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መሰረት ህዳሰና ፅንዓትናን ሓድነትናን እዩ! 



መእተዊ

• ልምዓት ሓይሊ ሰብ መሰረት ኩሎም ልምዓታትን ዕብየትን

እዩ፡፡

• ልምዓት ሓይሊ ሰብ ዝረጋገፅ ድማ ብትምህርቲ እዩ፡፡

• እዚ ንምትግባር ኩሎም ዜጋታት ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ

ምግባር ሃገራት ዝስማማዓሉ ጉዳይ እዩ፡፡

• ዓለም-ለኻዊ ድንጋገታት ከምዘቐመጥዎ'ውን ዜጋታታ ዕድል

ትምህርቲ ክረኽቡ ሰብዓዊ መሰሎም ከምዝኾነ እዩ ፡፡
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ዝቐፀለ…

• ዝህልወና ኣቀራርባ

1. ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ትምህርቲ ኣብ ሃገርና/ ክልልና

2. ዝርገሐ ኣብያተ ትምህርቲ ( Access) 

3. ተሳትፎ ትምህርቲ

4. ፍታሓውነትን ሰለጤንን ትምህርቲ

5. ኣፈፃፅማ ኢትዮጵያ ዝተሰማመዐትሎም ዓለም ለኻዊ ሸቶታት
ትምህርቲ

6. ፅሬትን ኣግበባነትን ትምህርቲ ትግራይ

7. ግደ ዲያስፖራ ኣብ ዕብየት ትምህርቲ ትግራይ

8. ሐዚ ዘለዉ ብድሆታትን መፍትሒ ኣንፈታትን



1.ታሪካዊ ኣመፃፅኣ ትምህርቲ ክልልና
1.1 ኣጀማምራ ዘበናዊ ትምህርቲ ኣብ ትግራይ

• ዘበናዊ ትምህርቲ ሃገርና ብዳግማዊ ሃፀይ ምኒሊክ ብ1890 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ
ኣበባ ከምዝተጀመረ ፀሓፍቲ ታሪክ እቶም ስርዓታት ዘጊበምዎ ይርከቡ ፡፡

• ኣብ ትግራይ ግና ቅድሚ እዚ እዋን ከምዝተጀመረ መረዳእታታት ታሪክ
ይሕብሩ እዮም ፡፡

• ብ1837ዓ.ም ኣብ ዓዲግራት ጎልዓ ኣብ ፅንሰታ ለማርያም ብናይ ላዛሪስት
ካህናት ካቶሊክ ዘበናዊ ትምህርቲ ከምዝተጀመረ እዩ ዝፍለጥ፡፡

• ብ1841 ዓ.ም ኣብ ዓሊቴና ብናይ ካቶሊክ ሃይማኖት ልኡኻት ካብ
ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ንዝመፁ ተምሃሮ ይምህሩ ከምዝነበሩ'ውን
መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ፡፡

• ብ1853ዓ.ም ኣብ ዓድዋ ገብሩ መርሻን ወርቁ መርሻን ዝተብሃሉ ኣሕዋት
ቤት ትምህርቲ ከፊቶም ይምህሩ ከምዝነበሩ ማህደራት ታሪክ ይሕብሩ፡፡

• ስለዙይ ኣብ ትግራይ ዘበናዊ ትምህርቲ ቅድም ኢሉ ከምዝተጀመረ ክፍለጥ
ይግባእ፡፡
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1.2 ትምህርቲ አብ እዋን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ
• ዘውዳዊ መስፍናዊ ስርዓት ሃፀይ ሃ/ስላሴ ይኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ

ትምህርቲ ንመንግስታዊ ቢሮክራሲ ዝኸውን ሓይሊ ሰብ ምፍራይ

ኮይኑ ንቤተሰብ ገዛእቲ ደርብን ከተማታትን ማእኸል ዝገበረ

ብምንባሩ ፍትሓውነት ዘይነበሮን እዩ ነይሩ ፡፡

• ብፍላይ ኣብ ትግራይ "ትግራዋይ እንተተማሂሩ ኣይግዛእን፤

ኣይካኣልን" ካብ ዝብል ፍርሕን ስግኣትን ምግፋሕ ትምህርቲ

ተዓጊቱ ነይሩ፡፡

• ኣብ ሓደ እዋን ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ምውሓደን

30 ዝኣኽላ ድማ ክዕፀዋ ዝተገበራሉ ኩነታት ነይሩ፡፡
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ዝቐፀለ…

• እተን ዝተዓፅዋ ኣብያተ ትምህርቲ ክኽፈታሉ ህዝብና ብወከልቱ

ኣቢሉ ዘቕረቦ ጥርዓን " ናይ ትግራይ ህዝቢ እኹል ግብሪ

ኣይኸፍልን" ዝብል ምኽንያት ዝተውሃበሉን ፍትሒ ስኢኑን ተጓንዩን

ንድንቁርና ክሳጣሕ ተገይሩ እዩ፡፡

• እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዝነበሮም ፅልኣት ዝብገስ

ሓደ እዋን ኣብተን ዝነበራ ውሑዳት ኣብያተ ትምህርቲ ይመሃር

ዝነበረ ትግራዋይ ብሄራዊ ፈተና ምስ ሃገሩ ማዕረ ተፈቲኑ

እንተብቅዕ፤ መሕለፊ ነጥቢ ንተጋሩ ጥራሕ ክልዕል ዝተገበረሉ

ኩነታት ነይሩስ ፡፡
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1.3 ትምህርቲ ኣብ እዋን ደርግ

