ መሳሪያዎችን ወተ ያቀርባለ፤  በዙህ በዴጋፌ መስጫ ማዕከሌ 

ውስጥ ሌዩ ፌሊጎ ት ሊሊቸው ተማሪዎች ዴጋፌ የ ሚያዯርጉ የ ተሇያዩ ባሇሙያዎች ማሇትም ተዋዋሪ መምህራን 

የ ስነ -ሌቦና ባሇሙያዎች፤  የ ብሬሌ አሰሌጣኞች፤  የ ምሌክት ቋንቋ አሰሌጣኞችና ተርጓሚዎች ይገ ኛለ፡ ፡  

የ እነ ዙህ ባሇሙያዎች ሃሊፉነ ትና የ ስራ ዴርሻ ከዙህ በተቻ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡ ፡  

 

5.7.3.1. ተዋዋሪ መምህር 
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 በትምህርት ቤት ዯረጃ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን ሇመተግበር የ ትምህርት ቤቱ 

አመራር ዕቅዴ ሲያወጣና በጀት ሲመዴብ ሙያዊና ቴክኒካዊ ዴጋፌ ይሰጣሌ፤  

 በአጎ ራባች የ ጎ ሌማሶች የ ትምህርት ጣቢያዎች ሇሚገ ኙ አካሌ ጉዲተኛ ጎ ሌማሶችና አመቻቾች 

ቴክኒካዊና ሙያዊ ዴጋፌ ይሰጣሌ፤  

 የ መዯበኛው ክፌሌ መምህራን በክፌሊቸው ውስጥ የ ሚማሩትን ሁለንም ተማሪዎች ፌሊጎ ቶች ሇማርካት 

ይችለ ንዴ የ ተሇያዩ የ ማስተማሪያ ዳዎችን (ሇምሳላ በትብብር መማር፤  የ አቻ መማማር፤  ወተ 

ቡዴን ምስረታ (በችልታ ሊይ፤  በመቀሊቀሌ፤  በፌሊጎ ት ወተ) እንዱጠቀሙ ስሌጠናና ሙያዊ ዴጋፌ 

ይሰጣሌ፤  

 መምህራን የ ተማሪዎችን የ ነ ፌስ ወከፌ የ ትምህርት ቅስሞሽ ችልታ እንዱመዜኑና አካባቢያዊ 

እንቅፊቶችን እንዱሇዩ ዴጋፌ ያዯርጋለ፡ ፡  ከዙህ በመነ ሳት ተማሪዎቻቸውን ሇመርዲት የ ታዩትን 

እንቅፊቶች ሇማስወገ ዴ እንዱያቅደ ይረዲቸዋሌ፤  

 አስፇሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ ክፌሌ ውስጥ በመግባት የ ክፌሌ መምህሩን ይረዲለ፤ ከዙህም በተጨማሪ፤  ከፌተኛ 

የ መማር ችግር ያጋጠመውን ተማሪ ወይም ተማሪዎች ወዯ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሌ በመውሰዴ ተጨማሪ 

ዴጋፌ ይሰጣሌ፤  

 የ ነ ፌስ-ወከፌ የ ትምህርት መርሀ ግብር ከሚያወጣው ቡዴን ጋር በቅርበትና በትብብር ይሰራሌ፤  

 በዴጋፌ መስጫ ማዕከለ አቅራቢያ ከሚሰሩ የ መሰረተ-ማህበረሰብ ተሃዴሶ (CBR) አገ ሌግልት 

ሰጪዎች ጋር በትብብር ይሰራሌ፤  

5.7.3.2. የ ስነ  ሌቦና ባሇሙያ (ሇ2ኛ ዯረጃ) 

 በትምህርት ቤቱ ሇሚገ ኙ ሁለም ተማሪዎች ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸውን ጨምሮ  የ ጋይዲንስና ካውንስሉንግ 

አገ ሌግልት ይሰጣሌ፤  

 መምህራን የ ተማሪዎችን የ ነ ፌስ-ወከፌ የ ትምህርት ቅስሞሽ ችልታ እንዱመዜኑና አካባቢያዊ 

እንቅፊቶችን እንዱሇዩ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤  መምህራንም ከዙህ በመነ ሳት ተማሪዎቻቸውን ሇመርዲት 

