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1.መግቢያ
የኢትዮጵያ

ፋዳራሊዊ

ዱሞክራሲያዊ

ሪፐብሉክ

ህገ

መንግሥት

ዜጎች

መንግሥት

ባዘጋጃቸው የአገሌግልት መስጫ ተቋማት ሁለ ዕኩሌ የመጠቀም መብት እንዲሊቸውና
በተሇይም ሇአካሌ ጉዲተኞች አቅም በፇቀዯ መሰረት ዴጋፌ እንዯሚያዯርግ ይዯነግጋሌ
(አንቀፅ 41 ንዐስ አንቀፅ 5)፡፡ በ1986 ዒ.ም በወጣው የትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲም
አካሌ ጉዲተኛና ሌዩ ተሰጥዎ ያሊቸው ህፃናት እንዯችልታቸውና ፌሊጎታቸው እንዯሚማሩ
ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ህገ መንግስታዊ

መብትና የፖሉሲ አቅጣጫ በግሌፅ

ቢቀመጥም

ትምህርትን ሇአካሌ ጉዲተኛ ህፃናት ሇማዲረስ ገና ረጅም መንገዴ መጓዝ እንዲሇብን
ያስገነዝባሌ፡፡
በአገራችን

አካሌ

ጉዲተኝነት

በውሌ

ያሌታወቀና

በህብረተሰቡም

ዘንዴ

ትኩረት

ያሌተዯረገበት በመሆኑ እስከ ቅርብ ጊዜ ዴረስ የአካሌ ጉዲተኞችን የትምህርት ሁኔታ
የሚገሌፅ የተቀናጀ የትምህርት መረጃ ባይኖርም ትምህርት ሚኒስቴር ከ1999 ዒ.ም ጀምሮ
በአካሌ ጉዲተኛ ህጻናት የትምህርት ተዯራሽነት ዙሪያ መረጃ ማሰብሰብ ጀምሯሌ፡፡ በ2002
ዒ.ም ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት የአካሌ ጉዲተኛ ህጻናት የትምህርት
ተዯራሽነት 2.8 በመቶ ገዯማ ነው፡፡፡
የትምህርት ሇሁለም ግብን

ሇመምታትና ያሇውን ክፌተት

ሇማጥበብ

የሌዩ

ፌሊጎት

ትምህርት ስትራቴጂ ቢዘጋጅም የአካሌ ጉዲተኛ ህጻናትና ወጣቶች የትምህርት ተሳትፍ
የተጠበቀውን ያህሌ ሉሆን አሌቻሇም፡፡ ሇዚህም በርካታ ምክንያቶች ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡
የህብረተሰቡ በአካሌ ጉዲት አመጣጥና በአካሌ ጉዲተኛ ህፃናትና ወጣቶች ትምህርት
የተሳሳተ

ግንዛቤ

መያዝ፣

በየዯረጃው

ያለ

የአመራር

አካሊት፣

መምህራን፣

ላልች

ባሇዴርሻዎች የጠራ ግንዛቤ አሇመያዝ፣ የግባዒት አቅርቦት ችግር፣ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ
እጥረት፣ የትምህርት ቤቶች ተዯራሽ አሇመሆን፣ የት/ቤቶች አመራሮችና መምህራን አካሌ
ጉዲተኛ ተማሪዎችን ተቀብል ሇማስተናገዴ ዝግጁ አሇመሆን ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡፡
(ወቅታዊ ሁኔታ ትንተና 2000 ዒ.ም)
ይህንን አለታዊ አመሇካከት ሇመቅረፌና የአካሌ ጉዲተኛ ህፃናትን የትምህርት ተሳትፍ
ሇማሳዯግ

ሇማህበረሰቡ፣

ባሇዴርሻ አካሊት

በየዯረጃው

ሊለ

የአመራር

አካሊት፣

ሇመምህራንና

ሇላልች

የታቀዯ፤ የተቀናጀ፣ የተጠናከረና የተዯረጀ የአህዝቦት ስራ ቅዴሚያ

ተሰጥቶት ሉከናወን የሚገባ ጉዲይ ሆኗሌ፡፡ ስሇሆነም፤ የኮሚዩኒኬሽንና የአህዝቦት ስራ
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ሇመፇፀም ያስችሌ ዘንዴ ይህን የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚዩኒኬሽን መመሪያ
ማዘጋጀት አስፇሌጓሌ፡፡

1.1

ልዩ ትምህርት

ሌዩ ትምህርት ስንሌ የመማር ችግር ያሇባቸውንና የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ሌዩ
ፌሊጎት በሚያረካ መሌኩ በሌዩ ትምህርት ቤቶች፤በሌዩ ዩኒቶችና በሌዩ ክፌልች ትምህርት
የሚሰጥበት የትምህርት አዯረጃጀት ነው፡፡ በእነዚህ ሌዩ ትምህርት ቤቶችና ክፌልች
የሚያስተምሩ

መምህራን

በአብዛኛው

የተሇየ

ስሌጠና

የወሰደ

ከመሆናቸው

ባሻገር

ተማሪዎቹም የተሇያዩ ባሇሙያዎችንና ወጌሻዎችን የመጎብኘት ዕዴሌ አሊቸው፡፡ በዚህ
የትም/ አሰጣጥ ሂዯትም የተማሪ መምህር ጥምርታው ከመዯበኛው በጣም ያነሰ ነው፡፡
ሆኖም ግን ይህ የትምህርት አዯረጃጀት ተማሪዎቹ ሇብቻቸው ተገሌሇውና እራሳቸውን
ከት/ቤቱ ፌሊጎት ጋር አስማምተው የሚማሩበት አካሄዴ በመሆኑ አለታዊ ገፅታን የተሊበሰ
ነው፡፡

1.2 ሌዩ ፌሊጎት ትምህርት
ከሊይ ሇመግሇፅ እንዯተሞከረው

ሌዩ ትምህርት

ተማሪዎቹ እራሳቸውን ከት/ቤቱ ፌሊጎት

ጋር አስማምተው የሚማሩበት አዯረጃጀት ስሇሆነ በተማሪዎቹ ሊይ የሚታዩት የመማር
ችግሮች ምንጫቸው የት/ቤቶች አዯረጃጀት፣ የማስተማሪያ ዘዳው ተሇማጭ አሇመሆንና
የስርዒተ ትምህርቱ ግትርነት ዋና ዋናዎቹ መሆናቸውን ጥናቶች ያመሊከቱ ሲሆን ብዝሃ
ፌሊጎትንና

በተማሪዎች

መካከሌ

ያለ

ሌዩነቶችን

ሇማስተናገዴ

ትምህርት

ቤቶች

አዯረጃጀታቸውን የመሇወጥ፣ የትምህርት አቀራረቡንና የማስተማሪያ ዘዳውን እንዱሁም
ስርዒተ ትምህርቱን የማሻሻሌና ትምህርቱን በተሟሊ መሌኩ ሇመስጠት ያስችሌ ዘንዴ
በሌዩ ፌሊጎት ትምህርት መርህ መመራትን አስከትሎሌ ፡፡ ስሇዚህም፤ ባሁኑ ጊዜ የሌዩ
ፌሊጎት ትምህርት አዯረጃጀት

ከሌዩ ትምህርት አዯረጃጀት የተሇየ በመሆኑ የተሇያዩ

የትምህርት እርከኖችን በማስተናገዴ ሊይ ይገኛሌ፤ ይህም ከሌዩ ትምህርት ቤቶችና ሌዩ
ክፌልች

ጀምሮ፤ እሰከ አካቶ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ የመማር ችግሮች ያለባቸውንና

አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ያጠቃሌሊሌ፡፡

1.3 አካቶ ትምህርት
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አካቶ

ትምህርት

ማሇት

ሁለም

ተማሪዎች

/አካሌ

ጉዲተኞችም

ሆኑ

ጉዲት

አሌባ

ተማሪዎች/ በአቅራቢያቸው በሚገኙ መዯበኛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተካተው ዴጋፌ
እየተዯረገሊቸው የሚማሩበት የትምህርት አቀራረብ ነው፡፡”ይሁን እንጂ የተሇያዩ ፀሏፌት
አካቶ ትምህርትን ከተሇያዩ አውድች ወይም የትኩረት ነጥቦች /ከትምህርት ተዯራሽነት ፣
ከትምህርት አዯረጃጀት፣ ከዴጋፌ አሰጣጥ ፣ ወዘተ / አንፃር ትርጉም ስሇሚሰጡት አካቶ
ትምህርት ትርጉሙ ውስብስብ ሉሆን ችሎሌ፡፡ ስሇሆነም ሇዚህ መመሪያ ዝግጅት ከዚህ
በታች የቀረበውን የዩኔስኮ የ2005 (እአአ) ትርጉም ተጠቅመናሌ፡፡

“ማካተት ማሇት የትምህርት ቅስሞሽን፣ የባህሌና የማህበረሰብ ተሳትፍን በማሳዯግ፣
እንዱሁም ከትምህርት መገሇሌን በመቀነስ የሁለንም ተማሪዎች ብዝሃ ፌሊጎት
ሇማስተናገዴ የሚያስችሌ ሂዯት ከመሆኑም ባሻገር የመዯበኛ ትምህርት ሥርዒት
አካሌ ነው፡፡“
ይህም

