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የስታንዳርዱ ዋና ዋና ይዘቶች
1.መግቢያ
2.የርዕሰ መምህራን የብቃት ደረጃዎች/LEVELS/
3.የርዕሰ መምህር የሙያ መስኮች (DOMAINES) 
4.የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ዝግጅትና አወቃቀር
5. አመላካቾች/INDICATORS/
6.የሙያ ብቃት ስታንዳርዶችና ንዑሳን ስታንዳርዶች
(STANDARDS & SUB-STANDARDS)

7. በየስታንዳርዱ የሚያስፈልጉ ቁልፍ ዕውቀቶች ፣ 
ክህሎቶችና አመለካከቶች

8. በርዕሰ መምህር ስታንዳርድ ምዘና ዋነኛ የመረጃ ምንጮች
9. ብቃቶች የሚመዘኑበት ስልት/ዘዴ



1.መግቢያ

የትምህርት ጥራት ሊወሰን ከሚችልባቸው
መንገዶች አንደኛው ተነሳሽነት ባላቸው
ርዕሰ መምህራን የሥራ ትጋት ሲሆን ይህም
ሊረጋገጥ የሚችለው ተገቢና ተያያዥ የሆነ
የሙያ ብቃት ስታንዳርድ በማዘጋጀት ርዕሰ
መምህራኑን በምዘና ሂደት እንዲያልፉ
ሲደረግና የተቀመጠውን ስታንዳርድ
አሟልተው ሲገኙ ነው።



Reflection

ስታንዳርድ እንደ አንድ ጽንሰ ሐሳብ በተሳታፊዎች

እንዴት ይገለጻል? 

በጥቅሉ ሲታሰብ የስታንዳርድ መኖር ምን

ጠቀሜታዎችን ያስገኛል ?



1.1 የስታንዳርዱ አስፈላጊነት

ለትምህርት አመራር ባለሙያዎች የሙያ ብቃት ስታንዳርድ

አስፈላጊነት የመነጨውመንግሥት የተማሪዎችን የትምህርት አቀባበል

ለማሻሻል የመማር ማስተማሩንና የአመራሩን ሥራዎች ጥራት

ለማሳደግና ለማስጠበቅ ካቀዳቸው ተግባራት መካከል አንደኛው ሆኖ

በመገኘቱ ነው።

አገር አቀፍ የመምህራን ልማት መመሪያ እንደሚያብራራው

መምህራንና የትምህርት ተቋም አመራሮች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ

ለማግኘትና በሙያው ለመቀጠል ብሎም የሥራ ዋስትና ለማግኘት

የሙያ ፈቃድና እድሣት ሥርዓት እንደሚዘረጋ ይገልጻል።



1.2 የስታንዳርዱ ዓላማ
አጠቃላይ ዓላማ፦የርዕሰ መምህራንን ሥራና ሃላፊነት ለመወሰን፣
ሃገራዊ የሙያ አንድነት ለመፍጠር፣የርዕሰ መምህራንን የሙያ ልምምድ
ወጥ በሆነ ቋንቋ ለመግለጽና ጥራት ያለው የትምህርት ቤት አመራር
ለትምህርት ውጤት መሻሻል የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ በግልጽ
ለማሳየት አገር አቀፍ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ተዘጋጅቷል።

ዝርዝር ዓላማዎች ፦
ርዕሰ መምህራኑ በሙያ የዕድገት መሰላል ክንዋኔዎች ውስጥ የአመራር
ውጤታማነታቸውን ለማሻሻልና የሚያደርጉትን ተከታታይ ጥረት
ለመምራት

ርዕሰ መምህራን ወደሙያው ለመሳብ፣ አቅማቸውን ለማሳደግና
ለመርዳት

ለሙያዊ መማማር ተግባራት እንደ ማዕቀፍ በመሆን ግለ ጽብረቃን
ለመምራት ራስንና ሌላውን ለመምራት፣ ግለ መሻሻልና የመገነባባት
ሥራዎችን ለመምራት