የ ታዩትን እንቅፊቶች ሇማስወገ ዴ እንዱያቅደ ይረዲቸዋሌ፤  

 ሇሁለም ወሊጆች ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸው ተማሪዎችን ወሊጆች ጨምሮ አስፇሊጊውን የ ጋይዲንስና የ ምክር 

አገ ሌግልት ይሰጣለ፤  

 

5.7.3.3. የ ብሬሌ አሰሌጣኝ (ሇመጀመሪያ ዯረጃ) 

 በሳተሊይትና ጉዴኝት ትምህርት ቤቶች ሇሚማሩ ዓይነ -ስውራን ተማሪዎች በብሬሌ መፃ ፌና ማንበብ 

እንዱችለ ስሌጠና ይሰጣሌ፤  
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 በሳተሊይትና ጉዴኝት ትምህርት ቤቶች ሇሚያስተምሩ መምህራን በብሬሌ መፃ ፌና ማንበብ እንዱችለ 

ስሌጠና ይሰጣሌ፤  

 በሳተሊይትና በጉዴኝት ትምህርት ቤቶች ሇሚማሩ ዓይነ -ስውራን ተማሪዎች የ እንቅስቃሴ ትውውቅ 

(orientation and mobility) ስሌጠና ይሰጣሌ፤  

 ተመጣጣኝ ክፌሇ ጊዛ ተሰጥቶት እንዯ መዯበኛ መምህር ያስተምራሌ፤  

 

5.7.3.4. የ ምሌክት ቋንቋ አስተርጓሚ 

 በሳተሊይትና በጉዴኝት ትምህርት ቤቶች ሇሚማሩ መስማት ሇተሳናቸው ተማሪዎች የ ምሌክት ቋንቋ 

ስሌጠና ይሰጣሌ፤  

 በሳተሊይትና ጉዴኝት ትምህርት ቤቶች ሇሚያስተምሩ መምህራን የ ምሌክት ቋንቋ ስሌጠና ይሰጣሌ፤  

 በሳተሊይትና ጉዴኝት ትምህርት ቤቶች መስማት የ ተሳናቸው ሌጆቻቸውን ሇሚያስተምሩ ወሊጆች 

የ ምሌክት ቋንቋ ስሌጠና ይሰጣሌ፤  

 አስፇሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ ሇወሊጆች፤  ሇትምህርት ቤት አመራርና ሇመምህራን የ ምሌክት ቋንቋ ትርጉም 

አገ ሌግልት ይሰጣሌ፤  

 ተመጣጣኝ ክፌሇ ጊዛ ተሰጥቶት እንዯ መዯበኛ መምህር ያሰተምራሌ፤  

5.7.3.5. የ ሌዩ ትምህርት ቤት/ክፌሌ መምህር 

 የ ተጠናከረ ዴጋፌ የ ሚስፇሌጋቸውን ከፌተኛ የ አካሌ ጉዲት ያሇባቸውን ተማሪዎች በትናንሽ ቡዴኖች 

እየ ከፊፇሇ ያስተምራሌ፤  

 የ ሌጆቹን የ ትምህርት ቅስሞሽ (ባህርይ፤  ማህበራዊ፤  ቋንቋ፤  ስሜት፤  የ ግሌ ንፅ ህና አጠባበቅ፤  

ማገ ናብ ከሂልት) ሇማዲበር ስርዓተ ትምህርቱን ያስማማሌ፤  የ ትምህርት አቀራረቡን ያሻሽሊሌ፤  

 አስረጂ (resource person) በመሆን ሇላልች መምህራንና ትምህርት ቤቶች ያገ ሇግሊሌ፤  

ይህም በሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት ያሇውን ዕውቀትና ክህልት ሇላልች በማካፇሌ አካቶ ትምህርትን 

ሇማጠናከር ይረዲሌ፤  

 ከላልች ባሇሙያዎች (የ ነ ፌስ-ወከፌ የ ትምህርት መርሀግብር ቡዴን፤  የ ማህበራዊ አገ ሌግልት ሰራተኛ 

(community worker)፤  ወጌሻ) ጋር በመተባበር ይሰራሌ፤  

 