መዯበኛው የትምህርት ሥርዒት አግባብነት ባሇው የዕዴሜ ክሌሌ የሚገኙ ህፃናትን

በሙለ የማስተማር የጋራ ራዕዩና ኃሊፉነቱን ከመወጣት አኳያ በትምህርት ይዘቶች፣
በትምህርት አቅርቦት መንገድች፣በትምህርት አወቃቀሮችና ስትራቴጂዎች ሊይ አስፇሊጊ
ማሻሻያዎችና ሇውጦች ማዴረግን ያካትታሌ፡፡

2. የመመሪያው አስፇሊጊነት
በሀገራችን የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት አተገባበር ውጤታማ

እንዲይሆን እንቅፊት

ሆነው ከኖሩት ዋነኞቹ ችግሮች መካከሌ የአመሇካከት፣ የግንዛቤና የክህልት ክፌተቶች
ናቸው።

የአካሌ ጉዲተኞችንና ከትምህርት የተገሇለ

ህፃናትን የትምህርት አገሌግልት

ተጠቀሚ ሇማዴረግ እነዚህን ክፌተቶች መሙሊት ያስፇሌጋሌ። ይህንንም ሁኔታ እውን
ሇማዴረግ

ዯግሞ

የተሇያዩ የመግባቢያ ስሌቶችን በመጠቀም በሁሇትዮሽ ተግባቦት ሊይ

የተመሠረተ የጋራ መግባባትና መተማመንን በመፌጠር፣ እንዱሁም የዕውቀትና የክህልት
ሽግግርን በማስፊት ቀጣይነትና ትርጉም ያሇው አዎንታዊ ሇውጥ ሇማምጣት መሥራት
የማይታሇፌ ተግባር ይሆናሌ። ከዚህ አንፃር ኮሚኒዩኬሽን መተኪያ የላሇው መሣሪያ ነው።
ዘርዘር ባሇ አገሊሇጽ ኮሚኒዩኬሽን፤
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ህብረተሰቡ በአካሌ ጉዲት አመጣጥና በአካሌ ጉዲተኛ ህፃናት ሊይ ያሇውን አለታዊ
አመሇካከት ሇማስተካከሌ፣ የአካሌ ጉዲተኛ ህፃናት ተምረው መሇወጥ የሚችለና
በሀገራቸው የሌማት እንቅስቀሴ ውስጥ ከላልች ጉዲት አሌባ እኩዮቻቸው ጋር
ተመጣጣኝ የሆነ አስተዋፅኦ ማዴረግ የሚችለና ሇዚህም እኩሌ መብት ያሊቸው
ስሇመሆኑ ግንዛቤ ሇማስያዝ፣



በየዯረጃው ባለ የአመራር አካሊት ዘንዴ የሚታየውን የእውቀት፣የአመሇካከትና
የክህልት ክፌተት በመሙሊት በትምህርት ፖሉሲው፣ በሌዩ ፌሊጎት ትምህርት
ስትራቴጂና

መመሪያዎች

አተገባበር

ሊይ

መግባባትና

መተማመንን

በመፌጠር

/

ንቁ

ተሳታፉ

በማጠናከር

እንዱሆኑና

ሥራውን

የጋራ

በቁርጠኝነት

በባሇቤትነት ስሜት እንዱመሩት ሇማስቻሌ፣


በየዯረጃው የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ሥራ በዕቅዴና በበጀት ተዯግፍ
መከናወን እንዲሇበት በአመራሩ መካከሌ መግባባት ሇመፌጠር፣



የትምህርት ቤቶች አመራር አካሊትና መምህራን ሇሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት
ተገቢ ትኩረት ሰጥተው እንዱሰሩና
ሇማስተናገዴ ዝግጁ



የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ተቀብሇው

እንዱሆኑ ሇማስቻሌ፣

በሌዩ ፌሊጎት/አካቶ ትምህርት ሊይ በባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ ያሇውን ቅንጅትና
ትብብር ሇማጠናከር፣



ተዋረዲዊና

የጎንዮሽ

የዕውቀትና

የክህልት

ሽግርርን

በማስፊትና

ቀጣይነትና

ትርጉም ያሇው አዎንታዊ ሇውጥ ሇማምጣት፣


የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ስትራቴጂና መመሪያዎችን መተግበር የሚችሌ
የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ ሇማፌራትና ወዯ ሥራ የሚሰማራበትን ሁኔታ ሇማመቻቸት
አስፇሊጊ ይሆናሌ።

3. የመመሪያው ዒሊማ


በየዯረጃው ያለ የአመራር አካሊትን፣ የመምህራንና የህብረተሰቡን አመሇካከትና
ግንዛቤ በማጎሌበት ሌዩ ፌሊጎት ያሊቸውንና የትምህርት እዴሌ ያሊገኙ ህፃናትና
ወጣቶች

የትምህርት

ተዯራሽነት

ማሳዯግና

ተገቢና

ጥራት

ያሇው

ትምህርት

እንዱያገኙ ማስቻሌ፣
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በባሇዴርሻዎች

መካከሌ

በሌዩ

ፌሊጎት/አካቶ

ትምህርት

ሊይ

በመግባባትና

በመተማመን ሊይ የተመሰረተ ቅንጅታዊ የአሠራር ሥርዒት እንዱኖር ማዴረግ፣

4. የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ሁኔታ በኢትዮጵያ
የሌዩ ፌሊጎት ትምህርት በኢትዮጵያ ከተጀመረ አንዴ ምዕት ዒመት ገዯማ ቢጠጋውም
የአካሌ ጉዲተኛና የተሇየ የትምህርት አቀባበሌ ያሊቸው ሕፃናትና ወጣቶች የትምህርት
ዕዴሌ ጉዲይ በፖሉሲና ስትራቴጂ ተዯግፍ ባሇመሰጠቱ አካሌ ጉዲተኞች የመማር ዕዴሌ
አግኝተው

አቅማቸውን

በማጎሌበት

በአገሪቱ

የሌማት

እንቅስቃሴ

ውስጥ

ተሳታፉ

የመሆናቸው ዕዴሌ እዚህ ግባ የሚባሌ አሌነበረም፡፡ ሌዩ ፌሊጎት ያሊቸውንና የትምህርት
እዴሌ ያሊገኙ ሕፃናትን በትምህርት የማሳተፌ ጉዲይ በአገሪቱ የትምህርት ታሪክ ውስጥ
ሇመጀመሪያ ጊዜ በትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲ ውስጥ ተካቶ የወጣው

በ1986 ዒ.ም ነው፡፡

በኢትዮጵያ ትምህርትና ሥሌጠና ፖሉሲ ውስጥም፤


ሇአካሌ ጉዲተኛ ህፃናትና ወጣቶች ሌዩ ትምህርትና ሥሌጠና የሚሰጣቸው መሆኑን፣
(ቁጥር 3.2.9)



አካሌ ጉዲተኞችና ሌዩ ተሰጥዎ ያሊቸው ህፃናት እንዯ ፌሊጎታቸውና ችልታቸው
መማር እንዱችለ የሚዯረግ መሆኑን፣ (ቁጥር 2.2.3)



በመዯበኛ

የመምህራን

ትምህርትና

ሥሌጠና

ውስጥ

የሌዩ

ፌሊጎት

ትምህርት

መምህራን የሚሰሇጥኑ መሆኑን፣ (ቁጥር 3.4.11)


ሇሌዩ ፌሊጎት ትምህርት የዴጋፌ ግብዒቶች ዝግጅትና አጠቃቀም ሌዩ ትኩረት
የሚሰጥ መሆኑ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ (ቁጥር 3.7.6)

ይህንንም የትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲ መሰረት በማዴረግ በ1998 ዒ.ም የሌዩ ፌሊጎት
ትምህርት ፕሮግራም ስትራቴጂ ተቀርፆ በመተግበር ሊይ ይገኛሌ፡፡ የስትራቴጂው ግብም
የትምህርት እዴሌ ባሊገኙ ፣ በአካሌ ጉዲተኞችና በጉዲት አሌባ ህፃናት መካከሌ ያሇውን
የትምህርት

ተዯራሽነት

ክፌተት

በማጥበብ

ፌትሃዊነትን

ማረጋገጥና

ጥራት

ያሇው

ትምህርት መስጠት ነው፡፡ ይህን ዒሊማ እውን ከማዴረግ አንፃር፡
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በሁለም የመምህራን ትምህርት ተቋማት ሇሚማሩ ዕጩ መምህራን የሌዩ ፌሊጎት
ትምህርት የማስተዋወቂያ ኮርስ መሰጠት መጀመሩ፣



በአምስት ዩኒቨርሲቲዎችና በስዴስት የመምህራን ትምህርት ተቋማት የሌዩ ፌሊጎት
ትምህርት ክፌሌ በመክፇት ከዱፕልማ እስከ ፒ.ኤች.ዱ የትምህርት ዯረጃ ዴረስ
ሥሌጠና መሰጠት መጀመሩ፣



በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ሌሳን ዱፓርትመንት የምሌክት ቋንቋ በመጀመሪያ
ዱግሪ ዯረጃ መሰጠት መጀመሩ፣



በትምህርት

ሚኒስቴር

የትምህርት

ኢንፍርሜሽን

ኮሚዩኒኬሽን

ቴክኖልጂ

ዲይሬክቶሬት መስማት ሇተሳናቸው የ2ኛ ዯረጃ ተማሪዎች የትርጉም አገሌግልት
የሚሰጥ የፕሊዝማ ሥርጭት ፕሮግራም መጀመሩ፣


በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ የክሌልችን
ሇመገንባት

ተከታታይ

የሙያ

ማሻሻያ

የማስፇፀምና የመፇፀም አቅም

ሥሌጠናዎች

መሰጠታቸው

ከተዯረጉ

ጥረቶች ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡
ይሁን እንጂ በዘርፈ የሚጠበቀውን ያህሌ ውጤት ሇማስመዝገብ ገና ብዙ መስራት
እንዲሇብን የሚያስገነዝቡን ሁኔታዎች አለ፡፡ ሇአብነት ያህሌ በ2003 የትምህርት ዘመን
ዕዴሜያቸው ሇትምህርት የዯረሱ ህፃናት ቁጥር

