
 

  የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን  
በአዲስ አበባ 2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች 

የሚገኝበት ሁኔታ ጥናት 

 

 

ጥላሁን ተስፋዬ (ዶ/ር) 

ራዲየም ኢዱኬስሽናል ሶሉሽንስ ኃ/የተ/የግ/ማ 

 
 
 

ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

 

 

ሰኔ 2005 



 

 
 
 

የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን  
በአዲስ አበባ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች  

የሚገኝበት ሁኔታ ጥናት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

.  

ሰኔ 2005 
  



ገጽ 3 ከ 60 

 

ማዉጫ 

ምስጋና ....................................................................................................................................................................................................................... 5 

ምዕራፍ 1. መግቢያ ................................................................................................................................................................................................... 6 

1.1 የጥናቱ ዳራ ..................................................................................................................................................................................................... 6 
1.2 የጥናቱ ዓላማዎች .......................................................................................................................................................................................... 7 
1.3 የምርምር ጥያቄዎች ....................................................................................................................................................................................... 8 
1.4. የጥናቱ ፋይዳ ............................................................................................................................................................................................... 8 
1.5 የአሰራር ቅደም ተከተል ................................................................................................................................................................................ 8 

ምዕራፍ 2. የተዛማጅ ጥናቶች ዳሰሳ ........................................................................................................................................................................ 9 

2.1 የቴክኖሎጂ ሚና በመማር ማስተማር.......................................................................................................................................................... 9 
2.2. የመማር ማስተማር ቴክኖሎጂን በማስረጽ በኩል የሚያጋጥሙ እንቅፋቶች ......................................................................................... 10 
2.3. የብዙሃን መገናኛ ለትምህርት ስራ የማዋል አጀማመርና አተገባበርበኢትዮጵያ ...................................................................................... 11 

የቅድመ ስርጭት ተግባራት .......................................................................................................................................................................... 13 

በስርጭት ጊዜ ሊተገበሩ የሚገቡ ተግባራት ............................................................................................................................................... 14 

ድህረ ስርጭት ተግባራት .............................................................................................................................................................................. 15 
2.4. የሳተላይት ቴሌቪዥን ትምህርት በኢትዮጵያ ተሞክሮዎችና ተግዳሮቶች.............................................................................................. 15 
2.5. የሳተላይት ቴሌቪዥን ትምህርት በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች .......................................................................................................... 16 

ምዕራፍ 3 የጥናት ዘዴዎች ...................................................................................................................................................................................... 17 

3.1 የጥናት ዘዴዎች ............................................................................................................................................................................................ 17 
3.2. የናሙናዎች  አመራረጥ ............................................................................................................................................................................. 17 

ምዕራፍ 4 መረጃዎች፣ ትንተና፣ ገለፃና እና ግኝቶች ............................................................................................................................................. 20 

4.1 የፕላዝማ ትምህርት ተደራሽነትና አፈጻጸም .............................................................................................................................................. 20 

4.1.1  የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች ስርጭት በት/ቤት ........................................................................................................................................ 21 

4.1.2  የፕላዝማ  ቴሌቪዥኖች አጠቃቀም ................................................................................................................................................ 22 
4.3 የፕሮግራሞች አዘገጃጀት ቴክኖሎጂዉ የሚኖረዉን አቅም በተሟላ ሁኔታ የተጠቀመ ነዉ? .............................................................. 25 
4.4 የመምህራን የትምህርት ዝግጁነት፣ የስራ ልምድ እና አመለካከት? ....................................................................................................... 26 

4.4.1 .የመምህራን የትምህርት ደረጃ ፣ የሥራ ልምድና  ስልጠና ............................................................................................................ 26 

4.4.2 መምህራንና ተማሪዎች  ስለፕላዝማ ቴሌቪዥን ያላቸዉ አመለካከት (ግንዛቤ) ......................................................................... 28 
4.5 የፕላዝማ ትምህርት ትግበራና የተቀመጠለትን አላማ............................................................................................................................. 29 

4.5.1 በትምህርት ቤቶች ያለው የፕሮግራም ዝግጅትና የትምህርት ቤቶች ነባራዊ ሁኔታ ..................................................................... 29 

4.5.2. በፕላዝማ ትምህርት  የሚቀርቡ ዘዴዎችና  ትምህርቱን ከመረዳት አንጻር ያላቸው ሚና .......................................................... 31 

5. ማጠቃለያ ........................................................................................................................................................................................................... 37 

5.1 ምክረ ኃሳቦች ............................................................................................................................................................................................... 38 
ተቀጽላ ሀ. በአዲስ አበባ የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች .......................................................................................... 39 
ተቀጽላ ለ መጠይቆች ........................................................................................................................................................................................ 40 
ተቀጽላ ሐ የትብብር ደብዳቤዎች .................................................................................................................................................................... 57 

ዋቢና መረጃ መጻሕፍት/ጽሑፎች ......................................................................................................................................................................... 59 

 



ገጽ 4 ከ 60 

 

 

የሰንጠረዦች ማዉጫ 

ሰንጠረዥ 1 የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ብዛት በክፍል ደረጃና በትምህርት ዓይነት ................................................. 13 

ሰንጠረዥ 2 የተመረጡ ናሙና ትምህርት ቤቶች በካታጎሪ ....................................................................................................................... 17 

ሰንጠረዥ 3 የመምህራን ናሙና አመራረት በትምህርት ዓይነት ............................................................................................................... 19 

ሰንጠረዥ 4 የተማሪዎች ናሙና አመራረጥ ................................................................................................................................................ 19 

ሰንጠረዥ 5 የፕላዝማ ቴሌቪዥን ቁጥር ሥርጭት በየትምህርት ቤቱ .................................................................................................... 21 

ሰንጠረዥ 6 የመረጃ ምንጮች ሥብጥርና ብዛት በጾታ ............................................................................................................................ 21 

ሰንጠረዥ 7 የፕላዝማ ትምህርት በሚገባ የተደራጀ እና የተቀናበረ ስለመሆኑ የመምህራን ምላሽ ....................................................... 25 

ሰንጠረዥ 8 የፕላዝማ ትምህርት በሚገባ የተደራጀ እና የተቀናበረ ስለመሆኑ የተማሪዎች ምላሽ ........................................................ 26 

ሰንጠረዥ 9 የመምህራን ክፍለ ግዜና  የተማሪዎች ብዛት  በክፍል......................................................................................................... 27 

ሰንጠረዥ 10  በጥናቱ የተካተቱት መምህራን በአገልግሎትና በትምህርት ዓይነት ................................................................................. 27 

ሰንጠረዥ 11 ተማሪዎችና መምህራነን በተደጋጋሚ የሚያነሱዋቸው የአሉታዊ አመለካከት ምንጮች ................................................... 28 

ሰንጠረዥ 12 የሳተላይት ትምህርተ ግብኣቶቸተ ........................................................................................................................................ 30 

ሰንጠረዥ 13የትምህርት ቤቶች  አመራር ለፕላዝማ ትምህርት የሚሰጡትን ድጋፍና ክትትል .............................................................. 30 

ሰንጠረዥ 14 መምህራንና አስተያየት ስለ ሳተላይት ቴሌቪዥን ................................................................................................................ 31 

ሰንጠረዥ 15 የፕላዝማ ትምህርት ግብዓቶች ............................................................................................................................................ 32 

ሰንጠረዥ 16 የፕላዝማ ቴሌቪዥን አቀራብ በመምህራንንና ተማሪዎች እይታ ...................................................................................... 33 

ሰንጠረዥ 17 የሳተላይት ቴሌቪዥን ትምህርት የአቀራረብ ዘዴ በተመለከተ የተማሪዎች አመለካከት .................................................. 34 

ሰንጠረዥ 18 የሳተላይት ቴሌቪዥን የሚተላለፍው ትምህርት ቅንብር በተማሪዎች እይታ ................................................................... 35 

 

  



ገጽ 5 ከ 60 

 

 

 

ምስጋና 
በዚህ ጥናት ላይ አስተዋጽዖ ላደረጉት እና በሙሉ ፈቃድ ለተባበሩን ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ርዕሳነ መምህራን፣ የትምህርት ቤት 

አስተዳደር ሰራተኞች፣ ወላጆች እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ሰራተኞች ጥልቅ የሆነ ምስጋና ለማቅረብ 

እንወዳለን፡፡ በተለይም ጥናቱን በቅርበትና በዝርዝር ሲከታተሉ ለቆዩት እና እጅግ ጠቃሚ ግብኣት የሆኑ አስተያየቶችን ላበረከቱልን  

ለአቶ መረሳ አብርሃ እና ለአቶ ኃይሉ ዲንቃ ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ የአ.አ. ከተማ አስተዳደር ት/ቢሮ ትምህርት መገናኛ ዘዴዎች 

ኃላፊና ሰራተኞች ላደረጉልን ያልተቆጠበ የመረጃዎች አቅርቦት ምስጋና ይድረሳቸዉ፡፡ 

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የድሕረ ምረቃ ፕሮግራሞች በተለያየ ደረጃ ጥናትና ምርምር በማድረግ ላይ የሚገኙት አቶ ሙሉጌታ መላኩ 

አቶ ገብረእግዚአብሄር አብርሃ እና አቶ ሀብታሙ ወዳጅ መረጃዎችን ከት/ቤቶች በሙሉ ትጋት እና ፍላጎት በመሰብሰብ ላከናወኑት 

የሚያረካ ስራ እንዲሁም ለአቶ ሐጎስ ጉብሳ ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡ 

በመጨረሻም ይህንን ጥናት ሙሉ ወጭዉን በመሸፈን እንድንሰራ እድል ለሰጠን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ እና 

ለምክትል ቢሮ ,ኃላፊዉ ለአቶ ኃይለሥላሤ ፍስኃ ላቅ ያለ ምስጋና እናቀርባለን፡፡ 

ጥላሁን ተስፋዬ ደረሱ (ዶ/ር) 

ራዲየም ኢዱኬሽናል ሶሉሽንስ ኃ.የተ.የግ. ማኅበር 
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ምዕራፍ 1. መግቢያ 
1.1 የጥናቱ ዳራ 

ባለፉት ጥቂት አስርት አመታት በቴክኖሎጂ በተለይም በኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ (ኢኮቴ) የታየዉ እመርታዊ እድገት፤ 

በሁሉም የሕይወት ገጽታዎች ፍጥነትን እና መሳለጥን አስከትሏል፡፡ በተለይም ደግሞ በትምህርት መስክ  እዉቀትን የማመንጨት፣ 

የማከማቸት፣ የመተግበር፣ አሰራሮችን ማስረፅና የመማር ማስተማሩን ስራ መሰረታዊ ሊባል በሚችል ደረጃ የመለወጥ መንታ 

ዉጤቶችን አስከትሏል፡፡ 

የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን የትምህርቱ ስርዓት አንድ አካል ከመሆኑ በተጨማሪ ስርዓተ ትምህርቱን ለማበልፀግ፣ ለመምኅራን 

የስራ ላይ ስልጠና ድጋፍ የመስጠት እና ለአስተዳደራዊ አላማ ለሚደረጉ ስብሰባዎች እና ለመሳሰሉትም ጥቅም ላይ በመዋል ላይ 

ይገኛል፡፡ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የሌሎችን የምስል እና የድምፅ ቅንብሮችን በትምህርት ማስረጃነት በመጠቀም መማር ማስተማርን 

ትኩረት የሚስብና አስደሳች ለማድረግ የሚችል ቴክኖሎጂ ነዉ፡፡ 

የአገራችን ኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት እንደሌሎች በማደግ ላይ እንደሚገኙ አገሮች የትምህርት ስርአት ሁሉ፤ የፍትሓዊነት፣ 

የተደራሽነት፣ የተገቢነት እና የጥራት ችግሮች ሰፍነዉበት የቆየ ነበር፡፡ እነዚህን ችግሮች ደረጃ በደረጃ ለመፍታት በአገሪቱ 

እየተከናወኑ ለሚገኙ ፕሮግራሞች እና ተግባራት ሁሉ መነሻ የሆነዉ በ1986ዓ.ም. ይፋ የተደረገዉ አጠቃላይ የትምህርትና ሥልጠና 

ፖሊሲ ነዉ፡፡  

በዚህ ፖሊሲ ላይ እንደተመለከተዉ፡  

 የትምህርቱን ተደራሽነት፣ ጥራትና ተገቢነት ለማረጋገጥ፤ ለትምህርት መሳሪያዎች አቅርቦትና ስርጭት፣ እዲሁም የትምህርት 

መርጃ ቴክኖሎጂዎች ስራ ላይ እንዲዉሉ ትኩረት ይሰጣል፡፡ (ኢትፖ ገጽ 27)  

 የሰዉ ኃይል ስልጠና፣ የትምህርት ድጋፍ ግብአቶችን  በተገቢዉ በመጠቀም የትምህርቱን ተገቢነትና ጥራት ለማረጋገጥ 

የሚያስችሉ ስልቶች በስራለ ላይ ይዉላሉ፡፡  (ኢትፖ ገጽ 27) 

እ.አ.አ በ2005 የታተመወዉ የትምህርት ሚኒስቴር ዶኩመንት እንደሚያመለክተዉ የሳተላይት ትምህርት ፕሮገራሞች ቴሌቪዥን 

የኢኮቴ ተጠቃሚነት ባሕልን የማስረጽ መግቢያ ነዉ፡፡ ይህም ቀጣይነት ያለዉ እድገትን ለማረጋገጥ ከሚወሰዱ ርምጃዎች አንዱ 

ነዉ፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ኢኮቴን የማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ከመፍቻ መንገዶች እንደ አንዱ ይመለከተዋል፡፡ 

ይሁን እንጂ በትምህርትና ስልጠና ፖሊሲዉ ስልቶች ሁሉ በታሰበዉ አይነት እየተፈጸሙ አለመሆናቸዉን ከሚያመለክቱ ነገሮች 

መካከል ተማሪዎች በብሔራዊ ፈተናዎች የሚያስመዘግቧቸዉ ዉጤቶች ዝቅተኛነት የሚጠቀስ ነዉ፡፡  ይህን አሳሳቢ ችግር 

ለመፍታት ከተደረጉት ጥረቶች አንዱ የትምህርት መገናኛ ዘዴዎች ድርጅት እ.አ.አ. በ2004 ዓ.ም. ኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን 

ቴክኖሎጂ (ኢኮቴ) ን ለማስተማሪያነት በስራ ላይ ማዋል መጀመሩ ነዉ፡፡   

ኢኮቴ በተለይም ደግሞ የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን በስራ ላይ እንዲዉል ሲደረግ የሚከተሉትን ነጥቦች ታሳቢ በማድረግ 

እንደገሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ 

 በቴክኖሎጂ የታገዘ፤ ጥራቱ የተጠበቀና ፍትሀዊ ትምህርት ለሁሉም ተማሪዎች ለመስጠት ያስችላል፣ 
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 ተንቀሳቃሽ ስእሎችን የሚጠቀመዉ የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ፤ መምህራን ዉስብስብነት ያላቸዉን ፅንሰ ሀሳቦች 

በቀላሉ እና ዉጤታማ በሆነ መንገድ እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል፣ 

 አዳዲስ መረጃዎችን ወደ ተማሪዎች እና መምህራን በቀላሉና ዉጤታማ በሆነ መንገድ ለማድረስ ያስችላል፣ 

  የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን፤ ተመሳሳይ የትምህርት ፕሮግራሞችን በተመሳሳይ ጊዜ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ እና 

በአገሪቱ የተለያዩ ጥጎች ለሚገኙ ተማሪዎች ለማደረስ የሚያስችል ወጪ ቆጣቢ ስልት ነዉ፡፡ 

የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ስርጭት ከተጀመረ በኋላ በተከተሉት ጥቂት አመታት ዉስጥ፤  ከላይ የተዘረዘሩት ታሳቢዎች በስራ 

ላይ ሲዉሉ የተገኙ ዉጤቶችን እና ያጋጠሙ ችግሮችንና ተዛማጅ ጉዳዩችነ የመረመሩና የተነተኑ በርካታ ጥናቶች  ተደርገዋል፡፡   

በዚህ ጥናት ደግሞ  

 የሳተላይት ትምህርትን አዎንታዊና አሉታዊ ገፅታዎችን እንዲሁም ስኬቶችንን እና ደካማ አፈጻጸሞችን አስመልክቶ ከአዲስ 

አበባ ትምህርት ቤቶች አንፃር አጠቃላይ እይታ፤ ለመስጠት ይሞክራል፣ 

  የሳተላይት ትምህርት በአዲስ አበባ ሁለተኛ እና የመሰናዶ ትምህርትቤቶች የሚገኝበትን ሁኔታ፣ ያሉበትን የአፈፃጸም 

ችግሮች በመዳሰስ የመፍትሔ ሀሳቦችን ይጠቁማል፣ 

1.2 የጥናቱ ዓላማዎች 

ይህ ጥናት የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት በአዲስ አበባ ሁለተኛና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ያለዉን አጠቃላይ ተደራሽነት እና 

ዉጤታማነት መዳሰስን ዒላማ በማድረግ ይከናወናል፡፡ ይህም ማለት የሳተላይት ትምህርት በስራ ላይ ሲዉል ይገኛሉ ተብለዉ 

የታሰቡትን ግቦች በሚያስገኝበት አኳኋን እየተተገበረ መሆን አለመሆኑን፣ ስርጭቱ በስራ ላይ በዋለባቸዉ አመታት የተደረጉ 

መሻሻሎች በዉጤታማነቱ ላይ ተፅእኖ ማምጣት አለማመጣታቸዉን እንዲሁም በአፈጻጸም ረገድ ያሉ ችግሮችን ለመዳሰስ እና 

የመፈትሄ ሀሳቦችን ለመጠቆም ያለመ ጥናት ነዉ፡፡ 

በዉጤታማነትና ባሉ የአፈጻጸም ችግሮች ላይ በማትኮር፣ ይህ ጥናት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል 

 የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርትን አቀራረብ እና በቅርቡ በፕሮግራሙ ላይ የተደረገዉ ክለሳ ያስከተለዉን አንደምታ 

መዳሰስ፣ 

 የክፍል ዉስጥ መምህራን የቴክኖሎጂ፣ የፔዳጎጂ እና የይዘት ብቃት በፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ስርጭት አፈጻጸም ላይ 

ያላቸዉን ተጽእኖ መመርመር፣  

 በቴሌቪዥን አማካይነት የሚቀርቡ የትምህርት ክንዉኖችን አይነትና አፈጻጸም በየትምህርት አይነቶች  መገምገም፣ 

 የፕላዝማ ቴሌቪዥን ስርጭትን በስራ ላይ ለማዋል መምህራንና ተማሪዎች የሚያጋጥሙዋቸዉን  ችግሮችን መለየት 

እንዲሁም 

 ችግሮችን ለመፍታት በተለያዩ አስፈጻሚ አካላት የተደረጉ ጥረቶች ለመመርመርና ዉጤታማነታቸዉን መበየን፡፡ 

ከነዚህ ዓላማዎች በመነሳተ የሚነሱ አንኳር የምርምር ጥያቄዎች በሚከተለዉ ክፍል ቀርበዋል፡፡ 

 



ገጽ 8 ከ 60 

 

1.3 የምርምር ጥያቄዎች 

ጥናቱ እንዲመልሳቸዉ የሚነሱ ጥያቄዎች የሚከተሉት ናቸዉ 

1. የሳተላይት ትምህርት ተደራሽነት እና አፈጻጸም በአዲስ አበባ የመሰናዶ እና 2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል?  

