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ክፍል አንድ 

1.መግቢያ 

1.2 የጥናቱ ደራ (Background of the Problem) 

የማታ ትምህርት በማታው ወቅት የሚሰጥ የትምህርት መርሃ ግብር ነው፡፡ይህ መርሃ ግበር 

ለጎልማሶች ራስን ለማሸሻል፣ ለበለጠ የስራ እድል ለመፍጠርና ራስን ለማብቂያ ብሎም 

ለመገንቢያ አንዱ አማረጭ ነው (Bernd Sandhaas 2009)፡፡ በሌላ በኩል የማታ 

ትምህርት በቀን በመደበኛ የትምህርት መርሃ ግብር ለመከታተል ያልቻሉ ተማሪዎች 

የመማር እድል እንዲያገኙ የተዘጋጃ የትምህርት መርሃ ግብር  ነው፡፡ ትምህርቱ 

የሚሰጠው በማታ ወቅት ነው፤ስለዚህ ከመደበኛው የስራ ሰአት ውጭ ስራ ያላቸውን ወይም 

በስራ ላይ ያልሆኑ ሰዎችንና በማታው የማስተማሪያ መርሃ ግብር ለመማር የሚጠይቁትን 

ዜጎች የትምህርት እድል ለመስጠት የተዘረጋ መርሃ ግብር ነው፡፡ 

በአለም አቀፍ ደረጃ የዚህ ፕሮግራም ስያሜ evening school, evening institutes,night 

class,night school,university extension/ continuing education ወዘተ…በመባል 

ይታወቃል፡፡ይሁን እንጂ በዚህ መርሃ ግብር ትምህርቱ የሚሰጠው እንደ መደበኛዉ  

የትምህርት መርሃግብር የአሰጣጥ ስርአት በመጠበቅ ነው ፡፡  

ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ውስጥ የማታ ትምህርት እንዲጀመር ክፍተኛ ተነሳሽነት የነበረው 

መንግስታዊ ባልሆኑ አካላት ነበር(Bernd Sandhaas 2009 ውሰጥTilahun 

w.1991;Deribssa 2007 እንደ ጠቀሱት) ፡፡ ይህንን ትምህርት ለመጀመር እንደ መነሻ 

ምክንያት የሆነው በቀኑ የትምህርት መርሀ ግብር ትምህርታቸውን ለመከታተል ያልቻሉ 

ትምህርት ፈላጊዎችን የትምህርት እድል አንዲያገኙ ለማድረግ ነበር ፡፡ ይህ የማታ 

ትምህርት መርሃ ግብር ሲጀመር በተለይም ትምህርቱን ላልጀመሩ የአንደኛ 

ደረጃ፣የሁለታኛ ደረጃና የክፍተኛ ትምህር ተቋማት ዉስጥ ነበር፡፡ፕሮግራሙ በሂደት እንደ 

መደበኛ ትምህርት በቀን የሚሰጠዉ የትምህርት አይነት በተጠቀሱት ተቋማት መሰጠት 

ቀጠለ፡፡ በዚህ የማታ ትምህርት በቀን የትምህርት መርሃግብር የሚሰጡት ትምህርቶች 

በሙሉ ይሰጣሉ፡፡ 
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የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ትምህርት ሚኒስቴር ለቀን ትምህርት የሚሰጠውን 

ትኩረት ያህል ለማታ ትምህርት የሚሰጠው ትኩረት አናሳ እንደሆነ ያሳያሉ፡፡ (Bernd 

Sandhaas 2009 ውሰጥTilahun w.1991;Deribssa 2007 እንደጠቀሱት) የማታ ትምህርት 

ተማሪዎች ስብጥርን በተመለከተ ለመጀመሪያ ዲግሪ ማሟያ በአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ 

(1990)  የቀረበው ጥናት መሰረት በአዲስ አበባ የ2ኛ ደረጃ የማታ ተማሪዎች ውስጥ 28% 

ሴቶች፣ 46% 20 አመት በታች ፣ 51% ስራ የሌላችው እና አብዛኛው የትምህርት ቤት 

ክፍያ የሚከፍልላቸው ሌላ አካል እንደሆነ የሳያል፤ የመጀመሪያ ደረጃ ደግሞ 51% ሴቶች 

60% 15-20 አመት፣ 41%የቤት ሰራተኞች እና 96% 150 ብር ያልበለጠ ገቢ ያላቸው 

እንደሆኑ አሳይቷል፡፡  

በሌላ በኩል ICDR  እና  SIDA  (1999) ጥናት መሰረት የማታው ትምህርት በቂ የሆነ 

በጀት፣ የማጣቀሻ መጽሀፍት እና የመማሪያ መጽሃፍት አቅርቦት በቂ እንዳልሆነ 

ጠቁሟል፡፡ጥናቱ አያይዞም የተማሪ መጽሃፍ በሚቀርብበት ትምህርት ቤት የተማሪ 

መጽሃፍት ጥምርታው 1 ለ12 እና 1ለ15 የሚደርስ እንደሆነ አስቀምጧል፡፡ 

የማታ ተከታታይ ትምህርት ፕሮግራሙን በሥርዓት በማካሄድና yx-”§Y ትምህርት 

ጥራት ¥rUgÅ k@JN tGÆ‰êE b¥DrG yTMHRT _‰t$N l¥S-bQ በአዲስ አበባ 

ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የማታ ተከታታይ 

ትምህርት ፕሮግራም አሰጣጥ መመሪያ 2005 ዓ.ም አሻሽሎ አውጥቷል፡፡ በዚህ መመሪያ 

ውስጥ የማታ ትምህርት የተማሪዎችን ፣ የመምህራንን፣ የሠራተኞችን ፣የትምህርት ቤቱንና 

ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላት ጥቅም በተገቢው መንገድ በሚያስጠብቅ መልኩ እንዴት 

መከናወን እንዳለበት በግልጽ ተቀምጧል፡፡ 

ይሁን እንጂ ነባራዊ ሁኔታ እንደሚያሳያዉ የማታ ትምህርትን የሚከታተሉ ተማሪዎች 

በስምንትኛ ክፍል የአንደኛ ደረጃ መልቀቂያ ክልላዊ ፈተናና በአስረኛ ክፍል ሀገር አቀፍ 

የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ተፈትነው የሚያልፉት ተማሪዎች ቁጥር ጥቂት ነው ፡፡ 

ማለትም የወዳቂ ተማሪዎች ቁጥር ከፍ ያለ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡በተጨማሪም 