17,341,225 ሲሆን፣ በዒሇም ጤና

ዴርጅት የ10 በመቶ ግምት (WHO 1970 እአአ) መሠረት በዚሁ ዒመት በሀገራችን
የሚገኙት የአካሌ ጉዲተኛ ህፃናት ቁጥር 1,734,122 ነበር፡፡ ነገር ግን ከነዚህ ውስጥ
የትምህርት ዕዴሌ ያገኙት 55,492

/3.2%/ ብቻ ናቸው፡፡ (ት/ሚ 2004 ዒ.ም የትምህርት

ስታቲስቲክስ)፡፡ የአሇም ጤና ዴርጅት የ2011 (እአአ) ግምት እንዯሚያሳየው የአካሌ
ጉዲተኛ ምጣኔ 15% ይዯርሳሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ትምህርት ያገኙ የሀገራችን የአካሌ
ጉዲተኞች ምጣኔ ከ3.3% በታች እንዯሚሆን መገመት ይቻሊሌ፡፡
በላሊ በኩሌ በትምህርት አመራር አዯረጃጀት፣ የሕብረተሰብ ተሳትፍና የፊይናንስ መመሪያ
/ትምህርት ሚኒስቴር 1994 ዒ.ም/ መሠረት ከ1-10ኛ ሇሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች
በነፌስ ወከፌ 2 የሌዩ ፌሊጎት ትምህርት መምህራን እንዱመዯቡ ተገሌጧሌ፡፡ በዚህ
መሠረት በ2003 የትምህርት ዘመን የነበሩት 29,729 /28,349 የመጀመሪያ ዯረጃና 1,380
የሁሇተኛ ዯረጃ የመጀመሪያ እርከን/ ትምህርት ቤቶች ይገኙ ነበር፡፡ (ት/ሚ 2004 ዒ.ም
የትምህርት ስታቲስቲክስ) ሇእነዚህ ትምህርት ቤቶች 56,698 በዱፕልማ የተመረቁና
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2,760 በመጀመሪያ ዱግሪ የተመረቁ የሌዩ ፌሊጎት ትምህርት መምህራን የሚያስፇሌጉ
ቢሆንም፣ ከ1999 ዒ.ም ጀምሮ ማሰሌጠን የተቻሇው ግን ከተቀመጠው ዑሊማ አንፃር
አመርቂ አይዯሇም፡፡ ከእነዚህ ምሩቃን መካከሌ ዯግሞ የተወሰኑት በየዯረጃው ባለ አመራር
አካሊት ግንዛቤ ማነስ ምክንያት ተቀጥረው አገሌግልት ሉሰጡ አሌቻለም፡፡
ከግብዒት አመዲዯብ አንፃርም ሲታይ እነዚህን የህብረተሰብ አካሊት ከማስተማር አኳያ
ሇትምህርት የተሰጠው ግምት ዝቅተኛ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በ4ኛው የትምህርት
ዘርፌ ሌማት ፕሮግራም ሇሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የተመዯበው በጀት ከጠቅሊሊው
የትምህርት ሴክተር በጀት 0.2% መሆኑ ብቻ ሳይሆን ይህንኑ ገንዘብ በትክክሌ ተግባር ሊይ
ሇማዋሌ ያሇው ተነሳሽነት

አናሳ መሆኑ የችግሩን ጥሌቀት የሚያመሊክት ነው፡፡

በ2000 ዒ.ም በሁለም የክሌሌ ት/ቢሮዎች፣ ከየክሌልቹ በተመረጡ አንዲንዴ የመምህራን
ትም/ኮላጆችና አንዲንዴ የቴክኒክና ሙያ ኮላጆች ሊይ በተሰራው የወቅታዊ ሁኔታ ትንተና
(situation

analysis)

ስትራቴጂውን

ሇመሇየት

ተሞክሯሌ።

እነዚህንም

ሇመተግበር
ተግዲሮቶች

ያጋጠሙ
በሦስት

ዋና

ዋና

ዋና

ዋና

ተግዲሮቶችን

ክፌልች

ማሇትም

በአመሇካከት፣ በክህልትና በግብዒት ከፊፌል ማየት ይቻሊሌ።

1. የአመሇካከትና የግንዛቤ ችግሮች፡የአካሌ ጉዲት አመጣጥን አሇማወቅ ፣


ማህበረሰቡ ስሇሌዩ ፌሊጎት ያሇው ግንዛቤ ውስን መሆን፣ሇአካሌ ጉዲተኛ ህፃናት
ዝቅተኛ ግምት መስጠት /ተምሮ መሇወጥ አይችለም ብል ማሰብ/

በየዯረጃው ያለ አመራር አካሊትና መምህራን ሇሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት
ተገቢ ትኩረት አሇመስጠትና ስትራቴጂውን ሇማስፇፀም ያሊቸው ቁርጠኝነት አናሳ
መሆን፣
የሰው ኃይሌ አሰሌጥኖ ሇመመዯብ የፌሊጎት ማነስ፣
በሌዩ ፌሊጎት /አካቶ ትምህርት ሊይ በባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ

ቅንጅትና ትብብር

አሇመኖር፣
የት/ቤቶች

አመራሮችና

መምህራን

አካሌ

ጉዲተኛ

ተማሪዎችን

ተቀብል

ሇማስተናገዴ ዝግጁ አሇመሆን፣
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2 የክህልት ችግሮች፡በየዯረጃው ያለ የትም/አመራሮችና ባሇሙያዎች የሌዩ ፌሊጎት ትም/ስትራቴጂን
ሇማስፇፀም ያሊቸው አቅም ውስን መሆን፣
በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ እጥረት፣
በDisability Specific Skills /ብሬሌና የምሌክት ቋንቋ/ ሊይ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ
አሇመኖር
አካሌ ጉዲተኛ ህፃናትን ሇሚንከባከቡ የዴጋፌ ሰጪ ሰራተኞች /Supportive Staff/
የሥሌጠና ሥርዒት ተቀርፆ ማሰሌጠን አሇመቻሌ፣
በተቋማት ዯረጃ በሚሰጡ የሌዩ ፌሊጎት ትምህርት ኮርሶች ተገቢነትና
ዘዳ ዙሪያ ክፌተቶች በመኖራቸው

በተመራቂ ባሇሙያዎች

ዝግጁነት

ማሳዯሩ፣(አሠሌጣኝ

ሊይ

አለታዊ

ተጽእኖ

የአሰሇጣጠን
ሙያዊ ብቃትና

የትምህርት

ተቋማት

የሥሌጠና አሰጣጥ ከአካቶ ትምህርት ይሌቅ በሌዩ ፌሊጎት ትምህርት ሊይ ማተኮሩ፣
)
በየዯረጃው

የሌዩ ፌሊጎት/ አካቶ ትምህርትን በተመሇከተ ወጥ የሆነ የክትትሌና

ዴጋፌ ስሌት አሇመዘርጋት።

3 የግብዒት ችግሮች፡ትምህርት ቤቶች ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ተዯራሽና ምቹ አሇመሆን /የትምህርት
ቤቶች ግንባታ፣ የሽንት ቤት አሰራር፣ ቤተ መጽሏፌት፣ ቤተሙከራ፣ ውሃ መጠጫ
ቦታ፣ ወዘት አሇመሆን/፣
በክሇስተርና በሌዩ ትምህርት ቤቶች የዴጋፌ መስጫ ማዕከሊት አሇመቋቋም፣
በቂ በጀት መዴቦ ሥራ ሊይ አሇማዋሌ፣
የትምህርት መሣሪያዎች /የብሬሌ ወረቀት፣ ስላት፣ ስታይሇስ፣ ወዘተ/ አቅርቦት
አሇመኖር፣
ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ዴጋፌ የሚሰጡ መሣሪያዎች /ዊሌቸር፣ ክራንች፣ ኬን፣
ወዘተ/ አሇመኖር፣
ሇአይነ

ሥውራን

መጠቀሚያነት

ተስማምተው/adapted/

ወዯ

ብሬሌ

የተቀየሩ

የመማሪያ መጽሏፌት አሇመኖር፣
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መስማት ሇተሳናቸው ተማሪዎች የምሌክት ቋንቋ አስተርጓሚ አሇመኖር፣
ሌዩ ፌሊጎት ያሊቸውን ህፃናት/አካሌ ጉዲተኞችን ጨምሮ/በተመሇከተ የመረጃ ክፌተት
መኖር ወዘተ ጥቂቶቹ ናቸው፡።