2. በፕላዝማ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች ዝግጅት ቴክኖሎጂዉ የሚኖረዉን አቅም በተሟላ ሁኔታ የተጠቀመ ነዉ? 

 በፕላዝማ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች ይዘት ለክፍል ደረጃዉና ለትምህርቱ ኣይነት ከተቀመጡት አጠቃላይ እና 

ዝርዝር ዓላማዎች ጋር እንዴት ይዘመዳሉ? 

3.  የክፍል ዉስጥ መምህራን የትምህርት ዝግጁነት፣ የስራ ልምድ እና ለመምህርነት ስራቸዉ በአጠቃላይ እና  ለፕላዝማ 

ትምህርት ያላቸዉ አመለካከት ምን ይመስላል? 

  የጀማሪ መምህራን ስልጠናና በየጊዜዉ የሚደረጉ ስልጠናዎች መምህራንን በፕላዝማ ለማስተማር የሚያበቁ 

ናቸዉ? 

  በየጊዜዉ እየተለዋወጡ እና እየበለጸጉ የሚሄዱ ቴክኖሎጂዎችን መምህራን እንዲጠቀሙ፤ የሚደረግ እገዛ አለ? 

ካለስ ምን ይመስላል?  

4. ተግባራዊ ክንዉኖች የቀረቡበት መንገድ እና ትምህርቱን ለመረዳት የሚያደርጉት እገዛ ምን ይመስላል?  

5.  የፕላዝማ ትምህርት የታለመለት ግብ እና በትምህርት ቤቶች የሚገኘዉ ነባራዊ ሁኔታ ተዛምዶ ምን ይመስላል?፣  

1.4. የጥናቱ ፋይዳ 

የሳተላይት ትምህርት በትምህርት ቤቶች ዉስጥ ያለዉ ተቀባይነት በተለያየ ደረጃ ይገኛል፡፡ በጀት እና የሰዉ ሀይል መድበዉ በትጋት 

በማስፈፀም በሚገለፅ ፍላጎት የሚቀበሉት የመኖራቸዉን ያህል በአስፈላጊነቱ ላይ ጥያቄ የሚያነሱ መኖራቸዉን የሚያመለክቱ 

ምልከታዎች በርካታ በመሆናቸዉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በጉዳዩ ላይ ጥናት እንዲደረግ ማቀዱና መተግበሩ 

የዚህ ጥናት መነሻ መሰረት ነዉ፡፡ 

በመሆኑም ይህ ጥናት በሳተላይ ትምህርት አንጻር በሚነሱ ጥያቄዎችና ችግሮች ዙሪያ መፍትሔዎችን መሻትና የተያዘዉን 

የትምህርትን ጥራት የማሻሻል ሁለንተናዊ ጥረት ዉስጥ አስተዋፅኦ የማበርከት ድርሻ ይኖረዋል፡፡ 

1.5 የአሰራር ቅደም ተከተል 

የመረጃ መሰብሰቢያ ኢንሰተሩመንቶች በቅድሚያ በተመረጡ ት.ቤቶች ዉስጥ ተሞክረዋል፡፡ ከሙከራዉ በሚገኘዉ ግብረ መልስ 

ላይ ተመርኩዞ ኢንሰትሩመንቶቹ የመጨረሻ ቅርጽ እንዲይዙ ተደርገዋል፡፡ ለመረጃ ሰብሳቢዎች የማስተዋወቂያ ስብሰባ ተከናዉኖ 

በመረጃ ስብሰባዉ ሂደት ተፈጻሚነት ስለሚኖራቸዉ አሰራሮች ገለጻ ተሰጥቷል፡፡ 

መረጃ ሰብሳቢዎች ወደተመረጡት የናሙና ትምህርት ቤቶች ከተሰማሩ በኋላ መጠይቆችን በማስሞላተ፣ በክፍል ዉሥጥ ምልከታ 

በማድረግ እና ቃለ መጠይቆችን በማደረግ መረጃ ሰብስበዋል፡፡ የተሰበሰበዉ መረጃ ወደ ኮምፕዩተር ገብቶ ተገቢዉን ትንተና 

በማከናወን የመጀመሪያዉ ድራፍት ሪፖርት ለትምህርት ቢሮዉ ባለሙያዎች ቀርቦ አስተያየት ከተሰጠበት በኋላ ይህ የመጨረሻ 

ሪፖርት ተቀናብሯል፡፡ 
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ምዕራፍ 2. የተዛማጅ ጥናቶች ዳሰሳ 
የሳተላይት ቴሌቪዥን ትምህርት ዝግጅት በማዕከል ደረጃ በትምህርት ሚኒስቴር ስር በተደራጅዉ የኢዱኬሽናል ማስሜድያ ኤጀንሲ 

አማካይነት የሚደረግ ነዉ፡፡ የተዘጋጁ ፕሮግራሞች እና ተዛማጅነት ያላቸዉ የኤሌክትሮኒክ እና የሕትመት ዉጤቶችም ለክልል 

ትምህርት ቢሮዎች ይቀርባሉ፡፡ በማእከል የሚገኘዉ ድርጅት ፕሮግራሞቹን የመቀረጽና የማሰራጨት ድረሻ ሲኖረዉ፤ 

ትምህርትቤቶች የግብአትና የቴክኒክ ድጋፍ የሚያገኙት በክልል ትምህርት ቢሮዎች ስር በተደራጁ አካላት አማካይነት ነዉ፡፡ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ከሚገኙት የሴክተር መስሪያቤቶች አንዱ የሆነዉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርተ 

ቢሮም ይህንኑ በስራ ላይ የሚያዉል አካል በአደረጃጀቱ ይገኛል፡፡  

በትምህርት  ቢሮ ስር ከተደራጁት የስራ ሂደቶች ዉስጥ የትምህርት መገናኛ ማእከል ዋና የስራ ሂደት አንዱ ሲሆን ተማሪዎች 

በኢንፎርሜሽንና ኮምኒኬሽን ቴክኖሎጂ የታገዘ ትምህርት እንዲያገኙ፣ህብረት ሰቡም በሚዲያዎቹ ተጠቅሞ ስለ ሚዲያ ትምህርት 

አሰጣጥ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረውና ተሳትፎው እንዲያድግ የሚያደርጉ መረጃዎችን እንዲያገኝ ጥረት ማድረግና የትምህርት ጥራትን 

ማረጋገጥን እንደ ቁልፍ ተግባር በመዉሰድ አቅድ ነድፎና በጀት ተመድቦለት በመስራት ላይ ይገኛል፡፡  

በዚህም መሰረት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን በራዲዮ የሚደግፍ ሲሆን ከመደበኛ ትምህርት ውጪ ባሉ ነፃ የአየር ሰአታት 

አስተማሪ አዝናኝና መረጃ ሰጪ ፕሮግራሞችን ለህብረተ-ሰቡ የማድረስ ስራ ይሰራል፡፡ የ2ኛ ደረጃ ተማሪዎች መደበኛ የፕላዝማ 

ትምህርት እንዲያገኙ የግብአትና የቴክኒክ ድጋፍ ማድረግም የዚሁ የስራ ሒደት የስራ ድርሻ ነዉ፡፡  

2.1 የቴክኖሎጂ ሚና በመማር ማስተማር  

ያለፈዉ ክፍለ ዘመን በመማር ማስተማር ሂደት ዉስት የቴክኖሎጂ ሚና እያደገና ዉስብስብነቱ እየጨመረ እንደመጣ የሚታይ ነገር 

ነዉ፡፡ ቀደም ካሉት ስቴሪዮ ግራፍ፣  ወደ ፊልም እና ቴሌቪዥን፣ በኮምፒዩተር ወደሚታገዝ የመማር ማስተማር ቴክኖሎጂ 

በመጨረሻም የኢንተርኔት ቴክኖሎጂን ልብ ይሏል፡፡ 

ሁለተኛዉ የዓለም ጦርነት በፍጥነት እና በጥራት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የጦር አባላትን ለተለያዩ ክንዉኖችን አስፈላዚ የሆነበትን 

ሁኔታ ፈጥሮ ስለነበር፤ የአሜሪካ መንግስት በመቶዎች የሚቆጠሩ የማሰልጠኛ ፊልሞችን፣ መቅረጸ ድምፆችንና የድምጽ 

ማጫዎቻዎችን እና በዘመኑ አዲስ የነበረዉን ኦቨርሄድ ፕሮጄክተሮችን በብዛት ለማምረትና ለመግዛት መገደዱ ቴክኖሎጂ 

በትምህርት ረገድ ከፍተኛ እመርታ ያሳየበት አጋጣሚ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ 

ከሁለተኛዉ የዓለም ጦርነት ወዲህ የትምህርት ቤቶችና ተቋማትና ባለቤቶችና ሃላፊዎች ሁሉ ተቋማቸዉን በቻሉት ሁሉ እነድደ 

ተንቀሳቃሽ ፊልም ማሳያ፣ ስላይድ ማሳያ፣ ኦቨርሄድ ፕሮጀክተር፣ ቪዲኦ ጥብጣብ በመሳሰሉ የመማር ማስተማር ቴክኖሎጂዎች 

የተደራጁ ለማድረግ በመጣር ላይ ይገኛሉ፡፡ 

ከላይ የተጠቀሱት የተለያዩ የሚመስሉ ቴክኖሎጂዎች ተጠቃለዉ በኮምፕዩተር ዉስጥ ዕንዲገኙ ማስቻል ብቻ ሳይሆን የመረጃ 

ክምችትን እና ዝዉዉርን እጅግ ፈጣን፣ ተደራሽ እና ርካሽ ያደረገ የኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ እዉን በመሆኑ የመማር 

ማስተማር ቴክኖሎጂ በአመዛኙ የኢኮ ቴክኖሎጂ በመሆን ላይ ይገኛል፡፡ 
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በአሁኑ ዘመን የኢንፎረሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የተጽእኖ አድማሱን በማስፋት ትምህርት በኤሌክተሮኒክ መገናኛ (e-

learning) በዩኒቨርሲቲዎች፣ በከፍተኛ ትምህርት ቤቶች፣ በኩባንያዎችና በአጠቃላይ በህበረተሰቡ ዉስጥ ተቀባይነት አግኝቷል፡፡ 

ከዚህ እይታ አንጻር ኢኮቴ፤ እንደሌላዉ የስራ አካባቢ ሁሉ በመማር ማስተማር ሂደትም ራዲዮን፣ ቴሌቪዥንን፣ ተንቀሳቃሽ 

ስልኮችን፣ ኮምፕዩተሮችን፣ የመረጃ መረብ ሃርድዌሮችንና ሶፍትዎሮችን፣ የሳተላይት ስርዓቶችንና ተያያዥነት ያላቸዉን ሁሉ 

የሚያጠቃልል ጽንሰ ሃሳብ ነዉ፡፡   

በመሆኑም በቴክኖሎጂ በገፉት አገራት እንደ ኤሌክትሮኒክ መልዕክት (e-mail)፣ የግል ድረ ገጾች(web-blogs)፣ በተለያዩ ርዕሰ 

ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ የዉይይት ድረገጾች (discussion fora)፣ በማጫወትና በማዝናናት ዘዴ የሚያስተምሩ ጌሞች(game 

based learning tools) ሚናቸዉ እጨመረ የመጣ የመማር ማስተማር ክንዉን የማይነጠሉ አካላት በመሆን ላይ ይገኛሉ፡፡ ምንም 

እንኳን የትምህርት ባለሙያዎቻቸዉ የሚያተኩሩት በተለምዶአዊዉ የመማር ማስተማር ሂደት ቢሆንም፤ በአዳጊ አገሮችም 

እየጨመረ የሚገኝ ቴክኖሎጂን ስራ ላይ የማዋል አዝማሚያ ይገኛል፡፡ 

2.2. የመማር ማስተማር ቴክኖሎጂን በማስረጽ በኩል የሚያጋጥሙ እንቅፋቶች 

ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የክፍል ዉስጥ ትምህርት ስራን የሚያቀላጥፍና የሚያሳልጥ መሆኑን፣ ስርዓተ ትምህርቱን የሚደግፉ እና 

በመምህራን እና ተማሪዎች መካከል የሚደረገዉን ግንኙነት ቀደም ሲል ይቻል ከነበረዉ የተሻለ  የማድረግ እምቅ አቅም እንዳለዉ 

ተደጋግሞ ተወስቷል፡፡ ይሁን እንጂ ይህን እምቅ አቅም በስራ ላይ ለማዋል የሚደረጉ ጥረቶች በተላደለ መንገድ ላይ የሚደረግ 

ጉዞዎች አይደሉም፡፡ ይህ እዉነታ የብዙ አገሮች ልምድ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ (Bingimalas, 2008).    

በዚህ አገባብ ኢኮቴን በትምህርት ስርዓት ዉስጥ እንዲዋሃድ እንቅፋት ስንል ማንኛዉም ግብን ከማሳካት የሚገታ ወይም የሚያጓትት 

ሁኔታ የሚለዉ ይኖረዋል፡፡ የተለያዩ ጥናቶች እነዚህን እንቅፋቶች ዉጫዊ እና ዉስጣዊ በማለት በሁለት ይከፍሏቸዋል፡፡ ዉጫዊ 

እና ዉስጣዊ በሚይዟቸዉ ዝርዝሮች ግን በጥናቶቹ መካከል ልዩነት ይስተዋላል 

በሌላ እይታ ደግሞ እንቅፋቶቹን በመምህራን ደረጃ የሚፈጠሩ እና በትምህርት ቤት ደረጃ የሚፈጠሩ ብለዉ የሚከፍሏቸዉም 

አሉ፡፡ በመምህራን ደረጃ ከተዘረዘሩት እንቅፋቶች መካከል 

 የጊዜ እጥረት (lack of time) 

 በራስ አለመተማመን (lack of confidence) 

 ለለዉጥ ወይም ለተቋማዊነት ያለ ተቃዉሞ (resistance to change, or to instituiton) 

 የመምህራን አመለካከት () 

ይገኙበታል፡፡  

በትምህርት ቤት ደረጃ እንቅፋት ሆነዉ ከተፈረጁት መካከል ደግሞ 

 ቴክኒካዊ ችግሮችን የመፍታት ብቃት ማነሥ 

 የተፈላጊዉ ሪሶርስ ማነስ 

ይገኙበታል፡፡ 

በዚህ ረገድ አለም አቀፍ ተሞክሮዎችን ያጠኑ ተመራማሪዎች እንደሚሉት መምህራን ኢኮቴ ን ከትምህርቱ ስርዓት ጋር ለማዋሀድ 

በአመዛኙ ፍላጎት ያላቸዉ ቢሆንም በብቃት ማነስ፣ በራስ ባለመተማመን እና በሪሶርስ እጥረት እንቅፋቶች ተጠላልፈዉ እንደሚገኙ 
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ይደመድማሉ፡፡ አያይዘዉም መምህራን ተገቢ ሙያዊ ስልጠናና ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ይመክራሉ፡፡ በተጨማሪም አንደ የኢኮቴ 

ቅርንጫፍ ብቻ ብዙ እንደማያረምድ ይልቁንም በተቀናጀና በተዋሃደ መልክ የተለያዩ የኢኮቴ ዘርፎች ከትምህርቱ ስራ ጋር 

እንዲዋሃዱ ምክረሀሳብ ያቀርባሉ፡፡  

2.3. የብዙሃን መገናኛ ለትምህርት ስራ የማዋል አጀማመርና አተገባበርበኢትዮጵያ 

እንደሌሎቹ የመማርማስተማር ቴክኖሎጂዎች ሁሉ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ለማስተማር ስራ በጥቅም ላይ ማዋል የተጀመረዉ 