የቀጠለ…

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፕሮግራሞችን ይዘትና የአመራር

ስልጠና ፕሮግራሞች አስፈላጊ ግባቶችን ለመቅረጽ

ወረዳዎች የትምህርት ቤት አመራሮችን ለማገዝ

በሚያደርጉት ጥረት የትምህርት ግቦችና ዓላማዎችን ለመወሰን

ለርዕስ መምህራን የስልጠናና የክትትል ፕሮግራሞችን

ለመቅረጽ እንደመሣሪያ እንዲያገለግል

የሙያ ዕድገት መሰላሎችን ለማረጋገጥና ለማጸደቅ እንዲረዳ



1.3 የርዕሰ መምህር ቁልፍሚና

በትምህርት ቤት መሪሙያተኛ ነው።ትልቁ ተግባሩም ለትምህርት

ቤቱሙያዊ አመራርና አስተዳደር ማበርከት ነው።

ሁሉም ተማሪዎች ልቅኸት፣እኩልነትና ላቅያለ ግብ

እንደሚጠበቅባቸው ይህንንም የማዳበርና የማሳደግ ባሕል

መመስረት ይጠበቅበታል።

ከሌሎች ጋር በመሆን ለተከታታይ መሻሻልና ስታንዳርዶች

መዳበር የትምህርት ቤቱን ክንውኖች የመለየትና ቀዳሚዎችን

የማስቀመጥ ሃላፊነት አለበት፤

ለሁሉም እኩል የመማር ዕድሎችን ማረጋገጥ፤



የቀጠለ…

 የትምህርት ቤት መተዳደሪያ ሕጎችንና ደንቦችን ማውጣት፤

ሀብቶችና ንብረቶች ለትምህርት ግቦችና ዓላማዎች መሳካት

ባግባቡ መዋላቸውን ያረጋግጣል።

ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ጤናማ ግንኙነት በመመስረት

ለትምህርት ቤቱ ጥቅም የሰፊውን ማህበረሰብ ተሳትፎ

ያስጠብቃል።

ከበርካታ የሕዝብ አካላት ጋር የግንኙነት መረብ በመፍጠር

የላቀ የትምህርት ውጤትና የተማሪዎችን ደህንነት ያስጠብቃል



2. የርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ደረጃዎች

የርዕሰ መምህራንሙያዊ ብቃት ስታንዳርድ አራት ደረጃዎችን

ይይዛል፤ እነዚህም፦

1.ጀማሪ ርዕሰ መምህር/ Beginner Principal/፣

2.ብቁ - I ርዕሰ መምህር /Proficient-I Principal /፣

3.ብቁ - II ርዕሰ መምህር/ Proficient-II Principal /እና

4.መሪ ርዕሰ መምህር /Lead Principal/

ደረጃዎቹም የርዕሰ መምህሩን የዕድገት ጊዜያት፣ ደረጃዎችና ሃላፊነቶች

መሠረት አድርገው ተዘጋጅተዋል።



2.1 ጀማሪ ርዕሰ መምህር/ Beginner Principal/

በዚህ ደረጃ የሚገኙ ጀማሪ ርዕሰ መምህራን ውጤታማ አመራር

የሚያስፈልገውን አነስተኛውን ክህሎታዊ ዕውቀቶችና ችሎታ

ይተገብራሉ። በዚህ ደረጃ ርዕሰ መምህራኑ ክህሎታቸውንና

ግንዛቤያቸውን እያያጎለበቱ የሚሄዱበት ዕውቀታቸውና

ክህሎታቸውን በሙሉ የሚያዋህዱበት ወቅት ነው። ርዕሰ

መምህራኑ በትምህርት ቤት አካባቢ የሚገኘውን ሁኔታ

ይከታተላሉ ተገቢውን ምላሽ ይሰጣሉ።



የጀማሪ ር/መምህራን አቢይ ተግባራት

ትምህርት ቤት የጋራ ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ እሴትና ግቦች እንዲኖሩት
ፋይዳውን ይገነዘባሉ።