5. የኮሚዩኒኬሽን ምንነትና የአፇፃፀም ሥሌቶች
5.1 የኮሚዩኒኬሽን ምንነት
ኮሚኒዩኬሽንን የተሇያዩ አካሊት በተሇያየዩ መንገድች ይተረጉሙታሌ። በአንዲንዴ ፀሓፌት
አገሊሇጽ ኮሚኒዩኬሽን ማሇት ቋንቋን ወይም ምሌክትን በመጠቀም የኢንፍርማሽን፣የሃሳብ
ወይም የስሜት ሌውውጥን ወይም መሌዕክትን ማስተሊሇፌና መረዲትን ያጠቃሌሊሌ፡፡
ይሁን እንጂ የዒሇም ባንክ (2008 እኤአ) የሰጠው ትርጉም ከዚህ መመሪያ ጋር ተስማሚ
ሆኖ ስሊገኘነው እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ።
“ኮሚዩኒኬሽን በተጨባጭ ጥናትና የሁሇትዮሽ ተግባቦት ሊይ በመመስረትና የተሇያዩ
የመግባቢያ ስሌቶችን በመጠቀም በሁሇት አካሊት መካከሌ የጋራ መግባባትና
መተማመን ሇመፌጠር፣ የዕውቀትና የክህልት ሽግግርን ሇማመቻቸት፣ የፖሉሲ
ሀሳቦችን ሇማመንጨት፣ በሌማት እንቅስቃሴ ውስጥ

ቀጣይነትና ትርጉም ያሇው

አዎንታዊ ሇውጥ ሇማምጣት የሚያስችሌ መሳሪያናሂዯት ነው ።”

በትርጉሙ ውስጥ የተጠቀሱ ቁሌፌ ቃሊት ማብራሪያ
”የሁሇትዮሽ ተግባቦት” ማሇት የሁሇቱን ወገን /ሊኪና ተቀባይ/ ተሳትፍ የሚያመሊክት
የኮሚዩኒኬሽን መንገዴ ነው ። ይህም ማሇት ኮሚኒዩኬሽን እንዱኖር ከተፇሇገ መሌዕከቱ
ከሊኪው ወዯ ተቀባዩና ከተቀባዩ ወዯ ሊኪው አሳታፉ በሆነ መንገዴ መተሊሇፌ ይኖርበታሌ።
”የተሇያዩ የመግባቢያ ስሌቶችን” ማሇት የመግባቢያ ስሌቶች መሌዕክት የሚተሊሇፌባቸው
ሥሌቶች ናቸው ። እነዚህም ንግግርን፣ ጽሁፌን፣ ምሌክትን፣ ሥዕሌን፣ ወዘተ የሚያካትቱ
ሲሆኑ እንዯሚተሊሇፇው መሌዕክትና እንዯ መሌዕክት ተቀባዩ ዒይነት አንዴ ወይም ከአንዴ
በሊይ ስሌቶችን መጠቀም ይቻሊሌ።
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”የጋራ መግባባትና መተማመን” ማሇት በመወያየትና

በመከራከር

ሌዩነቶችን አጥብቦ

የጋራ ውሳኔ ሊይ መዴረስ ነው ።
”የዕውቀትና ክህልት ሽግግርን ማመቻቸት” ማሇት

ዒሇም አቀፌና ሀገራዊ መሌካም

ተሞክሮዎችን በመቀመርና በማስተዋወቅ፣ እንዱሁም የተሇያዩ የመማማሪያና የእርስ በእርስ
የሌምዴ ሌውውጥ መዴረኮችን በማመቻቸት አዲዱስ አስተሳሰቦችንና አሰራሮችን ማስረጽ፣
”የፖሉሲ

ሀሳቦችን

ማመንጨት”

ማሇት

የወዯፉት የሌማት አቅጣጫን የሚያመሊክቱ

በጥናትና

በጋራ

ፌሊጎት

ሊይ

የተመሰረቱና

የፖሉሲ ሀሳቦችን ማፌሇቅ፣

”ቀጣይነትና ትርጉም ያሇው አዎንታዊ ሇውጥ ማምጣት” ማሇት በጋራ መግባባትና
መተማመን ሊይ የተመሰረቱ ውሳኔዎችንና የተገኙ መሌካም ተሞክሮዎችን ተግባራዊ
በማዴረግ

በሌማቱ ዕንቅስቃሴ ውስጥ ዘሇቄታ ያሊቸው ተጨባጭ ውጤቶችን ማስመዝገብ

ነው፣

5.2 የኮሚዩኒኬሽን መርሆዎች
በኮሚዩኒኬሽን ትርጉም ውስጥ የተካተቱትን ቁሌፌ ጽንሰ ሀሳቦች ተግባራዊ ሇማዴረግ
የታሇመሊቸውን ግብ እንዱመቱ

ሇማስቻሌ

የሚከተለትን

መርሆዎች በውሌ ማጤንና

ሥራ ሊይ ማዋሌ ተገቢ ይሆናሌ።


ታዲሚዎችን /audiences/ ሇይቶ ማወቅ



ሇማስተሊሇፌ የተፇሇገውን መሌዕክት ርዕስና ይዘት ጠንቅቆ ማወቅ



ሇማስተሊሇፌ የተፇሇገውን መሌዕክት ዒሊማ ጠንቅቆ ማወቅ



ተቃውም ሉገጥም እንዯሚችሌ አስቀዴሞ መገመት



የመሌዕክቱን ምለዕ የሆነ ገጽታ ማቅረብ፣



በታዲሚዎች ዘንዴ ተቀባይነትን ማግኘት



የሀሳብ መዋዠቅን መከሊከሌ/ሀሳብን በግሌፅ ማቅረብ/፣



በተወሰነ ጊዜ የተወሰነ መሌዕክት ማስተሊሇፌ፣



መሌዕክትን በተሇያዩ መንገድች ማቅረብ፣



ከታዲሚዎች

ግብረ-መሌስ/ቀጥተኛና

የዘገየ/

ሇማግኘት

የሚያስችለ

ተግባራዊና

ጠቃሚ ዘዳዎችን መፌጠር፣
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መሌዕክትን መዯጋገም

5.3 የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚዩኒኬሽንና የግንዛቤ ማስጨበጫ አፇፃፀም
ስሌቶች
የምዕተ ዒመቱን የትምህርት ዘርፌ የሌማት ግቦች ሇማሳካት ሇሁለም ህፃናት / አካሌ
ጉዲተኞችና የትምህርት እዴሌ ያሊገኙ ህፃናትን ጨምሮ/
በፌትሃዊነት ማዲረስ ያስፇሌጋሌ።

ጥራት ያሇው ትምህርት

ይህንን እውን ሇማዴረግ

የባሇዴርሻ አካሊት የሌዩ

ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ የጠራ ግንዛቤ ኖሯቸው፤ የትምህርት ፖሉሲውንና የሌዩ
ፌሊጎት

ትምህርት

ስትራቴጂን

በቁርጠኝነትና

በባሇቤትነት

መንፇስ

እንዱመሩትና

እንዱተገብሩት ማስቻሌ ያስፇሌጋሌ። የነዚህን አካሊት ግንዛቤ አዴማስ ሇማስፊት የተሇያዩ
የኮሚኒዩኬሽን አቀራረቦችንና ሥሌቶችን

መጠቀም ይገባሌ።

ቀጥሇው የቀረቡት ከዒሇም

ባንክ የኮሚዩኒኬሽን ሰነዴ /2008 እኤአ/ የተወሰደና ሇዚህ ሥራ ምቹ ይሆናለ ተብሇው
የተመረጡ አቀራረቦች ናቸው።
ማህበራዊ ግብይት / Social marketing / የግብይት መሠረታዊ መርሆችን ሇማህበራዊ
ጉዲይ በመጠቀም ሊይ የተመሠረተ ነው። ይህ የአቀራረብ ዘዳ እንዯ የምሌክት ቋንቋ
መፃህፌት ፣ ስላትና ስታይሇስ ሥርጭት፣ በመሳሰለ የትምህርት ቁሳቁሶችና መሳሪያዎች
ጉዲዮች ዙሪያ በሥፊት ሥራ ሊይ የሚውሌ ነው።
Advocacy /አዴቮኬሲ/:

ሀገራዊ በሆኑ የተሇያዩ ጉዲዮችና አጀንዲዎች ሊይ ያተኩራሌ።

ይህም ማሇት የፖሉሲ አውጪዎችን በቀጥታ በማነጋገር / በማወያየት ወይንም የህዝቡን
ዴጋፌ በማሰባሰብ በፖሉሲዎች ሊይ ማሻሻያዎችንና ሇውጦችን በማምጣት ሊይ ያተኩራሌ።
የመረጃ ሥርጭት ዘመቻ /Information dissemination and campaigns /: የተሇያዩ
የዕውቀት ክፌተቶችን ሇመሙሊት የሚያስችለ መረጃዎችን በማሰራጨት ሊይ ያተኩራሌ።
ይህ አቀራረብ የአንዴ አቅጣጫ የተግባቦት ሞዳሌን /monologic model / በመጠቀም
በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በአንዴ ጊዜ ሇብዙ ታዲሚዎች መሌዕክት በማስተሊሇፌ ሊይ
ያተኩራሌ፣
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ትምህርትና ሥሌጠና /Education and training/:

በሁሇትዮሽ ተግባቦት ሊይ የተመሠረተ

ነው። ትምህርታዊ አቀራረብ ዕውቀትን በመጨመርና ግንዛቤ በማዲበር ሊይ የሚያተኩር
ሲሆን፤ የሥሌጠና አቀራረቡ ዯግሞ በጥቅለ ሙያዊ ክህልት በማሻሻሌ ሊይ ያተኩራሌ።
ተቋምን ማጠናከር /Institutional strengthening/: በሥሌጠና አማካይነት የተቋምን
ውስጣዊ ብቃት ማጠናከርና ዯረጃ በዯረጃ በውጫዊ ታዲሚዎች ዘንዴ የተቋሙን ገጽታ
ማሳዯግና ማሻሻሌ ሊይ ያተኩራሌ፣
የማህበረሰብ ንቅናቄ /community mobilization/: ህብረተሰቡ በራሱ ወይም በተወካዮች
አማካይነት ሇኑሮው አስፇሊጊ በሆኑና በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ በሚሰጡ ወሳኔዎች በንቃትና
በባሇቤትነት