• ህዝብታት ኢትዮጵያ ሕቶታት ልምዓት፣ ማዕርነትን ዲሞክራሲን

ብምልዓል ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ንስርዓት ሃይለስላሴ ተቓሊሶም

ክወድቕ ክኢሉ እዩ፡፡

• ይኹንእምበር እቲ ህዝባዊ ቃልሲ ብቑዕ ኣመራርሓ ስለዘይነበሮ

ስልጣን ብወትሃደራት ሃይለስላሴ ብሓይሊ ተመንዚዑ እዩ፡፡

• ወትሃደራዊ ስርዓት ደርግ ስልጣን ብሒቱ ብምሓዝ ይትረፍዶ

ሕቶታት ልምዓትን ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰል ህዝብታት

ከኽብር ዝበኣሰ ግፍዕታት ኣውሪዱ እዩ፡፡

• ካብዚ ዝብገስውን ካልእ ኣማራፂ ዘይነበሮ ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ

ውድቡ እንዳተመርሐ ዕጥቃዊ ቃልሲ ወሊዑ እዩ፡፡
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ዝቐፀለ…

• ደርግ ንህዝብና ብግፍዓዊ ጨፍጫፍ፣ ቀይሕ ራዕድን ደብዳብ

ሰላማዊ ህዝብን ዝኸፍአ በደል ይበፅሕ ስለዝነበረ ከይዲ ምምሃር

ምስትምሃር እውን እናተዳኸመ ዝኸደሉ ኩነታት ነይሩ፡፡

• በዚ መሰረት መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ክዕፀዋ

ከምዝተገበረ ዝፍለጥ እዩ፡፡

• ዕድሚኡ ዝኣኸለ መንእሰይ ድማ ትምህርቱ ገዲፉ ናብ ዕጥቃዊ

ቃልስን ስደትን ተበታቲኑ እዩ፡፡

• ብሓፈሽኡ ኣብ እዋን ደርግ ትምህርቲ ኣብ ትግራይ ኣዝዩ

ዝተዳኸመሉን መጠን ተሳትፎን ፅርየትን ኣዝዩ ኣንቆልቂሉ ነዚ

ናይ ሎሚ ፀገም ፅርየት ትምህርቲ ቀንዲ ባይታ ፈጢሩ ዝሓለፈ

እዩ ነይሩ፡፡
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ዝቐፀለ…

• ደርግ ሓይሉ እናተሸምረረ እንትኸይድ ንፁር መስመር ብምሓዝ

ዝጓዓዝ ዝነበረ ውድብ ህወሓት ኣብ ዝተቖፃፀሮ ሓራ መሬት ኣብ

ዳሳትን በዓትታትን ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን ጎናጎኒ ኣቲ መሪር

ቃልሲ ትምህርቲ ቀዳማይ ብርኪ ይወሃብ ነይሩ፡፡

• እቲ ትምህርቲ ንተጋደልት'ውን ጎና ጎኒ እቲ ቃልሲ ኣብ ኣሃዱታት

ይወሃብ ነይሩ እዩ፡፡
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1.4 ትምህርቲ ድሕሪ ውድቀት ደርግ

• ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድቡ ህወሓት እናተመርሐ ብከቢድ

ቃልስን መስዋእትነትን ነቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ንምውዳቕ

ዓብዪ ተራ ነይሩዎ ኣዩ፡፡

• እነሆ ድማ ሎሚ ኣብ ከይዲ ህንፀት ልምዓታዊ ደሞክራሲያዊ

ስርዓት ንርከብ ፡፡

• ንዘበናት በቶም ሕሉፍ ስርዓታት ናይ ምምሃር መሰሉ ተዓጊቱ

ዝፀንሐ ህዝቢ ትግራይ በመሪር ቃልሱን ከቢድ መስዋእትነቱን

ሰላም ተረጋጊፅሉ ብዝተፈጠረ ጥጡሕ ባይታ ካብ ቀዳማይ

ብርኪ ክሳብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ናይ ምምሃር ዕድል

ተረኺቡ እዩ፡፡
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1.5 ትምህርቲ ትግራይ ድሕሪ ሓዱሽ ፖሊሲ ትምህርቲ ሃገርና

• ቅድም ኢሎም ናይ ዝነበሩ ስርዓታት ፖሊሲ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ካብ
ካልኦት ሃገራት ማለትውን ካብ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ ፣ኣሜሪካን
ሶሻሊስት ሃገራት ከምዘለዎ ብምቕዳሕ ይትግበር ዝነበረ እዩ ።

• እዞም ፖሊሲታት ጭቡጥ ኩነታት ሃገር ዘየገናዝቡን ረብሓ ህዝቢ
ዘይጥምቱን እዮም ነይሮም።

• እዞም ሕሉፍ ስርዓታት ዝኽተልዎም ዝነበሩ ግጉያት ፖሊሲታት ኣብ
ፍትሓውነት፣ ተበፃሕነት፣ ኣግባብነትን ፅሬትን ትምህርቲ ዝፈጠርዎ
ፀገም እናተንከባለለ ነቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፅርየት ትምህርቲ ንምርግጋፅ
እንገብሮ ዘለና ዘይተሓለለ ፃዕሪ ዓብዪ ኣሉታዊ ፅልዋ ዘሕደረ እዩ።

• ሓዱሽ ፖሊሲ ትምህርቲ ሃገርና ኩለመዳያዊ ዕብየት ንምርግጋፅ
ዘኽእል ፀገም ፈታሓይ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይን ረብሓ
ህዝቢ ንምርግጋፅን ዝዓለመ እዩ ፡፡
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ዝቐፀለ…

• ፖሊሲ ትምህርቲ ስልጠናን ሃገርና ንስሉጥ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን
ጉዕዞ ህዳሰን ሃገርና ንምዕዋት ልምዓት ሓይሊ ሰብ ቁልፊ ብፅሒት
ከምዘለዎ እዩ ዘቐምጥ፡፡

• ናይ'ዚ ፖሊሲ መበገሲ ዝኾኑ ኣንፈታት ድማ ዝስዕቡ እዮም፡-
ምርግጋፅ ተበፃሕነት ትምህርቲ ንዜጋታት (Access) 

ምርግጋፅ ፍትሓዊ ተሳትፎ (Equity)

ምምሕያሽ ፅርየት ትምህርቲ (Quality)

