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የትምህርት ጥራት ሇዕቅደ ስኬት 

  
 አይናዱስ ከሰበታ 

ቅድመ እና ድህረ 1983 ዓ.ም በኢትዮጵያ የነበረውንና ያሇውን አጠቃሊይ የትምህርት 

ሁኔታ ሇህብረተሰባችን ሇማስረዲት መሞከር ሇቀባሪው ማርዲት ወይም የአዋጁን በጆሮ 

ነው የሚሆነው ፡፡ ቅድመ እና ድህረ 83 በሀገራችን የነበረውና ያሇው የትምህርት ሁኔታ 

በእጅጉ የተሇያየ ነው፡፡ ከ83 ዓ.ም ወዱህ ዘርፉ ወዯ ከፍተኛ ዯረጃ የተሸጋገረበትና 

እመርታ ያሳየበት ፣ ሃገራችን ተጨባጭ ሇውጥ ያስመዘገበችበት መሆኑ አላ የማይባሌ 

ሃቅ ነው፡፡ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሌማት ፕሮግራም/UNDP/ እና ላልች 

በርካታ ዓሇም አቀፍ ተቋማት  በተሇያዩ ጊዜያት ባቀረቧቸው ጥናታዊ ዘገባዎች 

ኢትዮጵያ በትምህርቱ ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ ሊይ ያሇች ሀገር መሆኗን 

ምስክርነታቸውን በመስጠት አረጋግጠዋሌ፡፡ ተጨባጭ ሁኔታው የሚያሳየውም ይህንኑ 

ሃቅ ነው፡፡ 

 

በመሆኑም ይህ ስኬት ተጠናክሮ ይቀጥሌ ዘንድ በአሁኑ ሰዓት በመንግሥት ከተነዯፈው  

የቀጣዮቹ አምስት ዓመታት የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ጋር የሚጣጣሙ  

የሇውጥ ዕርምጃዎች መወሰድ ተጀምሯሌ ፡፡ ከነዚህም እርምጃዎች መካከሌ አንደ  

በትምህርት ዘርፍ የሚታየውን እንቅስቃሴ ማጠናከርና ሇትምህርት ጥራትም በሰው ኃይሌ 

ሌማቱ በኩሌ የግለ ዘርፍ የበኩለን ገንቢ  አስተዋፅኦ  እንዱያዯርግ ማስቻሌ ነው፡፡ 

 

በዚህም መሠረት በመንግስትም ሆነ በግሌ የትምህርት ተቋማት ያሇውን የትምህርት 

አሰጣጥ  ሂዯት በመፈተሽ መንግስት የተሇያዩ የማስተካከያ ርምጃዎችን ወስዷሌ፤ 

በመውሰድም ሊይ ይገኛሌ፡፡  በቅርቡ የርቀት ትምህርት ፕሮግራምን በተመሇከተ 

በመንግስትና በግሌ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አካባቢ ያለትን አንዲንድ ችግሮች  

ሇመቅረፍ እየተወሰዯ ያሇው  የማሻሻያ ርምጃ ተጠቃሽ ነው፡፡ 

 

ሇዚህ የማሻሻያ ርምጃ መወሰድ በዋናነት ምክንያት የሆነው የትምህርት ጥራት ከጊዜ ወዯ 

ጊዜ ከመሻሻሌ ይሌቅ ክፍተት እያመጣ የመሔደ ጉዲይ ነው፡፡ የትምህርት ጥራት ጉዲይ 
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አንገብጋቢ ከመሆኑ የተነሳ በህብረተሰቡ ዘንድ በሰፊው ሲያወያይና ሲያነጋግር 

ቆይቷሌ፡፡ እነዚህ ችግሮች በመንግስት በኩሌም ትኩረት ተሰጥቷቸው ችግሮቹን 

ሇመሇየት   የተሇያዩ ጥናቶች የተዯረጉና የጉዲዩን አሳሳቢነትም በመገንዘብ የመፍትሄ 

እርምጃ ወዯማፈሊሇጉ የተገባ ይመስሇኛሌ።  

 

ትሊንት በትምህርት ጥራት ችግር የአዯባባይ ሚስጥር ሆኖ ሳሇ ዛሬ መንግስት የመፍትሔ 

እርምጃ መውሰድ ሲጀምር አንዲንድ ጥቅማቸው የተነካና ማንኛውንም የመንግስት 

እንቅስቃሴ  ሆን ብሇውም ይሆን ሳይገባቸው በመጥፎ የሚመሇከቱ ግሇሰቦች  እርምጃውን 

ሲቃወሙ ይታያለ፡፡ 

 