በ1950ዎቹ መጀመሪያ ላይ እንደነበር ጥናቶች ያመለክታሉ (ዩኔስኮ 1968)፡፡  

እ.አ.አ. በ1994 ይፋ የሆነዉ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲን መሰረት ያደረጉ ተከታታይ የትምህርት ሴክተር ዴቨሎፕመንት 

ፕሮገራሞች መካከል የመጀመሪያዉ በ1997/98 በስራላይ እንዲዉል ተደርጓል፡፡ የታለሙት ግቦችም ትምህርት ለሁሉም የሚለዉን 

እና የሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ግቦች ናቸወ፡፡ እ.አ.አ. ከ2005/6እስከ 2010/11 በሰራላይ የቆየዉ ሶስተኛዉ ኢሴዴፕ በተለይ ለ 

ኢኮቴ ትኩረት የሰጠ ፕሮግራም ነበር፡፡ በዚህ ፕሮገራም የኢኮቴ መሰረተ ልማት እንዲዘረጋ ና በተለይም በ2ኛ ደረጃ ትምህርትን 

በፕላዝማ ለመደገፍ መርሃግብር አዉጥቶ  በ161 ትምህርት ቤቶች ከ2005 ጀምሮ መተግበር ጀምሯል፡፡ 

በትምህርቱ ሴክተር የተጀመረዉ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት በትምህርቱ ሴክተር የሚከተሉት ጠቀሜታዎች ይኖሩታል ተብሎ 

ታሳቢ መደረጉን የሐምሌ 2004 የስልጠና ዶኩሜንት እንደሚከተለዉ ይዘረዝራል፡፡ 

 የትምህርት ጥራትና የፍትሃዊነት ችግር ያቃልላል፤  

o ቤተሙከራዎች የት/ማበልፀጊያ ማዕከላትና ሌሎችም ግብዐቶች ያልተሟሉበት ሁኔታ በስፋት ስለሚስተዋል፣ የፕላዝማ 

ትምህርት ደረጃዉን የጠበቀ ዝግጅትን በማቅረብ ጥራትን ያስጠብቃል 

o በክፍል ዉስጥ መምህር ሊከናወኑ የሚያስቸግሩ/የማይቻሉ ክንዉኖችን ወደክፍል ያቀርባል 

 እንቅስቃሴንና ምስልን በማቀናጀት ዉስብስብ የሆኑ ፅንሰ ሃሳቦችን አስመስሎ በመሥራት ለተማሪዎች በማቅረብ 

በግልፅ ለማስተማር ያስችላል። (ለምሳሌ በሰዉነት ዉስጥ የደም ፍሰት፣ የኤሌክትሪክ ፍሰት፣ የዉሃ ትነት የደመናና 

የመብረቅ አፈጣጠር ወዘተ)። ከአንድ ሺ ቃላት አንድ ስዕል ከሚለዉ የቆየ አባበልን በማደስ ከአንድ ሚሊዮን ቃላት 
አንድ ተንቀሳቃሽ ስዕል    

 በጊዜና በቦታ ሩቅና አዳዲስ አካባቢዎችን (ለምሳሌ ጨረቃ፣ የተለያዩ አህጉራትን፣ ታሪካዊ ቦታዎችን፣ ያለፉ 

ክስተቶችን፣ የሃይል ማመንጫዎች፣ ታሪካዊ ቦታዎች፣ አንበሳ፣ ዘንዶ፣ ተራራ፣) ወደ ክፍል ያመጣል፣ 

 ደቂቅ እና ረቂቅ ነገሮችን ለማጉላትና በክፍል ዉስጥ ለማየትና አመቺ ነዉ (ለምሰሌ የተለያዩ ሕዋሶች፣ አቶሞች 

ወዘተ)። 

 በገሀዱ ዓለም ረጅም ሂደት/ጊዜ ይወስድ የነበረን ድርጊት (ለምሳሌ አንድ ተክል ከአበባ እስከ ፍሬ ድረስ ያለዉን) 

ሂደት፣ ጊዜና ቦታ በመቆጠብ ሂደቱን በአጭር ጊዜ ዉስጥ በአኒሜሽን ማሳየት ያስችላል። 

 የትምህርቱን ፅንሰ ሃሳቦች በቀላሉ ለማስተዋወቅና አሳጥሮ ለማቅረብ አመቺ መሆኑ። 

 በማስተማር መማር  ሂደት ተማሪዎች በመነቃቃት እንዲማሩና እንዲከታተሉ ለማድረግ አመቺ ሚዲያ መሆኑ። 
o ሞዴል ሊሆኑ የሚችሉና ብቃት ያላቸዉ መምህራን ለሁሉም እንዲዳረሱ ይረዳል፡፡  

o በከተማና በገጠር የትምህርት መርጃ መሣሪያዎች ያላቸዉና የሌላቸዉን ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ት/ቤቶች ልዩነት ለማቀራረብ 
ማስቻሉ። 

o በየክፍል ደረጃው የተካተቱ ይዘቶች በሁሉም ትም/ቤቶች እንዲሸፈኑ ያግዛል፡፡ 
o ለሁሉም ተማሪ ትምህርት በተመሳሳይ ሁኔታ በመሰጠቱ የፍትሃዊነት ችግርን ያቃልላል  
o የትምህርት አሰጣጥ ደረጃን በሀገሪቱ ከፍ ያደርጋል 

 ለኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት በር ይከፍታል  
o የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ተማሪዎችና መምህራን ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር እንዲገናኙ በር ይከፍታል 
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o ወቅታዊ መረጃዎችን ለተማሪዎችና ለመምህራን በፍጥነት በአንድ ጊዜ ለማሰራጨት ማስቻሉ። 

 ኢኮቴ ለተማሪዎች 
o በቴክኖሎጂ የተደገፈ እና ቀጣይነት ያለዉ ራስን የማስተማር ክህሎትን እንዲያዳብሩና  
o ዓለም ዓቀፍ ግንኙነት እንዲፈጥሩ ያስችላል፡፡ 

 ኢኮቴ ለመምህራን  ፡፡ 

o የቴክኖሎጂ ድጋፍ ይሰጣል (መምህራን ብቸኛ የዕዉቀት ምንጭ መሆናቸዉ ያበቃል)፤   

o መምህራን ራሳቸውንም ለማብቃት የሚያደርጉትንም ጥረት ያግዛል (አሁን እየታነጸ ያለዉ ትዉልድ በኢንፎርሜሽን ዘመን 

የሚሰራና የሚኖር ትዉልድ በመሆኑ መምህሩ ቀድሞ ለመገኘት የሚያደርገዉን ጥረት ያግዛል) 

o ቀጣይነት ያለው ትምህርት (Life long education) የሚያገኝበትን እድል ያሰፋል፡፡ 

o መምህሩ ከቴክኖሎጂ ጋር በመቀራረብ ሙያውን አዳብሮ በዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ዜጋ እንዲፈጥር ያስችለዋል ፡፡  

o የ(ICT)ን እምቅ ጠቀሜታ ለመጠቀም መዳበር ያለበት ክህሎት ውጤታማ የሚሆነው መምህር የ(ICT)ን እምቅ ጠቀሜታ 

ተረድቶ ክህሎቱን ከፍ በማድረግ በማስተማር መማሩ ሂደት ላይ መጠቀም ሲችልበት (transferability) ነው፡፡ 

o ICT መምህሩ ክህሎቱን ካንዱ የማስተማር ዘዴ ወደ ሌላው እያዘዋወረ እራሱን የማስተካከል (flexibility) ችሎታውን 
ያጐለብታል፡፡  

o ICT መምህሩ ከሁኔታዎች ጋር መለወጥ (situational change) እንዲችል ያደርገዋል፡፡  

o ICT መምህሩ ከማስተማር እስከ እራሱም መማር (role change) ድረስ መሄድ  ያስችለዋል፡፡  

o መምህሩ በቴክኖሎጂው የሚያገኛቸው (transferability: flexibility: situational change እና role change 
የተባሉት መምህሩ በሙያው ውስጥ ሊጠቀምባቸውና  ሊተገብራቸው  ይገባል፡፡  

o የትምህርት ቴክኖሎጂ ለመምህሩም የተለየ ትርጉም አለው፡፡ በአንድ በኩል በመምህሩ ብቻ የሚተላለፈው እውቀት ክህሎትና 
ልምድ ውስንነት ስለሚኖረው በሚያቀርበው ትምህርት ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲያገኝ ይረዳዋል፡፡  

o ይህ ከቴክኖሎጂው የሚያገኘው ተጨማሪ መረጃ ደግሞ በክፍል ውስጥ ጥራት ያለው የመማር ማስተማር  ሂደት ለማስተላለፍ 
አጋዥ ኃይል ነው፡፡  

o ቴክኖሎጂው የመምህሩን የማወቅና የምርምር አድማስ ስለሚያሰፋ በሙያ እውቀቱ የመተማመን (Professional 

confidence) ስሜት ያዳብርለታል፡፡  

o ቴክኖሎጂው ለመምህሩ በግል ሕይወቱም ቢሆን  ዓለም አቀፍ ግንኙነቱን ያሰፋለታል፣ ተጨማሪ የሥራ እድልም 
ይከፍትለታል 

o በኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዘመን መምህራን  ሊኖራቸው የሚገባው ሚና ተማሪዎችን የማሳወቅ፣ የመርዳት፣ 
የማማከርና በራሳቸው እንዲማሩ ተገቢውን ድጋፍ መስጠት ነው፡፡ 

ከላይ የተጠቀሰዉ የስልጠና ዶኩሜንት የሳተላይ ትምህርት ቴሌቪዥን ስርጭት በትምህርቱ መስክ ከሚኖረዉ ፈይዳ በተጨማሪ 

ወደሌሎች የICT ቴክኖሎጂ ቀላል መሸጋገሪያ ስለሚሆን ኢንፎርሜሽን የመከታተልንና የመተግበርን ልምድ ለማግኘት መነሻ 

እንደሚሆንም ይገልጻል፡፡  

በ1996ዓ.ም. የተጀመረዉ የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን የመጀመሪያዉን የስርጭት ፕሮግራሞች እስከ 2011 ድረስ ካስኬደ በኋላ 

በ2009 አም በተከለሰዉ ስርዓተ-ትምህርት መሰረት በካናዳ ድርጅት አማካይነት ተዘጋጅቶና ተቀርጾ ስራ ላይ እየዋለ ይገኛል፡፡  

ለተደረገዉ አዲስ ዝግጅትም መነሻ ምክንያቶች እንደሚከተለዉ ቀርበዋል፡፡ 

 ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ሥርዓተ ትምህርት በአዲስ መልክ እንዲሻሻል መደረጉ፣ 

 ቀደም ሲል ተቀርጸዉ ስራ ላይ የነበሩት የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ለክፍል መምህሩ በቂ ጊዜ 

አለመስጠታቸዉ እና በመማር-ማስተማር ሂደት ዉስጥ የክፍል መምህሩን ድርሻ መገደባቸዉ፣ 

 በ1997 እና 1999 ዓ.ም በተደረገዉ ግምገማ ዉጤት የነባሩ የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢዎች 

ፍጥነት/Presenters’ narration speed ከተማሪዉ ክፍል ደረጃ ወይም ክህሎት ጋር እንደማይመጣጠን እና ለክፍል 

መምህር-ተማሪ ግንኙነት በቂ ጊዜ እንደማይሰጥ ማሳየቱ፣ 
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 የቀድሞ  የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ለተማሪዎች ተሳትፎ ብዙ ዕድል አለመስጠታቸዉ፣ 

 ነባሩ የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች በግብዓቶችና በእንቅስቃሴ ዉስን መሆናቸዉ (use of limited 

footages and few animations, video clips, experiments)፤ 

 የበፊቱ የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ፕሮግራም ከምልክት ቋንቋ ጋር አለመዘጋጀቱ /lack of sign language ናቸዉ፡፡ 

 

አሁን በሰርጭት ላይ የሚገኙት ፕሮግራሞች በይዘታቸዉ ሙሉ በሙሉ የመደበኛ ትምህርት ፍሎዉ ቻርት፣ መርሃ 

ትምህርት(ሲለበስ)፣ የመማሪያ መፃሕፍትን እና የማጣቀሻ መረጃዎችን  መሠረት በማድረግ የተዘጋጁ ናቸዉ። እነዚህም ፕሮግራሞች 

ከዚህ በታች በሠንጠረዥ ቀርቧል። 

ሰንጠረዥ 1 የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ብዛት በክፍል ደረጃና በትምህርት ዓይነት 

የትምህርት ዓይነት 

የክፍል ደረጃና የፕሮግራም ብዛት 

ድምር 

9ኛ 10ኛ 11ኛ 12ኛ 

እንግሊዝኛ 62 48 73 48 231 

ሒሳብ 57 59 71 66 253 

ባዮሎጂ 69 59 61 67 256 

ኬምስቲሪ 59 71 75 71 276 

ፊዝክስ 51 57 60 52 220 

ሲቪክሰ 58 61 63 64 246 

ጂኦግራፊ 23 29 45 47 144 

ኢኮኖሚክስ     69 56 125 

አጠቃላይ ቢዚነስ     32 31 63 

ቴክኒካል ድሮዊንግ     26 22 48 

 

በአዲሱ የፕላዝማ ቴሌቪዥን አፈጻጸም እቅድ መሰረት የሚከተሉት የቅድመ ስርጭት፣ በስርጭት ጊዜ የሚከናዉኑ እነ ድህረ 

ስርጭት  ተግባራት ከትምህርት ቤቶች፣ ከመምህራንና ከተማሪዎች ይጠበቃሉ 

የቅድመ ስርጭት ተግባራት 

 ከትምህርት ቤት የሚጠበቁ ተግባራት 

o በአዲሱ ፕሮግራም በፕላዝማ የሚሸፈን እና በክፍል መምህሩ የሚሸፈን የትምህርት ይዘቶች በሥርጭት ጊዜ ሰሌዳ እና 

በይዘት ዝርዝር (content specification) ላይ ተለይተዉ ተቀምጠዋል። በመሆኑም መምህራንና ተማሪዎች ፕሮግራሙን 

ቀደም ብለዉ  እንዲያዉቁ መደረግ አለበት። 

o ለመምህራን የይዘት ዝርዝር ይሰጣል 

o ለተማሪዎች ሰለ ትምህርት አሰጣጥ ማስተዋወቅ 
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 መምህራን ማድረግ የሚገባቸዉ ቅድመ ስርጭት ተግባራት   

o የዕለቱን ኘሮግራም ከስርጭት በፊት አስቀድሞ ማወቅ፣ 

o ኘሮግራሙ ላይ ሙሉ ዝግጅት ማድረግ፣  

o ለኘሮግራሙ የሚያስፈልጉ የትምህርት ግብአቶችን ቻርቶችን፣ ፎቶግራፎችን፣ የላቦራቶሪ ሙከራዎችንና የመሳሰሉትን 

እንደአስፈላጊነቱ አስቀድሞ ማዘጋጀት፣  

o ተማሪዎች በኘሮግራም ስርጭት ወቅት በክፍል ውስጥ ይዘው መገኘት የሚገባቸውን የመርጃ መሣሪያዎችና የመማሪያ 

ቁሳቁስ መንገር። 

 የተማሪዎች ዝግጅት በቅድመ ስርጭት ወቅት  

o ተማሪዎች ከእያንዳንዱ የትምህርት ቴሌቪዥን ኘሮግራም ሥርጭት በፊት በየትምህርት ዓይነቱ ስለኘሮግራሙ በመምህራን 

የሚሰጣቸውን የቅድሚያ ገለፃ በጥሞና በመከታተልና እንዲያከናውኑ የሚነገራቸውን ተግባር በትክክል መተግበር 

ይጠበቅባቸዋል። 

o በቅድመ ገለፃው የክፍል መምህሩ በእያንዳንዱ የትምህርት ቴሊቪዥን ኘሮግራም የገለፀላቸውን አበይት ነጥቦች መከታተል 

። የኘሮግራም ርዕስ፣ የኘሮግራም ዝርዝር ዓላማዎች ና የኘሮግራም ይዘት 

o ከላይ በተዘረዘሩት መነሻነት ተማሪዎች ወደ ክፍል ከመግባታቸው በፊት ስለሚማሩት ትምህርት የተማሪው መፅሐፍ ላይ 

ወይም ሌላ ማጣቀሻ መፃሕፍት በማገላበጥ በቂ ግንዛቤ መያዝ ይኖርባቸዋል።  

o  ከዚህ በተጨማሪ ተማሪዎች ወደ ክፍል ከመግባታቸው በፊት ማከናወን የሚገባቸው በስርጭት ወቅት የሚጠቀሙባቸውን 

የማስታወሻ መያዣ ደብተር፣ እስክርቢቶ እና እርሳስ ማዘጋጀት ሲሆን ለአንዳንድ የትምህርት ዓይነቶችና የትምህርት ይዘቶች 

በክፍል ውስጥ ይዘው እንዲገኙ በክፍል መምህሩ የሚነገራቸውን እንደ ማስመሪያ፣ ካልኩሌተር፣ ኮምፓስ፣ ኘሮትራክተር 

እና ለሌሎችም የሙከራ መስሪያ ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል። 

o በአጠቃላይ ከላይ የተጠቀሱትን የሥራ ድርሻዎች ተማሪዎች ወደ ክፍል ከመግባታቸው በፊት ማከናወን መቻል በስርጭት 

ወቅት የሚማሩአቸውን ፍሬ ሃሣቦችና አዳዲስ ዕውቀቶችን በቀላሉ ለመገንዘብ እጅግ ይረዳቸዋል። 

በስርጭት ጊዜ ሊተገበሩ የሚገቡ ተግባራት 

 በስርጭት ወቅት የመምህራን ተግባር 

o የመማሪያ መጻህፍትን ይዞ መገኘት፣  

o ተማዎች ኘሮግራሙን በንቃት እንዲከታተሉ ማበረታታት፣  

o ከተማሪዎች ጋር ፕሮግራሞቹን በጥሞና በመከታተል አርአያ መሆን፣  

o በቴሌቪዥን መምህሩ እንዲያከናውኑ የታዘዙትን ተማሪዎችን መከታተልና መርዳት፣  

o ተማሪዎች በተረጋጋ ሁኔታ የቴሌቪዥን ኘሮግራሞችን እንዲከታተሉ፣ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጡ፣ የሚሰሩ 