ኣግባብነት ትምህርትን (Relevance)

ሰለጤን ትምህርትን (Efficiency) ክረጋገፅ ምግባርን ዝብሉ እዮም፡፡

• ንፖሊሲ ትምህርቲ ዕዉት ዝገብሩ ስትራተጂታት ከምኡውን ካብዚ
ዝብገሱ በብግዚኡ ናይ ማእኸላይን ሓፂርን ግዘ ትልምታት
ብምሕንፃፅ እናተተግበሩ ፀኒሖም እዮም፡፡

• በዚ መሰረት ምዕባለታት ዝርገሐ ኣብያተ ትምህርቲ ስዒቡ ቀሪቡ ኣሎ፡፡
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2. ዝርገሐ ትምህርቲ ክልልና

2.1 ቀረብ ኣብያተ ትምህርቲ

ዓ.ም 1ይ ብርኪ 2ይ ብርኪ
በዝሒ ዕብየት

ብበዝሒ

በዝሒ ዕብየት
ብበዝሒ

1966 131 7
1980 103 13
1987 612 21
2000 1775 84
2002 1956 መበገሲ 110 መበገሲ
2003 1978 22 123 14

2004 1995 17 132 9

2005 2018 23 148 16

2006 2045 27 155 78/2/2014 13



ዝቐፀለ…

• ዝርገሐ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ክልልና ኣብ ዝሓለፉ ስርዓታት

ኣዝዩ ትሑት ምንባሩ ካብዚ ሰደቓ ምርዳእ ይከኣል ፡፡

• ድሕሪ ውድቀት ደርግ ግና እቲ ዝርገሐ በብዓመቱ ዕብየት

እናርኣየ መፂኡ እዩ

• ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ምትግባር ካብ ዝጀመርናሉ 2003 
ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ 2006 ዓ.ም 89 ቀዳማይ ብርኪ 46 ካልኣይ

ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምውሳኽ ኣብ 2006ዓ.ም 2200
ኣብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት ትምህርቲ እናሃባ እየን ፡፡

• በዚ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ሕብረተሰብ እናቐረባ

ብምምፅአን ሕብረተሰብ ደቁ ብቐረባ ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ

ክኢሎም እዮም ፡፡
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ዝቐፀለ…

ስለዙይ ኣብ እዋን ሃፃይ ሃ/ስላሴ (1966) 

ሓደ ተምሃራይ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ ንምርካብ 11.39 
ኪ/ሜ

ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ንምርካብ ድማ 49.28 ኪ.ሜ
ምጉዓዝ ይሓትት ነይሩ፡፡

ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና :-
 ሓደ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 2.8 ኪ.ሜ ካልኣይ ብርኪ

ቤት ትምህርቲ ድማ 10.47 ኪ.ሜ ጥራሕ ብምጉዓዝ ቤት
ትምህርቲ ምርካብ ዝከኣለሉ እዩ ዘሎ፡፡

• እዚ ከም ክልል ብማእኸላይ ዝተቐመጠ ራሕቒ ኮይኑ ኣብ ሞንጎ
ወረዳታት ግና ስፍሕ ዝበለ ኣፈላላይ እዩ ዘሎ ፡፡
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2.2. ቀረብ መምህራን በብዘበኑ

ዘበን
ካብ 1-12 ዘምህሩ መምህራን

ተባ ኣነ ድምር

1966 - - 1032

1980 - - 2388

1987 3905 2548 6453

2002 17117 8447 25564

2006 19585 12036 31921
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ጥምርታ መምህር - ተምሃራይ

ዓ.ም
ደረጃ ክፍሊ

1-4 5-8 9-12

2002 46 43 41

2003 44 40 34

2004 46 40 31

2005 46 38 35

2006 45 36 33
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ዝቐፀለ…

- መንግስቲ ኣብ ምስፋሕ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኸዶ ሰፊሕ

ርሕቐት ጎናጎኒ መምህራን ብበዝሒ ብምስልጣን ነቲ ደረጃ

ዝምጥኑ መምህራን ምምላእ ተኻኢሉ እዩ።

- በዚ መሰረት ነንደረጅኡ ዝምጥኑ መምህራን ንምምላእ

ብዝተገበረ ምርብራብ ምጥጥን መምህር-ተምሃራይ ካብቲ

ብስታንዳርድ ዝተቐመጠ 1: 50  ንታሕቲ እዩ ዘሎ ። ( እዙይ

ግን ኣብ ኩለን ወረዳታትን ኣብያተ ትምህርትን ማዕረ እዩ ማለት

ኣይኮነን)
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3 . ተሳትፎ ተምሃሮ

3.1  ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ

3.1.1. ፕሮግራም ህፃን ብህፃን

• እዚ ፕሮግራም ካብ 4-5 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ህፃውንቲ ዝሕቆፍሉ

ኮይኑ ካብ 5ይ - 6ይ ክፍሊ ካብ ዘለዉ ንፉዓት ተምሃሮ ብምምልማልን

ሓፂር ስልጠና ብምሃብን ክዋፈሩ ብምግባር ኣብ ቁሸቶም ዝወሃብ ኮይኑ

ብርእሰ መምህራንን መምህራንን ዝምራሕ እዩ።
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ዓ.ም ተባ ኣነ ድምር

2003 71,858 60,652 132,510 

2004 69,542 67,050 136,592

2005 82,616 77,976 160,592 

2006 98,732 93,920 192,652



ዝቐፀለ…

3.1.2. ፕሮግራም ኦ ክፍሊ

• ኣብ ፕሮግራም 0 ክላስ ዝሳተፉ ደቂ 6 ዓመት ዝመልኦም
ህፃውንቲ ኮይኖም

• ነዚ ፕሮግራም ዘካይዳ 10ይ ክፍሊ ዝወድኣ ደቂ ኣንስትዮ
ብደረጃ መምህርነት ኣፀደ ህፃናት ኣብ መሰልጠኒ ትምህርቲ
መምህራን ኮሌጅ ዓድዋ ንሰለስተ ዓመታት ብክረምታዊ
ፕሮግራም ሰልጢነን ናብ ስራሕ ክዋፈራ ክኢለን እየን።