የትምህርት ቤት የመማር ማስተማር ዓላማ ዕውቀቶች
ይኖራቸዋል።

ካሪኩለሙን፣ የትምህርት አሰጣጡንና ምዘናውን ሊረዱ የሚችሉ
መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ የውይይት መድረኮችን ያመቻቻሉ።

በሙያው የተካነ ማሕበረ ሰብና ውጤት ተኮርሙያዊ
መሻሻሎችን የማሳደጉን ጠቀሜታ ይረዳሉ።

ተከታታይ ግለሰባዊናሙያዊ የአቅም ግንባታዎች ያላቸውን ፋይዳ
ይገነዘባሉ።

ገንዘብ ነክ ያልሆኑ ሃብቶች / የሰውሀብት፣ጊዜ፣ ቁሳቁስ…ወዘተ/ 
ትምህርት ቤቶችን ውጤታማ ለማድረግ ያላቸውንሚና ይረዳሉ።



የቀጠለ…

 በሙያው የተካነ ማሕበረ ሰብና ውጤት ተኮርሙያዊ

መሻሻሎችን የማሳደጉን ጠቀሜታ ይረዳሉ።

 ተከታታይ ግለሰባዊናሙያዊ የአቅም ግንባታዎች ያላቸውን

ፋይዳ ይገነዘባሉ።

 ገንዘብ ነክ ያልሆኑ ሃብቶች / የሰውሀብት፣ጊዜ፣
ቁሳቁስ…ወዘተ/ ትምህርት ቤቶችን ውጤታማ ለማድረግ
ያላቸውንሚና ይረዳሉ።



2.2 ብቁ -I  ርዕሰ መምህራን / Proficient-I principal/

በብቁ - I ደረጃ የሚመደቡ ርዕሰ መምህራን ውጤታማ
አመራር የሚያስፈልገውን ውጤታማ ዕውቀቶች ክህሎትና

ችሎታን አዋህደው ይተገብራሉ።

ርዕሰ መምህራኑ ዓላማን የተረዱ፣ ተለማጭነትና ወጥነትን

በተግባር ማሳየት የሚችሉ በሙያው የተካኑ መሆን

ይጠበቅባቸዋል።



የብቁ -I  ርዕሰ መምህራን አቢይ ተግባራት

 ባለድርሻ አካላት የሚያበረክቱትን ጠቀሜታ በመረዳት

ትርጉም ባለውሥራ ማሳተፍ

የመምህራኑንና የሠራተኛውን የሀብት ፍላጎት መገመት

የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራምና የወረዳ ስትራቴጂክ

ዕቅድን ከሚቀረፀው የትምህርት ቤት የጋራ ራዕይ ፣ተልዕኮ

እሴትና ግቦች ጋር መተሳሰሩን መምራት

የመምህራኖችን አቅም በመገንባት ተማሪዎችን በሚያሳትፍ

የካሪኩለም፣ የክፍል ትምህርትና ምዘና ሥራዎችን በሙያዊ

የመማማር ተግባራት መምራት



2.3 ብቁ -II ርዕሰ መምህር /Proficient-II Principal/

ብቁ - II ርዕሰ መምህራን በትምህርት ቤትና በክፍል ያለውን
ሁኔታ ይከታተላሉ ፣አርቀው ይገምታሉ እንዲሁም ተገቢውን

ዕቅድና ምላሽ ያዘጋጃሉ።

በዚህ ደረጃ በየደረጃው ያሉ ርዕሰ መምህራን ቀጥሎ

የተመለከቱትን ተግባራት ማሟላት ይጠበቅባቸዋል።



የብቁ -II  ርዕሰ መምህራን አቢይ ተግባራት

• በየጊዜው ከትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ጋር የተቆራኘውን

የትምህርት ቤቱን የወል ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ እሴቶችና ግቦች መገምገም ፤