መልመጃዎች እንዲሰሩ ማበረታታት፣ መከታተልና መቆጣጠር፣  

o የተለየ ማብራሪያና ማጠናከሪያ ያስፈልጋቸዋል ብለው ያመኑባቸውን ነጥቦች በማስታወሻ መያዝ፣  

o በተለያዩ ምክንያቶች ስርጭቱ ቢቋረጥ ወዲያኑ የመማር ማስተማሩን ሂደት መቀጠል፣  

o የቴሌቪዥን መምህሩ እየተናገረ ጣልቃ አለመግባት እና የመሳሰሉት ናቸው።  

o በስርጭት ወቅት የተማሪዎች ተግባራት  

o የትምህርት በቴሌቪዥን ኘሮግራሙ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ በጥሞና መከታተል፣  

o በቴሌቪዥን መምህሩ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ለክፍል መምህሩ መልስ መስጠት፣  

o በቴሌቪዥን መምህሩ እንዲሰሩ የታዘዙትን የክፍል ስራዎች መስራት፣  

o የክፍል ስራዎችን ሲሰሩ ያልገባቸውን ጥያቄ የክፍል መምህሩን መጠየቅ፣  

o በክፍል ውስጥ እና ከክፍል ውጭ እንዲሰሩ የታዘዙትን ሙከራዎች መስራት፣ ያልገባቸውን የክፍል መምህሩ እንዲያሳያቸው 

መጠየቅ፣  

o የቴሌቪዥን መምህሩ ሲያስተምር እንደአስፈላጊነቱ ሲታዘዙ ዋና ዋና ፍሬ ሃሣቦችን በማስታወሻ ደብተር ላይ መፃፍ። 

o የትምህርት በቴሌቪዥን ኘሮግራሞችን ተማሪዎች በክፍል ውስጥ በሚከታተሉበት ወቅት ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ 

ያለባቸው የቴሌቪዥን መምህሩ በሚናገረውና በሚያከናውነው ተግባር ላይ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

o  የትምህርት በቴሌቪዥን ኘሮግራም በስርጭት ላይ እያለ ሊያቆሙት፣ ሊያዘገዩት ወይም ሊያስደግሙት አይቻልም። 

በመሆኑም ለአፍታ ያህል በመዘናጋት የቴሌቪዥን መምህሩ የሚያስተምረው አንድ ነገር ካለፈ ቀጥሎ ያለውን ሃሣብ 

ለመገንዘብ ያስቸግራል።  
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o ስለዚህ ተማሪዎች አንድ የትምህርት በቴሌቪዥን ኘሮግራም ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ሙሉ ትኩረታቸውን የቴሌቪዥን 

መምህሩ በሚናገራቸው ተግባራት ላይ ብቻ መወሰን ይኖርበቸዋል።  

ድህረ ስርጭት ተግባራት 

 ድህረ ስርጭት የመምህራን ተግባራት 

o የኘሮግራሙ ስርጭት ሲያበቃ ስለዕለቱ ኘሮግራም ማጠቃለያ መስጠት፣  

o በማስታወሻ የተያዙና ተጨማሪ ማብራሪያ የሚጠይቁ ነጥቦች ላይ መግለጫ መስጠት፣  

o ከተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎችን መመለስ፣  

o እንደአስፈላጊነቱ ተጨማሪ የቤት ስራ መስጠት፣  

o ሰለቀጣዩ ትምህርት ኘሮግራም ርዕስና ይዘት ለተማሪዎች ማስተዋወቅ፣  

o ኘሮግራሞቹን አስመልክቶ ተማሪዎችን የማማከር ስራ መስራት፣  

o ለክፍል መምህሩ የተተወውን ቀጣይ ትምህርት ማስተማር መቀጠል። 

 ድህረ ስርጭት የተማሪዎች ተግባራት  

o ከትምህርት በቴሌቪዥን ኘሮግራም ስርጭት በኋላ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ የተማሩትን አዳዲስ ፍሬ ሃሣቦችን 

የሚያጠናክሩበት ጊዜ ነው፡፡ በክፍል ውስጥ በትምህርት በቴሌቪዥን ኘሮግራም የሚማሩትን ትምህርት ለማጠናከር 

የሚከተሉትን ተግባራት ማከናወን ይኖርባቸዋል። 

o የክፍል መምህሩ ስለዕለቱ ኘሮግራም የሚሰጠውን ማብራሪያ፣ ማጠናከሪያ እና ማጠቃለያ በጥሞና መከታተል፣  

o የትምህርት በቴሌቪዥን ኘሮግራሙን በሚከታተሉበት ወቅት ያልገባቸውን ሃሣቦች የክፍል መምህራቸውን መጠየቅ፣  

o በትምህርት በቴሌቪዥን ኘሮግራሙ ላይ ስለተማሩት ትምህርት የተማሪው መፅሐፍ ላይ ማነፃፀር፣  

o በስርጭት ወቅት ማስታወሻ ደብተር ላይ ስለፃፏቸው ፍሬ ሃሣቦች እና ባጠቃላይ ስለዕለቱ ትምህርት የተማሪው መፅሐፍ 

ላይ እና ማጠቀሻ መፅሐፍት በማንበብ ማስታወሻ ደብተር ላይ አጠናክሮ መፃፍ፣  

o በቴሌቪዥን መምህሩ እንዲሰሩአቸው የታዘዙትን የቤት ስራዎች የኘሮጄክት ስራዎች መስራት ውጤታቸውንም ለክፍል 

መምህሩ ማሳየት።  

 

2.4. የሳተላይት ቴሌቪዥን ትምህርት በኢትዮጵያ ተሞክሮዎችና ተግዳሮቶች 

የሳተላይት ቴሌቪዥን በስራ ላይ ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ ዉጤታማነቱን አስመልክቶ ብዙ ጥናቶችን አስተናግዷል፡፡ የፕላዝማ 

ቴሌቪዥንን ዉጤታማነት እና ጠቃሚነትን የሚያመለክቱ ጥናቶች ያሉትን ያህል (EMa2005, ICT DEPT 2007)  በፕላዝማ 

የሚደረገዉ ሥርጭት የፈጠራቸዉ ችግሮች ካስገኛቸዉ ጠቀሜታዎች እንደሚያይሉ የሚያመለክቱመ አልጠፉም፡፡ 

ተከስተ የተባሉት ተመራማሪ የኢትዮጵያን የትምህርት ስርዓት አስመልክተዉ ባቀረቡት ፅኁፍ የፕላዝማ ትምህርት ልምምድ እያደገ 

መሄዱ አይቀሬ ቢሆንም ከዚህ የሚገኘዉ ልምደ ግን አዎንታዊ የመሆን እድሉ አነስተኛ እንደሆነ ይገልፃሉ፡፡ አያየዘዉም ተማሪዎች 

በቴክኖሎጂዉ በተመሰረተዉ ትምህርት ያላቸዉ እርካታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱን ያመለክታሉ፡፡ 

በአገሪቱ ምስራቃዊ አካባቢዎች የተደረጉ ሶስት ጥናቶች፤ የፕላዝማ ትምህርት መምህራኑን ወደ ቴሌቪዝን አብሪነት እና አጥፊነት 

ደረጃ ያወረደ መሆንና በመምህራን አሰለጣጠን ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ማሳደሩን አጥብቀዉ ይሞግታሉ፡፡ 

በጂማ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ በተመረጡ እና ሰልጣኝ መምህራን ፕራክቲከም በሚወጡባቸዉ ትምህርት ቤቶች የተደረገ ጥናት 

ተማሪዎች በፕላዝማ የሚተላለፈዉን የሒሳብ ትምህርት ለመረዳት እንደያዳግታቸዉ አመልከቷል፡፡ በተጨማሪም ፕላዝማ 

መምህራን ግድየለሽ፣ በሰዓት የማይገቡ፣ ዝግጅት የማያደርጉ እና ንቁነት የሌላቸዉ አድርጓቸዋል በማለት ያስረዳል (ካሳሁንና ዘሪሁን 

2005)፡፡ 
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2.5. የሳተላይት ቴሌቪዥን ትምህርት በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች 

በአዲስ አበባ ከተማ 54 የመንግስት 2ኛ ደረጃና መሰናዶትም/ቤቶች እንዲሁም 2የግልና የህዝብ ትም/ቤቶች በድምሩ 56 ትም/ቤቶች 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ስርጭት መቀበያ ፋሲሊቲ ያላቸው መሆናቸዉን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት 

መገናኛ ማእከል ዋና የስራ ሂደት የ2005 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ አመት የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ያመለክታል፡፡  

በትምህርት ኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ማዕከል ለአዲሱ የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ዉጤታማነት 

በሐምሌ 2004 ዓ.ም ባዘጋጀዉ የአጠቃቀም ስልጠና ላይ የተዘጋጀ የአጠቃቀም ሥልጠና የኢንፎርሜሽንና ኮሙንኬሽን 

ቴክኖሎጂ/ICT አስፈላጊነት ለማስገንዘብ ካነሳቸዉ የመማር ማስተማር ችግሮች መካከል  

 ከአንዱ ትምህርት ቤት የተገኘውን ተሞክሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሌላው ማስተላለፍ አለመቻሉ 

 አንዱ መምህር የገጠመውን ችግር በሌላ ትምህርት ቤት ከሚገኘው ጋር ተወያይቶ መፍትሄ ለመስጠት ባጭር ጊዜ አለመቻሉ  

 አንዱ ተማሪ ሌላ ትምህርት ቤት ካለው ተማሪ ጋር ስለትምህርቱ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊወያይ አለመቻሉ  

የሚሉት ይገኛሉ፡፡ "ት/ቤቶች በኔትወርክ ቢያያዙ ኖሮ ለችግሮቻቸው ወዲያው መፍትሔ ለማግኘትና የመማር ማስተማሩን ተግባር 

ለማጐልበት በተቻለ ነበር፡፡" በማለትም ኢኮቴ ለትምህርት ስራ የሚኖረዉን አስፈላጊነት ይገጻል፡፡ 

የኢኮቴ፡ተማሪዎችን 

 ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል  

 ብቁ ችግር ፈቺና ተማራማሪ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል፡፡ 

 በራስ የመማር አድማስን በማስፋት በራስ የመተማመንን ስሜት ያዳብራል 

 ዓለም አቀፋዊ ግንኙነነቱን በማስፋት ዝንባሌያቸውን ለይተው እንዲማሩ  ይረዳቸዋል፡፡  

ኢኮቴን በአገሪቱ በተለያዩ ሴክተሮች ለማስፋፋትና በስራ ላይ ለማዋል የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ ከሚያመለክቱ 

ሁኔታዎች መካከል፡ 

 የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሠረት ልማትን መገንባት 

 የኢንፎርሜሽንና ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፖሊሲን መዉጣት 

 የኢንፎርሜሽንና ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ መስሪያ ቤት አቋቁሟል 

 በትምህርቱ ዘርፍ የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ስርጭት መጀመር 

 የግብርናውና የንግዱም ዘርፍ በኢንፎርሜሽንና ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ እንዲደገፍ እያደረገ ነው 

 በአንዳድ የሲቪልና የፐቢሊክ አገልግሎት አሰጣጥን በዘመናዊና በኢንፎርሜሽንና ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ እንዲጀመር 

መደረጉ የሚጠቀሱ ናቸዉ፡፡ 

ስልጣኔ ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር፣ በመቀጠል ደግሞ ከኢንዱስትሪ መር ወደ እዉቀት መር ኢኮኖሚ እየተሸጋገረ መሆኑ 

ይስተዋላል፡፡ ግብርናና ኢንዱስትሪ ራሳቸዉ በየጊዜዉ ከሚመነደገዉ የሳይንስና ቴክኖሎጂ እዉቀት ተጠቃሚ ካልሆኑ በኢኮኖሚ 

ዉስጥ የሚኖራቸወ ተወዳዳሪነት እየቀነሰ እንደሚሄድ ይታወቃል፡፡  
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ምዕራፍ 3 የጥናት ዘዴዎች 
3.1 የጥናት ዘዴዎች 

ይህ ጥናት የሚከናወንባቸዉ ዘዴዎች ኳሊታቲቭ እን ኳንቲታቲቭ ዘዴዎች ቅይጥ ነዉ፡፡ በተጨማሪም በክፍል ዉስጥ የሚደረግ 

ምልከታ፣ የዶኩሜንቶችና የፕሮግራሞች ጥናትና ትንተና የጥናቱ አካል ሆነዋል፡፡   

3.2. የናሙናዎች  አመራረጥ 

በ2005 ዓም የ ማስሜድያ ሪፖርት መሰረት በአዲስ አበባ ከሚገኙ ሃምሳ ኣራት 2ኛ ደረጃና መሰናዶ ት/ቤቶች መካከል 18 የሚሆኑት 

2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች በ2005 በፕላዝማ ማስተማር የጀመሩ ናቸዉ፡፡ እነዚህም ከጠቅላላዉ ፕላዝማ ተጠቃሚ ት/ቤቶች ሲሶ 

ይሆናሉ፡፡ እነዚህ ትምህርት ቤቶች ከዚህ ጥናት ዓላማዎች አንፃር ያላቸዉ ተሞክሮ በጣም ዉስን መሆኑ ስለታመነበት ከጥናቱ 

ዉስጥ እንዳይካተቱ ተደርጓል፡፡ ሥለዚህ ጥናቱ የተከናወነዉ ከ2005 በፊት በፕላዝማ ቴሌቪዥን ማስተማር በጀመሩ 18 መሰናዶ 

ትምህርት ቤቶች እና 18 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነዉ፡፡  

በናሙና አመራረጥ  የተለያየ ባሕርያት ያሉአቸዉን የከተማዉ አካባቢዎች ለማካተት እንዲቻል የአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማዎች  

 የንግድ አካባቢ ተብሎ በተሰየመ አንድ የንግድ አካባቢ ክፍለ ከተማ፣ 

 የመሀል ከተማ አካባቢዎች ተብለዉ በተሰየሙ አራት (አራዳ፣ ጉለሌ፣ ልደታ እና ቂርቆስ) ክፍለ ከተሞች እንዲሁም፣ 

 የገጠር አካባቢዎችን በሚያዋስኑ አምስት (አቃቂ ቃሊቲ፣ የካ፣ ቦሌ እና ነፋስስልክ ላፍቶ)  

ተመድበዋል፡፡ 

በአዲስ አበባ የሚገኙ ሁለተኛና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ዉስጥ 30 በመቶ የሚሆኑት በጥናቱ ይካተታሉ፡፡ በተጨማሪም 

ናሙናዎቹ በክፍለከተሞች፣ በፆታ እና በትምህርት አይነቶች ተመጣጣኝ ዉክልና እንዲኖራቸዉ ይደረጋል፡፡ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ሥር የሚገኙ ትምህርት ቤቶች በክፍለ ከተማና በደረጃ (2ኛ ደረጃና መሰናዶ) 

ተለይተዉ በሚከተለዉ ሰንጠረዥ ተመልከተዋል፡፡ 

ሰንጠረዥ 2 የተመረጡ ናሙና ትምህርት ቤቶች በካታጎሪ 

 መሰናዶ ት/ቤት ነባር ፕላዝማ 

ተጠቃሚ 2ኛ 

ደረጃ ት/ቤት 

በ2005 ፕላዝማ 

መጠቀም 

የጀመሩ 2ኛ 

ደረጃ ት/ቤቶች 

ምርመራ 

መሀል ከተማ 3 5 0  

ገጠር አዋሳኝ  2 5 0  

የንግድ አካባቢ 1 1 0  

 

በዚህ ድልድል መሰረት፡ 
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ከመሀል ከተማ አካባቢ መሰናዶ ት/ቤቶች   

1. ዳ/ ምኒሊክ ፣  

2. አብዮት ቅርስ እና 

3. መድሃኔአለም 

ከገጠር አዋሳኝ አካባቢ መሰናዶ ት/ቤቶች መካከል ደግሞ  

1. ወንድይራድ እና  

2. ደራርቱ፣ 

ከንግድ አካባቢ መሰናዶ ት/ቤቶች ደግሞ  

1. አዲስ ከተማ   

በድምሩ 6 መሰናዶ ት/ቤቶች ተመርጠዋል፡፡ 

የሁለተኛ ደረጃ ፕላዝማ ተጠቃሚ ት/ቤቶችም እንደሚከተለዉ ናሙናዎች ተመርጠዋል፡፡ 

ከመሃል ከተማ አካባቢ 2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች መካከል 

1. ደጃ/ባልቻ (ልደታ) 

2. ምስራቅ ጎህ (ቂርቆስ) 

3. ቀለመወርቅ (አራዳ) 

4. ድል በር (ጉለሌ) 

5. ጠመንጃ ያዥ (ቂርቆስ) 

ከገጠር አዋሳኝ ት/ቤቶች መካክል ደግሞ 

1. አየር አምባ (ቦሌ) 