• በዚአን ዘመሃሩ ህፃውንቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ፍሉይ ቦታ
ተዋሂቡዎም ዝመሃርሉ ኩነታት ኣሎ።

• በዙይ መሰረት ዝመፁ ምዕባለታት ኣበ ዝስዕብ ሰደቓ ምርኣይ
ይከኣል።
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ተሳተፍቲ ኦ ክላስ ህፃናት

ዓ.ም ተባ ኣነ ድምር %

2003 54,159 47,895 102,054 75.8

2004 57,198 54,614 111,812 81.0

2005 59,724 58,426 118,150 83.6

2006 65,249 62,729 127,978 88.0
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• ትልሚ ዕብየትን ስግግርን 5 ዓመት ክጅመር
እንተሎ ዝነበረና ሽፋን 3% ኮይኑ ኣብ እዚ ሀዚ እዋን
ናብ 88% ዓብዩ ኣሎ፡
• በዚ መስርሕ እዙይ ዝሓለፉ ህፃውንቲ ኣብ ስሩዕ
ትምህርቲ ክኣትዉ እንከለዉ ኣብ ምንባብ፣ ምፅሓፍን
ምግባጥን ዝሐሸ ውፅኢታት ከምዘመዝገቡ ድማ
ብመፅናዕቲ ተረጋጊፁ እዩ



3.2 ተሳትፎ ስሩዕ ትምህርቲ ተምሃሮ

ዓ.ም በዝሒ ተምሃሮ 1ይ ብርኪ በዝሒ ተምሃሮ 2ይ 

ብርኪ

ተባ. ኣነ ድምር ተባ. ኣነ. ድምር
1966 29927 16176 46,103 3223 917 4,140

1980 - - 73,851 - - 13968

1987 176198 127402 303,600 8426 5698 14,124

2000 501901 488994 990,895 62284 53423 115,707

2002 493525 489247 982,772 70881 68218 139,099

2003 500449 495056 995,505 69856 72229 142,085

2004 504632 502341 100,6973 72908 78202 151,110

174,625

189,659
2005 515959 505381 102,1340 83731 90894

2006 536,575 520,534 1,057,109 91924 97735
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ዝቐፀለ…

• ኣብ 2006 ዓ.ም ብድምሩ 1,246,768   ተምሃሮ ብስሩዕ

ኣብ መኣዲ ትምህርቲ እናተምሃሩ ዝርከቡ እንትኾኑ እዚ ድማ

ምስቲ ኣብ እዋን ሃፀይ ሃይለስላሴን ደርግን ብቕደም ሰዓብ

50,243፣ 87,819 ዝነበረ በዝሒ ተምሃሮ ሎሚ ልዕሊ

1.2 ሚሊየን ተምሃራይ ማለት ርብዒ በዝሒ ትግራይ

ምብፅሑ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ ምምዝጋቡ ዘርኢ እዩ፡፡
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መጠን ተሳትፎ ቀዳማይ ክፍሊ

• ሃገርና ኢሉውን ክልልና ዝተቐበለቶም ሸቶታት ሚሊየነም

ትምህርቲ ንኹሉ ንምዕዋት ዕድመኦም ንትምህርቲ ዝኣኸሉ

ደቂ 7 ዓመት ህፃናት ናብ መኣዲ ትምህርቲ ክኸቱ ኣብ ምግባር

ፅቡቕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ፡፡

• ኣብ 2006ዓ.ም እዚ መጠን ሓፈሻዊ ተሳትፎ ቀዳማይ ክፍሊ

122.82% ኮይኑ ንፁር ተሳትፎ ድማ ዳርጋ 100% እዩ ፡፡

• ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ንፁር ተሳትፎ ልዕሊ 100 % ዝኾነሉ

ምኽንያት ምናልባሽ ትሕቲ ዕድመ ዝምዝገቡሉ ኩነታት

ከምዘሎ ዘመላኽት እዩ፡፡
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• መጠን ተሳትፎ ቀዳማይ ብርኪ /1-8/ እንትንርኢ ኣብ
2005 ዓ.ም ሃገራዊ 85.9% እንትኸውን ናይ ክልልና ድማ
92% እዩ ነይሩ፡፡ ኣብ 2006 ድማ ናብ 93.71% በፂሑ
እዩ፡፡

• መጠን ተሳትፎ ካልኣይ ብርኪ /9-10/ ኣብ 2006ዓ.ም
ሃገራዊ 38.14% እንትኾን ናይ ክልልና ድማ 68% እዩ፤

• ካብ 11-12 ክፍሊ ድማ ኣብ 2006ዓ.ም ሃገራዊ 9.5%
እንትኸውን ናይ ክልልና 13.39% እዩ ፡፡
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• ብሓፈሻ ካብ 2003-2006 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ጊዜ 124897 ተምሃሮ

ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ወሲኾም እዮም ፡፡

ኣብ ቀዳማይ ብርኪ እቲ ሽፋን ትምህርቲ ፅቡቕ እንትኸውን ኣብ

ካልኣይ ብርኪ ግና በቲ ዝድለ ሽፋኑ ንምርግጋፅ ገና ክስርሐሉ

ዝግባእ እዩ።

• ነዚ ናይ ካልኣይ ብርኪ ሽፋንና ንምምሕያሽ ኣብ ቀፃሊ ምስ

ሕብረተሰብ፣ ዘይመንግስታዊ ኣካላትን ዲያስፖራን

ብምትሕግጋዝ ህንፀት 2ይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝጋፍሑሉ

ኩነታት ንኽፍጠር ኣጠንኪርካ ክስርሓሉ ዝግባእ እዩ።
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3.3. ዘይስሩዕ ትምህርቲ ዝምልከት