• ውጤታማና በሙያው የተካነ እንዲሁምውጤት ተኮርሙያዊ ዕድገት

የሚጎለብትበትንና የሚዋቀርበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤

• ባልተቆራጠ መልኩ የመማር ማስተማሩን ፕሮግራምና ትግበራውን

በሚያሻሽልሙያዊ ዕድገት መሳተፍ

• የተማሪውን ውጤት ሊያሻሽል የሚያግዝ ሀብት ማፈላለግና መመደብ

• የሀብት ስርጭት/ድልድል መነሻ ሃሳቦችንና ውሳኔዎችን ማሳወቅ

• ባለድርሻ አካላት በትምህርት ጉዳዮች እንዲሳተፉ ዕድሉን ማመቻቸት



2.4. መሪ ርዕሰ መምህር / Lead Principal /

መሪ ርዕሰ መምህራን የተካበተውን ልምዳቸውን፣ ዕውቀታቸውን፣

ክህሎታቸውንና ችሎታቸውን በመጠቀም ትምህርት

ቤቶቻቸውንና ወረዳቸውን ያሳድጋሉ።

በሌላም በኩል እነዚህ ርዕስ መምህራን በሌላው ላይ ተፅዕኖ

ማሳረፍና ማብቃት የሚችሉ አመራሮች ናቸው።



የመሪ ርዕሰ መምህር / Lead Principal / አቢይ ተግባራት

ከትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ጋር የተቆራኘውን የትምህርት
ቤቱን የጋራ ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ እሴቶችና ግቦች በተከታታይ
መገምገም፤እንደሁኔታው ለውጦችን ማድረግ

ከጥናትና ምርምር የተገኙትን ምርጥ ተሞክሮዎችን መቀመር ፤
ካሪኩለም በየክፍል ደረጃውና ትምህርት ዓይነቱ መቀናጀቱንና
መጣጣማቸውን እንዲረዱ ማድረግ

ከትምህርት ቤት መሻሻል ዕቅዶች፣ ከትምህርት ዕቅድና ከመማር
ማስተማር ሂደት ጋር የተሳሰረ የጋራ ሀላፊነት የተላበሰ ውጤታማና
ሙያዊ ስልጠና ያለው ማህበረሰብ ለመፍጠር ዕድሎችን ማመቻቸት

 በሀብት ድልድልና በጀት አወሳሰን ተጨማሪ ግባቶችን እንዲተገበሩ
ማድረግ

 ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ለመምህራኑና ለተማሪዎች አማራጭ
የትምህርት ዕድሎችን ያመቻቻል



3. የርዕሰ መምህራን የሙያ መስኮች
/DOMAINES/

1.  የትምህርት ቤት ራዕይና የህብረተሰብ ተሳትፎ አመራር
/School vision & Community Relation 
Management/ 

2.  የመማር ማስተማር አመራር / Instructional 
Leadership /

3.  አስተዳደራዊ አመራር /Administrative 
Leadership/



3.1.  የትምህርት ቤት ራዕይና የህብረተሰብ ተሳትፎ አመራር
/School vision & Community Relation Management/

 የትምህርት ቤቶችን ራዕይ ለመቅረፅና የህብረተሰቡን

ፍላጎቶች ለማሟላት፣ለመገንዘብና ለማገዝ የሚጫወቱት

የመሪነት ሚና

 ህብረተሰቡን ከሚወክሉ የተለያየ ፍላጎትና ዝንባሌ ካላቸው

ባለድርሻ አካላትና ከተማሪ ወላጆች ጋር በመደጋገፍና

የህብረተሰቡን ሀብት ማፈላለግና ማንቀሳቀስ የመማር

ማስተማሩን ተግባር እንዲሻሻል የማድረግ እንቅስቃሴ



3.2  የመማር ማስተማር አመራር / Instructional 
Leadership /

በሁሉም የመማር ማስተማር ዘርፎች /ካሪኩለም፣ የትምህርት
መርጃ መሣሪያ፣ የማስተማርሥነ ዘዴና የተማሪ ምዘና/ 
ፍትሃዊነትን፣ ውጤታማነትንና ወጥነትን ለማስጠበቅ ሃላፊነትን
የመከፋፈል ሥራ፣
በተከታታይ የምርምር ሥራዎች በመሳተፍ ሥርዓተ ትምህርቱና
የመማር ማስተማርውጤታማነትን ማረጋገጥ፤ስኬቶችን
በሚያሻሽሉና ትክክለኛ ለውጥ በሚያስገኙ የመደጋገፍ ተግባራት
መሳተፍ፣
ጥናት በማድረግና በመረዳት ጥናቶቹንም ለተማሪዎች ፍላጎቶች
ማሟያ እንዴት እንደሚጠቀሙመረዳት፣