2. ከፍተኛ 23 (ነፋስ ስልክ ላፍቶ) 

3. ካራአሎ (የካ) 

4. ቡልቡላ (አቃቂ)  

5. የማነብርሃን (ኮልፌ ቀራንዮ) 

ከንግድ አካባቢ 2ና ደረጃ ት;ቤቶች መካከል 

1.  የካቲት 23 (አዲስ ከተማ) 

በድምሩ 11 ትምህርተ ቤቶች ተመርጠዋል፡፡ 
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የመምህራን አመራረጥ 

ናመና በሚሰበሰብባቸዉ ትምህርት ቤቶች ዉስጥ ከሚገኙ መምህራን መካከል የመምህራን ናሙና አመራረጥ በሚከተለዉ ሰንጠረዥ 

ተመልክቶኣል 

ሰንጠረዥ 3 የመምህራን ናሙና አመራረት በትምህርት ዓይነት 

የት/አይነት መሰናዶ ት/ቤት አጠቃላይ ት/ት  

እንግሌዝኛ 1 2  

ሒሳብ 1 2  

ባዮሎጂ 1 2  

ኬሚስትሪ 1 2  

ፊዚክስ 1 2  

ሲቪክስ 1 2  

ጂኦግራፊ 1 2  

ኢኮኖሚክስ 1   

ጀነራል ቢዝነስ 1   

ቴክኒካል ድሮዊንግ 1   

ድምር 10 14  

 

የተማሪዎች ናሙና አመራረጥ 

የተማሪዎች ናሙና በተመረጡት ት/ቤቶች ዉስጥ እንደሚከተለዉ ከየክፍል ደረጃዉ ይወሰዳል፡፡ በአመራረጡም የጾታ ተዋጽኦ 

የተጠበቀ ይሆናል 

ሰንጠረዥ 4 የተማሪዎች ናሙና አመራረጥ 

የክፍል ደረጃ ወንድ ሴት  

9 5 5  

10 5 5  

11 5 5  

12 5 5  

 

በተጨማሪም ከእያንዳንዱ ናሙና ት/ቤት 

1. አንድ ወላጅ 

2. አንድ ርዕሰ መምህር 

3. ሁለት አስተዳደር ሰራተኞች (ጥበቃ እና ንብረት ክፍል) 

ኢንተርቪዉ ተደርገዋል፡፡      
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ምዕራፍ 4 መረጃዎች፣ ትንተና፣ ገለፃና እና ግኝቶች 
በሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የመማር ማስተማር ሂደቱን በፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ቴክኖሎጂ የመደገፍ 

ክንዉን በአገራችን አንድ አስር ዓመት አስቆጥሮ ሁለተኛዉን አስር አመት በመያዝ ላይ ይገኛል፡፡  

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት በትምህርት ጥራት ላይ ያስገኛል ተብሎ ከታለመለት ግብ አንጻር ሲመዘን ምን ያህል ዉጤታማ 

ሆኗል? በአፈፃጸም ያጋጠሙ ችግሮች ምንድናቸዉ? መፍትሔአቸዉስ?፣ ከሚጠይቀዉ ከፍተኛ የገንዘብ ግብኣት እና ቴክኖሎጂዉ 

ትምህርቱን ከመደገፍ አንጻር ካለዉ አቅም ጋር የተገኘዉ ጥቅም እንዴት ይገናዘባል? ተጠቃሚ ተማሪዎች እና መምህራን በፕላዝማ 

ትምህርት ላይ ያላቸዉ ልምድ እና በዉጤቱም ያዳበሩት አመለካከት ምን ይመስላል? እና የመሳሰሉትን ጥያቄዎች መመለስና 

አጠቃላይ ሂደቱን በመገምገም ከፕላዝማ ሊገኝ የሚችለዉን ጠቀሜታ ሁሉ በተሟላ ሁኔታ ለማግኘት ጥናት ማካሄድ አስፈላጊ ሆኖ 

በመገኘቱ ይህ ጥናት ተካሂዷል፡፡  

ከላይ የተጠቀሱትን ጥያቄዎችና ጽንሰ ሃሳቦች መሰረት በማድረግ፤ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳድር ውስጥ በሚገኙት ሁለተኛ ደረጃና 

መሰናዶ ትምህረት ቤቶች ዉስጥ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የሚገኝበትን ሁኔታ ለመበየን የሚያስችል ጥናትና ምርምር እንዲደረግ የአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ሁኔታዎችን አመቻችቷል፡፡  

በጥናቱ ሂደት የመረጃ ምንጭ ሆነው የተወሰዱት ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራን (የትምህርት ቤት ከፍተኛ  አመራር)፣ 

የፕላዝማ ቴክኒሻን፣ የወላጅ መምህራን ሕብረት (ወመሕ) አባላት፣ የንብረት ክፍል ኃላፊዎችና የጥበቃ ሰራተኞች ናቸው፡፡ 

በተጨማሪም አግባብነት ያላቸዉን ሰነዶች በመዳሰስ መረጃ ተሰባስቧል፡፡ (የተመረጡት ት/ቤቶች ዝርዝር እና የአመራረጥ መስፈርት 

በክፍል 3 ተመልክቷል)፡፡  

 

4.1 የፕላዝማ ትምህርት ተደራሽነትና አፈጻጸም 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርትን በሥራ ላይ ለማዋል የመጀመሪያዉ ተፈላጊ ነገር ትምህርቱን ተደራሽ የሚያደርጉት የፕላዝማ 

ቴሌቪዥኖች  መገኘት መሆኑ ግልጽ ነዉ፡፡ በየትምህርት ቤቶቹ ምን ያህል የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች ይገኛሉ? ከትምህርት ቤቱ 

ክፍሎች ጋር ለያላቸዉ ምጣኔ ምን ይመስላል? በየትምህርት ቤቶቹ ከሚገኙት ምን ያህሉ  እየሰሩ ይገኛሉ? ምንያህሉስ በብሽት 

ከጥቅም ዉጪ ሆነዋል? የፕላዝማ ቴልቪዥኖችን ከጥቅም ዉጪ የሚያደርጉት ዋና ዋና ምክንያቶች ምንድን ናቸዉ? የፕላዝማ 

ቴሌቪዥኖች አጠቃቀም ስርዓት በት/ቤቶች ምን ይመስላል? እና የመሳሰሉትን ጥያቄዎችን ለመመለስ የተሰበሰበዉ መረጃ እና ትንተና 

ከዚህ በታች ባሉት ክፍሎች ቀርቧል፡፡  
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4.1.1  የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች ስርጭት በት/ቤት 

በዚህ ጥናት የተካተቱት አስራ ሰባት ትምህርት ቤቶች (የትምህርት ቤቶቹ   ስም በ ሀ፣ ለ፣ ሐ፣ መ ወዘተ ተሰይሟል) የፕላዝማ 

ቴሌቪዥን ቁጥር በሰንጠረዥ 5 ተመልክቷል ፡፡  

ሰንጠረዥ 5 የፕላዝማ ቴሌቪዥን ቁጥር ሥርጭት በየትምህርት ቤቱ 

 
ሀ ለ ሐ መ ሰ ረ ሠ ቀ በ ተ ቸ ኘ አ የ ገ ዘ ፐ ድምር 

ክፍል ብዛት 
51 51 - - 52 57 - - 58 18 65 - 13 65 - - 30  

የሚሰሩ ቴቪ 
51 51 36 45 52 57 8 31 73 40 70 26 13 73 21 40 21 708 

የተበላሸ 

ቴቪ 

8 11 6 3 - -  20 5 2 20 - 1 8 13 - - 96 

 ልዩነት 
- - - - - - - - 15 20 - - - 12 - - - 47 

 

በሰንጠረዥ 5 እንደተመለከተዉ ለናሙና በተመረጡት 17 ትምህርት ቤትች ዉስጥ 708 ቴሌቪዥኖች ይገኛሉ፡፡ ከነዚህ ዉስጥ 

ደግሞ 13.6 የሚሆኑት የማይሰሩ ናቸዉ፡፡ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ያለው የክፍል ብዛት በቁጥር ያልተገለፀ ቢሆንም ከተደረጉት 

ቃለ ምልልሶች መረዳት የተቻለዉ ከቴሌቪዥን አቅርቦት  ማነስ ጋር በተያያዘ  ትምህርት በፕላዝማ ቴሌቪዥን አለመስተጓጎሉን 

ነው፡፡ በሰንጠረዥ 4.2 እንደተመለከተዉ ከአንድ ትምህርት በስተቀር  በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ያለው የቴሌቪዥን ቁጥር  

ካላቸው የክፍል ብዛት ቢያነስ ተመጣጣኝ   ወይም የበለጠ መሆኑን ነው፡፡  ሆኖም ግን  የቴሌቪዥን ቁጥር ከትምህርት ቤቱ 

ክፍሎች አንሶ በተገኘበት ትምህርት ቤት "ፐ" በቴሌቪዥን እጥረት ምክንያት በየክፍሉ ማዳረስ ባለመቻሉ ስርጭቱን  በማስፈጸም 

ዙርያ ችግር እንደገጠማቸው ገልጸዋል፡፡ 

በተመረጡት ትምህርት ቤቶች በመረጃ ምንጭነት የተሳተፉ አካላት ፆታዊ ስብጥርና ብዛት በሰንጠረዥ 4.1 ተመልክቷል ፡፡  

ሰንጠረዥ 6 የመረጃ ምንጮች ሥብጥርና ብዛት በጾታ 

ፆታ የተማሪዎች  ክፍል  

ደረጃና  ብዛት 

መምህራን የትምህርት 

ቤት አመራር 

ንብረት 

ክፍል 

ፕላዝማ 

ቴከኒሻን 

ጥበቃ ወላጅ ድምር 

9 10 11 12 

ሴት 50 46 43 44 41 17 14 13 17 14  
ወንድ 40 51 36 46 186 

ድምር 90 97 79 90 227 17 14 13 17 14 
654 
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በዚህ ጥናት የተነሱትን የምርምር ጥያቄዎች ለመመለስ ይቻል ዘንድ ለተለያዩ የመረጃ ምንጮች የተለያዩ ኢንስትሩመንትስ (አማራጭ 

መልሶች፣ ቃለ መጠይቆችና፣ ክፍት ጥያቄዎች) ተዘጋጅተዉ መረጃ ተሰብስቧል፡፡ የተሰበዉም መረጃ በየአግባቡ ተፈርጆ ወደ መረጃ 

ቋት በማስገባት ትንተና ተካሒዶ የተደረሰባቸዉ ማጠቃለያዎች እና ምክረሓሳቦች ከዚህ ቀጥሎ ባሉት ክፍሎች ቀርበዋል፡፡ 

4.1.2  የፕላዝማ  ቴሌቪዥኖች አጠቃቀም 

የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች አጠቃቀምና አያያዝ፤ የመምህርነት ሙያ እና ተገቢዉ አስተዳደራዊ ድጋፍ ተቀናጅተዉ እንዲሰሩ ግድ የሚል 

ባሕርይ አለዉ፡፡ የቴሌቪዢኖቹ አያያዝ፣ አስተዳደር፣ ጥበቃ ፣ ጥገና ፣  የትምህርት ስርአቱ በአግባቡ ለመካሄድ የሚያስችል ስርዓትን 

መዘርጋትና በስራ ላይ ማዋል፤ በአጠቃቀም ዙርያ ሊካተቱ የሚችሉ ነጥቦች ናቸው፡፡ ከነዘዚህ አንጻር   ትምህርት ቤቶቹ 

የሚመሳሰሉበቸዉና የማይመሳሰሉባቸዉ የአሰራር ስርዓት እንዳለ የተሰበሰበዉ መረጃ ያመለክታል፡፡ 

ቴሌቪዥኖችን ለስራ ዝግጁ የማድረግ ሂደት 

የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች ለመምህራን ዝግጁ የሚደረጉበት ሂደት በትምህርት ቤቶች ሁሉ ተመሳሳይነት አለዉ፡፡ ይኸዉም   

 ከየክፍሉ የተወከሉ ተማሪዎች ሁል ጊዜ ጥዋት ቁልፍና የርቀት መቆጣጠርያውን  ከፕላዝማ ቴክኒሻን በመረከብ 

በየክፍላቸው ተዘጋጅተው መምህራንን ይጠብቃሉ፣  

 ቀጥሎም መምህራን በየክፍለ ግዜያቸው እነዲያስተምሩ ይደረጋል፣ 

 በዕለቱ መጨረሻም  ተማሪዎቹ  የተረከቡትን ቁልፍና  የርቀት መቆጣጠርያው  መልሰው ለፕላዝማ ቴክኒሻኑ ያስረክባሉ፡፡  

በዚህ ሂደት የጥበቃ ክፍል አባላትና ቴክኒሻኑ፤ የፕላዝማ ቴልቪዥኖችን ሣጥን እና የሚገኙባቸዉ ክፍሎች መቆለፋቸዉን 

ያረጋግጣሉ፡፡ በዚህ የቁጥጥር ሥርዓት ሂደት እስከአሁን ከባድ ስርቆት  እንዳላጋጠመ  ይገልጻሉ፡፡  ሆኖም ግን የሶኬትና አንዳንድ 

ጥቃቅን ነገሮች  አልፎ አልፎ  እነደሚጠፉ/እንደሚሰረቁ ይገልጻሉ፡፡ እንደዚሁም ጉዳዩን አጥንተው ስህተቱ ተማሪዎች መሆኑ 

ከተረጋገጠ  ተማሪዎቹ እነወዲከፍሉ ይደረጋል፡፡ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች እና ተጓዳኝ እቃዎች አቅርቦትና ጥገና 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን እና ተጓዳኝ እቃዎቹ (እንደ የርቀት መቆጣጠሪያ፣ የኤሌክትሪክ ማገናኛዎች ወዘተ) ሊበላሹ በስርቆትና በሌሎች 

ምክንያቶች ከአገልግሎት ዉጪ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በማንኛዉም ምክንያት ከአገልግሎት ዉጪ መሆናቸዉ የሚያስከትለዉ የትምህርት 

መቋረጥ ከቁሳቁሶቹ ዋጋ በብዙ እጥፍ የበለጠ እንደሚሆን ለመረዳት የሚቸግር አይደለም፡፡  

ቀድሞ ነገር እንዳይጠፉ የሚደረግ ጥንቃቄ ምን ይመስላል? የፕላዝማ ቴሌቪዥንን መበላሸትን እና የተጓዳኝ እቀዎች መጥፋትን መቶ 

በመቶ ለማስወገድ ስለማይቻል፤ በአነስተኛ ጊዜ ተጠግነዉ ወይም ተተክተዉ ወደ ሥራ የሚገቡበት ስርኣት አለ ወይ? ካለስ ምን 

ይመስላል? ከሌለ እንዳይኖር ያደረጉት ምክንያቶች ምንድናቸዉ የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ተሞክሮ የሚከተሉት ምላሾች 

ተገኝተዋል፡፡  

የብዙዎቹ ትምህርት ቤቶች ርዕሳነ መምህራንና ኃላፊዎች፤  በቀላል የቴሌቪዥን ብልሽት ምክንያት የፕላዝማ ትምህርት የማይቋረጥ 

መሆኑን ያስረዳሉ፡፡ ይልቁንም በፕላዝማ ቴሌቪዥን ለሚካሄደው ትምህርት መስተጓጎል እንደ ምክንያትነት ከሚያስቀምጧቸዉ 

ችግሮች መካከል ከተቀመጡት ዋና ዋና ችግሮች መካከል ፣ 

 አልፎ አልፎ በሚለቀቅ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ምክንያት የሚደርስ ብልሽት 



ገጽ 23 ከ 60 

 

 ብልሽት ከተከሰተ በኋላ ብልሽቱን ለመጠገን የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ ግዢ ለመፈጸም ያለው የፋይናነስ  ስርዓት ውጣ 

ውረድ አስቸጋሪ መሆንና የበጀት ማነስ፣ 

 ከማእከል የሚተላለፈው ስርጭት የምስል እና የድምፅ ጥራት አለመስተካከል አልፎ አልፎ መከሰት እና፣  

 በተለያዩ ምክንያቶች የሚፈጠር የፕሮግራም መዛባት (ከማእከል ፣ፈተና  ወዘተ) ይሄውም በመምህርና በፕላዝማ 

ቴሌቪዥን የሚሽፈኑ ትምህርቶች ቅደም ተከተላቸውን እንዲዛባ በማድረግ የሚፈጠሩ መስተጓጎሎች 

የመሳሰሉት ችግሮች የተደጋገሙ ናቸዉ፡፡ 

ከላይ ለተቀሱት ችግሮች በየትምህርት ቤቱ የተቀመጠው መፍትሄ በተለያየ መልኩ ይገለጻል፡፡  

ከብልሽት ለመታደግና ጥገናን   በተመለከተ በጣም ጥቂት ትምህርት ቤቶች የሚባሉ ቶሎ ቶሎ የመበላሽት ባህርይ ያላቸው ወይም 

የመጥፋት እድል ያላቸው ቁሳቁሶች በመለየት ችግሩ ከመከሰቱ አስቀድመው ገዝተው ያዘጋጃሉ፡፡ ችግር ሲከሰትም  የማስተካከያ 

እርምጃ ይወሰዳሉ፡፡ በአብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ግዢው የሚፈጸመው ችግሩ ከተከሰተ በመሆኑ እቃው ለመግዛት 