የሚከተሉት ሁኔታዎች በነባራዊ ሁኔታ ይታየሉ፤ የማታ ትምህርት የሚማሩ ተማሪዎች 

በትምህርት ቤቱ የማስተማሪያ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ትምህርታቸውን መከታተል ሙሉ 

በሙሉ ላይችሉ ይችላሉ፡፡ 
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 እንደ ቀን የትምህርት መርሃ ግብር የማታን ትምህርት በተያዘለት የጊዜ ገደብ 

ማጠናቀቅ ሊያስቸግር ይችላል፡፡ 

 የማታ ትምህርት ተማሪዎች ቀን በስራ ተጠምደው ያሳልፋሉ፤የማታውን ክፍለ ጊዜ 

ደግሞ በትምህርት ስለሚያሳልፉ የቤት ውስጥ ስራና ሌሎች ማህበራዊ ጉዳያቸውን 

ለማከናወን ጊዜ ያጥራቸዋል፤ እረፍትም በማጣት ሊደክሙ ይችላሉ  

ለትምህርታቸውም ጊዜ ያጣሉ፡፡ 

 የሚማሩበት ትምህርት ቤት፣ ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት ርቀት ካለው በመማሪያ 

ሰአት በወቅቱ ለመድረስ ይቸገራሉ፡፡እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ስጋቶች የማታ 

ትምህርት በተቀመጠው ጥራትና ተገቢነት እንዳይሰጥ እንቅፋት የሚሆኑ ጉዳዮች 

ናቸው፡፡ 

የማታ ትምህርትን በትምህርቱ መረሃ ግብር መሰረት በወነኝነት በትምህርት ቤት ውስጥ 

ኃላፊነት ወሰደው ስራዎችን የሚያከናውኑት አካላት የትምህርት ቤቱ ርሳነ መምህራን 

፣ሱፐርቫይዘሮች እና መምህራን ናቸው፡፡ እነዚህ አካላት በሚገኙበት ትምህርት ቤቶች 

ውሰጥ የማታ ትምህርት አሰጣጥ ምን መልክ መያዝ እንዳለበት መመሪያን መሰረት 

በማድረግ መተግበር ግድ ይላል፤ ነገር ግን እነኝህ መመሪያው ላይ የተቀመጡት ነጥቦች 

በተገቢ ሁኔታ ካልተተገበሩ በትምህርት አሰጣጡ ላይ የሚያሰድረው አሉታዊ ተጽእኖ 

ክፍያለ ነው፡፡በመሆኑም ይህ ጥናት የማታ  ትምህርት በሚሰጥባችው የመንግስት አንደኛና 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የማታ ትምህርት የሚሰጥበትን ሁኔታ በማዳሰስ 

የለውን ተጨባጭ እውነታ ያሳያል፡፡ 

1.2. የዳሳሳ ጥናቱ አነሳሽ ሁኔታ (Statement of the Problem) 

የማታ ትምህርት በት/ቤቶች ውስጥ የሚካሔደውን የመማር ማስተማር ሂደት ጥራቱን 

የጠበቀ ለማድረግ እንዲቻል ተገቢ ክትትል እና ድጋፍ ማድረግ እና ችግሮች ሲፈጠሩም 

በችግሩ ዙሪያ ጥናት በማካሔድና በተጨባጭ መረጃ የተደገፈ የመፍትሔ ሐሳብ በማቅረብ 

ችግሮች ሥር ሳይሰዱ እንዲፈቱ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

በዚህ መሰረት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የማታ ትምህርት ተማሪዎች የማታ ትምህርት 

በጥራትና በተገቢ ሁኔታ እንዲያገኙ ያለው የተማሪዎች መማሪያ መጽሃፍ፤ የማጣቀሻ 

መጽሀፍት ፤ትኩረት የተሰጠው ክትትልና ድጋፍ እንዲሁም የመምህራን የማስተማር 
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ተነሳሽነትና ፍላጎት ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ፣መመሪያን የተከተለ አሰራር ስለመኖሩ   

ተጨባጭ መረጃ ማግኘት አስፈላጊ ሆኗል፡፡በተለይ ከቀን ተማሪዎች አንጻር መምህራን 

የማታ ትምህርት መርሀ ግብርን በተገቢ ሁኔታ እንዳየተገብሩ የሚደርጉ ሁኔታዎች እንዳሉ 

በየጊዜው የሚደረጉ ክትተልና ድጋፎች ያመለክታሉ፡፡ ይህ ሁኔታ መከታተልና ፈር 

ማስያዝ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡  

ስለዚህ ችግሩን ለመከላከል እንዲቻል በቀጣይነት በፕሮግራሙ ዉጤታማነት ዙሪያ ያሉ 

እንቅፋቶችን ለመፍታት የሚያስችል የመፍትሄ ሀሳብ ለማቅረብ ይህ የዳሳሳ ጥናት 

በተመረጡ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳር ትምህርት ቢሮ ስር በሚገኙ የመንግስት 

አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተካሄዷል፡፡  

የደሳሳ ጥናቱ መሰረታዊ ጥያቄዎች  

1 የማታ ትምህርት መርሃ ግብር ከመደበኛው የትምህርት ፕሮግራም ባልተለየ መልኩ 

     አግባብነት ባለው መንገድ ምንያህል እየተከናወነ ነው?  

2. የማታ ትምህርትን በጥራትና በተገቢ ሁኔታ እንዳይሰጥ እንቅፋት የሚሆኑት ነገሮች 

      ምንድን ናቸው? 

 3. ችግሩን ለመቅረፍ ምን ዓይነት መፍትሔ ቢወሰድ ይመረጣል ? 