5.7.3.6. ወሊጆች 

 ከትምህርተ ቤቱና ከመምህራን ጋር በቅርበት በመስራት ስሇሌጃቸው ባህርይ፤  ጥንካሬና ችልት መረጃ 

ይሰጣለ፤  
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 ሇሌጃቸው በቤት ውስጥ ማህበራዊ፤  አካሊዊ፤  ስነ ሌቦናዊና በትምህርቱ ዘሪያ እና ወዯ ትምህርት 

ቤት ሲጓዜ አስፇሊጊውን ዴጋፌ ያዯርጋለ፤  

 ሇሚኖሩበት ማህበረሰብ የ ሌጃቸውን ጠንካራ ጎ ኖችና የ ተሇያዩ ችልታዎች (talents) ይገ ሌፃ ለ 

(ያስተዋውቃለ)፤  ሇምሳላ የ ሌጁን የ ፇጠራ ችልታ፤  በአርት ፤ በስፖርት ወተ ያሇውን ችልታ፤  

 በነ ፌስ-ወከፌ የ ትምህርት መርሀ ግብር ቡዴን ውስጥ ንቁ ተሳትፍ ያዯርጋለ፤  

 

5.8. የ ጎ ሌማሶች ትምህርት ጣቢያ 

 አስፇሊጊውን የ ትምህርት ቁሳቁሶችና የ ጽህፇት መሳሪያዎች (ስላት፤  ስታይሇስ፤  የ ብሬሌ ወረቀት፤  

የ ምሌክት ቋንቋ መዜገ በ ቃሊት፤  ወተ) ሇጎ ሌማሳ አካሌ ጉዲተኞች ያቀርባሌ፤  

 አካሌ ጉዲተኛ ጎ ሌማሶችን በትምህርታቸው ሇመዯገ ፌ በአቅራቢያ ከሚገ ኙ የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሊት 

ቴክኒካዊና የሙያ ዴጋፌ ይጠይቃሌ፡ ፡  

 

5.9. የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ኮላጅ 

 አካሌ ጉዲተኛ ሰሌጣኞችንና አሰሌጣኝ መምህራንን ሉያግዜ የ ሚችሌ የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሌ 

ያዯራጃሌ፤  

 የ ጉዴኝት ማዕከሊቱን በተፇሊጊው የ ትምህርት መሳሪያዎችና መርጃ መሳሪያዎች እንዱሁም በሰው ሃይሌ 

የ ማሟሊት ተግባር ያከናውናሌ፤  

 በኮላጁ ሇስሌጠና የ ሚገ ቡ ሰሌጣኝ አካሌ ጉዲተኞችን የ ስሌጠና ተግዲሮቶች ሉፇታ የ ሚችሌ የ ጥናትና 

ምርምር ስራ ያከናውናሌ፤  

 የ ኮላጁ መማሪያ አካባቢ (መጫወቻ ስፌራዎች፤  መወጣጫ፤  የ ውሀ አቅርቦት፤  መፀዲጃ ስፌራዎች፤  ቤተ 

መፃ ህፌት) ወተ አካ ጉዲተኛ ሰሌጣኞችንና በተሇይም ሴት አካሌ ጉዲተኞች ሰሌጣኞችን ሉያገ ሇግለ 

በሚችሌ መሌኩ መዯራጀቱን ያረጋግጣሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ዘሪያ ሇኮላጁ ማህበረሰብ የ ግንዚቤ ማስፊፉያ ፕሮግራሞችን 