የሚያስፈልግው  የፋይናንስ ስርዓት ስለሚከተሉ ግዢው እስኪፈጸም ድረስና እስኪጠገን  የትምህርት  መስተጓጎል ሊከሰት 

እንደሚችል መገንዘብ ይቻላል፡፡  

መረጃ ከተሰበሰበባቸዉ አስራ ሰባት ትምህርት ቤቶች ሁለቱ ከማእከል የሚሰራጨውን ፕሮግራም ሶፍት ኮፒውን በየዲፓርተንቱ 

በሚገኙት ኮምፕዩተሮች ቀድመው ማስጫናቸውን ይገልጻሉ፡፡ ለዚህ ቅድመ ዝግጅት የሚሰጡት ዋና ኣሳማኝ ምክንያት መምህራን 

ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ እንዲረዳቸው ታልሞ መሆኑን ነዉ፡፡  

እዚህ ላይ ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት እጅግ አንጸባራቂ ክንዉን ከናሙና ትምህርት ቤቶች በአንዱ  ከዋናው ማእከል 

የሚሰራጨውን የፕላዝማ ትምህርት ሊተካ የሚችል የስርጭት ማእከል በትምህርት ቤቱ ውስጥ ማቋቋም መቻላቸው ነው፡፡ ይህንን 

በማድረጋቸው ደግሞ የፕሮግራም መዛባት እና መቆራረጥ ሲያጋጥም በዚህ የስረጭት ማእከል የትምህርት ስርኣቱን ያለ እንከን 

ማስኬድ እደሚችሉ የተደረገዉ ምልከታ እና የተሰበሰበዉ መረጃ ያረጋግጣል፡፡  በሚቀጥለዉ ገጽ የሚገኘዉን ሥዕል ይመለከቱ፡፡ 

በአፈጻጸምና ተደራሽነት ዙርያ ከተደረገው መጠይቅ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በብልሽት፣ በመብራት አለመኖር፣ 

ከማእከል የሚተላለፈው የድምጽ ጥራት ችግር ፣ የምስል ጥራት ችግርና ተዛማጅ በሆኑ ምክንያቶች  ከዋናው ማእከል 

የሚተላለፈውን ስርጭት ሊያስተጓጎል እንደሚችል ነው፡፡ በሌላ መልኩ ሲታይ ደግሞ  በተለይ በየትምህርት ቤት ደረጃ  ሊስተካከል 

የሚችል ብልሽት (ለምሳሌ ቀላል የሆኑና ከኣካባቢ ተገዝተው ሊተኩ የሚችሉ ነገሮች ) ለስርጭት መቆራረጥ  አይዳርግም የሚል 

እንድምታ ይታያል፡፡ 

 



ገጽ 24 ከ 60 

 

 

ሥዕል፡ ለናሙና ከተመረጡት ትምህርት ቤቶች አንዱ የሳተላይት ፕሮግራሞችን በትምህርት ቤቱ በተቋቋመ ባለ 12 ቻናል ማሰራጫ በማሰራጨት 

የፕሮግራሙን ስርጭት በት/ቤቱ ቁጥጥር ስር አዉሎታል፡፡ 



ገጽ 25 ከ 60 

 

4.3 የፕሮግራሞች አዘገጃጀት ቴክኖሎጂዉ የሚኖረዉን አቅም በተሟላ ሁኔታ የተጠቀመ ነዉ?  

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት በቴክኖሎጂዉ ባሕርይ ምክንያት 

 በክፍል ዉስጥ ሊገኙ የማይችሉ እይታዎችን ወደ ክፍል ዉስጥ በማምጣት፣ 

 ጊዜ የሚወስዱ የንድፍና  የካርታ ስራዎችን ጊዜን በማፍጠን፣ በፍጥነት እና በአጭር ጊዜ የሚከናወኑ ሁነቶችን በተራዘመ 

ጊዜ ለማሳየት በማስቻል፣  

 በትምህርት ቤት ሊገኙ የማይችሉ የላብራቶሪ ክንዉኖችን በማስቻል፣ 

የትምህርቱን ሥራ የበለጠ እንዲሳለጥ የማድረግ ብቃት አለዉ፡፡ ይህ የቴክኖሎጂ የበላይነት፤ ፕሮግራሞቹ ሲቀረፁ እና ሲቀናበሩ 

ምን ያህል በስራ ላይ ዉሏል? ይህስ በመምህራን እና በተማሪዎች ዓይን እንደምን ይታያል?  

ለነዚህ ጥያቄዎች የተሰጠዉ መልስ በሰንጠረዥ 7 እና በሰንጠረዥ 4.4 ተመልክቷል፡፡ 

ሰንጠረዥ 7 የፕላዝማ ትምህርት በሚገባ የተደራጀ እና የተቀናበረ ስለመሆኑ የመምህራን ምላሽ 

 

 

ሰንጠረዥ 7 እንደሚያመለክተዉ 48 በመቶ የሚሆኑት መምህራን የቴሌቪዥን ትምህርት ፕሮግራሞች በሚገባ የተደራጁና 

የተቀናበሩ ናቸዉ ከሚለዉ ነጥብ ጋር የማይስማሙ ሲሆን 41 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ይስማማሉ፡፡ 

55 በመቶ የሚሆኑት ተማሪዎች ግን በሚገባ የተደራጀና የተቀናበሩ ናቸዉ ብለዉ የሚያምኑ ሲሆን በተቃራኒዉ የሚያምኑት ግን 36 

በመቶ ናቸዉ፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ የመምህራን እይታ ከተማሪዎቹ የበለጠ አሉታዊ መስሎ የሚታይ ነዉ፡፡ በሚገባ የተቀናበረ 

አቀራረብን በተመለከተ አሉታዊ መልስ የሰጡ ተማሪዎች ቁጥርም ቢሆን አነስተኛ ነዉ ሊባል ስለማይችል ይህን ጉዳይ በበለጠ 

ዝርዝር በባለሙያ ማስጠናትና መተንተን ያስፈልጋል፡፡ 

 

 ፍሪኩዌንሲ መቶኛ 

 

በጣም አልስማማም  40 17.7 

አልስማማም 66 29.2 

አልወሰንኩም 28 12.4 

እስማማለሁ 71 31.4 

በጣም እስማማለሁ 21 9.3 

ድምር 226 100.0 



ገጽ 26 ከ 60 

 

 

ሰንጠረዥ 8 የፕላዝማ ትምህርት በሚገባ የተደራጀ እና የተቀናበረ ስለመሆኑ የተማሪዎች ምላሽ 

የፕላዝማ ትምህርት በሚገባ የተደራጀ እና 

የተቀናበረ ነዉ፡፡ 

ፍሪኩዌንሲ መቶኛ 

 

በጣም አልስማማም  61 17.6 

አልስማማም 64 18.4 

አልወሰንኩም 31 8.9 

እስማማለሁ 112 32.3 

በጣም እስማማለሁ 79 22.8 

ድምርl 347 100.0 

 

4.4 የመምህራን የትምህርት ዝግጁነት፣ የስራ ልምድ እና አመለካከት? 

በሳተላይት አማካይነት በእቅድና በፕሮግራም በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰራጭ ድጋፍ ሰጪ ፕሮግራም በመማር ማስተማር ሂደት 

ከሚኖረዉ ሚና አንጻር፤ የመምህራን ዝግጁነት አጠያያቂ አይደለም፡፡ ስለዚህ የሳተላይት ቴሌቪዥን ስርጭት አጠቃቀም  

በመምህራን ስልጠና ውስጥ ቦታ ሊኖረዉ የሚገባ መሆኑ ይታመናል፡፡ ለመምህራን የሚሰጠዉ ሥልጠና ለጀማሪ መምህራን 

በየተቋማቱ በሚሰጠዉ ብቻ ሳይወሰን በስራ ላይ ቀጣይ መሆን ይገባዋል፡፡ የመረጃ መገናኛ ቴክኖሎጂን እንደ ትምህርት ቴክኖሎጂ 

የሚጠቀሙ ሐገራት ልምድም የሚያረጋግጥልን ይህንኑ እዉነታ ነዉ፡፡ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቤቶች በናሙናነት በተመረጡት ትምህርት ቤቶች ዉስጥ የሚገኙ የፕላዝማ ስርጭት 

ተጠቃሚ መምህራን የትምህርት  ደረጃና  የስራ ልምድ ምን ይመስላል  የጀማሪ መምህራን ስልጠናና በየጊዜዉ የሚደረጉ 

ስልጠናዎች መምህራንን በፕላዝማ ለማስተማር የሚያበቁ ናቸዌ  በፕላዝማ የሚሰጠው   ትምህርት ላይ ያለቸውን አመለካከት ምን 

ይመስላል  በየጊዜዉ እየተለዋወጡ እና እየበለጸጉ የሚሄዱ ቴክኖሎጂዎችን መምህራን እንዲጠቀሙ የሚደረግ እገዛ አለ? ካለስ ምን 

ይመስላል? የሚተኮርባቸው ነጥቦች ናቸው፡፡ ከዚ በተጨማሪ በተማሪዎች ያላውን ዝግጁነትና ኣመለካከትስ ምን ይመስላል  

4.4.1 .የመምህራን የትምህርት ደረጃ ፣ የሥራ ልምድና  ስልጠና 

በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ የመምህራን  አቅም ግንባታ  ወሳኝ ኩነት ነው፡፡ አቅም ግንባታው  ሊገኝ የሚችለው በትምህርት 

፣በስራ ላይ ሥልጠና  እና በስራ ልምድ ይሆናል ተብሎ ይታመናል፡፡ ስለዚህ  የጥናቱ  ተሳታፊዎች በታቸለ መጠን ከምያስተምሩት 

የትምህርት ዓይነት ፣ አገልግሎትና የትምህረት ደረጃን ግምት ውስጥ በማስገባት  እነዲሳተፉ ተደርገዋል፡፡ በመሆኑም  የተሳተፉት 

መምህራን በሳምንት ያላቸው ክፍለ ጊዜና በክፍል የተማሪዎች ብዛት  በሰንጠረዥ9 ተመልክቷል፡ ፡እንዲሁም 

በአገልግሎትና  ከሚስተምሩት የትምህርት ዓይነት አንጻር  በሰንጠረዥ10 ሰፍሯል፡፡  
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ሰንጠረዥ 9 የመምህራን ክፍለ ግዜና  የተማሪዎች ብዛት  በክፍል 

 

የተማሪዎች ብዛት  

በክፍል 

የክፍለ ግዜ ብዛትበሳምንት 
ድምር 

<10 10-15 15-20 >20 

 

<30 0 2 2 0 4 

31-40 2 28 15 0 45 

41-50 3 36 68 0 107 

>50 1 20 30 4 55 

ድምር 6 86 115 4 211 

 

ከሰንጠረዥ 9 የምንመለከተው 98.1% በሳምንት የሚያስተምሩት ክፍለ ጊዜ  ሃያና (20) ከሃያ በታች  መሆኑ ነው፡፡  

ሰንጠረዥ 10  በጥናቱ የተካተቱት መምህራን በአገልግሎትና በትምህርት ዓይነት 

ሰንጠረዥ 4.4  
የምያስተምሩት የትምህርት ዓይነት የመምህራን አገልግሎት በዓመት ድምር 

<5 5-10 11-15 >15 

 

እንግሊዘኛ 8 10 1 8 27 

ሂሳብ 8 13 3 7 31 

ስነ-ህይወት 6 12 4 10 32 

ኬሚስትሪ 12 8 2 6 28 

ፊዚክስ 11 9 1 5 26 

ስነ-ዜጋ(ሲቪክስ) 7 11 2 3 23 

ጂኦግራፊ 5 13 2 5 25 

አጠቃላይ ቢዝነስ 2 4 0 2 8 

ኢኮኖሚክስ 1 6 0 1 8 

ቴክኒካል ድሮዊንግ 4 2 0 0 6 

ድምር 64 88 15 47 214 

የመምህራኑ  የአገልግሎት ዘመን  ከመቶኛ ሲሰላ  29.90%  ከአምስት አመት በታች  41.12%  ከአምስተ  እስከ ዓስር  ዓመት 7.00 

1% ከዓስራ አንድ እስከ ዓስራ አምሰትዓመት ና 21.66%  ከዓስራ አምሰትዓመት  ኣመት በላይ አገልግሎት ያላቸው ናቸው፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ የተሳታፊዎች  መምህራን   የትምህርት ደረጃ  ስንመለከት  87.1% የመጀመሪያ ዲግሪ  ያላቸው ሲሆኑ 12.9%  ሁለተኛ 

ዲግሪ ያላቸው ናቸው፡፡ 

 በፕላዝማ ቴሌቪዥን  ለማስተማር የሚያችል ክህሎት በቅድመ ወይም በስራ ላይ ስልጠና  ይሰጣል  በጥናቱ ከተሳተፉት 

መምህራን መካከል 91.63 %  በኮሌጅ/ዩኒቨርስቲ የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ጋር የተዛመደ ምንም ኣይነት ስልጠና 

እንዳላገኙና ቀሪዎቹ 8.37% ስልጠና ማግኘታቸው ይገልጻሉ፡፡ እንደዚሁም  21.9 % በስራ ላይ ስልጠና ያገኙ  ሲሆኑ  

78.1 %  ስልጠና ያላገኙ ናቸው፡፡ እዚህ ላይ በስራ ላይ ስልጠና ያገኙ ሰዎች ቀደም ሲል በኮሌጅ/ዩኒቨርስቲ ስልጠና ያገኙ 

ወይም ያላገኙ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
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4.4.2 መምህራንና ተማሪዎች  ስለፕላዝማ ቴሌቪዥን ያላቸዉ አመለካከት (ግንዛቤ) 

በማንኛዉም የመማር ማስተማር ሂደት ጥቅም ላይ ስለሚዉል ቴክኖሎጂ የሚኖር አዎንታዊም ሆነ አሉታዊ አመለካከት ሂደቱ ላይ 

ተፅእኖ እንደሚኖረዉ ይታወቃል፡፡ ለመሆኑ መምህራንና ተማሪዎች ስለ ፕላዝማ ቴሌቪዥን ያላቸዉ ግንዛቤ ምን ይመስላል  ይህን 

ጥያቄ ቀጥተኛ በሆነ መንገድ እና በተዘዋዋሪ መንገድ ለመመለስ የሚያስችሉ መረጃዎች ከመምህራን፣ ከተማሪዎችና ከርዕሰ 

መምህራን ወዘተ ተሰብስበዉ ቀርበዋል፡፡  

ከርዕሰ መምህራን ጋር የተደረጉ ቃለመጠይቆች እንደሚያመለክቱት ርዕሰ መምህራን በስራቸዉ የሚገኙ መምህራንና ተማሪዎችን 

ከፕላዝማ ትምህርት ጋር በተገናኘ በሁለት ይከፈሉዋቸዋል፡፡ እነሱም  በፕላዝማ ቴሌቪዥን  ተጠቅሞ መማር ወይም  ማስተማር 

የሚፈልጉና  የማይፈልጉ ናቸው፡፡  

እነዚህ ሁለት የአመለካከት ጎራዎች በትምህርት ቤቶቻቸዉ ለመኖራቸዉ በአስረጂነት የሚያቀርቡት ደግሞ፤ የፕላዝማ ትምህርት 

መቋረጥ ሲያጋጥም በፍጥነት እንዲሰራላቸውና መማር ማስተማሩ እንዲቀጥል ጥያቄ የሚያቀርቡ ተማሪዎች የመኖራቸውን ያህል 

ቁጥራቸው አንስተኛ ነው የማይባል ተማሪዎች ደግሞ በፕላዝማ የሚተላለፈው ትምህርት ፈጣን በመሆኑ ለመከታተል የሚቸገሩ 

መሆናቸዉንና ቋንቋው እንደሚከብዳቸው በመግለጽ ያላቸዉን አሉታዊ አመለካከት ያስረዳሉ ፡፡  

እንደተማሪዎቹ ሁሉ በመምህራንም በኩል በፕላዝማ ማሰተማር የሚፈልጉና የማይፈልጉ አሉ፡፡ ከወላጆችና ፕላዝማ ቴክኒሻን 

የተገኘው መረጃም፤ በፕላዝማ መማር አስፈላጊነትን በተመለከተ ተመሳሳይነት ያለዉ ፍረጃ ይስተዋላል፡፡  

ተማሪዎችና መምህራን በክፍል እና በላብራቶሪ ሊያገኙአቸዉ የማይችሏቸዉን ነገሮች በምስልና ድምፅ ደግፎ በማቅረብ በኩል 

የፕላዝማ ትምህርት የራሱ ጠቀሜታ እንዳለዉ በአብዛኛዉ የሚስማሙ ቢሆንም ከፕላዝማ ቴሌቪዥን አንጻር አዎንታዊ ላልሆኑ 

አመለካከቶች ምንጭ ናቸዉ የሚሏቸዉን በርካታ በአፈጻጸም ዙሪያ የሚነሱ ነጥቦች በተደጋጋሚ ያነሳሉ፡፡  በተደጋጋሚ ከሚነሱት 

መካከል ከፍትኛ ድግግሞሽ ያላቸዉ በሚቀጥለዉ ሰንጠረዥ ተመልክቶኣል፡፡  

ሰንጠረዥ 11 ተማሪዎችና መምህራነን በተደጋጋሚ የሚያነሱዋቸው የአሉታዊ አመለካከት ምንጮች 

ተ.ቁ 
የመምህራን ግንዛቤ የተማሪዎች ግንዛቤ 

- መምህሩ በፕላዝማ የሚተላለፈው ቀድሞ 

የሚዘጋጅበት ሁኔታ የለም፣ 

- በፕላዝማ የሚተላለፈው ተከታታይነት 

የለውም፣ 

- የፕላዝማ ጋይድ የለንም 

- ለመምህራን ስለ ፕላዝማ ስልጠና ይሰጥ፣ 

- ፍጥነቱ የተማሪዎችን አቅም ያገናዘበ 

ይሁን (ፍጥነት ፣ ቋንቋ ወዘተ) 