3.3  አስተዳደራዊ አመራር /Administrative 
Leadership/

የትምህርት ቤት ጠቃሚ ሀብቶች ገንዘብ፣ የሰውሀይል፣ ጊዜ፣

ቁሳቁስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ሕንፃና ሌሎችንም በሥርዓቱ ውስጥ

የሚገኙ ንብረቶችን ያካትታል።

በስነምግባርና በማህበራዊ ክህሎት በማነጽ ሊፈጠሩ የሚችሉ

ግጭቶችን በአግባቡ ያስወግዳሉ፣ ይከላከላሉ። የሕፃናትን

ደህንነት፣ ጤንነትና ክብካቤ እንዲሁም የሰው ሀብት ልማት

በቂ ግንዛቤ ይኖራቸዋል።



የሙያ መስክ የሙያ ብቃት ደረጃዎች
I የትምህርት ቤት ራዕይና

የህብረተሰብ ተሳትፎ

አመራር/School vision & 

CommunityManagement

1. የመማማር ራዕይ አመራርና

አስተዳደር

2. የህብረተሰብ ተሳትፎና ግንኙነት

አመራር

II የመማር ማስተማር

አመራር / Instructional 

Leadership /

3. የመማር - ማስተማር አመራርና

አስተዳደር

4.የግለሰብና የቡድን አቅም ግንባታና

አመራር

III አስተዳደራዊ አመራር
/Administrative 
Leadership/

5.የትም/ቤት ሥራ ክንውንና ሀብት

አመራርና አስተዳደር



የቡድን የተግባር ልምምድ - አንድ
ተሳታፊዎችን በቡድን በመከፋፈል፦

• በቅድሚያ ከመጀመሪያ እስከ መሰናዶ ት/ቤት ደረጃ የሚገኙ
ርዕሰ መምህራን በኃላፊነታቸው የተሰጣቸውና

የሚያከናውኗቸውን ተግባራት መለየት

• በመቀጠል የተለዩትን ዝርዝር ተግባራት በታወቁት የርዕሰ

መምህራን አምስቱ የሙያ ብቃት ደረጃዎች መመደብና

ለአጠቃላይውይይት ማቅረብ

• አራቱን የር/መምህራን የሙያ ብቃት ደረጃዎች ልዩ
የሚያደርጋቸውን መሠረታዊ ባሕሪያት መለየት



4.የር/መምህራን የሙያ ብቃት ስታንዳርድ
ዝግጅትና አወቃቀር

The Structural Organization of the Principals.docx
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4.1 የሙያ ብቃት ስታንዳርድ አወቃቀር

• ሙያዊ ብቃት ስታንዳርድ (PROFESSIONAL STANDARD)

• ኮድ (UNIT – CODE)

• መግለጫ (UNIT  DESCRIPTOR)

• ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ (ELEMENT)

• የክንውን አመልካቾች (PERFORMANCE CRITERIA)

• የቁልፍ ቃላት/ሀረጎች ይዘትና ወሰን (VARIABLE RANGE)

• የመረጃ አደረጃጀት (EVIDENCE GUIDE )
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4.2 የሙያ ብቃት ስታንዳርዶችና ንዑሳን ብቃቶች / 
Professional Standards & Elements /