1.4. የጥናቱ አጠቃላይ ዓላማ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳር ትምህርት ቢሮ ስር በሚገኙ የመንግስት  ትምህርት ቤቶች 

የሚሰጠዉ የማታ ትምህርት በጥራት እንዳይሰጥ እንቅፋት የሚሆኑትን ምክንያቶች 

ለመለየትና  ትምህርቱ ጥራቱን ጠብቆ እንዲሰጥ መፍትሄ ሃሳብ ለማቅረብ 

ሲሆን፡የሚከተሉት ዝርዘር አላማዎች አሉት፡- 

 የማታ ትምህርት መርሃ ግብር ከመደበኛው የትምህርት ፕሮግራም ባልተለየ መልኩ 

     አግባብነት ባለው መንገድ እየተሰጠ መሆኑን ለመለየት፣  

 ለማታ ትምህርት መርሃ ግብር በጥራት እንዳይሰጥ እንቅፋት የሆኑ 

ምክንያቶችን ለመለየት፣ 
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 የማታ ትምህርት መርሃ ግብረን በተገቢ ሁኔታ ለመተግበር እንቅፋት ለሚሆኑ 

ነገሮች መፍትሔ ለመጠቆም 

  1.5 የጥናቱ አስፈላጊነት 

የዚህ ጥናት አስፈላጊነት የማታ ትምህርት ፕሮግራም በጥራት እንዳይሰጥ እንቅፋት የሆኑ 

ምክንያቶችን በመለየት እና መንስኤዎቻቸውን በማጥናት ችግሩን ለመከላከል የሚያስችል 

የመፍትሔ ሐሳብ ለማመንጨት ሲሆን፣ በተጨማሪ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ጥናት 

ለሚያካሒዱ አጥኝዎች ወይም ባለሙያዎች የጥናታቸው መነሻ በመሆን ሊያገለግል 

ስለሚችል አስፈላጊነቱ የጎላ ነዉ፡፡ 

1.6 የጥናቱ ወሰን 

ጥናቱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳር ስር ከሚገኙ  ከ10 ክፍለ ከተሞች መካከል 5 

ክፍለ ከተሞች ውስጥ ባሉ የማታ ትምህርት በሚሰጥባቸዉ በተመረጡ የመንግስት 

የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ትም/ቤቶች ውስጥ ብቻ ይሆናል፡፡ 

1.7  የጥናቱ አበያት ቃላት መፍቻ 

1. የማታ ትምህርት፡- የቀኑን መደበኛ የትምህርት ፕሮግራም በተለያዩ ምክንያቶች 

ለመማር ያልቻሉና የትምህርት ዕድል ላላገኙ ዜጎች በትምህርት ተቋማት ዉስጥ 

የሚሰጥ መደበኛ ያልሆነ የትምህርት ፕሮግራም ነዉ፡፡ 

2. መርሃ ግብር፡- በተለያዩ ጊዜና ሁኔታ አንድን ፕሮግራም ዉጤታማ ለማድረግ  

የሚቀረጽ ወይም የሚካሄድ የማስተግበሪያ ስልት ነዉ፡፡ 

3. አንደኛ ደረጃ ፡-በትምህርትና ስልጠና ፖሊስዉ በተቀመጡ የትምህርት እርከኖች ከ1ኛ 

እስከ 8ኛ ክፍሎች ባለዉ ደረጃ የሚገኛን የትምህርት እርከን ወይም ደረጃ  ነዉ፡፡ 

4. ሁለተኛ ደረጃ፡-በትምህርትና ስልጠና ፖሊስዉ በተቀመጡ የትምህርት እርከኖች ከ9ኛ 

እስከ 10ኛ ክፍሎች እንዲሁም የመሰናዶ ደረጃ  ባለዉ ክፍሎች የሚገኛን የትምህርት 

እርከን ወይም ደረጃ  ነዉ፡፡ 
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ክፍል ሁለት 

የማታ ትምህርትን ከሚያስተምሩ መምህራን የተሰበሰበ መረጃ ትንተና 

በከተማ አስተዳደሩ በሚገኙ የመንግስት ት/ቤቶች የማታ ትምህርት ተግዳሮቶችን አስመልክቶ 
ፈጣን የዳሰሳ ጥናት በ5 ክፍለ ከተሞች ተከናውኗል፤ ይህንንም አስመልክቶ ከመምህራንና 
ከትምህርት ቤት ር/መምህራን በሁለቱም እርከኖች(የመጀመጄና ሁለተኛ ደረጃ) ት/ቤቶች 
አስፈላጊው መረጃ ተሰብስቧል፡፡በተለይ መረጃዎቹ ከር/መምህራንና ከመምህራን እንዲሰበሰቡ 
የተደረገበት ዋና ምክንያት አሉ የተባሉ ችግሮች በመምህራን አካባቢ የማታ ትምህርትን 
በማስተማራቸው እርካታ የሌላችው መሆኑ እና ስራውን በተፈላጊው መጠን እየተገበሩ 
እንዳልሆነ በተለያዩ የመስክ ጉብኝቶች ስለታየ ነው፡፡ ከመምህራን በጽሁፍ መጠይቅ የተሰበሰቡ 
መረጃዎች የተገኙ ግኝቶች እንደሚመለከተው ቀርበዋል፡፡ 

መምህራን በተመረቁበት የትምህርት አይነት እያስተማሩ መሆኑን አለመሆኑን ለማወቅ 
በተጠየቁት መሰረት የሰጡት ምላሽ  72% የሚሆኑት የመጀመሪያ ደረጃ መምህራን 
በተመረቁበት የትምህርት አይነት እንደሚያስተመሩ ሲገልጹ የተቀሩት 28% የሚሆኑት ደግሞ 
የሚያስተምሩት ከተመረቁበት ትምህርት አይነት ውጪ እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡በሌላ በኩል ደግሞ 
ተመሳሳይ ጥያቄ የቀረበላቸው የ2ኛ ደረጃ መምህራን 94% የሚሆኑት በተመረቁበት 
የትምህርት አይነት እያስተማሩ ሲሆን የተቀሩት 6% ባልሰለጠኑበት የትምህርት አይነት 
እየስተማሩ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ ከዚህ መረዳት የሚቻለው በተለይ በመጀመሪያ ደረጅ ት/ቤቶች 
አንዳንድ መምህራን ባልሰለጠኑበት ትምህርት አይነት እንደሚየስተምሩ መረጃው ይጠቁማል ፤ 

መምህራን የሰምንት የማስተማሪያ ክፍለ ጊዜ ምን ያህል እንደሆነ ተጠይቀው ብዙዎቹ 
መምሀራን(94%) በሳምንት የሚታስተመሩት የክፍለ ጊዜ ብዛት እስከ 15 የሚደርስ ሲሆን 
በጣም ጥቂት የሆኑት (6%) እስከ 30  ክፍለ ጊዜ ይዘው እንደሚያስተምሩ ማረጃው 
ያሳየል፤በተመሳሳይ 2ኛ ደረጃን አስመልክቶ ክፍለ ጊዜው ስርጭት በረካታ መምህራን በሳምንት 
15 ክፍለ ጊዜ እንደሚያስተምሩና የተቀሩት እስከ 30 ክፍለ ጊዜ በሳምንት ይዘው 
እነደሚያስተምሩ መረጃው ያሳያል፡፡ከዚህ መረዳት እንደሚቻለው በሁለቱ የትምህርት እርከን 
መምህራን በሳምንት ከ15-30 ክፍለ ጊዜ ይዘው እንደሚያስተምሩ የሳያል፡፡ 