- ለመምህራንና ለተማሪዎች የግንዛቤ 

ማስጨበጫ መድረክ ያስፈልጋል 

- የሚተላለፈው ፕሮግራም መምህራን 

የሚቆጣጠሩት ቢሆን  

- የምስል፣ የድም  ጥራት  ይጎድለዋል  

- በፕላዝማ የሚያስተምረው ሰው 

ኢትዮጵያዊ ቢሆን ቋንቋው ሊገባን ይችላል 

የሚሉ አሉ፣ 

- የሚተላለፈው ትምህርት ፈጣን በመሆኑ 

ለመከታተል ያስቸግራል ፣ 

- በፕላዝማ  የሚጠቀመው ቋንቋ ለመረዳት 

ያስቸግራል፣ 

- አሁን በፕላዝማ የሚተላለፈው ትምህርት 

ከመምህን የተሻለ ነው፣ 

- በፕላዝማ የሚተላለፈው ትምህርት 

ተከታታይነት  የለውም፡፡ እንዲያውም 

በሰሚስተር ውስጥ ከአንድ ሳምንት 

ያልበለጠ ነው የምንማረው፡፡ 



ገጽ 29 ከ 60 

 

 

ይህንን የአመለካከት ጉዳይ በተመለከተ መጠይቁን ከሞሉት ተማሪዎች ውስጥ 69.8% በፕላዝማ ቴሌቪዥን የሚተላፈው ትምህርት 

እነዲቀጥል የሚፈልጉ ሲሆኑ 30.2% የሚሆኑ ደግሞ እንዲቋረጥ/ እነዲቀር/ የሚፈልጉ ናቸው፡፡  በመምህራን በኩልም 78 % 

በፕላዝማ ትምህርት መቀጠል የሚስማሙ ሲሆኑ 22% ደግሞ መቀጠሉን የማይስማሙ ናቸው፡፡ በሌላ መልኩ ሲታይ ደግሞ  

በፕላዝማ ትምህርት የሚረኩ ተማሪዎች 36% ሲሆኑ የማይረኩ ደግሞ 64% ናቸው፡፡  ከተማሪዎች ግንዘቤ በተጨማሪ  በጥናቱ 

ከተሳተፉት መምህራን ውስጥ  33.8%  ትምህርት በፕላዝማ ለተማሪዎች አያግዝም የሚል ግንዛቤ ያላቸው ሲሆኑ 66.2 % ያግዛል 

የሚል አመለካከት አላቸው፡፡  

ተማሪዎቹ በፕላዝማ ትምህርት ከመከታተላቸው በፊትና ከተከታተሉ በ ላ ያለቸው ግንዛቤ በተመለከተ ደግሞ 37.4%  ምንም 

ለውጥ  እንደሌለ ሲገል  40.2%  አዎንታዊ የሆነ ስሜት እንደፈጠረላቸው እና  22.4% ደግሞ አሉታዊ ስሜት እንደፈጠረላቸው 

ይገልጻሉ፡፡ 

 ጠቅለል ባለ መልኩ ከመረጃ የምንረዳው  በፕላዝማ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው ትምህርት አስፈላጊነት ብዙዎቹ ይስማማሉ፡፡በሌላ 

መልኩ ደግሞ  ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው ተማሪዎችና ኣስተማሪዎች አሉታዊ እንድምታ ያላቸው መሆኑንን ለመመልከት 

ይቻላል፡፡  

4.5 የፕላዝማ ትምህርት ትግበራና የተቀመጠለትን አላማ  

በፕላዝማ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው ትምህርት በዋናነት ዓላማ ያደረገው በትምህርት ጥራትና ፍትሃዊነት ያለው ችግር ለመፍታት 

ነው፡፡ ታድያ ከዚህ  ትልቅ ዓላማ አንጻር ምን ያህል ተራምደናል  ሁሉም ባለድርሻ አካላት በፕላዝማ ትምህርት ትግበራ  ሂደት  

እንዴት ይመዘናሉ  ለነዚህ ዋና ዋና ጥያቄዎች ለመመለስ ይቻል ዘንድ ከተለያዩ ኣካላት በፕሮገራሞች ዝግጅት፣ ተግባራዊ ክንውኖች 

የቀረቡበት መንገድና ትምህርቱን ለመረዳት የሚያደርጉት እገዛ፣ በትምህርት ቤቶች ያለው ነበራዊ ሁኔታና የፕላዝማ ትምህርት 

የታለመለት ዓላማ በሚመለከት መረጃ  ተሰብስቧል፡፡  

4.5.1 በትምህርት ቤቶች ያለው የፕሮግራም ዝግጅትና የትምህርት ቤቶች ነባራዊ ሁኔታ 

 አንድን  ዓላማ ለማሳካት  ቅድመ ዝግጅት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ይታመናል፡፡  ከዚህ አንጻር በፕላዝማ ቴሌቪዥን 

የሚተላለፈው ትምህርት  ዓላማ ለማሳካት በቅድመ ዝግጅት አስፈላጊ ነው ተብለው ከሚታመኑት  የተለያዩ ግብአቶች ፣ 

የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች፣ ስልጠናዎች ፣  የቅርብ ክትትል ማድረግና ተዛማች ጉዳዮች ናቸው፡፡ 

 ሥለዚህ ግብዓትን በተመለከተ እንደ ፕላዝማ ቴሌቪዥን በብቃት መገኘትና በሚገባ መደራጀት፣ ጥገና  አያያዝ ፣ የፕላዝማ 

ትምህርትን  መጠባበቅያ  የሚሆን እንደ C D ና  DVD  መገኘታቸው፣ የሃይል አቅርቦትና ICT ማእከላት በትምህርት መኖራቸውን 

ያካትታል፡፡ ከዚህ አንጻር በጥናቱ የተካቱት ባለ ድርሻ አካላት ምን ይላሉ መጠይቁ ከሞሉት መምህራን የተገኘው መልስ 

በተሳታፊዎች ብዛትና ሞተኛ ሰፍረዋል፡፡ 

 

 



ገጽ 30 ከ 60 

 

 

 

ሰንጠረዥ 12 የሳተላይት ትምህርተ ግብኣቶቸተ 

ተ.ቁ 
 

ዋና ነጥቦች 

እስማማለሁ     አልስማም ቴስት ፎር ሲግኒፊካንስ 

ፍሪኩዌንሲ መቶኛ ፍሪኩዌንሲ መቶኛ 

1 
ፕላዝማ ቴሌቪዥን በብቃት ይገኛሉ 47 20.8 179 79.2  

2 
ቴሌቪዥኖቹ ሲበላቩ ቶሎ ይጠገናሉ 51 22.5 176 77.5  

3 
ቴሌቪዥኖቹ ከስርቆት  ይጠበቃሉ 150 66.4 76 33.6  

4 
መጠባበቅያ  CD እና DVD   በትምህርት ይገኛሉ 34 15.1 191 84.9  

5 
የቴሌቪዥን መምርያ እና ሌሎች  ቀድሞ ይደርሰኛል 82 36.3 144 63.7  

6 
ድጋፍ ሰጪ የICT ማእከላት በትምህርት ቤት ይገኛሉ 131  58.7 92 41.3  

7 
የሃይል አቅርቦት በአስተማማኝ ይገኛል 60 26.3 168 73.7  

 

ከቴሌቪዥን ስርቆትና  ICT ማእከላት በስተቀር ከ 73.7% በላይ የሚሆኑ ተሳታፊዎች   የግብአት ሁኔታ   በአሉታዊ  መልኩ  ነው 

የገለ ት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ  መጠየቁ ከሞሉት  መምህራንና ተማሪዎች መካከል  50% የሚሆኑ ቴሌቪዥኖች  በሚገባ 

እንዳልተደራጁ  ነው የሚገል ት ::  

የትምህርት ቤት አመራር ለፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት  የሚያደርገውን ክትትልና ድጋፍ  መምህራን እንዴት ይመለከቱታል  

የሚለውን ጥያቄ  ለመመለስ በአዎ  ወይም  አየደለም ሊመለሱ የምችሉ የተለያዩ ጥያቄዎች   ቀርቦውላቸው  የሰጡትን መልስ  

በተሳታፊ ቁጥርና መቶኛ  በሰነጠረዥ 13 ይመልከቱ፡፡ 

ሰንጠረዥ 13የትምህርት ቤቶች  አመራር ለፕላዝማ ትምህርት የሚሰጡትን ድጋፍና ክትትል 

ተ.ቁ 
 

በትምህርት አመራር የሚከናወኑ ዋና ዋና ነጥቦች 

    በጥናቱ ተሳታፊዎች  የተሰጠ መልስ   

አዎ     አይደለም ቴስት ፎር ሲግኒፊካንስ 

ፊሪኩዌንሲ መቶኛ ፍሪኩዌንሲ መቶኛ 

1 አመራሩ በሪሶርስ ይደግፋል 117 53.9 100 46.1  

2 በፕላዝማ ማስተማርን ያበረታታል 176 79.6 45 20.4  

3 ድጋፍ ሲያስፈልግ በቅርብ ይገኛሉ 112 51.1 107 48.9  

4 በፕላዝማ የማሰተማር እውቀት አላቸው 80 37.7 132 62.3  

5 በፕላዝማ መማር ማስተማር ሂደት በቅረብ ይከታተላሉ 132 60.3 86 39.3  

 

ከተራ ቁጥር 2 በስተቀር በሰንጠረዡ ያለው መረጃ የሚያመለክተው ከ39.3 % -62.3% የሚሆኑ ተሳታፊዎች የአመራሩን ድጋፍና 

ክትትል በአሉታዊነት ይገል ታል፡፡  
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4.5.2. በፕላዝማ ትምህርት  የሚቀርቡ ዘዴዎችና  ትምህርቱን ከመረዳት አንጻር ያላቸው ሚና  

በፕላዝማ ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን ትምህርት የትግበራ ሂደቱ ለመዳስስ  ይቻል ዘንድ   የተማሪዎችን አቀባበል ሁኔታ፣ 

የመምህራን ሚና ፣ በፕላዝማ ቴሌቨዥን የሚቀርቡ የማስተማር ዘዴዎች ፣ ፕላዝማ ቴሌቪዥን ከወጪ አንጻር ሲታይ  በሚሉ 

ነጥቦች ከተሳታፊዎች መረጃዎች ተሰብስበዋል ፡፡ እነዚህ  መረጃዎች በማቀናጀት በፕላዝማ ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን ትምህርት 

የትግበራ ሂደት ይተነተናል፡፡ 

     4.5.2ሀ  መመምህራንና  የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት 

ከመምህራን  አንጻር በተመለከተ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ፕሮገራም በይዘቱ ለመመህራን ተጨማሪ ስራ በመስጠት 

እንዲሳተፉ የሚያበረታታ አቀራረብ አለውን   የመምህራን ጫና ይቀንሳል  ለሚሉ ጥያቄዎች መልስ   በሰንጠረዥ 14 ሰፍረዋል፡፡  

ሰንጠረዥ 14 መምህራንና አስተያየት ስለ ሳተላይት ቴሌቪዥን  

  

የመልስ ሰጪው የስምምነት 

ደረጃ 

            የፕላዝማ ቴሌቪዥንን   ትምህርት 

የመምህራንን ጫና ይቀንሳል 

 

መምህራንን እንዲሳተፉ የምያበረታታ 

አቀራረብ  አለው  

 

ከመምህ

ራን 

የተገኘ  

መረጃ 

 ፍሪኩዌንሲ መቶኛ  ፍሪኩዌንሲ መቶኛ 

በጣም አልስማም 42  18.5  17  7.5  

አልስማም 73  32.2  58 25.7  

አልወሰንኩም 22  9.7  31 13.7  

እስማማለሁ 70  30.8  89  39.4  

በጣም እስማማለሁ 20  8.8  31 13.7  

ድምር 227 100.0  226  100.0  

 

 

ከተማሪ

ዎች 

የተገኘ  

መረጃ 

በጣምአልስማም ሴት 25 7.25 35 10.84 

ወንድ 18 5.22 34 10.53 

አልስማም ሴት 23 6.67 24 7.43 

ወንድ 21 6.09 28 8.67 

አልወሰንኩም ሴት 11 3.19 15 4.64 

ወንድ 17 4.93 21 6.50 

እስማማለሁ ሴት 60 17.39 41 12.69 

ወንድ 51 14.78 44 13.62 

በጣም 

እስማማለሁ 

ሴት 55 15.94 48 14.86 

ወንድ 64 18.55 33 10.22 

ድምር ሴት 174 50.43 163 50.46 

ወንድ 171 49.57 160 49.538 

ጠ/ድምር 345 100 323  100.0  
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በሰንጠረዡ የተመለከተው መረጃ በአዎንታዊና  አሉታዊ ከፍለን  ስንመለከተው  አባዛኛዎቹ ተማሪዎች  ፕላዝማ ቴሌቪዥን 

የመምህራን ጫና ይቀንሳል ሲሉ  ኣብዛኛዎቹ መምህራን ግን አይቀነስም  ይላሉ፡፡  መምህራን በመማር ማስተማር ሂደቱ  አብዛኛዎቹ 

መምህራን ያሳትፋል ሲሉ ተማሪዎቹ ግነ አያሳትፍም የሚል መልስ ሰጥተዋል፡፡ ነገር ግን   በአብዛኛው የሚለው ሃረግ እንጠቀም 

እንጂ  በተነጻጻሪ ያለው ቁጥር  ትንሽ አይደለም ፡፡  

 ከፕላዝማ ትምህርት ይዘቶች ለየቶ ማወቅ፣ የስርጭቱ ጠቀሜታ፣ ከ2010 በ  ያለውን ለውጥ ማወቅ ፣ በለውጡ ምክንያት 

ያሉትን መሻሻሎች፣ በቅድመ ፕላዝማ ስርጭት ለው ዝግጅት በተመለከተ ከመምህራን መረጃ ተሰብስበዋል፡፡  መረጃው በዝርዝር 

በሰንጠረዥ 4፡9 ሰፍረዋል፡፡  

ሰንጠረዥ 15 የፕላዝማ ትምህርት ግብዓቶች 

ተ.ቁ 
 

ዋና ነጥቦች 

እስማማለሁ     አልስማም 

ፍሪኩዌንሲ መቶኛ ፍሪኩዌንሲ መቶኛ 

1 
በፕላዝማ ትምህርት የማይቨፈኑ ትምህርቶች ለየቸ አውቃለሁ 139 61.2 88 38.8 

2 
የፕላዝማ ትምህርት ለተማሪዎች ጠቄሜታ አለው 192 85.3 33 14.7 

3 
በ2010 የተደረገው ለውጥ ለይቸ አውቃለሁ 106 46.5 122 53.5 

4 
በ2010 የተደረገው ለውጥ ፕሮግራሞችን  የተሻሻሉ  እንዲሆኑ አድርገዋል 76 35.0 141 65.0 

5 
በ ስርጭት  ግዜ ቅድመ ዝግጅቶች እነዲከናወኑ አደርጋሎህ 130 57.8 95 42.2 

 

 ከሰንጠረዡ የምንመለከተው  በፕሮገራም ለውጥ  ብዙ የተሻሻለ እንደሌለ  65  የሚሆኑ ይስማማሉ፡፡ በአንጻሩም በፕሮግራሙ 

የተደረገው ለውጥ ለይተው የማያውቁ 53.5   ናቸው፡፡  ሥለ ፕላዝማ ያለው ጠቀሜታ ግን  85  የሚሆኑ ይስማማሉ ፡፡  

የቅድመ ዝግጅት ሁኔታ በተመለከተ ግን 42.2   መምህራን  ተማሪዎቻቸውን ቅድመ ዝግጅት  እነድያደርጉ የማየበረታቱ  ናቸው፡፡ 

 

4.3.2.ለ   በፕላዝማ ቴሌቪዥን   አቀራረብ ዘዴና  ተግባራዊነቱ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ዓላማ ካደረገው አንዱ የማስተማር ዘዴ /አቀራረብ/  ለተማሪዎች ሆነ ለመምህራን ምቹ  በማድረግ 

የማሰተማር ቴክኖሎጂን ማላመድ ነው፡፡ ከዚህ  አንጻር የተማሪዎችን የመረዳት ችሎታ በማዳበር አግባብነት ያለው የትምህርት 

ጥራት ማስጠበቅና ፍትሃዊነትን ማስፈን  ነው፡፡  ታደያ በፕላዝማ ቴሌቪዥን አቀራረብ ባለድርሻ አካላት  ምን ይላሉ  

 ጥያቄው ለመመለስ ይቻል ዘንድ ከባለድር  አካት በተለያዬ መልኩ መረጃ ተሰብስበዋል፡፡ የተሰበው መረጃ መሰረት ያደረገው 

በተማሪ ተኮር የማስተማር ዘዴ፣ በግልና በቡድን ስራ ያለው ሚና ፣ አዳዲስ የማስተማር ስልቶች ነው፡፡  ከዚህ በተጨማሪ የግዜ 

ማናጅመንትም  ያካትታል፡፡ በተጠቀሱት መሰረታዊ ጉዳዮች ከመምህራንና ተማሪዎች የተሰበሰበው መረጃ   በሰንጠረዥ 16 ና 17 

ተካትቶአል፡፡ 

 



ገጽ 33 ከ 60 

 

 

ሰንጠረዥ 16 የፕላዝማ ቴሌቪዥን አቀራብ በመምህራንንና ተማሪዎች እይታ   

  