ስታንዳርድ 1: የመማማር ራዕይ አመራር

•በትምህርት ቤት ተከታታይ መሻሻል ኘሮግራም የጋራ ራዕይ

በመቅረጽ ተግባራዊ የማድረግ ብቃት

•የትምህርት ግቦች ዝግጅትና ክትትል ሂደቶችን የመምራት ብቃት

•ለተከታታይ መሻሻልና ዕድገት የለውጥ ሂደቶችን የመምራት ብቃት

•ለትምህርት ዕድገት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የመሳተፍ፣

የመከታተልና ምላሽ የመስጠት ብቃት



ስታንዳርድ 2: የሕብረተሰብ ተሳትፎና ግንኙነት
አመራር

•ሕብረተሰቡን ከትም/ቤቱ የማስተሳሰር ብቃት

•ወላጆችንና ሕብረተሰቡን በትምህርት መሻሻል ኘሮግራሞች

የማሳተፍ ብቃት

•የሕብረተሰቡን ሀብት/resource/ ለትም/ቤት መሻሻል
ኘሮግራሞች የመጠቀም ብቃት

•በሕብረተሰቡ መካከል የመከባበርና የመተሳሰብ ባሕል የማሳደግ

ብቃት



ስታንዳርድ 3: የመማር -ማስተማር አመራርና አስተዳደር

•የትም/ይዘቱ ከሀገር አቀፍ የትም/ይዘት ጋር መጣጣሙን
የማረጋገጥ ብቃት

•የመማር ማስተማር ትግበራ ውጤታማነቱንና የተማሪውን ልዩ
ፍላጐት ማሟላቱን የማረጋገጥ ብቃት

•ሁሉንም ተማሪዎች ለላቀ የትም/አቀባበል የማበረታታት ብቃት

•ተያያዥ በሆኑ የጥናትና የምርምር ተግባራት ላይ የመሳተፍና የመገነባባት
ብቃት

•የትምህርት መረጃዎችን በመረዳት የትም/ቤቱ መምህራንና ሠራተኞች
መረጃዎችን ለአስፈላጊው ጉዳይ እንዲጠቀሙ ሁኔታዎችን የማመቻቸት
ብቃት

•በመማር ማስተማሩ ጥራት ላይ ክትትልና ግምገማ የማድረግ ብቃት



ስታንዳርድ 4: የግለሰብና ቡድን አቅም
ግንባታና አመራር

• የሙያ ዕድገት ፍላጐቶችን ቅደም ተከተል
የመለየትና የማውጣት ብቃት

• ግለሰቦችንና ቡድኖችን የማብቃት ብቃት
• በሥራ ቦታ የመማማር ስልጠናዎች ሂደት
የመከታተልና የመገምገም ብቃት

• የግለሰቦችንና የቡድኖችን ግንባታ ለመደገፍ
የግንኙነት መረቦችን የመዘርጋት ብቃት

• ጥናትን መሠረት ባደረገ የአቅም ግንባታና
በዕቅድና ትግበራ ሂደት ድጋፍ የማድረግ ብቃት



ስታንዳርድ 5: የትም/ቤትሥራ ክንውንና ሀብት
አመራርና አስተዳደር

 ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት አካባቢ የመፍጠር ብቃት
 የተማሪውን የመምህሩንና የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን የመፍጠርና
የማሳደግ ብቃት አካላዊና አእምሮአዊ ፍላጐቶች የሚያሟላ
የመማማሪያ አካባቢ

 የተማሪዎችንና መምህራኑን ትምህርትና ስልጠና የሚደግፍ ሀብትና
ቴክኖሎጂ የማፈላለግ፣ በጀት የመመደብና የመጠቀም ብቃት

 የትም/ቤቱን መምህራንና ተማሪዎች ለመደገፍ የአሰራርና አተገባበር
መመሪያዎችን የማስተዋወቅና ምቹ የመማማሪያ አካባቢ የማደራጀት
ብቃት

 ሙያዊ ሥነ ምግባር፣ፖሊሲዎችንና የሙያ መራሄ ሕጐችን ጠንቅቆ
የማወቅ፣የመደገፍና የመላበስ ብቃት

 የትም/ቤቱን የተለያየ ማህበረሰብ እሴቶች የማሳደግና ተግዳሮቶችን
የመፍታት ብቃት

 የትም/ቤቱን ሀብት አስተዳደርና አጠቃቀም ለባለድርሻው አካላት
የማሳወቅ/ሪፖርት የማድረግ ብቃት



5.አመላካቾች/Indicators

 አመላካቾች ሊታዩና ሊለኩ የሚችሉ አጫጭርመግለጫዎች
ናቸው።

ሊመዘኑ የሚችሉ ተግባሮችንና ተፈላጊውን የክንውን ደረጃዎችን
በትክክል ይጠቁማሉ።

 ለተሻለ የተግባር ክንዋኔ መረጃ የሚሆኑ ክንውኖችና ችሎታዎችን
በግልጽ ያሳያሉ ።

 አመላካቾች የሚታሰቡውጤቶችንና የክንውን ደረጃዎችንም
አካተው ይይዛሉ ።
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No

.