መምህራን በመደበኛው የትምህርት ወቅት ተመድበው በሚየስተምሩበት ት/ቤት የማታ 
ትምህርትንም እንደሚየስተምሩ በተጠየቁት መሰረት የሰጡት ምላሽ በሁለቱም ደረጃ ( 
በመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ) ሁሉም መምህራን በመደበኛው የትመህርት መራሃግብር 
በሚስተምሩበት የማታንም ትምህርት  እነደሚያስተምሩ ገልጸዋል፡፡ይህ የሚያሳየው መምህራን 
የማታ ትምህርትን የሚያስተምሩት መደበኛ ትምህርት በሚስተምሩበት ት/ቤት እንደሆነ ማየት 
ይቻላል ፡፡ 

መምህራን የማታ ትምህርት በማስተማራቸው ምክንያት የሚያገኙትን ገቢና ጥቅም በተመለከተ 
ምን ያህል እንደሚረኩበት በተጠየቁት መሰረት የሰጡት ምላሽ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ 
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የሚገኙት 85% የሚሆኑት መጠነኛ እርካታ እንደሚያገኙ ሲገልጹ የተቀሩት 15% የሚሆኑት 
ምንም አርካታ እንደማያገኙ ግልጸዋል፡፡የሁለተኛ ደረጃን በተመለከተ 78% ምንም እርካታ 
እንደማያገኙ ሲገልጹ የተቀሩት 22% የሚሆኑት መጠነኛ እርካታ እንደሚያገኙ ገልጠዋል፤ 

ለዚህ የእርካታ ማጣት ምክንያታቸውን እንዲያስቀምጡ በተጠየቁት መሰረት ሲመልሱ  የተማሪ 
ቁጥር እየቀነሰ በመሆኑ ሁሉንም መምህራን ያለማሳተፉ፣ የግብር ክፊያዉ (30%) በደሞዝ ላይ  
ተጨምሮ ስለሚሠራ የሚያገኙት ገቢ ከስራቸው አንጻር ተመጠጣኝ አለመሆኑ፣የማታ ተማሪ 
ቁጥር በመቀነሱ የክፍለጊዜ ክፊያዉ በርካታ ተማሪዎች ካሉባቸው ትምህርት ቤቶች ጋር 
ሲነጻጸር ያነሰ መሆኑ እንዲሁም ተማሪዎች በሚከፍሉት አነስተኛ ወርሃዊ ክፊያ ምክንያት 
መምህራን በሚያገኙት ገቢ እንደማይረኩ፣ ግብር በደሞዝ  ላይ እንደገና ተጨምሮ ሁለት ጊዜ 
እንዲከፍሉ መደረጉ፤ አልፈው ተርፈው በየቀኑ የምገኘዉ የክፊያ መጠን ለአንድ የከብት እረኛ 
በቀን ከሚከፈል ገቢ ያነሰ  መሆኑን በዚህ ጥናት የተሳተፉ አንዳንድ መምህራን አስተያየት 
ሰጥተዋል፤ በተገኘው መረጃ መሰረት እንደአጠቃላይ የማታ ትምህርት የሚየስተምሩ መምህራን 
ከሚከፈላቸው ገቢ አንጻር የእርካታ መጠን ዝቅተኛ እንደሆነ ለማወቅ ተቸሏል፡፡ 

ቀደም ሲል የማታ ትምህርት ሲየስተምሩ ይከፈላቸው ከነበረው ክፍያ አንጻር በያዝነው የስራ 
አመት ልዩነት እንዳለው ለመዳሰስ በቀረበው ጥያቄ መሰረት የመጀመሪያ ደረጃ መምህራን 
መካከል 28% የሚሆኑት የክፍያ መጠኑ መጨመሩን ሲገልጹ 15% የሚሆኑት የሚከፈለው 
የስራ ግብር መጨመሩን እንዲሁም 15% የሚሆኑት የክፍ መጠኑ ቀንሷል፤ የተቀሩት 42% 
የሚሆነው ካለፈው አመት የተለየ እንዳልሆነ ገልጠዋል፡፡የሁለተኛ ደረጃን በተመለከተ 44% 
የሚሆኑት የክፍያው መጠን ጨምሯል የሚል ሲሆን 31% የሚሆኑት የክፍያ መጠን ቀንሷል 
25% የሚሆኑት ደግሞ ከለፈው አመት የተለየ እናዳልሆነ ግልጸዋል ፤በዚህ መሰረት የክፍያን 
ሁኔታ በተመለከተ በያዝነው አመት ካለፈው አመት ያለው ልዩነት በጣም የጎላ አለመሆኑን 
የመምህራኑ ምላሽ ያሳያል፡፡  

የስራ ግብር አከፋፈልን በተመለከተ በሁለቱም (የመጀመሪያ እና የሁለተኛ ደረጃ) ት/ቤቶች 
ከሌሎች መስሪያ ቤቶች አንጻር የተለየ የአከፋፈል ሁኔታ መኖር አለመኖሩን በተጠየቁት 
መሰረት 85% የሚሆነው ልዩነት እንዳለው ጠቅሰዋል ፡፡ የማታ ትምህርት መምህራን የግብር  
ክፊያዉ  ከሌሎች መሰል  ተቋማት ሲነጻጸር የሌሎች  ተቋማት የአከፋፈል ሁኔታ ፍጹም 
የተለየ መሆኑ እና ከመደበኛ ደሞዝ ጋር ተዳምሮ ግብር እንደማይቀነስ አመልክተዋል፡፡ እንደ 
ምሳሌም የጤና ቢሮን እና ዩኒቬርሲቲዎችን ሲጠቅሱ ከትርፍ ሰአት ክፍያ የሚቆረጠዉም 2% 
ብቻ እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡በዚህ መሰረት መምህራን በማታ ትምህርት ክፍያ ላይ የሚቆረጠውን 
ግብር ከሌሎች መስሪያ ቤት ትርፍ ስራ ግብር አቆራረጥ ጋር ያለውን ሁኔታ ማነጻጸርና ማየት 
እንደቻሉ ነው፡፡በተጨማሪም ይህንን እውነታ በተጨባጭ ለማሳየት ከሁለት ትምህርት ቤቶች 
ይህንን ጉዳይ የሚያብራራ ህጋዊ ደብዳቤ በአባሪነት ተያይዟል፡፡ 