3.3.1 ተግባር ተኮር ትምህርቲ ንኣባፅሕ

• ዝተዋደደ ተግባር ተኮር ትምህርቲ ንኣባፅሕ/ IFAL- Integrated 
Functional Adult Literacy/ ብሓዱሽ ኣንፈት ካብ ዝጅመር 4 
ዓመታት ገይሩ ኣሎ።

ብመንግስቲ ዝተማሃር እንትረአ፡-

• 2003       2004         2005        2006          ድምር

97,993    77,177     105,495     163,369   444,034

• ብዘይመንግስታዊ ትካላት ዝተማሃሩ ድማ ብድምሩ

51,045 እዩ ነይሩ፡፡

• ብኣንፃር ሸቶ ሚኢቲ ዓመት ናይ ክልልና 71% ዝበፅሐ እንትኸውን
ሃገራዊ ድማ 41.2% እዩ፡፡
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3.3.2. ኣማራፂ መሰረታዊ ትምህርቲ

• ኣብ ዕድመኦም ዕድል ትምህርቲ ንዘይረኸቡ ካብ 11-14 ዓመት

ዝኾኑ ብኣማራፂ መሰረታዊ ትምህርቲ ኣቢሉ ዝወሃብ እዩ።

• ኣብ 2004 ዓ.ም 2005 ዓ.ም 2006 ዓ.ም

14958                 8675              14072    

ዝኣኽሉ ኣብ ትምህርቲ ክሳተፉ ተገይሩ እዩ።
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4. ፍትሓውነትን ሰለጤንን ትምህርቲ

4.1 ፍታሓውነት ትምህርቲ

• ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝነበረ ኣፈላላይ

ብምፅባብ ኣብ 2007 ምጥጥኑ 1፡1 ናብ ዝኾነሉ ደረጃ ምብፃሕ

ሸቶ ተቐሚጡ ነይሩ።

•

• ብሸቶና መሰረት ሃገራዊ 0.95 ዝበፅሐ እንትኸውን ናይ ክልልና

ድማ 1፡1 በፂሑ እዩ፡፡

• በዙይ መሰረት ካብቶም ክልተ ሽቶታት ሚሊኒየም ሓዲኡ

ቅድሚ እዋኑ ተዓዊቱ ኣሎ ማለት እዩ።
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4.2 ሰለጤን ትምህርቲ
መጠን ምቁራፅ

ዓመት

መጠን ምቁራፅ በቢዓመቱ 1-8
ክፍሊ

2002 9.74

2003 9.67

2004 8.4

2005 6.28

ሃገራዊ (2005) 15.7



መጠን ምዝላቕ

• ኣብ 2005 ዓ.ም ካብ 4ይ ክፍሊ ናብ 5ይ ክፍሊ ዝዘለቑ

ናይ ክልልና 92% ዝንተኸውን ሃገራዊ ድማ 76.2% ነይሩ፡፡

• ኣብ 8ይ ክፍሊ ድማ ናይ ክልልና 82.2% እንትኸውን ሃገራዊ

ድማ 52.8% እዩ ነይሩ፡፡



5. ኣፈፃፅማ ኢትዮጵያ ዝተስማመዐትሎም ዓለም ለኻዊ

ሸቶታት ትምህርቲ

5.1 ሸቶታት ምእተ- ኣመት /Millenium Development Goals

1. ምሉእ ሽፋን ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ ምርግጋፅ/UPE/
እዚ ሸቶ (100%) ክፀድቕ ከሎ ብ1999 ዝነበረና ሽፋን ቀዳማይ ብርኪ
ትምህርቲ 40% ክኸውን እንከሎ ኣብ 2006 ኮይኑ ንፁር ተሳትፎ ድማ
93.7% እዩ

2. እቲ ካልኣይ ሸቶ ፍትሓዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ (GPI)
ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቲ ፍትሓዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ
ምርግጋፅ እዩ ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን 1፡1 በፂሕና ኣለና፡፡



5. 2. ሸቶታት ትምህርቲ ንኹሉ/ Education For All/

1. ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ ንህፃናት

2.  ትምህርቲ ቀዳማይ ብርኪ ንኹሉ

3.  ተሳትፎ ታሕተዋይ ካልኣይ ብርኪ/9-10/

4.  ትምህርቲ ንኣባፅሕ

5.  ፍትሓዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ

6.  ፅሬት ትምህርቲ /ጥምረታ መምህር-ተምሃሪ/



ኣመላኻቲ ትሕቲ ሰሃራ ሀገራት

ኣፍሪካ

ዓለም ሃገራዊ ክልላዊ

1999
ዓ.ም.ፈ

2011
ዓ.ም.ፈ

2011
ዓ.ም.ፈ

2014
ዓ.ም.ፈ

2014
ዓ.ም.ፈ

ቅድመ ስሩዕ 10 18 50 26.1 88

1-8 58 77 89 85.9 93.7

9-10 29 49 82 38.14 68

ንኣባፅሕ 53 59 84 41.2 71

ፍትሓዊነት

1-8 0.85 0.93 0.97 0.96 1

9-12 0.82 0.83 0.98 0.95 1

ጥምርታ 42 43 24 36



6. ፅሬትን ኣግባብነትን ትምህርቲ

6.1 ኣግባብነት ትምህርቲ ዝምልከት

ካብ ቀረፃ ፖሊሲ ትምህርትን ስልጠናን ጀሚሩ ኣደላልዋ ካሪከለምን
መፅሓፍትን ንሃገራዊ ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ልምዓት
መሰረት ዝገበረ እዩ፡፡

• እዙይ ድማ ናይ ህዝቢ ተጠቃምነት ማእኸል ዝገበረ ኣወሃህባ
ትምህርቲ ንክህሉ ኣኽእሉና እዩ፡፡

6.2 ፅሬት ትምህርቲ ዝምልከት

• ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅ ዝተሓንፀፀ ፓኬጅ ኣሎ።

• እዚ ፓኬጅ ቀዳማይ ምዕራፍ ተጠቓሊሉ ካልኣይ ምዕራፍ
ተጀሚሩ ኣሎ፡፡

• እዚ ፓኬጅ’ዙይ 6 መርሃ ግብርታት ዝሓቖፈ እዩ።
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ንሳቶም ድማ፡-