Domains Competences No. of 

elements

No. of 

Indicators

I SCHOOL

COMMUNITY 

LEADERSHIP

1. LEAD AND FACILITATE VISION OF

LEARNING

2. DEVELOP AND MANAGE SCHOOL–

COMMUNITY RELATIONS

4

4

34

19

II INSTRUCTIONAL 

LEADERSHIP

2. LEAD AND MANAGE LEARNING AND

TEACHING

2. LEAD AND DEVELOP INDIVIDUALS

AND TEAM

6

5

44

39

III ADMINISTRATIV

E LEADERSHIP

2. LEAD AND MANAGE SCHOOL

OPERATIONS AND RESOURCES

7 53

TOTAL 26 189

DOMAINS , COMPETENCES ,ELEMENTS & INDICATORS 
OF SCHOOL PRINCIPALS



የቡድን የተግባር ልምምድ- ሁለት
አመላካቾችን/Indicators መለየት፦
1.ከጀማሪ ር/መምህራን- ስታንዳርድ 3: የመማር - ማስተማር

አመራርና አስተዳደር- ሁሉንም ተማሪዎች ለላቀ የትም/አቀባበል
የማበረታታት ብቃት

2.ከብቁ ር/መምህራን-ስታንዳርድ 4: የግለሰብና ቡድን አቅም
ግንባታና አመራር - የግለሰቦችንና የቡድኖችን ግንባታ ለመደገፍ
የግንኙነት መረቦችን የመዘርጋት ብቃት

3.ከብቁ ር/መምህራን- ስታንዳርድ 5: የትም/ቤት ሥራ
ክንውንና ሀብት አመራርና አስተዳደር- ደህንነቱ የተጠበቀ
የትምህርት አካባቢ የመፍጠር ብቃት

4.መሪ ር/መምህራን- ስታንዳርድ 2: የሕብረተሰብ ተሳትፎና
ግንኙነት አመራር- ወላጆችንና ሕብረተሰቡን በትምህርት መሻሻል
ኘሮግራሞች የማሳተፍ ብቃት