በሀገራችን ከመቼውም ጊዜ በተሻሇ ሁኔታ የትምህርት ሽፋን መሻሻለና ዜጎች የመማር 

እድሌ ማግኘታቸው አላ የማይባሌ ሀቅ ነው፡፡ በትምህርቱ ዘርፍ ሇህብረተሰቡ የተሇያዩ 

ፕሮግራሞች /መዯበኛ፣ የማታና የርቀት/ መዘርጋታቸውና የትምህርትን ተዯራሽነት  

ሇማረጋገጥ የተዯረጉ  ጥረቶች  ሉመሰገኑ  የሚገባቸው አበረታች ተግባራት ናቸው ፡፡ 

ይሁንና ከፍተኛ የትምህርት ተቋሞቻችን ተገቢውን ክህልት የጨበጠና ያሇውን ክፍተት 

ሉሞሊ የሚችሌ ዜጋ ማፍራት ካሌቻለ ከጥቅማቸው ይሌቅ ጥፋታቸው በቀሊለ የሚገመት 

አይዯሇም፡፡   

 

የትምህርት ጥራት ችግር  ከታየባቸው የትምህርት ፕሮግራሞች መካከሌ በተሇይ 

በአንዲንድ የትምህርት ዘርፎች  የርቀት ትምህርት ፕሮግራም ቀዲሚው ነው፡፡ እስካሁን 

በተዯረጉ ጥናቶች እንዯታየውም ፕሮግራሙ በርካታ ችግሮች ያለበትና የርቀት 

ትምህርት አሰጣጥ መርህን ያሌተከተሇ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ይህም በህብረተሰቡ ዘንድ 

የፈጠረው ቅሬታ፣ ፕሮግራሙን በሚከታተለ ተማሪዎች ሊይ ያሳዯረው በራስ 

ያሇመተማመንና የብቃት ማነስ ችግር ፣ በሥራው ሊይ የፈጠረው ጫና እንዱሁም 

አሊስፈሊጊ የሥራ አጥ ቁጥርን በመጨመር ያስከተሇው  መጨናነቅ ወዘተ ተዲምረው 

የፕሮግራሙን ውጤታማነት ጥያቄ ውስጥ ከትተውት ቆይተዋሌ፡፡  

 

ተፈሊጊውን ክህልትና ችልታ ያሌጨበጡ ተመራቂዎችን ማፍራት በሃገር ኤኮኖሚ ሊይ 

የሚፈጥረው ጫና በቀሊለ የሚታይ አይዯሇም። ምክንያቱም እነዚህ ተመራቂዎች 

ከተማሩበት ተቋም በቂ ክህልትና ችልታ ይዘው ካሌወጡ ስራ መፍጠር ስሇማይችለ 
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የመንግስት ሥራ ጥገኝነት ሰሇባ ሇመሆን ይዲረጋለ፡፡ በተጨባጭ እያየን ያሇነውም 

ይህንን እውነታ ነው፡፡  

 

 

 

ሇትምህርት ጥራት መጓዯሌ ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም ዘርፉን ከእድገት አቅጣጫ ወዯ 

ኋሊ ከጎተቱትና ጥራቱንና ብቃቱን ከተፈታተኑት መካከሌ የሚከተለት በግንባር 

ቀዯምትነት የሚጠቀሱት በዘርፉ የሰሇጠኑና  በቂ መምህራን አሇመኖር ፣ ጥራት ያሇው 

የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች እጥረት፣ የክትትሌ፣ ቁጥጥርና የግምገማ ሥርዓት በበቂ 

ሁኔታ አሇመዘርጋት፣ የምዘናው ሂዯት ብቃትን ያሊገናዘበና ገንዘብን ማዕከሌ ያዯረገ 

መሆን ወዘተ ናቸው።  

 

ከዚህ ጋር በተያየዘም ፕሮግራሙን የሚከታተለት ተማሪዎች ያሇባቸው ተግባር ሁሇት  

ብቻ እንዯሆነ የርቀት ትምህርት ዛሬ ‘’ሇምን ተከሇከሇ?’’ በሚለት አካሊት ጭምርም 

በተዯጋጋሚ ሲነገር የቆዬ አንድ ቀሌድ መሰሌ ቁምነገር ትዝ ይሇኛሌ፡፡ይኸውም   

‘’መመዝገብና የምረቃው ዕሇት መገኘት’’ የሚሇው  ሽሙጥ ነው፡፡ ይህን መሰሌ ሃሳብና 

ተግባር  ዯግሞ ሇህብረተሰቡና ሇሀገር  ጥቅም ሲባሌ መቀጠሌ የሇበትም፡፡   

 