ስሜት

እንዱሳተፌ፣

እንዱወስንና

የውሳኔዎቹን

አፇፃፀም

እንዱከታተሌ

ሇማስቻሌ የሚዯረግ ሥሌታዊ ጥረት ነው ።
ትዕዛዛዊ ያሌሆነ አሳታፉ ተግባቦት /non-directive participatory communication /: ይህ
ዒይነቱ አቀራረብ በሁሇትዮሽ ተግባቦት ሊይ የተመሠረተ ሲሆን፣ በጋራ ክፌተቶችን
መሇየት፣ ዕቅድችን ማዘጋጀት፣ የማስፇፀሚያ ስትራቴጂ መቅረጽ፣ መተግበርና አፇፃፀሙን
መከታተሌን ያካትታሌ።
ከዚህ ቀጥል የቀረበው

ሠንጠረዥ የትኞቹን የኮሚኒዩኬሽን አቀራረብ መንገድችና

የመሌዕክት ማስተሊሇፉያ ዘዳዎች በየትኞቹ

የመሌዕክት ዒይነቶችና ሇየትኞቹ ታዲሚዎች

መጠቀም እንዯሚገባ የሚያሳይ ነው።
ታዲሚ

የችግሩ

አቀራረብ

የመሌዕክት

ማስተሊሇፉያ

/Audiunce/

/የመሌዕክቱ/

/Approach/

/Techniques recommended/

ዘዳዎች

ዒይነት
(Problem
situation)
ህብረተሰብና

አመሇካከትና

ማህበራዊ

ግብይት ፖስተሮች፣

ተማሪዎች

ግንዛቤ

/Social marketing/

ሚኒሚዱያ፣
መሪ ቃልች /banners/፣
ብሮሸሮች፣
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የፓናሌ ውይይቶች፣
አጫጭር የሬዴዮና የቴላቪዥን
መሌዕክቶች፣
መሌስ

የጥያቄና

ውዴዴር

ፕሮግራሞች
ማህበራዊሚዱያ/facebook,የተንቀ
ሳቃሽ ስሌክ መሌዕክቶች/
ግጥም፣
ዴራማ፣
ድክዩመንተሪ ፉሌም
የገጽ ሇገጽ ውይይት
ፓሉሲ

የፖሉሲና

አውጪዎችና

የአመሇካከት

ማህበረሰብ

ክፌተት

Advocacy

ውይይትና

የማህበረሰብ
ስምፖዚየም
የፓናሌ ውይይቶች
ፖስተሮች,
መሪ ቃልች
ብሮሸሮች,
አጫጭር

የሬዴዮና

ቴላቪዥን

መሌዕክቶች
የተንቀሳቀሽ ስሌክ መሌዕክቶች

ህብረተሰብ፣

አመሇካከትና

የመረጃ

አመራር፣

ግንዛቤ

ዘመቻ

ሥርጭት የሬዱዮና

ቴላቪዥን

መግሇጫዎች፣

መምህራን፣

/Information

ማህበረሰባዊ ውይይቶች

መያድች፣

dissemination and የፓናሌ ውይይቶች

ተማሪዎች

campaigns /

መሪ ቃልች /banners/፣
ፖስተሮች፣
ዴረ ገፃችን መጠቀም
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ጋዜጣዎች
መጽሔቶች
ግጥም፣
ዴራማ፣
ድክዩመንተሪ ፉሌም
ስቲከርስ/Stickers/
በተሽከርካሪ ሊይ ሆኖ መቀስቀስ
አመታዊ ሪፖርቶችን ማሰራጨት
ሰሊማዊ ሰሌፌ
ሇመምህራን፣

የዕውቀትና

ትምህርትና

ሇትምህርት

ክህልት ክፌተት

ሥሌጠና

የስራ ሊይ ሌምምዴ

አመራርና

አውዯ ጥናት

ባሇሙያዎች

ሴሚናርስ
የትምህርት ጉባኤዎችና የዕቅዴ
ክንውን ግምገማ መዴረኮች
ምርጥ ተሞክሮዎች
የቡዴን ውይይቶች
አዲዱስ

አሰራሮችና

መረጃዎች

ማስተዋወቂያ መዴረኮች
የገጽ ሇገጽ ገሇፃ
የአተገባበር መመሪያዎች
የተቋማት ሥርዒተ ትምህርት
ማህበረሰብ

አመሇካከትና

የህብረተሰብ ንቅናቄ የማህበረሰብ

ወይም

ግንዛቤ

/community

የማህበረሰብ

mobilization /

ውይይትና

ስምፖዚየም
ፖስተሮች,

ተወካዮች

መሪ ቃልች,

/የሀይማኖት

ብሮሸሮች,

መሪዎች፣

ኮንፇረንሶች
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ተሰሚነት
ያሊቸው

የፓናሌ ውይይቶች
ታዋቂ

ቴላቪዝን/ሇከተማ/

ግሇሰቦች፣ ወዘተ/

ሬዱዮ/ገጠሩን ሇመርዯስ/

መያድች፣
ባሇዴርሻ አካሊት አመሇካከትና

ትዕዛዛዊ

/ማህበረሰብ፣

አሳታፉ

ግንዛቤ

ያሌሆነ የማህበረሰብ
ተግባቦት

ስምፖዚየም

የአካባቢ

/non-directive

ፖስተሮች,

አመራር፣

participatory

መሪ ቃልች,

መያድች፣ሲቪክ

communication/

ብሮሸሮች,

ማህበራት/

ውይይትና

ኮንፇረንሶች
ዴረ ገፆች
ጋዜጣ

6. በኮሚዩኒኬሽንና የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች የባሇዴርሻ አካሊት ተግባርና ኃሊፉነት
6.1

ትምህርት ሚኒስቴር


ከትምህርት

ሚኒስቴር እስከ ትምህርት ቤት ዴረስ የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት

ሥራን መተግበር የሚያስችሌ አዯረጃጀት እንዱኖር ያዯርጋሌ፣


የኮሚኒዩኬሽን ስትራቴጂና የአተገባበር መመሪያ ያዘጋጃሌ፣



በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ ትግበራ ዙሪያ የሚከናወኑ የኮሚኒዩኬሽን
ተግባራት በዕቅዴ ተካተውና በበጀት ተዯግፇው እንዱከናወኑ ያዯርጋሌ፣



በክሌሌ ዯረጃ ያሇው ከፌተኛ የፖሇቲካ አመራር የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት
ፕሮግራም ስትራቴጂ ትግበራን በባሇቤትነትና በቁርጠኝነት እንዱመራው

ሇማስቻሌ

የጋራ መዴረኮችን በማዘጋጀት ወጥ የሆነ አመሇካከትና የጋራ ግንዛቤ እንዱኖር
ያዯርጋሌ፣


በኮሚዩኒኬሽን

መሠረታዊ

መርሆዎች፣በአቀራረብ

/Approaches/መንገድችና

የመሌዕክት ማስተሊሇፉያ ዘዳዎች የአሰሌጣኞች ሥሌጠና ይሰጣሌ፣
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በሌዩ ፌሊጎት/ አካቶ ትምህርት ዙሪያ የኮሚኒዩኬሽን ሥራን ሇመስራት

በባሇዴርሻ

አካሊት መካከሌ የተጠናከረ ቅንጅትና ትብብር እንዱኖር ያመቻቻሌ፣


በሀገር አቀፌ የትምህርት ጉባኤዎች ሊይ የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ጉዲይ
እንዯ አንዴ የትኩረት

አጀንዲ

ተይዞ ውይይት እንዱዯረግበትና የጋራ ግንዛቤ

እንዱያዝበት ያዯርሌ፣


በከፌተኛ ትምህርት ተቋማት የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምሀርት ሥሌጠና በተጠናከረ
መሌኩ እንዱሰጥ ከተቋማቱ ጋር በመመካከር ሥሌቶችን ይቀይሳሌ፣



በየዯረጃው የሚገኙ የትምህርት አመራር አካሊትንና መምህራንን አመሇካከትና
ግንዛቤ

የሚያዲብሩ በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ሊይ የሚያጠነጥኑ

አዲዱስ

ሀሳቦች፣ አሰራሮችና መሌካም ተሞክሮዎችን በቀመር ያስተዋውቃሌ፣ ከሀገራችን
ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተጣጥመው እንዯተገበሩ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፣


አዱስ የሚገነቡ ዩኒቨርሲቲዎች ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች አመቺ መሆናቸውን
ያረጋግጣሌ፣



በሌዩ ፌሊጎት/ አካቶ ትምህርት ሊይ

መረጃዎችን

ይሰበስባሌ፣ ይተነትናሌ፣

ያሰራጫሌ፣


ሇሌዩ

ፌሊጎት

/

አካቶ

ትምህርት

የኮሚኒዩኬሽን

ሥራዎች

ተጨማሪ

ሀብት

ያፇሊሌጋሌ፣


የኮሚዩኒኬሽን ሥራን በተመሇከተ በታቀደ ተግባራት አፇፃፀም ሊይ ክትትሌና
ሙያዊ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣

6.2 ክሌሌ ት/ቢሮዎች


ትምህርት ሚኒስቴር በሚያወጣው መስፇርት መሠረት ከክሌሌ ት/ቢሮ እስከ ትምህርት
ቤት ዴረስ

የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ሥራን መተግበር የሚያስችሌ

አዯረጃጀት እንዱኖር ያዯርጋሌ፣


በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ ትግበራ ዙሪያ የሚከናወኑ የኮሚኒዩኬሽን
ተግባራት በዕቅዴ ተካተውና በበጀት ተዯግፇው እንዱከናወኑ ያዯርጋሌ፣



በትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጀውን የኮሚኒዩኬሽን ስትራቴጂና የአተገባበር መመሪያ
ከክሌለ ነባራዊ ሁኔታ ጋር አጣጥሞ ይተገብራሌ፣
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በዞንና በወረዲ ዯረጃ ያሇው

የበሊይ

አመራር የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት

ፕሮግራም ስትራቴጂ ትግበራን በባሇቤትነትና በቁርጠኝነት እንዱመራው

ሇማስቻሌ

የጋራ መዴረኮችን በማዘጋጀት ወጥ የሆነ አመሇካከትና የጋራ ግንዛቤ እንዱኖር
ያዯርጋሌ፣


በኮሚዩኒኬሽን

መሠረታዊ

መርሆዎች፣

በመሌዕክት ማስተሊሇፉያ ዘዳዎች

በአቀራረብ

/

Approaches/

መንገድችና

በፋዳራሌ ዯረጃ በሰሇጠኑ አሰሌጣኞች አማካይነት

ሇዞንና ሇወረዲ የትምህርት አመራሮችና ባሇሙያዎች የአሰሌጣኞች ሥሌጠና ይሰጣሌ፣


በክሌሌ ዯረጃ በሌዩ ፌሊጎት/ አካቶ ትምህርት ዙሪያ የኮሚኒዩኬሽን ሥራን ሇመስራት
በባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ የተጠናከረ ቅንጅትና ትብብር እንዱኖር ያመቻቻሌ፣



የትምህርት ጉባኤዎች ሊይ የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ጉዲይ እንዯ አንዴ
የትኩረት

አጀንዲ

ተይዞ ውይይት እንዱዯረግበትና የጋራ ግንዛቤ እንዱያዝበት

ያዯርጋሌ፣


በመምህራን ትምህርት ተቋማት የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ሥሌጠና በተጠናከረ
መሌኩ እንዱሰጥ ከተቋማቱ ጋር በመመካከር ሥሌቶችን ይቀይሳሌ፣



በትምህርት ሚኒስቴር ዯረጃ በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ
አዲዱስ

የተቀመሩ

ሀሳቦች፣ አሰራሮችና መሌካም ተሞክሮዎችን ሇዞንና ወረዲዎች ያስተዋውቃሌ፣

ከክሌለ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተጣጥመውና
የክሌለን መሌካም ተሞክሮዎችንም

በዕቅዴ ተካተው እንዱተገበሩ ያዯርጋሌ፣
በመሇየትና በቀመር በዞንና በወረዲዎች ያስፊፊሌ፣

ተግባራዊነታቸውን ያረጋግጣሌ፣


አዱስ የሚገነቡ ትምህርት ቤቶች ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች አመቺ መሆናቸውን
ያረጋግጣሌ፣



ሇሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን ሥራዎች ማስፇፀሚያ ተጨማሪ

ሀብት

ያፇሊሌጋሌ፣


የኮሚኒዩኬሽን

ሥራን

በተመሇከተ

በታቀደ

ተግባራት

አፇፃፀም

ሊይ

ሇዞኖችና

ወረዲዎች ክትትሌና ሙያዊ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣


ከወረዲዎች

በሌዩ ፌሊጎት/ አካቶ ትምህርት ሊይ የተሰበሰቡ መረጃዎችን በማጠናቀር

ሇትምህርት ሚኒስቴር ያስተሊሌፊሌ

6.3 ወረዲ ት/ጽ/ቤቶች
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በትምህርት ሚኒስቴር

ስታንዲርዴ መሠረት

በየትምህርት ቤቶቹ

የሌዩ ፌሊጎት /

አካቶ ትምህርት መምህራንን ይመዴባሌ፣


በወረዲው ውስጥ በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ ትግበራ ዙሪያ የሚከናወኑ
የኮሚዩኒኬሽን ተግባራት በዕቅዴ ተካተውና በበጀት ተዯግፇው እንዱከናወኑ ያዯርጋሌ፣



የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን አተገባበር መመሪያን ይተገብራሌ፣
በየትምህርት ቤቱ ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣሌ፣



በክሌሌ

ዯረጃ

ሥሌጠና
አመራሮች፣

በሰሇጠኑ

ቦርዴ

አሰሌጣኞች

አባሊት፣

ሇመምህራን፣

ሇወረዲ



የትምህርት

ሇወሊጆች፣

የአመሇካከትና የግንዛቤ ማስጨበጫ

አማካይነት

ሇወረዲና
አመራርና

ሇታዋቂ

ሇቀበላ

የትምህርትና

ባሇሙያዎች፣

ሇት/ቤት

ሇሀይማኖት

መሪዎች

ግሇሰቦችና

ሥሌጠናዎችን ይሰጣሌ፣

የትምህርት ቤት አመራርና መምህራን የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ስትራቴጂን
በባሇቤትነትና በቁርጠኝነት እንዱመሩትና እንዱተገብሩት

ሇማስቻሌ የአመሇካከትና

የግንዛቤ ማስጨበጫ የውይይት መዴረኮችን ያዘጋጃሌ፣


በወረዲ ዯረጃ በሌዩ ፌሊጎት/ አካቶ ትምህርት ዙሪያ የኮሚኒዩኬሽን ሥራን ሇመስራት
በባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ የተጠናከረ ቅንጅትና ትብብር እንዱኖር ያመቻቻሌ፣



በወረዲ የትምህርት ጉባኤዎች ሊይ የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ጉዲይ እንዯ አንዴ
የትኩረት

አጀንዲ

ተይዞ ውይይት እንዱዯረግበትና የጋራ ግንዛቤ እንዱያዝበት

ያዯርጋሌ፣


በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ በሀገርና በክሌሌ ዯረጃ የተቀመሩ

አዲዱስ

ሀሳቦች፣ አሰራሮችና መሌካም ተሞክሮዎችን በዕቅዴ አካቶ ይተገብራሌ፣ የወረዲውን
መሌካም

ተሞክሮዎችንም

በመሇየትና

በመቀመር

በት/ቤቶች

ያስፊፊሌ፣

ተግባራዊነታቸውን ያረጋግጣሌ፣


ሇሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን ሥራዎች ማስፇፀሚያ ተጨማሪ

ሀብት

ያፇሊሌጋሌ፣


የኮሚዩኒኬሽን ሥራን በተመሇከተ በታቀደ ተግባራት አፇፃፀም ሊይ ክትትሌና ዴጋፌ
ያዯርጋሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣



የትምህርት ቤቱ ማህብረተሰብ በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ አዎንታዊ
አመሇካከትና ግንዛቤ የሚያስጭብጡና ሇአካሌ ጉዲተኛ ህፃናት ዴጋፌ የሚያዯርጉ
ሁሇት የሌዩ ፌሊጎት ትምህርት መምህራን በየትምህርት ቤቱ ይመዴባሌ፣
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ከየትምህርት ቤቶች
በማጠናቀር



አዲዱስ

በሌዩ ፌሊጎት/ አካቶ ትምህርት ሊይ የተሰበሰቡ መረጃዎችን

ሇክሌሌ ት/ ቢሮዎች ያስተሊሌፊሌ፣

የሚገነቡ

ት/ቤቶች

ሇአካሌ

ያረጋግጣሌ፣ነባር ት/ቤቶችም ምቹ

ጉዲተኛ

ተማሪዎች

አመቺ

መሆናቸውን

እንዱሆኑ እስፇሊጊውን መመሪያ ይሰጣሌ፣ተግባራዊ

መሆኑንም ያረጋግጣሌ፣

6.4 ትምህርት ቤቶች


የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን አተገባበር መመሪያን ይተገብራሌ፣



በሌዩ ፌሊጎት/ አካቶ ትምህርት ዙሪያ የኮሚኒዩኬሽን ሥራን ሇመስራት

በትምህርት

ቤትና በባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ የተጠናከረ ቅንጅትና ትብብር እንዱኖር ያመቻቻሌ፣


በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ በሀገር፣
አዲዱስ

በክሌለና በወረዲ ዯረጃ የተቀመሩ

ሀሳቦች፣ አሰራሮችና መሌካም ተሞክሮዎችን በዕቅዴ ውስጥ አካቶ ይተገብራሌ፣



የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን ሥራዎችን አቅድ ይተገብራሌ፣



የተሇያዩ መዴረኮችን /ሇአብነት ኮንፇረንሶች፣ የትምህርት ቀን፣ ፓናሌ ውይይቶች /፣
የትምህርት ቤት ሚኒ ሚዱያን፣ ፖስተሮችን፣ መሪ

ቃልችን፣ ድክዩመንተሪ ፉሌም፣

ወዘተ በመጠቀም በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ
ማህበረሰብና ወሊጆች


የትምህርት ቤቱን

አመሇካከትና ግንዛቤ ያሰፊሌ፣

የአካሌ ጉዲት ክበባት ማቋቋምና የኪነ ጥበብ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት /ግጥም፣ ዴራማ፣
፣ዘፇን፣ ወዘተ/ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማጎሌበት፣



የአካሌ ጉዲት ያሇባቸው ህጻናት ወዯ ትምህርት ቤት ያስገቡ እና አስተምረው ሇሥራ
ያበቁ ወሊጆች በትምህርት ቤት ዯረጃ በሚዘጋጁ የተሇያዩ መዴረኮች ተገኝተው
ሌምዲቸውን ሇህብረተሰቡ