በማጋጀት ይሰጣሌ፤  

 በኮላጁ የ ተመዯቡ መምህራን በወሰደት ስሌጠና ሊይ በመንተራስ አካሌ ጉዲተኞች ሰሌጣኞችን 

መዯገ ፊቸውን ይከታተሊሌ፤  

 የ አካሌ ጉዲተኛ ሰሌጣኞችን በተሇይም ዯግሞ ሴት ሰሌጣኝ አካሌ ጉዲተኞችን በትምህርት ሇማገ ዜ 

(tutorial)፤  የ ኪስ ገ ንብ (pocket money)፤  የ ማማከር አገ ሌግልት፤  

የ ጽ/መሳሪያዎች፤  የ ንፅ ህና መጠበቂያ (modes) ወተ የ ሚሟለበት መንገ ዴ ያፇሊሌጋሌ፤  
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5.10. ኮላጅ/ዩኒቨርሲቲ 

 በተቋሙ ውስጥ በሚሰጠው የ ትምህርት ፕሮግራምና ስርዓተ ትምህርት የ አካቶ ትምህርት ፅ ንሰ-ሃሳብን 

ያካተተ የ ትምህርት አቀራረብና ዳን የ ተከተሇ መሆኑን ያረጋግጣሌ፤  

 የ ሁለንም ተማሪዎች ፌሊጎ ት በሚያሟሊ መንገ ዴ ማስተማር ይችለ ንዴ ሇመሊው የ ተቋሙ መምህራን 

የ አጫጭር ጊዛ ስሌጠናዎችን በአካቶ ትምህርት አቀራረብና አሰጣጥ ዳ ዘሪያ ያዯራጃሌ፤  

 የ ክሌለንም ሆነ  የ አገ ሪቱን ፌሊጎ ት ሉያሟሊ የ ሚችሌ ስሌጠና ማካሄዴ የ ሚችለ ዱፓርትመንቶች በሙለ 

አቅም መዯራጀታቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 ተቋማቱ የ ሚያስመርቋቸው ሰሌጣኞቹ ተግባራዊ ክህልትን አዲብረው ሌዩ ፌሊጎ ት ሊሊቸው ተማሪዎች 

በክፌሌ ውስጥ ተገ ቢውን እገ ዚ ሇማዴረግ የ ሚያስችሌ ስሌጠና ማግኘታቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 ተመራቂዎች በዱፕልማም ሆነ  በዱግሪ ዯረጃ ከተቋማቱ ተመርቀው በሚወጡበት ወቀት የ ተጠናከረ 

የ ንዯፇ-ሃሳብና የ ተግባር ክህልት ታጥቀው በጉዴኝት ማዕከሊትና በትምህርት ቤቶች ውስጥ ሇአካቶ 

ትምህርት ትግበራ ዕውን መሆን የ ሚያስችሌ ዯረጃ ሊይ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ተገ ቢውን ስሌጠና የ ሚሰጡ አግባብነ ት ያሊቸው ባሇሙያዎች ይበሌጥ 

ሇማበረታታት ዯረጃቸውን የ ሚያሳዴጉበት መንገ ዴ ያመቻቻሌ፤  

 ሇተቋሙ ህብረተሰብ በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ዘሪያ የ ግንዚቤ ማስጨበጫ ስሌጠናዎችን 

ያዯራጃሌ፤  

 ሇተቋሙ አሰሌጣኞችና አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ዴጋፌ መስጫነ ት የ ሚያገ ሇግለ የ ጉዴኝት ማዕከሊት 

መቋቋማቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 ተቋሙን በአስፇሊገ ው የ ትምህርት መሳሪያዎችና ዴጋፌ መስጫዎች እንዱሁም ባሇሙያዎች (ተዋዋሪ 

መምህራን፤  የ ስነ  ሌቦና ባሇሙያዎች፤  የ ብሬሌ አሰሌጣኞችና የ ምሌክት ቋንቋ ተርጓሚዎች) 

መሟሊታቸውን ይከታተሊሌ፤  

 በሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ዘሪያ ፖሉሲ ሇመቅረፅ ና በአዲዱስ ግኝቶች ዘሪያ የ ተጠናከረ ስራ 