1. ኣመራርሓ ፣ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ትምህርቲ

2. ልምዓት መምህራን

3. ምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ

4. ምድላውን ቀረብን መምሃሪ መፃሕፍቲ

5. ትምህርቲ ስነ-ዜጋን ስነ-ምግባርን

6. ምግፋሕ ቴክኖሎጂ ርክብን ሓበሬታን እዮም፡፡



ዝቐፀለ…

ምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ

• ኣብያተ ትምህርቲ ስትራተጂካዊ ትልሚ 3 ዓመት ብምድላው
ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ክሰርሕ ይግበር ኣሎ፤

• ኣብ ናይ ሕብረተሰብ ውዳበታት ወተመሕ /ወለዲ ተምሃሮ
መምህራን ሕብረት/ ቦትስ / ቦርድ ትምህርትን ስልጠናን/ 
ወመጉ/ወለዲ መምህራን ጉባኤ/ ኣብያተ ትምህርቲ ብምምራሕን
ሕብረተሰብ ብምስታፍን ርኡይ ዝኾነ ምንቅስቓስን ደገፍን ዝገብሩ
ዘለዉ እዮም።

• እዚ መርሃግብሪ ንምዕዋት ብልዑል ተሳትፎ ሕ/ሰብ ኣብያተ
ትምህርቲ እናተሃነፃ ምችውነት ኣብያተ ትምህርቲ እናተማለአ እዩ።
በብዓመቱ ብሚልዮናት ብር ዝግመት ብምምዳብ ንኣብያተ
ትምህርቲ ምምሕያሽ ሕ/ሰብ ይንቀሳቐስ ኣሎ።

• ካብተን ዝተመሓየሻ ኣብያተ ትምህርቲ ገሊአን ዝስዕባ እየን።
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ዝቐፀለ…

• ብካልእ መዳይ ተምሃሮ ኣካዳሚያዊ ዓቅሞም ዘዕብይሉን

ዝተሓጋገዝሉን መርበብ ምትሕግጋዝ ተምሃሮ /ኔት ዎርክ/ ን
ኣብ ካልኦት ወዳበታትን ብምስታፍ ብኣተሓሳስባን ክእለትን

ፅቡቕ ዓቕሚ እናሰነቑ እዮም ዘመፁ ዘለዉ።
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ትምህርቲ ስነ-ዜጋን ስነ-ምግባርን ዝምልከት
• ዜጋታት ብፅቡቕ ስነ-ምግባር ንክህነፁ ኣብ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ

ኣተሓሳስባን ከማዕብሉን ኣብ ሕገመንግስቲ ግንዛበን ኣፍልጦን
ንክህልዎም ዝዓለመ መርሃ ግብሪ እዩ።

• ቅድም ክብል ብናይ ስነዜጋን ስነምግባርን ትምህርቲ ዝሰልጠኑ
መምህራንን ኣቕርቦት መፃሕፍትን ዘይምንባር ዝነበረ ፀገም ኣብዚ
እዋንዚ በቲ ሞያ ዝሰልጠኑ መምህራንን ብቑዕ መፅሓፍቲ
ብምድላውን እናተውሃበ እንትኸውን ተምሃሮውን ውፅኢታዊ
እናኾኑ እዮም።

• ካብዚ ብተወሳኺ ተምሃሮ ብክለብ ስነ ዜጋን ስነምግባርን
ከምኡውን ፓርላማ ተምሃሮ ኣቢሎም ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና
ኣፍልጦ ንክህልዎምን ከይዲ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓን ኣመራርሓን
እናተለማመዱ ናይ ቤት ትምህርቶምን ተምሃሮን ፀገማት ብምፍታሕ
መሰልን ግብኦምን እናኽበሩ ይርከቡ።
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6.3 ውፅኢት ተምሃሮ
• በተን ልዕል ኢለን ዝተገለፃ ፕሮግራማት ምትግባር ኣቢሉ ድማ

ፅርየት ትምህርቲ ምምሕያሽ ክረአ ኣለዎ።

• ምምሕያሽ ፅርየት ትምህርቲ እንዕቅነሉ ኣገባብ ውፅኢት ፈተና
ተምሃሮ ምምሕያሹ እዩ።

• በዙይ መሰረት ኣብ ውፅኢት ናይ ክፍሊ ፈተናታት ተምሃሮ
በብጊዝኡ ኣብ ኩሎም ብርክታት ትምህርቲ ዳርጋ ብኹሉ ዓይነት
ትምህርቲ ፅቡቕ ለውጢ እናተርኣየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፤

• ቀንዲ መዐቀኒ ተገይሩ ዝውሰድ ውፅኢት ብሄራዊ ፈተናታት
ተምሃሮ እዩ።

• ኣብ ናይ ብሄራውን ሃገራውን ፈተናታት ውፅኢት ተምሃሮና ካብ
እዋን ናብ እዋን ፅቡቕ ምዕባለታት እዩ ዝረአ ዘሎ።

ንዝርዝሩ ዝስዕቡ ሰደቓታት ምርኣይ ይከኣል።
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ሀ. ውፅኢት ብሄራዊ ፈተና 8ይ ክፍሊ

ዓ.ም ፆታ
ዝተፈተ

ኑ ዝሓለፉ
መሕለፊ 
ሬት > 50%

2003
ኣነ 45913 35440 77.19
ተባ 39876 32134 80.58
ድምር 85789 67574 78.77 64.43

2004
ኣነ 52501 45441 86.55
ተባ 45719 40586 88.77
ድምር 98220 86017 87.58 72.41

2005
ኣነ 49109 43168 87.90
ተባ 44149 39624 89.75
ድምር 93258 82792 88.78 75.4
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• ኣብዚ ብሄራዊ ፈተና 8ይ ክፍሊ በዝሒ ዝሓልፉ ተምሃሮ