የማታ ትምህርት በማስተማር የሚያገኙት ጥቅም ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ነገሮች እናዳሉ 
በቀረበው ጥያቄ መሰረት መምህራን የሰጡት መልስ 85% የሚሆኑት የ1ኛ ደረጃ እና 68% 
የሚሆኑት የ2ኛ ደረጃ መምህራን ተጽእኖ የሚያሳድሩ ነገሮች አሉ ብለዋል፡፡በተጨማሪም 
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ከማታ ትምህርት ሠርተዉ በሚያገኙት ገቢ ላይ ተፅእኖ የሚያሳድሩ ነገሮችን እንዲጠቁሙ 
ተጠይቀዉ ሲመልሱ የስራ ግብርን በድጋሚ እንዲከፍሉ መደረጉ፣ ይህም ግብር ቀደም ብሎ 
ከደሞዛችን ከከፈልነዉ ላይ ተደምሮ ስለሆነ ተስፋ የሚያስቆርጥ በመሆኑ ብዙ መምህራን 
የመደበኛዉን የቀን ትምህርት በሚያስተምሩት ትምህርት የማታ ትምህርትን ላለማስተማር 
እየወሰኑ እና አንዳንድ መምህራን ይህንኑ መተግበር መጀመራቸዉን ጠቁመዋል፡፡ ሌላዉ እንደ 
ችግር የተጠቆመዉ የ4 ርዕሰ መምህራን እና በተጨማሪ አስተባባሪ መምህራን የማታ 
ትምህርትን እንዲቆጣጠሩ መመደባቸውና ከስራቸው አንጻር ተገቢ ያልሆነ ተጠቃሚዎች 
መሆናቸዉን ገልጸዋል፡፡ ከዚህ ለመረዳት የሚቻለው የማታ ትምህርት የሚያስተምሩ መምህራን 
ከሚያገኙት ገቢ ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚነን ብለው እንደሚያምኑ ነው፡፡ 

የማታ ትምህርት ተማሪዎችን  በተመለከተ ለትምህርቱ የሚሰጡት ትኩረት ምን ያህል 
እንደሆነ መምህራን በተጠየቁት መሰረት 1ኛ ደረጃ 85% እንዲሁም 2ኛ ደረጃ 57% የሚሆኑት 
መካከለኛ ሲሉ የተቀሩት ዝቅተኛ የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ይህ የሚያሳየው የተማሪዎች 
ትምህርት  አቀባበል መካከለኛ መሆኑን ነው፡፡  

የማታ ትምህርት መጽሃፍት አቅርቦትን በተመለከተ መምህራን ተማሪዎቻቸው ምን ያህል 
የመማሪያ መጽሃፍ ኖሯችው እንደሚማሩ በተጠየቁት መሰረት  በ1ኛ ደረጃ 85% የሚሆኑት 
የመማሪያ መጽሃፍ እንደሌላችው ሲገልጽ ፤በ2ኛ ደረጃ ደግሞ 78% የሚሆኑት የሚማሩት 
የመማሪ መጽሀፍት ሳይኖረቸው እንደሆነ ገልጸዋል ፤በሌላ በኩል ሁሉም መምህራን 
በመደበኛዉ ትምህርት ለቀን ተማሪዎች የሚሰጡ የመማሪያ መጽሃፍት ለማታ ተማሪዎች 
ጭምር እንደሚሰጡ ለማወቅ ለቀረበላቸዉ ጥያቄ ሲመልሱ የመማሪያ ማስተማሪያ መጽሃፍት 
ለማታ ተማሪዎች እንደማይሰጡ እና የመማር ማስተማሩም የሚካሄደዉ መምህራን በጥቁር 
ሰሌዳ ላይ በሚሰጡአቸዉ ማስታወሻዎች እና በሚያደርጉት ገለጻ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ 
በመሆኑም ይላሉ መምህራኑ፤ የቤት ሥራ መስጠት አንችልም፤ ለዓመቱ የተመደበዉንም 
የትምህርት ይዘት መሸፈን አይታሰብም ብለዋል፣ ሆኖም አንዳንድ መምህራን እንደጠቀሱት 
አንዳንድ ተማሪዎች በራሳቸዉ ገዝተዉ የሚጠቀሙ አሉ ብለዋል፤ ሆኖም ይህ ሁሉንም የማታ 
ተማሪ እንደማይወክል ጠቅሰዋል፡፡ከዚህ የምንረዳው የማታ ትምህርት እንደ መደበኛው 
ማሳተማሪያ መርሃ ግብር የመማሪ መጽሀፍ በመግኘት የሚማሩት ተማሪዎች በጣም ጥቂት 
እንደሆነ ነው፤ ይህም የመማር ማስተማሩ ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሊፈጥር እንደሚችል 
እና የተማሪዎችን ውጤት ዝቅ እንደሚያደርግ ይገመታል፡፡  

የማታ ትምህርት የሚከታተለውን አካል በተመለከተ መምህራን የሰጡት መልስ በ1ኛ ደረጃ 
85% ር/መምህራን፣ሱፐርቫይዘር እና የማታ ትምህርት ኮሚቴ በማለት ሲመልሱ በሁለተኛ 
ደረጃ ደግሞ 63% የማታ ትምህርት ኮሚቴ ሲሉ 31% ር/መምህራን፣ሱፐርቫይዘር እና የማታ 
ትምህርት ኮሚቴ በማለት መልስ ሰጥተዋል፤ከዚህ መልስ መረዳት የሚቸለው የማታ 
ትምህርትን በተመለከተ የሚከታተለው በቂ አካል  ያለው ነው ፤ነገርግን ይሁሉ ተቆታታሪ 
እያለ መምህራን የማታ ትምህርት በማስተማረቸው ያላቸው እረካታ በተጠየቁበት ወቅት 
ዝቅተኛ እንደሆነ መልሰዋል፤ በተጨማሪም ተማሪዎች የመማሪያ መጽሃፍት ማግኘትና 
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እንደመደበኛ ተማሪዎች ትምህርታቸውን የማስኬዱ ሁኔታ ዝቅተኛ መሆኑ ተፈላጊው 
ክትትልና ድጋፍ መነሱን ያሳያል፡፡  

በአጠቃላይ መምህራን በማታ ትምህርት ላይ ተፅእኖ የሚፈጥሩ ነገሮችን በዝርዝር እንዲጽፉ 
በተጠይቁት መሰረት የሚከተሉትን ነጥቦች አስፍረዋል፡ 