መስራት የ ሚያስችሌ የ ምርምር ስራዎች የ ሚካሄደበትን መንገ ዴ ያመቻቻሌ፤  

 የ ምርምር ውጤቶችንና ግኝቶችን በአገ ር አቀፌና ዓሇም ዏቀፌ ዯረጃ ሇማስተዋወቅ የ ሚያሰችሌ 

የ ህትመትና ስርጭት ስራ ያከናውናሌ፤  

 በተቋሙ መማሪያ አካባቢዎች (መጫወቻ ስፌራዎች፤  መወጣጫ፤  የ ውሀ አቅርቦት፤  መፀዲጃ ስፌራዎች፤  

ቤተ መፃ ህፌት) ወተ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችንና በተሇይም ሴት አካሌ ጉዲተኞች ተማሪዎችን 

ሉያገ ሇግለ በሚችሌ መሌኩ መዯራጀቱን ያረጋግጣሌ፤  
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 የ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን በተሇይም ዯግሞ ሴት አካሌ ጉዲተኞችን በትምህርት ሇማገ ዜ 

(tutorial)፤  የ ኪስ ገ ንብ (pocket money)፤  የ ማማከር አገ ሌግልት፤  

የ ጽ/መሳሪያዎች፤  የ ንፅ ህና መጠበቂያ (modes) ወተ የ ሚሟለበት መንገ ዴ ያፇሊሌጋሌ፤  

 

6. የ ላልች ባሇዴርሻ አካሊት ሚና 

6.1. የ አካቶ ትምህርት ብሄራዊ አማካሪ ኮሚቴ 

 ብሄራዊ አማካሪ ኮሚቴው አባሊት የ ሚከተለት ናቸው፤  

የ ኢትዮጵያ አካሌ ጉዲተኞች ብሄራዊ ማህበራት ፋዳሬሽን፤  የ ኢትዮጵያ ዓይነ -ስውራን ብሄራዊ ማህበር፤  

የ ኢትዮጵያ መስማት የ ተሳናቸው ብሄራዊ ማህበር፤  የ ኢትዮጵያ የ አዕምሮ ዕዴገ ት ውስንነ ት ብሄራዊ ማህበር፤  

የ ኢትዮጵያ ጉዲተኛ ሴቶች ብሄራዊ ማህበር፤  የ ኢትዮጵያ አካሌ ጉዲተኞች ብሄራዊ ማህበር፤  የ ኢትዮጵያ 

መስማት -ማየ ት የ ተሳናቸው ብሄራዊ ማህበር፤  የ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር፤  ጤና ጥበቃ 

ሚኒስቴር፤  ትምህርት ሚኒስቴር፤  የ መሰረተ ማህበረሰብ ተሃዴሶ መረብ በኢትዮጵያ፤  ክሮስቶፍር ብሊይንዯን 

ሚሽን፤  አዱስ ዳቬልፕመንት ቪዥን፤  ኮተቤ መምህራን ትም/ ኮላጅ፤  አዱስ አበባ ዩኒ ቨርሲቲ፤  ዩኒሴፌ፤  

ዩኔ ስኮና የ ፉንሊንዴ ህፃ ናት አዴን ዴርጅት ናቸው፡ ፡  

 

 ኮሚቴው የ ሚከተለት ሚናዎች ይኖሩታሌ፤  

o በአገ ር ዏቀፌ የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂና የ ስትራቴጂያዊ ዕቅደ ሊይ 

አስተያየ ት ይሰጣሌ፤  

o በክትትሌና ግምገ ማ ተግባራት ዘሪያ ይሳተፊሌ፤  

o የ ትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲው እንዱሻሻሌ የ መፌትሄ ሃሳብ ያቀርባሌ፤  በተጨማሪም 

ሇስትራቴጂው አተገ ባበር የ ውሳኔ ሰጪዎች ዴርሻቸውን እንዱወጡ ያሳስባሌ፤  

o በአካቶ ትምህርት ትግበራ ሊይ አስተያየ ቱን ይሰጣሌ፤  እንዱሁም በአገ ር ዏቀፌ ዓመታዊ 

የ ትምህርት ጉባኤ ሊይ ይሳተፊሌ፤  

 

6.2. የ ሚኒስቴር መ/ቤቶች 

የ ሌዩ ፌሊጎ ት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ አተገ ባበር ሊይ ከዙህ ቀጥል የ ተገ ሇፁት የ ሚኒስቴር መ/ቤቶች 

ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የ ዴርሻቸውን እንዯሚያበረክቱ ይጠበቃሌ፡ ፡  

 ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር- የ ተባበሩት መንግስታት ዴርጅት የ አካሌ ጉዲጠኞች መብቶች 

ጥበቃ ኮንቬንሽንን (2006 እ.ኤ.አ) ይተገ ብራሌ፤  



27 
 

 ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር- ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ከጤና ጋር በተያያ አስፇሊጊውን ዴጋፌ 

ይሰጣሌ፤  

 የ ሴቶች፤ ህፃ ናትና ወጣቶች ጉዲይ ሚኒስቴር- ከአካሌ ጉዲተኛ ሴት ተማሪዎች ጋር ተያይው የ ሚነ ሱ 

ችግሮችን ሇማቃሇሌ ይሰራሌ፤  

 የ ከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር- የ ህን ፃ  አዋጅ ቁጥር 624/2009 በተግባር ሊይ 

መዋለንና የ ት/ቤት ህንፃ ዎች ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ተዯራሽ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤  

 

6.3. የ ተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች፤  ሇጋሾችና መያድች 

 በአጭርና በረዥም ጊዛ ስትራቴጂያዊ ዕቅድችና በአካቶ ትምህርት ትግበራ ይሳተፊለ፤  

 በተሇያዩ ዯረጃዎች ሇሚገ ኙ የ አካቶ ትምህርት ፇፃ ሚዎች ምክርና ሙያዊ ዴጋፌ ይሰጣለ፤  

 በሚያካሂዶቸው የ ትምህርት መርሀ ግብሮች ውስጥ የ አካቶ ትምህርት የ ተግባር ሌምድችን ያካትታለ፤  

 በአካቶ ትምህርት ትግበራ በምሳላነ ት ከሚጠቀሱ አገ ሮች የ ሌምዴ ሌውውጥ ጉብኝት እንዱዯረግ 

በፊይናንስ ይረዲለ፤  

 በተሇያዩ ዯረጃዎች በሌዩ ፌሊጎ ት ትምህርት/አካቶ ትምህርት ጉዲዮች ዘሪያ የ ግንዚቤ ማስጨበጥ 

ተግባራት እንዱከናወኑ የ ገ ንብና የ ቴክኒክ ዴጋፌ ይሰጣለ፤  

 የ ዴጋፌ መስጫ ማዕከሊትን ሇማዯራጀት የ ዴጋፌ ሰጪ መሳሪያዎችንና የ ትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን 

ያሟሊለ፤  

 

6.4. የ አካሌ ጉዲተኞች ፋዳሬሽንና ብሄራዊ ማህበራት 

 የ አካቶ ትምህርት ስትራቴጂካዊ ዕቅዴ ሲጋጅና እንዱሁም በትግበራው ወቅት በክትትሌና ግምገ ማ 

ይሳተፊሌ፤  

 የ አካቶ ትምህርት አተገ ባበርን ሇማሻሻሌ የ ሚረዲ የ መፌትሄ ሃሳብ ያቀርባሌ፤  

 ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸውን በተሇይም የ አካሌ ጉዲተኞችን ትምህርት አስመሌክቶ ሇውሳኔ ሰጪ አካሊት 

ግንዚቤ ሇማስጨበጥ ጥረት ያዯርጋሌ፤  

 

 በተሇያዩ ዯረጃዎች ከሚገ ኙ የ ትምህርት አመራር አካሊት ጋር በመተባበር ማህበረሰቡን በተሇያዩ 

የ አካሌ ጉዲተኝነ ት ጉዲዮችና በአካቶ ትምህርት የ ተግባር ሌምዴ ዘሪያ ግንዚቤ በማስጨበጥ አካሌ 

ጉዲተኛ ሌጆች ያሊቸው ወሊጆች ሌጆቻቸውን ወዯ ትምህርት ቤት እንዱሌኩ ሇማሳመን ጥረት 

ያዯርጋሌ፤  

 በመረጃ አሰባሰብ፤  በኢንፍርሜሽን ሌውውጥና ስርጭት ውስጥ ይሳተፊሌ፡ ፡  
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