በብዓመቱ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።

• 50 ልዕሊኡን ዘምፅኡ በዝሒ ተምሃሮ እውን በብዓመቱ ወሲኹ

እዩ፡፡

• እዚ ድማ ናይቲ ኣብ ክፍሊ ዝግበር ሰፊሕ ፃዕሪ መምህራንን

ተምሃሮን ከምኡውን ወለድን በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን

ዝተዋደደ ስራሕን እዩ።
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ለ. ውፅኢት ሃገራዊ ፈተና 10ይ ክፍሊ

ውፅኢት ሃገራዊ ፈተና መጠቓለሊ ካልኣይ ብርኪ (10ይ ክፍሊ)  

ዓ/ም ፈተና ዝወሰዱ ዝሓለፉ ዝሓለፉ
ብምኢታዊ

ተባ ኣነ ድምር ተባ ኣነ ድምር ተባ % ኣነ % ድምር %

2002 23284 23218 46502 6789 7441 14230 29.16 32.05 30.60

2003 22897 23955 46852 7199 8108 15307 31.44 33.85 32.67

2004 23382 26296 49678 7820 10774 18594 33.44 40.97 37.43

2005 27202 30013 57215 9704 11196 20900 35.67 37.3 36.53
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ነጥብ
2003 2004 2005

በዝሒ % በዝሒ % በዝሒ %
4 263 0.56 629 1.27 769 1.34

3.86 160 0.34 334 0.67 785 1.37
3.71 215 0.46 354 0.71 743 1.30
3.57 293 0.63 422 0.85 841 1.47

3.43 423 0.90 581 1.17 1025 1.79
3.29 526 1.12 772 1.55 1391 2.43

3.14 569 1.21 1045 2.10 1714 2.99
3 890 1.90 1347 2.71 2131 3.72

>3.00 3,339 7.13 5484 11.04 9,399 16.42
ጠ/ተፈተንቲ 49,374 49678 57,255

ውፅኢት ሃገራዊ ፈተና10ይ ክፍሊ 2003-2005



ዝቐፀለ…

• ውፅኢት 10ይ ክፍሊ በብዓመቱ ዝላዓለ ነጥቢ ዘምፅኡ ተምሃሮ

ቁፅሮም እናወሰኸ ይኸድ ኣሎ

• ኣብዚ ናይ ሃገራዊ ፈተና 10ይ ክፍሊ መጠን ምሕላፍ በብዓመቱ

እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ እቲ ኣብ 2005 ፐርሰንታይል ዘሎ

መጠናዊ ምንካይ ብምኽንያት መሕለፊ ነጥቢ ምልዓል ዝመፀ እዩ።

• እዚ ድማ ኣብቲ መሕለፊ ነጥቢ እንትንርኢ ኣብ 2004 ዓ.ም ዝነበረ

(ተባ≥ 2.57 ኣነ≥ 2.14) ምስቲ ኣብ 2005 ዓ.ም (ተባ ≥2.71 ኣነ

≥2.29) ዝነበረ ብ5% ዝወሰኸ እንትኸውን ኣብ ክልቲኡ ዓመት

ዝነበረ ኣፈላላይ መጠን ምሕላፍ ግና 0.26% ጥራሕ እዩ ።

• ስለዚ እቲ መጠን ሬት ብኣንፃር በዝሒ ዝተፈተኑን ዝሓለፉን ግና

ወሰኽ እናርአየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ።
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ሐ.  ውፀኢት ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ /ናብ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ/

ዓ/ም

ዝተፈተኑ ዝሓለፉ
ዝሓለፉ
ብምኢታዊ

መሕለፊ ነጥቢ

Cut Point

ተባ ኣነ ድምር ተባ ኣነ ድምር ተባ ኣነ ድምር ተባ ኣነ

2004 6855 6437 13292 5728 3945 9673 83.6 61.3 72.8 294 290

2005 7223 7008 14231 5750 4707 10457 79.6 67.2 73.5 325 305
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• ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ 12 ክፍሊ ውፅኢት ዘሎ መጠናዊ

ምንካይ ፐርሰንታይል ብምኽንያት መሕለፊ ነጥቢ ምልዓል

ዝመፀ እዩ።

• እዚ ድማ ኣብቲ መሕለፊ ነጥቢ እንትንርኢ ኣብ 2003 ዓ.ም
ዝነበረ (ተባ.290  ኣነ.280) ምስቲ ኣብ 2005 ዓ.ም (ተባ

325 ኣነ 305) ዝነበረ ብ12% ዝወሰኸ እንትኸውን ኣብ

ክልቲኡ ዓመት ዝነበረ ኣፈላላይ መጠን ምሕላፍ ግና 5.4%
ጥራሕ እዩ ።

• ስለዚ እቲ መጠን ሬት ብኣንፃር በዝሒ ዝተፈተኑን ዝሓለፉን

ግና ወሰኽ እናርአየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ።
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7. ግደ ዲያስፖራ ኣብ ልምዓት ትምህርቲ ትግራይ

• ኣብ ትምህርቲ ተረኺቡ ዘሎ ፅቡቕ ለውጢ ብመንግስቲ፣

ሰፊሕ ተሳትፎ ሕ/ሰብን ዲያስፖራን፣ ሰብ ሃፍትን ትካላት

ልምዓትን ርብርብ እዩ፡፡

• ንወገንካ ካብ ምሕጋዝ ንላዕሊ ዘሐጉስ ነገር የለን !