የትምህርትን ጥራት ሇማስጠበቅ አሁን  መንግሥት የወሰዯው ርምጃ ዘገየ ካሌተባሇ 

በስተቀር በአዎንታዊነት ሉታይ የሚገባው ነው ፡፡  ምክንያቱም በየዘርፉ ሀገሪቱ 

ከሚያስፈሌጋት የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ ፍሊጎት አንፃር የሚፈሇገው ምሩቅ ሇሌማትና 

ሇዕድገት ጥያቄ ምሊሽ የሚሰጥ  እንጂ ‘’ሰሌጥኗሌ‘’ የሚሌ ብቃትንና ክህልትን 

የማያረጋግጥ የምስክር  ወረቀት ብቻ የያዘና ሳይማር የተመረቀ የህብረተሰብ ክፍሌ 

አይዯሇምና ነው፡፡ 

 

በአጠቃሊይ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ሇትምህርት መስፋፋት እያበረከቱት ያሇው ገንቢ 

አስተዋጽኦ ቀሊሌ ግምት የሚሰጠው አይዯሇም፡፡  ሆኖም የትምህርት አሰጣጡ በተሇያየ 

መሌክና በተሇያየ ዯረጃ የራሱ ችግሮችና ድክመቶች እንዲለበት ሰፊ ግንዛቤ እየተያዘበት 

መጥቷሌ፡፡ እስካሁን በነበረው ሁኔታም በሚመሇከታቸው አካሊት ችግሩን ሇመፍታት በቂ 

ጥረት ተዯርጓሌ ሇማሇት አያስዯፍርም፡፡ በቅርቡ የትምህርትን ጥራት ሇማስጠበቅ 

በመንግስት በኩሌ እየተወሰዯ ያሇው ርምጃ ግን ተገቢነቱ አጠያያቂ አይሆንም፡፡ ጥቂት 
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ትርፍ ሇማጋበስ የሚፈሌጉ ሇሃገርና ሇወገን የማይጨነቁ ግሇሰቦች ካሌሆኑ በስተቀር 

በዘርፉ የተሰማሩ ባሇሀብቶችና ባሇሙያዎች ጭምር የመንግስትን እርምጃ በአዎንታዊ 

መሌኩ ተመሌክተውታሌ፡፡  

 

 

በተነዯፈው የአምስት ዓመት የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሠረትም በቀጣይ  

ተከታታይ እርምጃዎችን በመውሰድ የትምህርት ጥራትን ወዯሚፈሇገው ዯረጃ ሇማድረስ 

መሠራት ይኖርበታሌ ብዬ እጠብቃሇሁ ፡፡ ከዚህ ጎን ሇጎንም የትምህርትና የስሌጠና 

ፖሉሲው ከሀገሪቱ ወቅታዊ የተማረ የሰው ሃይሌና የገበያ ፍሊጎት ጋር የሚጣጣም 

እንዱሆን ሇማድረግ መንግስት በስፋት መንቀሳቀስ ይኖርበታሌ፡፡ ይህም ተጠናክሮ 

መቀጠሌ ያሇበትና ይበሌ የሚያሰኝ በጎ ጅምር ነው እሊሇሁ፡፡ 

 

የትምህርት ጥራት መጓዯሌን አስመሌክቶ ህብረተሰቡ ምክንያታዊ የሆነ ተገቢ ትችት 

እንዯሚሰነዝር ሁለ  ችግሩን ሇመቅረፍም በዘርፉ የተነዯፈውን እቅድ ዯግፎ 

ሇተግባራዊነቱ በቁርጠኝነት መሰሇፍ ይኖርበታሌ፡፡ የትምህርትን ጥራት ማስጠበቅ 

የቀጣዩ አምስት አመት የእድገትና የትራንስፎርሜሽኑ እቅድ አንደ ማዕቀፍ መሆኑ 

ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገድ ሁለም ባሇድርሻ አካሊት ከመንግሥት ጎን 

በመሰሇፍና ይስተዋሌ የነበረውን ችግር ዯረጃ በዯረጀ በመቅረፍ ትምህርት የእድገት 

ዋነኛ መሠረት መሆኑን በተግባር ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ይህን ማሳካትም 

የሁሊችንም የዜግነት ድርሻ ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ 