1. በደብል ታክስ ምክንያት ለመምህራን የሚከፈለዉ ክፍያ ማነስ፣ 
2. የመብራት መቆራረጥ፣ እና የፕላዝማ ስርጪት አለመኖር፣ 
3. የተማሪ ወርሃዊ ክፊያ ማነስ፣ 
4. ለማታ ተማሪዎች የመማሪያ መጽሃፈት አለመሰጠት፣ 
5. በማታ ትምህርት ገቢ ላይ የመምህራን እረካታ ዝቅተኛ በመሆኑ ለማስተማር ፈቃደኛ 

የሆኑ መምህራን ቁጥር ማነስ እና የተማሪዎች  በመማሪያ ወቅት መቅረት ማብዛት፣ 
6. የመማሪያ ክፍል መጥበብ/በአንድ ክፍል የተማሪ ቁጥር መብዛት፣ 
7. የተማሪዎች ለትምህርቱ ትኩረት አለመስጠት፣ 
8. የክፍለ ጊዜ ስርጪት ማነስ በተለይ በሳይንስ እና ሂሳብ የትምህርት አይነቶች በዚህ 

ምክንያት የአመቱን ትምህርት ይዘት ለሸፈን አለመቻል፣ 
9. ቤተ ሙከራ መጠቀም ልምድ ያለመኖር፣ 
10. የማታ ትምህርት ተቆጣጣሪዎች ሀላፊነታቸውን በአግባቡ አለመወጣት ፣ 
11. አንዳንድ መምህራን በታክስ ክፊያዉ  ምክንያት የማታ ትምህርት ለማስተማር ፈቃደኛ 

ባለመሆናቸዉ በተቀሩት መምህራን ላይ ከፍተኛ የማስተማሪ ክፍለ ጊዜ መስጠት 
(በሳምንት እስከ 30) ክፍለ ጊዜ ማስያዝ፡፡ 

12.  የመምህራን ፍላጎት ማጣት፣ 
13.  የገቢ ታክስ መብዛት በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸዉ፡፡ 

ከላይ የተዘረዘሩ ችግሮችን ለመፍታት የመፍትሔ ሀሳቦችን እንዲጠቁሙ በተጠየቁት መሰረት  
የስራ ግብርን ማስተካከል፣መምህራን በተመረቁበት የትምርት አይነት ተመድበው ቢያስተምሩ ፣ 
የመብራት መቆራረጥን ችግር የሚቀረፍብት ሁኔታ ቢመቻች፣የባለድርሻ አከላት የማታ 
ትምህርት በተጠናከረ መልኩ የሚሰጥበትን ሁኔታ ቢያመቻቹ፣የመማሪያ መጽሐፍት 
ለተማሪዎች ቢሰጥ፣መምህራን የማስተማሪያ ሰአትን በአግባቡ መጠቀም እንዲችሉ ቁጥጥር 
ማድረግ፣በተለይ የትርፍ ሳአት የሰራ ግብር አከፋፈል 2% ብቻ እንዲሆን ማድረግ የሚለው 
ሀሳብ በተደጋጋሚ የተነሳ አስተያየት ሆኖ ተገኝቷል፤እንዲሁም ተማሪዎች የሚከፍሉት 
ወርሃዊ ክፍያ መሻሻል እንዳለበት፣ጥብቅ የሆነ የተማሪዎች ቁጥጥር መደረግ እናደለበት፣ 
ለር/መምህራን እና ተቆጣጣሪዎች የሚከፈለው ክፍያ ከሚያበረክቱት አስተዋጽዎ አንጻር 
በአንጻራዊነት አግባብ እንዳልሆነ ተጠቁሟል፡፡ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት መምህራን የማታ 
ትምህርት ላይ ያሉት ተግዳሮቶች ለመቀነስ ያቀረቧቸው አስተያየቶች ናቸው፡፡ ከአስተያየቶቸ 
ለመረዳት እንደተቸለው የማታ ትምህርት የሉባቸው ችግሮች በርካታ መሆናቸውን ነው፡፡  
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ከርእሰ መምህራን የተገኙ መረጃዎች ትንትና  

   ለርዕሰ ማምህራን በሚመሩበት ትምህርት ቤት የማታ ትምህርት አሰጣጥ በምን ደረጃ ላይ 

እንደሚገኝ በተጠየቁት መሰረት ከተማሪ ብዛት አንፃር ብቻ ስንመለከተው የመጀመሪያ ደረጃ 

ት/ቤቶች ር/መ/ራን የሠጡት መልስ ካለፈው ዓመት ሲወዳደር በጥናቱ የተሳተፉት ሁሉም 

ር/መ/ራን የተማሪዎች ቁጥር መቀነሱን ገልፀዋል፡፡ በተጨማሪም 72 የሚሆኑ የ2ኛ ደረጃና 

መሰናዶ ት/ቤቶች ር/መ/ራን ደግሞ የተማሪ ቁጥር መቀነሱን ገልጸዋል፡፡ እንዲሁም 14.28 

ለውጥ የለውም ማለታቸውን እና 14.28 የተማሪዎች ቁጥር ከዓምና ሲታይ መጨመሩን 

ገልፀዋል፡፡ በመሆኑም ር/መ/ራኑ ከሠጡት ሃሣብ መረዳት እንደሚቻለው  የተማሪዎች ቁጥር 

እየቀነሱ መሄድን መረጃው ያሳየል፡፡ 

   ተማሪዎች የማታ ትምህርትን ለመከታተል ያላቸው ፍላጎት በሚመለከት ለቀረበላቸው 

ጥያቄ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ር/መ/ራን የሰጡት መልስ 25 ትምህርትን ለመከታተል 

ያላቸው ፍላጎት በጣም ጥሩ  50 ደግሞ ትምህርትን ለመከታተል ያላቸው ፍላጎት 

መካከለኛ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ በሌላ በኩል 25 ዝቅተኛ የመማር ፍላጎት እንዳላቸው 