እንዱያካፌለ ያዯርጋሌ፣የማበረታቻ ሽሌማትና እውቅና

የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፣


ወሊጆች፣ የአካባቢ ህብረተሰብና ላልች ባሇዴርሻዎችን በማስተባበር የአካሌ ጉዲት
ሊሇባቸው ተማሪዎች ምቹ የትምህርት ቤት አካባቢን ይፇጥራሌ፣



ት/ቤቶች ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች አመቺ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፣



የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት መረጃዎችን አጠናቅሮ ይይዛሌ፣
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የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት መረጃዎችንንና የዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርቶችን ሇወረዲ
ትምህርት ጽ/ቤት ያስተሊሌፊሌ፣

6.5 መዯበኛና የሌዩ ፌሊጎት ትምህርት መምህራን


ሌዩ ፌሊጎት ያሊቸውን ህፃናት በፌሊጎታቸው ዒይነት መሇየትና መረጃ መያዝ



የትምህርት ችግሮችን መንስኤዎች መሇየትና መፌትሄዎችን መተሇም፣



ዴጋፌ የሚሹ ተማሪዎች ወሊጆችን ሇህፃናቱ በሚዯረገው ዴጋፌ ዙሪያ ማወያየት፣



ከትምህርት ቤቱ አመራር

ጋር በመሆን ትምህርት ቤቱ ሇህፃናቱ ምቹ የሚሆንበትን

ሁኔታ ማመቻቸት፤


የአካሌ ጉዲት ክበብን ማስተባበር፤



ሌዩ ፌሊጎት ያሊቸው ህፃናት በመምህራንና በላልች የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ
ሉዯረግሊቸው የሚገቡ ዴጋፍችን መሇየት፤



በሌዩ ፌሊጎት/ አካቶ ትምህርት ዙሪያ በትምህርት ቤትና በባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ
የተጠናከረ ቅንጅትና ትብብር እንዱፇጠር ከት/ቤቱ አመራር ጋር በመሆን መስራት፤



በትምህርት ቤቱ ውስጥ ሉከናወኑ የሚገባቸው የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት
የኮሚኒዩኬሽን

ሥራዎች

ዕቅዴ

ዝግጅት

ሊይ

ይሳተፊለ፣

ዴርሻቸውን

ወስዯው

ይተገብራለ፣


የትምህርት ቤት ሚኒ ሚዱያን፣ ፖስተሮችን፣ መሪ
ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ
ማህበረሰብና ወሊጆች



ቃልችን፣ ወዘተ በመጠቀም በሌዩ

ከት/ቤቱ አመራር ጋር በመሆን የትምህርት ቤቱን

አመሇካከትና ግንዛቤ ያሰፊለ፣

በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ዙሪያ በሀገር ዏቀፌ፣
ተቀምረው

የወረደ

አዲዱስ

ሀሳቦች፣

በክሌለና በወረዲ ዯረጃ
አሰራሮችና

መሌካም

ተሞክሮዎችን

ይተገብራለ፣


የትምህርት ይዘቱ፣ አቀራረቡና ምዘና ሁለንም ተማሪዎች ያማከሇ ይሆን ዘንዴ
የበኩሊቸውን ይወጣለ፣

6.6 ወሊጆች
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የሌዩ

ፌሊጎት

/

አካቶ

ትምህርት

የአመሇካከትና

የግንዛቤ

ማዲበሪያ

ሥራዎች

አስመሌክቶ ት/ቤቱ በሚጠራው ስብሰባዎችና የውይይት መዴረኮች ሊይ ይሳታፊለ፣


የአካሌ ጉዲት ያሇባቸውንና የትምህርት እዴሌ ያሊገኙ ህፃናትን ት/ ቤት አስመዝግበው
ያስተምራለ፣ ላልቹም ወሊጆች እንዱያስመዘግቡ ያበረታታለ፣



ከትምህርት ቤት ጋር የጠበቀ ግንኙነት በመፌጠር የሌጆቹን የትምህርት ሁኔታ
ይከታተሊለ፣ ይዯግፊለ፣



ስሇ ሌጆቻቸው ባሕሪ ሇትምህርት ቤቱና ሇመምህራኑ መረጃ ይሰጣለ፣



ሌዩ ዴጋፌ የሚፇሌጉ ተማሪዎችን አስመሌክቶ በትምሀርት ቤት በተሇይም በመምህራን
የሚሰጡአቸውን ምክሮች ተግባራዊ ያዯርጋለ፣



ከትምህርት ቤት ጋር ያቅዲለ፣ በአተገባበሩም ሊይ የበኩሊቸውን አስተዋጽኦ ያዯርጋለ፣



የአካሌ

ጉዲት

ያሇባቸው

ሌምዲቸውን ሇህብረተሰቡ


6.7


ሌጆቻቸውን

አስተምረው

ሇቁም

ነገር

ያበቁ

ወሊጆች

ያካፌሊለ፣

የአካሌ ገዲት ያሇባቸው ህፃናት ወሊጆች ማህበር ያቋቁማለ፣

የአካሌ ጉዲተኞች ማህበራት
የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚዩኒኬሽን ሥራዎችን ዕቅዴ ከላልች ባሇዴርሻ
አካሊት ጋር በመሆን ይተቻለ፣ አፇፃፀማቸውን ይከታተሊለ፣ ይገመግማለ፣ ክፌተቶችን
በመሇየት ግብረመሌስ ይሰጣለ፣



ሀገሪቱ በፇረመቻቸው ዒሇም አቀፌ ስምምነቶችና አዋጆች ሊይ የግንዛቤ ማስጨበጫ
ሥራ ይሰራለ፣ ተግባራዊነታቸውን ይከታተሊለ፣



ተገቢ የሆኑ የኮሚኒዩኬሽን አቀራረቦችና ዘዳዎችን በመጠቀም በአካሌ ጉዲተኝነት ሊይ
የህብረተሰብ ግንዛቤ ያጎሇብታለ፣



የፖሉሲ ማሻሻያ ሀሳቦችን ያመነጫለ፣



የውሳኔ ሰጪ አካሊትን ያግባባለ፣



ሇአካሌ ጉዲተኛ ህፃናትና ወጣቶች የትምህርት፣ የሥሌጠናና የሥራ ሥምሪት ሁኔታ
ይሟገታሌ፣

6.8

ዒሇም አቀፌና ሀገር በቀሌ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች
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በየዯረጃው

ሇሚሰሩ

የአመሇካከትና

የግንዛቤ

ማጎሌበቻ

ሥራዎች

የፊይናንስ፣

የማቴሪያሌና የቴክኒክ ዴጋፌ ያዯርጋለ፣


በኮሚዩኒኬሽን ሥራዎች አተገባበር ዙሪያ በየዯረጃው ካለ የትምህርት ዘርፌ አካሊት
/ትምህርት

ሚኒስቴር፣

ክሌሌ

ትምህርት

ቢሮ፣

ወረዲ

ትምህርት

ጽህፇት

ቤትና

ትምህርት ቤት ጋር በመተባበር ሥሌጠናዎችን ያስተባብራለ፣ ይሰጣለ፣

7.ክትትሌና ግምገማ

7.1 የክትትሌና ግምገማ መሣሪያዎች:
የኮሚዩኒኬሽን ሥራዎች ዕቅዴ አተገባበርን ሇመከታተሌና ሇመገምገም
የተሇያዩ የክትትሌና ግምገማ

በተሇያዩ ዯረጃዎች

መሣሪያዎችን መጠቀም ይቻሊሌ። ሱፐርቪዥን፣ የክትትሌ

ሪፖርቶች፣ የዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርቶች፣ የግምገማ መዴረኮች፣ ኤላክትሮኒክስ ሚዱያ፣
ዏመታዊ የስታቲስቲክስ መጽሄት ዋና ዋናዎቹ ናቸው

7.2 የክትትሌና ግምገማ አተገባበር
የኮሚዩኒኬሽን ሥራዎች ዕቅዴ አተገባበር ውጤታማነትን ሇማረጋገጥ በየዯረጃው ባለ
የትምህርት መዋቅራት፣ እንዱሁም በትምህርት መዋቅርና በላልች ባሇዴርሻዎች መካከሌ
የተጠናከረና

ቀጣይነት

ያሇው

የግንኙነት

ሥርዒት

መኖር

አሇበት።

ይህም

ማሇት

እያንዲንደ ባሇዴርሻ ግዳታውንና ኃሊፉነቱን ሇይቶና ተረዴቶ መወጣት ይኖርበታሌ።
ከዚህ

አንፃር

ባሇዴርሻዎች

የኮሚዩኒኬሽን

የሥራዎች

የክትትሌና

ግምገማ

ሥራ

በሚከተሇው መሌክ ያከናውናለ።

በት/ሚኒስቴር ዯረጃ


ወጥነት ያሇው

የክትትሌ የመረጃ መሰብሰቢያ ቅፆች/check lists/

ያዘጋጃሌ፣

ያስተዋውቃሌ፣ ክሌልች እንዱጠቀሙበት ያዯርጋሌ፣


የሪፖርት ማቅረቢያ ፍርማቶችን አዘጋጅቶ ክሌልች እንዱጠቀሙበት ያዯርጋሌ፣
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በየወቅቱ ከክሌልች የሚዯርሱትን ሪፖርቶች