6.በየስታንዳርዱ የሚያስፈልጉ ቁልፍ
ዕውቀቶች ፣ ክህሎቶች፣ አመለካከቶችና

የምዘና መረጃ ምንጮችና ስልቶች



በየስታንዳርዱ የሚያስፈልጉ ቁልፍ
ዕውቀቶች ፣ ክህሎቶችና አመለካከቶች

1. ቁልፍ ተፈላጊ ችሎታዎች ክህሎቶችና ዕውቀቶች

2. ተፈላጊ ዕውቀት

3.ተፈላጊ አመለካከት

4.ተፈላጊ ክህሎት



6.1ቁልፍ ተፈላጊ ችሎታ /Critical Aspects of 
Competence/

 አንድን ሥራን በስኬት ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገውን ቁልፍ ዕውቀትና

ክህሎት ይገልፃል።

ለመዛኙ ወሳኝና አስፈላጊ መረጃዎችን ይጠቁማል።

ምሳሌ፦የመማማር ራዕይ አመራርና አስተዳደር /Lead &Facilitate 
Vision of Learning/

• ለተመደበበት የሥራ ሃላፊነት የጋራ የሆነ ስትራቴጂካዊ ዕቅድ

የማዘጋጀት

• ለዓመታዊ ሪፖርት ዝግጅት የሚያገለግሉ ሰነዶችን የማሰናዳት

• ስትራቴጂካዊ ራዕይና ግቦችን ለተማሪዎች ለመምህራኑና

ለማህበረሰቡ የማስተዋወቅ



6.2ተፈላጊ ዕውቀት /Underpinning knowledge/

 አንድን ተግባር በተቀመጠው ደረጃ ለማከናወን የሚያስፈልገውን

ወይም የሚያገለግለውን ዕውቀት ያመለክታል ።

 በተጨማሪም አስፈላጊ የሆኑትን የዕውቀት ይዘቶችንና እውቀቱ

እንዴት እንደሚተገበር ለይቶ ያስቀምጣል።

ምሳሌ፦የመማር -ማስተማር አመራርና አስተዳደር/Lead & 
Manage Learning and Teaching/

የምዘና አሰራር ሥርዓቶችና ደንቦች

ሥርዓተ ትምህርት ዝግጅት፣ትግበራና ግምገማ

የትምህርት ቅበላ ንድፈሀሳብ

የምዘናና ትንተና ስትራቴጂ

የመማር ማስተማር መርህ



6.3ተፈላጊ ክህሎት /Underpinning Skills/

በሙያ ብቃት ሥር የተቀመጡትን ንዑሳን ብቃቶችና አመልካቾች

ለማሳካት የሚያስፈልጉትን ዝርዝር ክህሎቶች ለመዛኙ

ያስቀምጣል።

በዚህ ክፍል ርዕሰ መምህሩ ሊኖረው የሚገባውን አጠቃላይ

ክህሎቶች ይዘረዝራል።

ምሳሌ፦የግለሰቦችና የቡድን አቅም ግንባታና አመራር/Lead &  
Develop Individuals and Teams/

 የኮሙኒኬሽን ፣የአመራር፣ የድርድር፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ ሠራተኛን

የማትጋት፣ የግንኙነት መረብ ዝርጋታ፣ ጥናትና ምርምር፣



6.4ተፈላጊ አመለካከት / Underpinning Attitude 

በሙያ ብቃት ሥር የተቀመጡትን ንዑሳን ብቃቶችና አመልካቾች
ለማሳካት የሚያስፈልጉትን ዝርዝር አመለካከቶች ያመለክታል።

ምሳሌ፦የትም/ቤት ሥራ ክንውንና ሀብት አመራርና
አስተዳደር/Lead &Manage School Operations and 
Resources/

 የላቀ የመማር ማስተማር ስታንዳርድ ራዕይ

 ተከታታይነት ያለው የትምህርት ቤት መሻሻል

 ሥልጣንና ሃላፊነት ውክልና

 የሀብት ክፍፍል የተማሪውን ውጤትመሻሻል መርዳቱን
ማረጋገጥ ለሥራ አፈፃፀም ትኩረት መስጠት



7.በርዕሰ መምህራን ምዘና ዋነኛ የመረጃ ምንጮች

የትምህርት ቤት መሻሻል ዕቅድ /SIP/
የስብሰባ ቃለ ጉባኤዎች/አጀንዳ
የተግባር ክንውን ግለ ማህደር/ Performance Portfolios / 
የተዘጋጀ ራዕይ፣ተልዕኮ/የተለጠፉ መግለጫዎች
በራዕይ፣ ተልዕኮ …ዝግጅት የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ማረጋገጫመረጃ

አስረጅ ሪከርዶች፣ ሰነዶች…
የክፍል ትምህርት ግምገማ ማስረጃዎች

የትምህርት እቅድ ግምገማና ትንተና

የሂደታዊ ግምገማ መሣሪያዎችና ግኝት

የተማሪ ውጤትመረጃ

የመምህር ግብረመልስ



8.ብቃቶች የሚመዘኑበት ስልት/ዘዴ

የጽሁፍ ምዘና - 50% 

የተግባር ምዘና- 50%

የክህሎቶች አተገባበር

የዶክመንት ፍተሻ

 የውጤት ደረጃ/RATING SCALE
< 50 %             ዝቅተኛ

50 - 69%        መካከለኛ

70 - 85%           ከፍተኛ

> 85         በጣም ከፍተኛ



አመሰግናለሁ!!