ገልጸዋል ፡፡ በተጨማሪም በ2ኛ ደረጃና መሰናዶ ት/ቤቶች ር/መ/ራን ደግሞ 75 በጣም 

ጥሩ የሆነ የመማር ፍላጎት ያላቸው መሆኑን  ሲገልፁ፤ 14.28 ግን የት/ት ፍላጎታቸው 

መካከለኛ መሆኑ፤ እና 14.28 ዝቅተኛ የመማር ፍላጎት ያላቸው መሆኑ ገልጸዋል፡፡ 

በአጠቃላይ 60.42 በጣም ጥሩ የሆነ የመማር ፍላጎት ያላቸው መሆናቸውን ሲገልፁ 

28.57 ግን የመማር ፍላጎታቸው ዝቅተኛ መሆናቸው ምላሹ ያሣያል፡፡ ከዚህ መረጃ 

እንደምንረዳው የተማሪዎች መማር ፍላጎት መካከለኛ ደረጃ ላይ እንደለ ነው፡፡ 

   መምህራን የማታ ትምህርት ለማስተማር ያላቸው ፍላጎት እየቀነሰ ነው ለሚባለው 

አስተያየት ምክንያቱን እንዲገልጹ ተጠይቀው ር/መምህራን ሲመልሱ በሁለቱም የትምህርት 

ቤት ደረጃዎች ጥያቄው የቀረበላቸው ር/መምህራን በሙሉ መምህራን ከማታ ትምህርት 

የሚያገኙት ገቢ ማነስና ግብር መብዛት ብለው መልሰዋል፡፡ በመሆኑም የሚያገኙት ክፍያ 

ማነሱና የሚከፍሉት ግብር 35 መሆኑ ዝቅተኛ ክፍያ እንዲያገኙ ምክንያት መሆኑ 

ይገልፃሉ፡፡ ይህ ደግሞ በተማሪዎች የመማር ፍላጎት እና በትምህርት ጥራት ላይ ቀጥተኛ 

የሆነ አሉታዊ ተፅዕኖ ያለው በመሆኑ መረዳት ይቻላል፡፡ ይህንን ለማሻሻል የገቢ ግብር 
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መብዛት የሚቀነስበት አና የተማሪዎች ክፍያ የሚሻሻልበት እርምጃ ቢወሰድ የተሻለ 

መሆኑንን ጠቅሰዋል፡፡ 

   የማታ ትምህርት ኘሮግራምን የሚከታተለው አካል ማን እንደሆነ ር/ መምህራን ተጠይቀው 

ሲመልሱ በመ/ደ/ት/ቤቶች እና በ2ኛ ደረጃና መሰናዶ ት/ቤቶች በተቋቋመው የማታ 

ትምህርት ኮሚቴ እና በት/ቤቱ ርዕሣነ መምህራን መሆኑን ገልፀዋል፡፡ በተጨማሪም 

በክ/ከተማ ሱፐርቫይዘሮችም ጭምር እየታገዙ ክትትልና ድጋፍ እንደሚደርላቸው 

ገልፀዋል፡፡ይሁን እንጂ ክትትልና ድጋፍ የሚያደርጉት አካላት በየደረጃው ቢኖሩም የማታ 

ተማሪዎች ትምህርታቸውን በመከታተሉ ዙሪያ በርካታ ችግር እንዳሉባቸው ከመምህራን 

የተገኘው መረጃ ያሳያል ፡፡ 

   የማታ ትምህርትን ለማስተማር ከሌላ ት/ቤት መምህራን ተቀጥረው በማስተማር ላይ ያሉ 

እናዳሉ በተጠየቀው መሰረት ር/መምህራን ምላሽ በሰጡት መሰረት በመጀመርያ ደረጃ ት/ቤቶች 

75 መምህራኑ የመደበኛ ትምህርት በሚያስተምሩበት ት/ቤት የሚያስተምሩ  መሆናቸው 

ሲገልፁ 25 ግን የሌላ ት/ቤቶች መ/ራን  ቀጥረው ያሰራሉ፡፡ በ2ኛ ደረጃና መሰናዶ ት/ቤቶች 

ግን 28.57 የሚሆኑ ት/ቤቶች ከሌላ ት/ቤት መ/ራን ቀጥረው ያሰራሉ ቀሪው 71.43 ግን 

ከት/ቤቱ መ/ራን የሚያስተምሩ መሆኑን ያሣያል፡፡ ነገር ግን 28.57 የት/ቤቱ መ/ራን የማታ 

ትምህርት ማስተማር ፍላጎት የሌላቸው ምክንያት የሚያቀርቡት ተማሪው ከሚከፍለው 

አነስተኛ መሆኑና እና ከግብር መብዛት ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን መረጃው ከዚህ ምላሽ 

የምንረዳው መምህራን በመደበኛ ቀን ትምህርት በሚያስተምሩበት ትምህርት ቤት ማታ 

ትምህርት እየተሰጠ በሌል ትምህርት ቤት ሄደው የመያስተምሩት በክፍያ ላይ የመቆረጠውን 

ስራ ግብር ለማስቀረት እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ 

  መምህራን ከሌላ ትምህርት ቤት ተቀጥረው የማታ ትምህርትን የሚያስተምሩበትን ምክንያት 

ር/ መምህራን ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ በት/ቤቱ የሚገኙ መ/ራን ፍላጎት ባለመኖሩ 

እንዲሁም የመከፈላቸው ክፍያ ከመደበኛ ደመወዝ ጋር ተደምሮ 35 ግብር ስለሚቆረጥና 

ከሚያጋጥማቸው የኑሮ ውድነትና ትራንስፖርት አንፃር ሲታይ በጣም አነስተኛ መሆኑን 

በምላሻቸው ተቅሰዋል፡፡ በተጨማሪም በት/ቤቱ ካሉት መምህራን አዳዲስ መ/ራን ካልሆኑ 

በስተቀር ልምድ ያላቸውና አንጋፋ መ/ራን ከማታ ት/ት ይልቅ ተማሪዎችን በየቤታቸው 

እየሄዱ ማስጠናት እንደሚመርጡ ጠቁመዋል፡፡  
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   የትምቤቱ አስተዳደር የመማርያ መፅሐፍት ለማታ ተማሪዎች የሚያቀርበው በምን አያነት 

ሁኔታ እንደሆነ በተጠየቁት መሰረት  50 ር/መ/ራን  በውሰት ለተማሪዎች ሲያቀርቡ 

ቀሪው 50 ደግሞ ለት/ቤቱ የማታ ተማሪዎች ምንም አየነት መፅሐፍ እንደማይሠጣቸው 

ሲገልፁ በ2ኛ ደረጃና መሰናዶ ት/ቤቶች ደግሞ 71.43 በውሰት የሚያቀርቡ ሲሆኑ ቀሪው 

27.57 ግን ምን ዓይነት መፅሐፍት ለማታ ተማሪዎቻቸው እንደማያቀርቡ ገልፀዋል፡፡ 

ከዚህ መረዳት እንደሚቻለው የማታ ትምህርት ተማሪዎች የመማሪያ መጽሃፍትን 

የማግኘት ሁኔታ ችግር እንደለበት ነው፡፡በሌላ በኩል ተመሳሳይ ጥያቄ ለመምህራን ቀርቦ 

ትምህርት ቤቱ ለማታ ተማሪዎች ምንም አይነት የመማሪያ መጽሃፍ እንደማይሰጣቸው 

የጠቆሙ ስሆን ር/ መምህራን ስቀመጡት አስቴየት ጋር ሚታረስ መሆኑን ማየት ይቻላል፡፡ 

   የመማሪ መጥሀፍ በቂ ባልሆነበት ክፍል ውሥጥ መምህራን የማስተማሩን ሂደት እንዴት 

እንደሚያከነሰውኑ ር/መምህራን ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ መምህሩ ለማስተማር 