ይገመግማሌ፣

ወቅታዊ ግብረ መሌስ

ይሰጣሌ፣


በዒመት ሁሇት ጊዜ የክሌሌ ትምህርት አመራርና ባሇሙያዎች፣ የአካሌ ጉዲተኞች
ብሔራዊ ማህበራት፣ መያድችና የት/ሚኒስቴር አመራርና ባሇሙያ የሚሳተፈበት የሌዩ
ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት ኮሚኒዩኬሽን ዕቅድች አፇፃፀም ሂዯት የሚገመገምበት
መዴረክ በማዕከሌ ያዘጋጃሌ፣ ግብረመሌስ ሇባሇዴርሻዎች ይሰጣሌ፣



በየክሌለ

በዒመት

አንዴ

ጊዜ

በመገኘት

ዴጋፊዊ

ሱፐርቪዥን

(Supportive

Supervision) ያዯርጋሌ፣


በሀገር አቀፌ የትምህርት ጉባኤ ሊይ የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን
ሥራዎች አፇፃፀም እንዱገመገም ያዯርጋሌ፣ በጉባኤው በተዯረሰባቸው ስምምነቶችና
በተያዙ አቅጣጫዎች መሠረት ዕቅድች ተከሌሰው ወዯ ሥራ የሚተረጎሙበትን ሁኔታ
ያመቻቻሌ፣



የትምህርት ሚኒስቴር ዒመታዊ የትምህርት ስታቲስቲክስ መጽሔት በሌዩ ፌሊጎት
/አካቶ ትምህርት ሊይ ተገቢ መረጃዎችን አካቶ እንዱዘጋጅ ያዯርጋሌ፣ ሇባሇ ዴርሻ
አካሊትም ያሰራጫሌ፣

በክሌሌ ት/ቢሮ ዯረጃ


ትምህርት ሚኒስቴር አዘጋጅቶ በሚሌከው የክትትሌ የመረጃ መሰብሰቢያ ቅፆች/check
lists/ ተጠቅሞ መረጃዎችን ያሰበስባሌ፣ ያስተሊሌፊሌ፣



ትምህርት ሚኒስቴር በአዘጋጀው የሪፖርት ፍርም በመጠቀም

በየሩብ ዒመቱ በሌዩ

ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒኬሽን ሥራዎች ዕቅዴ አፇፃፀም ሊይ

ሇትምህርት

ሚኒስቴር ሪፖርት ያቀርባሌ፣


በየወቅቱ ከወረዲዎች የሚዯርሱት ሪፖርቶችን

ይገመግማሌ፣

ወቅታዊ ግብረ መሌስ

ይሰጣሌ፣


በዒመት ሁሇት ጊዜ የወረዲ ትምህርት አመራርና ባሇሙያዎች፣ እንዱሁም በክሌለ
የሚገኙ መያድች የሚሳተፈበት የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን
ሥራዎች ዕቅዴ

አፇፃፀም ሂዯት መገምገሚያ መዴረክ በክሌሌ ዯረጃ ያዘጋጃሌ፣

ግብረመሌስ ሇባሇዴርሻዎች ይሰጣሌ፣
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በዒመት

ሁሇት ጊዜ ትምህርት ሚኒስቴር በሚያዘጋጀው

የሌዩ

ፌሊጎት / አካቶ

ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን ዕቅድች አፇፃፀም ሂዯት መገምገሚያ መዴረክ ሊይ ይሳተፊሌ፣
የአፇፃፀም ሪፖርት ያቀርባሌ፣


በየወረዲ

በዒመት

ሁሇት

ጊዜ

በመገኘት

ዴጋፊዊ

ሱፐርቪዥን

(Supportive

Supervision) ያዯርጋሌ፣


በክሌሌ ዯረጃ በሚዘጋጁ የትምህርት ጉባኤዎች

ሊይ የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት

የኮሚኒዩኬሽን ሥራዎች አፇፃፀም እንዱገመገም ያዯርጋሌ፣ በጉባኤው በተዯረሰባቸው
ስምምነቶችና

በተያዙ

አቅጣጫዎች

መሠረት

ዕቅድች

ተከሌሰው

ወዯ

ሥራ

የሚተረጎሙበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፣


የክሌለ ዒመታዊ የትምህርት ስታቲስቲክስ መጽሔት በሌዩ ፌሊጎት /አካቶ ትምህርት
ሊይ ተገቢ መረጃዎችን አካቶ እንዱዘጋጅ ያዯርጋሌ፣ ሇባሇ ዴርሻ አካሊትም ያሰራጫሌ፣

በወረዲ ት/ጽ/ቤት ዯረጃ


ትምህርት ሚኒስቴር አዘጋጅቶ በሚሌከው በክሌለ ት/ቢሮ ተረጋግጦ በሚተሊሇፌሇት
የክትትሌ የመረጃ መሰብሰቢያ ቅፆች/check lists/ ተጠቅሞ መረጃዎችን የሰበስባሌ፣
ያስተሊሌፊሌ፣



ትምህርት ሚኒስቴር በአዘጋጀውና በክሌለ ት/ቢሮ ተረጋግጦ በሚተሊሇፌሇት
ፍርም በመጠቀም

በየሩብ ዒመቱ በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒኬሽን

ሥራዎች ዕቅዴ አፇፃፀም ሊይ


የሪፖርት

በየወቅቱ ከት/ቤቶች የሚዯርሱትን

ሇት/ቢሮ ሪፖርት ያቀርባሌ፣
ሪፖርቶች

ይገመግማሌ፣

ወቅታዊ ግብረ መሌስ

ይሰጣሌ፣


በዒመት ሁሇት ጊዜ የትምህርት ቤት አመራርና የሌዩ ፌሊጎት መምህራን፣ እንዱሁም
በወረዲ የሚገኙ መያድችና አግባብነት ያሊቸው ላልች ባሇዴርሻዎች የሚሳተፈበት
የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን ሥራዎች ዕቅዴ

አፇፃፀም ሂዯት

መገምገሚያ መዴረክ በወረዲ ዯረጃ ያዘጋጃሌ፣ ግብረመሌስ ሇባሇዴርሻዎች ይሰጣሌ፣


በዒመት ሁሇት ጊዜ የክሌለ ት/ቢሮ በሚያዘጋጀው የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት
የኮሚኒዩኬሽን ዕቅድች አፇፃፀም ሂዯት መገምገሚያ መዴረክ ሊይ ይሳተፊሌ፣ የአፇፃፀም
ሪፖርት ያቀርባሌ፣
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በየትምህርት ቤቱ

በዒመት አራት ጊዜ በመገኘት ዴጋፊዊ ሱፐርቪዥን (Supportive

Supervision) ያዯርጋሌ፣


በወረዲ ዯረጃ በሚዘጋጁ የትምህርት ጉባኤዎች

ሊይ የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት

የኮሚኒዩኬሽን ሥራዎች አፇፃፀም እንዱገመገም ያዯርጋሌ፣ በጉባኤው በተዯረሰባቸው
ስምምነቶችና

በተያዙ

አቅጣጫዎች

መሠረት

ዕቅድች

ተከሌሰው

ወዯ

ሥራ

የሚተረጎሙበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፣

በት/ቤት ዯረጃ


በትምህርት

ሚኒስቴር

ተዘጋጅቶ

በሚሌከውና

በወረዲ

ት/ጽ/ቤት

ተረጋግጦ

በሚተሊሇፌሇት የክትትሌ የመረጃ መሰብሰቢያ ቅፆች/check lists/ ተጠቅሞ መረጃዎችን
ያሰባስባሌ፣ ያዯራጃሌ፣ሇወረዲው ት/ጽ/ቤት ያስተሊሌፊሌ፣


ትምህርት

ሚኒስቴር

በአዘጋጀውና

የሪፖርት ፍርም በመጠቀም

በወረዲ

በዒመት ሁሇት ጊዜ



በሚተሊሇፌሇት

ሇወረዲ ት/ጽ/ቤት ሪፖርት ያቀርባሌ፣

የወረዲው ት/ጽ/ቤት በሚያዘጋጀው የሌዩ ፌሊጎት / አካቶ

ትምህርት የኮሚኒዩኬሽን ሥራዎች ዕቅዴ
ይሳተፊሌ፣

ተረጋግጦ

በየሩብ ዒመቱ በሌዩ ፌሊጎት / አካቶ ትምህርት

የኮሚኒኬሽን ሥራዎች ዕቅዴ አፇፃፀም ሊይ


ት/ጽ/ቤት

አፇፃፀም ሂዯት መገምገሚያ መዴረክ ሊይ

የአፇፃፀም ሪፖርት ያቀርባሌ፣

በወረዲ ዯረጃ በሚዘጋጀው የትምህርት ጉባኤዎች በተዯረሰባቸው ስምምነቶችና በተያዙ
አቅጣጫዎች

መሠረት

የት/ቤቱን

የኮሚኒዩኬሽን

ሥራዎች

ዕቅዴ

በመከሇስ

ይተገብራሌ፣


በትምህርት

ቤቱ

ማህበረሰብ፣

በወሊጆች፣

በአካባቢው

ህብረተሰብና

ላልች

ጉዲዩ

በሚሇከታቸው ባሇዴርሻዎች በዒመት ሁሇት ጊዜ የትምህርት ቤቱን የኮሚኒዩኬሽን
ሥራዎች ዕቅዴ

አፇፃፀም ያስገመግማሌ፣ ባጋጠሙ የአፇፃፀም ችግሮች ሊይ የጋራ

መፌትሄ ያፇሊሌጋሌ፣
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