• ግዱሳት ዲያስፖራ ኣብዝተፈላለዩ ከባብታት ክልልና ኣብያተ

ትምህርቲ ኣስሪሖም ንህዝቢ ዘረከብወን ኣብያተ ትምህርቲ
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ንወገንካ ካብ ምሕጋዝ ንላዕሊ ዘሐጉስ ነገር የለን
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• እዛ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሊድያ

ትበሃል ፤ኣብ ክልልና ፈላመይቲ ብዲያስፖራ ዝተሰርሐት ቤት

ትምህርቲ እያ፤ ወ/ሮ ሊድያ ሽፋረ ናይቲ ከባቢ ሕ/ሰብ ፀገም

ብፍላይ፡-
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ብተወለድቲ ትግራይ ተቐማጦ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሰርሐ

መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ውቕሮ (ከተማ ውቕሮ)



ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣደይ መሰለሽ መስፍን

(ከተማ ሽረ እንዳስላሴ)



ዝቕፅል…
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2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ታደለች ሃይሉ (ከተማ ዓድዋ)



ኣብ ወፃኢ ዓዲ ብዝነብሩ ነፍስሄር ፕሮፌሰር ትርፉ ኣስፋው ዝተሰርሐ
ምሉእ 1ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃለቃ ተወልደመድህን ገብሩ (ከተማ

ዓድዋ)
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ብተወለድቲ ትግራይ ተቐማጦ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሰርሐ
2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃፍታ ሓሚድ (ወረዳ ቃፍታ

ሑመራ)



ብተወለድቲ ትግራይ፣ተቐማጦ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሰርሐት
ምሉእ 1ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ህድሞ (ወረዳ ሕንጣሎ

ወጀራት)
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ብዲያስፖራ ተቐማጦ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሰርሐ ሽቓቕ
ቤት ትምህርቲ ደጎል (ራያ ዓዘቦ)
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8. ዘለውና ብድሆታትን ኣንፈታት ኣፈታትሖኦምን

8.1 ዘለዉ ፀገማት
ሕፅረት ኣብያተ ትምህርቲ

• በብዓመቱ ቑፅሪ ተምሃሮ እናወሰኸ ብምኻዱ ነዚኦም ዘተኣናግዳ ኣብያተ-
ትምህርቲ ብኡ ልክዕ ኣብ ምህናፅ ናይ ዓቕሚ ውሱንነት ምህላዉ፤

• በቲ ዝተፈጠረ ምችው ኩነታት ተሳትፎ ተምሃራይ ብበዝሒ እናወሰኸ
ምኻድ፣ መጠን ምቁራፅን ምድጋምን ኣዝዩ እናነከየ ብምኻዱ ብርክት
ዝበሉ ተምሃሮ ስለዝሓልፉን ሕፅረት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ
ምህላው ፣

• ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት ዘለዋ ወረዳታት ካልኣይ ብርኪ
ዘይምህላው ተምሃራይ ናብተን ከተማታት ስለዝውሕዝ ምጭንናቕ
ከምዝተፈጠረ፣

• ኣብ ብርክት ዝበላ ወረዳታትን ቁሸታትን ኣብ ዳስ፣ ደረጅኡ
ኣብዘይሓለዉ ግድግዳታትን ቆርቆሮን ዝመሃሩ ተምሃሮ ኣለዉ፤ ንኣብነት



ዠቐፀለ…
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ምሉእ 1ይ ብርኪ ቤት
ትምህርቲ ሽምብሊና
(ታሕታይ ኣድያቦ)

2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ
ኣግበ (ጣንቋ ኣበርገለ)



ዝቐፀለ…
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2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣግበ (ጣንቋ ኣበርገለ)



ዠቐፀለ…
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2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ
ማይ ካድራ (ቃፍታ ሑመራ)

2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ
ዳንሻ (ወረዳ ፀገዴ)



ዝቐፀለ…

ሕፅረት ካልኦት እታዎታት ትምህርቲ

• ካብ መምሃሪ ክፍልታት ብተወሳኺ ካልኦት እታወታትውን

ስፍሕ ዝበሉ ሕፅረታት ኣለዉ።

• ናይ መጣቐስቲ መፃሕፍቲ፣ ኮምፒዩተር፣ ዴስክን ናውቲ

ላቦራቶርን ሕፅረታት ዘይተፈትሑ ፀገማት ኣለዉ፣

ኣብ ዓቕሚ ምዕባይ ዙርያ ዘለዉ ሕፅረታት

• ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትን መምህራንን ሕፅረት

ዓቕሚታት ይረአ እዩ፡፡
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8.2 ኣብ ኣፈታትሓ እዞም ሕፅረታት ክህልዉና ዝግበኦም ኣንፈታት

• ፀገማት ቀረብ ኣብያተ ትምህርቲ ንምምሕያሽ ብውልቆም ኣብያተ ትምህርቲ
ወኒኖም ከማሓድሩ ብቕዓት ዘለዎም ዲያስፖራ ኣብዚ መዳይ ኢንቨሰት
ክገብሩ

• ክምቲ ቅድመ ሐዚ ዝግበር ዝነበረ ብውልቀን ብኸባቢ ተወዲብካን ኣብያተ
ትምህርቲ ምህናፅ

• ውሽጣዊ እታዎታት ኣብያተ ትምህርቲ ንምምላእ ብውልቀን በዝተወደበን
መንገዲ መጣቐስቲ መፅሓፍቲ፣ ኮምፒተራት፣ ንቤተ ፈተነ ዘድልዩ ኣቑሑትን
ኬሚካላትን ምሕጋዝ

• ሰብ ሙያ ትምህርቲ ኣብ ኣመራርሓ ትምህርትን መምህራንን ዘለውና
ክፍተታት ዓቕሚ ዝመልእ ስልጠናታት ምሃብ

• በበዝነብርሉ ከባቢታት ዝርከቡ ብሉፃት ተሞክሮታትን ምህዞታትን ናብ
ትግራይ ምትእትታው፣

• ምስ ኣብ ውፃኢ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ምሕዝነት ዝፍጠረሉ ኩነታት
ምፍጣርን ካልኦት ኣድለይቲ ዝባሃሉ ደገፋት ንኽትገብሩ ንዕድም፣



የቐንየለይ
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