በሚሠጠው መፅሐፍ ብቻ በመጠቀም በጥቁር ሰሌዳ ማስታወሻዎች በመስጠትና ተማሪዎች 

በግላቸውየመማሪያ መጽሀፍተን ገዝተው እንዲጠቀሙ በመጠቆም እንደሆነ አመልክተዋል፡፡ 

   ርዕሰ መምህራኑ በሚመሩበት ት/ቤት የማታ ትምህርት አሰጣጥን በተለመከተ ምን ምን 

ችግሮች እናዳሉ በተጤየቁት መሰረት ሚከተሉትን አስተያየቶች ሰጥተዋል፤ 

 የማታ ትምህርት የሚያስተምሩ መምሀራን የሚከፈላቸው ክፍይ ማነስና ግብር 

መብዛት (35) 

 የተማሪዎች ወርሀዊ ክፍያ ማነስ 

 ከመምህራን የሚቆረጠው የስራ ግብር  ከቀን ደመወዝ ጋር ተደምሮ በመሆኑ ሁለት 

ጊዜ ግብር ከፋዮች በመሆናቸው ምክንያት ገቢያቸው ዝቅ ማላቱ 

 የተማሪ ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱ 

 የተማሪዎች ትምህርት ፍላጎት ማነስ 

 የተማሪዎች መማሪያ መፅሐፍት ለማታ ተማሪዎች አለመስጠት 

 መብራት መቆራረጥ እና የኘላዝማ ሰርጭት አለመኖር 

 መ/ራን በአማራጭ በየመኖሪያ ቤቱ እየዞሩ ተማሪዎች ማስጠናት እንደአማራጭ 

በመውሰድ እና በማታ ት/ት/ የማስተማር ሂደት ውስጥ ተሳታፊ መሆን አለመፈለግ 
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 የተማሪዎች በምዝገባ ወቅትና በመንፈቅ አመቱ እንዲሁም በአመቱ መጨረሻ አካባቢ 

ያላቸው ቁጥር ልዩነት መፈጠሩ 

   ከለይ የተዘረዘሩትን ችግሮች ለመፍታት ር/ መምህራኑ የሚከተሉትን አስተያየቶች 

ሰጥተዋል 

 የተማሪዎች ወርሃዊ  ክፍያ ከወቅቱ ጋር ተገናዝቦ ማስተካከል 

 መፅሐፍት የሚያገኙበት ሁኔታ ቢፈጠር ወይም በመመሪያ ቢታገዝ 

 ልምድ ላላቸው መምህራን ሳቢ የሆነ ክፍያ ቢደረግ 

 ይረፍ ሰአት የሚቆረጠው የግብር ክፍያው 2 ብቻ ቢሆን 

ማጠቃለያ 

ምላሽ ከሰጡ ርእሳነ መምራንና የማታ ትምህርት ከሚያስተምሩ መምህራን መረጃ አንጻር 

በመንግስት ት/ቤቶች ውስጥ ስለማታ ትምህረት ያአሰጣጥ ሁኔታና ስላለው ችግር 

የሚከተሉትን ማጠቃለያ መስጠት ያቻላል፤ 

1. መምህራን በዋነኝነት ከማታው ትምህርት የሚከፈላቸው የትረፍ ሰአት ስራ ክፍያ 

በመደበኛው ደሞዛቸው ላይ ተደምሮ 35 የገቢ ግብር ሰለሚቆረጥባቸው በማታው 

ትምህርት የማስተማር ስራ ላይ የመሳተፍ ፍላጎት እየቀነሰ መሆኑ፤ 

2. የማታ ትምህርትን በተገቢ ሁኔታ ለማካሄድ በሃላፊነት ተቀመጡት አካላት መለት ር/ 

መምህራን ፣ሱፐርቨይዘሮች፤የማታ ትምህረት ኮሚቴ እና አስተባባሪ መምህራን 

የሚጠበቅባቸውን ሁላፊነት ባለመወጣታቸው በማታውት ትምህርት መረሃ ግብር ላይ 

ችግር ተፈጥሯል፤ 

3. ለማታ ትምሀረት የሚያገለግሉ ግብአቶች መለትም የመማሪያ መጽሃፍት፣ የመብረታ 

አቅርቦት፤ በፕላዝማ የመማር እድል አለመኖር፣ በቂ መማሪያ ክፍሎች አለመኖር የቤተ 

መከራ አተቃቀም ያለመኖር የማታውን ትምህርት መርሀ ግብር እንዲዳከም አስተዋጽኦ 

አድርገዋል፡፡ 

4. በማታው ትምህርት የሚማሩ ተማሪዎች የትምህረት ፍላጎታቸው አነስተኛ መሆኑ፤ 

በዚህም ምክንያት የህንን ፍላጎታቸውን ክፈለ መድረግ ከመምህራን የመጠበቀው 

አስተወጽኦ ከፍተኛ መሆኑ፤   
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የውሳኔ አስተያየት 

1. ከማታው ትምህርተ ገቢ ላይ ከመምህረን የሚቆረጠው የስራ ግብር በደሞዛቸው ላይ 

ተደምሮ የሞቆረጥበት አሰራር ተሸሽሎ 2 ብቻ የሚቆረጥበት ሁኔታ ቢፈጠር 

2.  የማታ ትምህርት መርሃ ግብር ክትትልና ቁጥጥር በተጠናከረ መልኩ እንዲካሄድ 

የተጠያቂነት አሰረር ቢጠናከር 

3. ለማጣትምህረት ልክ እንደመደበኛው ማስተማሪየ መርሀ ግብር የሚያስፈልጉት  

ግብአቶች የሚሟላበት ሁኔታ ቢመቻች 

4. መምህራን የመደበኛው ትምህርተ በሚያስተምሩበት አግባብ  የማታውንም ት/ርት 

እንዲያስተምሩ የተመቻቹ ሁኔታዎች ቢፈጠሩ 
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