የመልስ ሰጪው የስምምነት 

ደረጃ 

    የፕላዝማ ቴሌቪዥንን  ኣቀራረብ ለመዳሰስ የተመረጡ የማስተማር ስልቶች 

ተማሪ ተኮር ያበረታታል 

 

የግልና የቡድን ስራ 

ያበረታታል 

አዳዲስ የማስተማር 

ስልቶችን ያስተዋውቃል  

 

ከመምህራን 

የተገኘ  

መረጃ 

ፍሪኩዌንሲ መቶኛ  ፍሪኩዌንሲ መቶኛ ፍሪኩዌንሲ መቶኛ 

በጣም አልስማም 22  9.7

  

21  9.3

  

17  7.5  

አልስማም 30 13.2

  

38 16.8

  

58 25.7 

አልወሰንኩም 35  15.4 32 14.2

  

31  13.7  

እስማማሎህ 102  44.9

  

103  45.6

  

89 39.4  

በጣም እስማመሎህ 38 16.7

  

32  14.2

  

31  13.7  

ድምር 227 100.0

  

226 100.0

  

226  100.0  

 

 

ከተማሪዎች 

የተገኘ  

መረጃ 

በጣም አልስማም ሴት 27 7.89 20 5.80

  

27 8.33  

ወንድ 26 7.60 25 7.25 25 7.72 

አልስማም ሴት 27 7.89 36 10.43 26 8.02 

ወንድ 35 10.23 35 10.14 20 6.17 

አልወሰንኩም ሴት 26 7.60 17 4.93 18 5.56  

ወንድ 19 5.56 19 5.51 19 5.86 

እስማማሎህ ሴት 51 14.91 55 15.94 51 15.74  

ወንድ 56 16.37 60 17.39 53 16.36 

በጣም 

እስማመለሁ 

ሴት 43 12.57 49 14.20 41 12.65 

ወንድ 32 9.36 29 8.41 44 13.58 

ድምር ሴት 174 50.88 177 51.30 163 50.31 

ወነድ 168 49.12 168 48.70 161 49.69 

ጠ/ ድምር 342 100.0

  

  345 100.0 324 100.0 

 

ከተሰበሰበው መረጃ የምንመለከተው  በተማሪዎች   በፆታ በኩል ሆነ  በአጠቃላይ ደግሞ በመምህራን ተማሪዎች ልዩነት 

አይታይም፡፡  በሁለቱም ወገን  አብዛኛዎቹ የሚስማሙበት በፕላዝማ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው ትማህርት ተማሪ ተኮር አቀራረብ 

አለው፣ የግልና የቡድን ስራ ያበረታታል፣ አዳዲስ የማስተማር ስልቶች ያስተዋውቃል ይላሉ፡፡ 

ፕላዝማ ቴሌቪዥንና ከግዜ በተመለከተ በሰንጠረዥ 17  በዝርዝር  ሰፍረዋል፡፡  
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ሰንጠረዥ 17 የሳተላይት ቴሌቪዥን ትምህርት የአቀራረብ ዘዴ በተመለከተ የተማሪዎች አመለካከት 

 

ተ.ቁ 

 

ከማስተማር ዘዴ የተያዬዙ ዋና ዋና ነጥቦች  

አሉታ ወይም አዎንታዊ መልስ 

        አዎ አየደለም 

ፍሪኩዌንሲ መቶኛ ፍሪኩዌንሲ  መቶኛ 

1 የፕ/ትምህርትን የግዜ አጠቃቀም  መቆጣጠር የማይቻል ነው 87 40.1 130 59.9 

2 የፕላዝማ መምሀር ፍጥነት አስቸጋሪ ነው 110 50.7 107 49.3 

3 የቋንቋ አጠቃቀሙ ለተማሪዎች  አስቸጋሪ ነው 115 52.5 104 47.5 

4 አቀራረቡ አሳታፊ አየደለም 68 30.6 154 69.4 

5 ለክፍል መምህሩ የተሰጠው ግዜ በቂ አይደለም 96 43.8 123 56.2 

6 በተማሪዎች መካከል ያለው ልዩነትን ከግምት ያላስገባ አቀራረብ ነው 118 54.9 96 44.7 

ድምር 594  748  

 

በሰንጠረዡ የተቀመጡ ነጥቦች  በአዎንታና አሉታ የተቀመጡ ናቸው፡፡ ለምሳሌ  አቀራረቡ አሳታተፊ አየደለም  የሚለውን 

ብንወስድ  አዎንታ የሚሆነው በአሉታ ሲመለስ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር የፕላዝማ ቴሌቪዥን  አቀራረብ  አሳታፊ ነው የሚሉ 69.4 

ሲሆኑ 30.6 ደግሞ አሳታፊ አየደለም የሚሉ ናቸው፡፡በዚህ ዳሰሳ ስታቲሰቲካሊ   ሲገኒፊካነስ   የሚባሉ  በተራ ቁጥር 1፣4 እና 6 

ናቸው፡፡ ነገር ግን ተራ ቁጥር 2 እንመልከት  50.7   የሚሆኑ  የፕላዝማ መምህር ፍጥነት አስቸጋሪ ነው ይለሉ  49.3   ደግሞ 

ችግር የለም የሚሉ ናቸው፡፡  ነገር ግን ሰታቲስቲካሊ ሲገኒፊካንት አይደለም፡፡ ስለዚህ ችግር የለም ብለን የምናልፈው አይሆንም፡፡    

             

 

 

4.3.2ሐ የተማሪዎች የመረዳት ክህሎትና  የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን 

በኢትዮጵያ  በአዲስ  ቴክኖሎጂ (ሳተላይት ቴሌቪዥን) የማስተማር  ትርጉም  ማጠንጠኛው  የተማሪዎችን  የመረዳት  አቅም  

ማጎልበትና የትምህርትን ጥራት  ማረጋገጥ መሆኑን ይታመናል፡፡  በዚህ ሂደት ላይ  በሳተላይት  ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን 

ትምሀርት እንዴት ተማሪዎቹ ና   ባለድርሻ  ይገል ታል  

ጥያቄው ለመመለስ ይቻል ዘንድ ከተማሪዎችና መመህራን መረጃ ተስብስበዋል፡፡ መረጃው  የምያተኩረው የተማሪዎችን   

በሳተላይት ቴሌቪዝን ለመማር ያላቸው ፍላጎትና ተነሳሽነት፣ ትምህርቱን ለመረዳት ያለው ፋይዳ፣ የቤት ስራ እነዲሰሩ ያለው 

የማበረታት ባህርይና  የፐላዝማ  ዝግጅት ከተማሪዎች ፍላጎት/ፍጥነት የተጣጣመ በሚሉት ነጥቦች   ነው፡፡  መረጃው  በሰንጠረዥ 

18 ሰፍሯል፡፡ 
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ሰንጠረዥ 18 የሳተላይት ቴሌቪዥን የሚተላለፍው ትምህርት ቅንብር በተማሪዎች እይታ 

 
 

የመልስ ሰጪው 

የስምምነት ደረጃ 

            በሳተላይት ቴሌቪዥን  የሚተላለፈውን   ትምህርት 

ለመማር ፍላጎት/ 

ተነሳሽነት 

አለኝ/አላቸው/ 

ትምህርቱን/ቴን 

ለመረዳት 

ያግዛል/ኛል 

የቤት ስራ እንድንሰራ 

ያበረታታል 

ከመማር ፍላጎታችን 

/ፍጥነት ጋር/  የተገናዘበ 

ነው 

 

 

ከመምህ

ራን 

የተገኘ  

መረጃ 

 

ፍሪኩዌን

ሲ 

መቶኛ  

ፍሪኩዌን

ሲ 

መቶኛ ፍሪኩዌን

ሲ 

መቶኛ ፍሪኩዌንሲ መቶኛ 

በጣም አልስማም 62 27.8 48 21.2 27 12.3 65 28.8 

አልስማም 96 43.0 100 44.2 64 29.1 95 42.0 

አልወሰንኩም 30 13.5 36 15.9 33 15.0 32 14.2 

እስማማሎህ 31 13.9 38 16.8 76 34.5 25 11.1 

በጣም እስማመለሁ 4 1.8 4 1.8 20 9.1 9 4.0 

ድምር 223 100.0 226 100.0 220 100.0 226 100.0 

 

 

 

ከተማሪዎ

ች 

የተገኘ  

መረጃ 

በጣም አልስማም ሴት 23 6.73 15 4.36 41 11.87 34 9.77 

ወንድ 27 7.89 25 7.27 32 9.50 40 11.49 

አልስማም ሴት 30 8.77 18 5.23 56 16.62 35 10.06 

ወንድ 29 8.48 19 5.52 62 18.40 38 10.92 

አልወሰንኩም ሴት 27 7.89 11 3.20 21 6.23 28 8.05 

ወንድ 20 5.85 17 4.94 27 8.01 33 9.48 

እስማማሎህ ሴት 53 15.50 66 19.19 32 9.50 47 13.51 

ወንድ 51 14.91 57 16.57 35 10.39 38 10.92 

በጣም 

እስማመሎህ 

ሴት 39 11.4o 65 18.90 19 5.64 33 9.48 

ወንድ 43 12.57 51 14.83 12 3.56 22 6.32 

 ሴት 172 50.29 175 50.87 169 50.15 177 50.86 

ወንድ 170 49.71 169 49.13 168 49.85 171 49.14 

ድምር 342 100.0 344 100.0 337 100.0 348 100.0 

 

የተሰበሰውን መረጃ በእያንዳንድዋ ነጥብ ወስደን ስነመለከተው    በወንድና ሴት ያለውን ልዩነት ያንን ያህል የጎላ አይደለም ፡፡  

በመምህራንና ተማሪዎች በተመለከተ ግን በመጀመርያዎቹ  ሁለት ነጥቦች  ኣብዛኛዎቹ መምህራን  እንድምታ ወደ አሉታዊ ጎን 

ያጋደሉ  ሲሆኑ  አብዛኛዎቹ ተማሪዎች  ግን ወደ አዎንታዊ  ጎን ያመዝናል፡፡  ማለትም አብዛኛቹ  መምህራን  በሳተላይት 

የሚተላለፈው  ትምህርት  ተማሪዎቹን አንዲማሩ አያነሳሳም ፣ ትምህርቱን ለመረዳት አያግዝም ሲሉ ተማሪዎቹ ግን ተቃራኒው 

ሃሳብ ያንጸባርቃሉ፡፡  

በመጨረሻዎቹ ያሉ ሁለት ነጥቦች ማለትም የሳተላይት ቴሌቪዥን ትምህርት የቤት ስራ እንድንሰራ ያበረታታል፣ ከተማሪዎች 

የመማር ፍላጎት/ፍጥነት የተገናዘበ ነው በሚሉ ሁለት ነጥቦች ግን ኣብዛኛዎቹ መመህራንና ተማሪዎች ወደ አሉታዊ ጎን 
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የሚያዘነብሉ፡፡ ማለትም የሳተላይት ትምህርት ተማሪዎችን የቤት ስራ እንዲሰሩ አያበረታታም፣ ከተማሪዎቹ የመማር ፍላጎት/ፍጥነት 

የተገናዘበ አይደለም ይላሉ፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ  50.8  የሚሆኑ ተማሪዎቸ በሳተላይት ትምህርት ወቅት መምህራን ያግዙናል የሚል እንድምታ ሲኖራቸው  

49.2   አየደለም የሚሉ ናቸው፡፡ በሌላ መልኩ 53.8  የመሆኑ መምህራን የሳተላይት ቴሌቪዥን  ተማሪዎችን እንድረዳ እድል 

ይሰጣል የሚል እነድምታ ያላቸው ሲሆኑ ቀሪዎቹ ተቀራኒውን ሃሳብ ያንጸባርቃሉ፡፡ 

 የሳተላይት ትምህርት በሚተላለፍበት ወቅት 43.5  የሚሆኑ ተማሪዎች ማስታወሻ  መያዝ የማይችሉ ሲሆኑ 56.5  ችማስታወሻ 

መያዝ የሚችሉ ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በኣንድ ወይም በሌላ መልኩ ትምህርቱን ካመለጣቸው እንዴት  የምያካክሱበት መንገድ 

ካለ ተጠይቀው 86.05   የምናካክስበት መንገድ የላም ሲሉ 13.95   ደግሞ አለ ይላሉ፡፡ የምያካክሱበት መንገድ ይለያያል፡፡ 

ኣንዳዶቹ በእረፍት ግዜ ፕላዝማውን መክፈት ሲሉ ሌሎች ደግሞ በሌላ ክፍል፣ መምህር በመጠየቅ ወዘተ የሚሉም ኣሉ፡፡  
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5. ማጠቃለያ  
የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ተደራሽነትን በተመለከተ ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከታቸው ኣካላት የተሰበሰው መረጃ የሚያሳየው 

ከአንድ ትምህርት ቤት በስተቀር በጥናቱ የተካተቱት ትምህርት ቤቶች ሁሉ በቂና ከበቂ በላይ ፕላዝማ ቴሌቪዥን መኖሩን ያሳያል፡፡ 

ነገር ግን ለሳተላይት ትምህርት መስተጓጎል  የሚነሱ ነጥቦች  የመብራት መቆራረጥ፣  የስርጭቱ ፕሮገራምና የመምኅራን ፕሮግራም   

አለመጣጣም (መቅደም ወይም ወደ ኋላ መቅረት)፤  አልፎ አልፎ የሚያጋጥም የቴሌቪዥን ብልሽት፣  በስርጭቱ የሚተላለፈው 

ፕሮገራም የምስልና የድምጽ ጥራት ችግር፣ ለጥገና የሚያስፈልግ በጀት ማነስ ናቸው፡፡  

 ለሳተላይት ትምህርት ተግባራዊነት እና ዉጤታማነት ከአመራር አካላት ክትትልና ድጋፍ ፣ የመምህራን ፕሮግራም ከሳተላይት 

ቴሌቪዥን ተጣጥሞ  መሄድ፣ ያልተቆራረጠ እና ጥራት ያለዉ ሥርጭት፣ የመምህራን ዝግጁነትና የተማሪዎች  የመረዳት ክህሎት 

ማደግ  ወዘተ ወሳኝ ግብዓቶች ናቸዉ፡፡  በነዚህ ሓሳቦች መነሻነት የተሰበሰበዉና የተተነተነዉ መረጃ እንደሚያመለክተዉ በአዲሱ 

አቀራረግ መሰረት የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ስርጭት ተከታታይነት ያለዉ ሳይሆን በተመረጡ ርዕሶች ላይ የክፍል መምህሩን 

እንዲደግፍ የተቀረፀ በመሆኑ እና የስርጭት ጊዜዉ በክፍል መምህሩ ቁጥጥር ስር አለመሆኑ ዋነኛ ችግር ሆኖ ወጥቶአል፡፡ 

በተጨማሪም ከሳተላይት ትምህርት ከተማሪዎች ፍላጎትና/ፍጥነት  ተገናዝቦ አለመሄዱ እና ተማሪዎቹ  ከሳተላይት ትምህርት 

አቅራቢዎች ጋር በቋንቋ  አለመጣጣማቸዉ ጎልተዉ ወጥተዋል፡፡ 

ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች በስፋት ቢጠቀሱም አብዛኛዎቹ ባለድርሻ አካለት የሳተላይት ትምህርት ቴሌቪዥን ስርጭትን ማሻሻል 

እንጂ  የስርጭቱን ማክተም አልመረጡትም፡፡ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ፡፡ ትልቅ ጥያቄ  ሆነዉ የቀረቡት  

ሀ) ቀጣይነት ያለው የሳተላይት ትምህርት ስርጭት ማረጋገጥ፡ በክፍል ሁለት እንደተገለጸዉ አሁን በስርጭት ላይ ያለዉ የሳተላይት 

ትምህርት ከማእከል የሚተላለፍ መሆኑ፤ አንዴ ካመለጠ ሊገኝ የማይችል መሆኑ ለአሉታዊ አመለካከቶች ምንጭ ሆኗል፡፡ 

ለ) ሁሉም ክፍሎች በተመሳሳይ ጊዜ ተመሳሳይ ይዘት እንዲማሩ ታሳቢ ተደርጎ የሚቀርበዉ ሥርጭት በተለያዩ ምክንያቶች 

በሚጠበቀዉ ፍጥነት ለማይሄዱ ክፍሎች የክፍል መምህሩና የሳተላይቱ ሥርጭት የሚገኙበት ይዘት መዘበራረቅ አስከትሎ 

ጠቃሚነቱን ቀንሶታል 

ሐ)   ለጥቃቅን ችግሮች የሚያስፈለጉ ቁሳቁሶች ከበላይ አካል መጠበቁ እና በት/ቤት ደረጃ ሊቀርቡ የሚችሉ ቁሳቁሶችን ዝግጁ 

አድረጎ አለመገኘት የመቆራረጥ ችግር ላይ ተጨማሪ በመሆን ለመዘበራረቅና ለአሉታዊ አመለካከቶች የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ 

መ) አሁን በስራ ላይ ካሉት መምህራን ከ70 በመቶ በላይ ከሳተላይት መምጣት በኋላ ስራ የጀመሩ ቢሆንም በስራ ላይ ካሉት ደግሞ 

ከ 90 በመቶ በላይ መምህራን የመምህርነት ስልጠናቸዉ  የሳተላይትን የደጋፊነት ሚና ያለካተተ መሆኑ እና በስራ ላይ የተሰጡ 

አጫጭር ስልጠናዎችም ላብዘኞቹ አለመዳረሳቸዉ ችግር ሆኖ ወጥቷል፡፡ 

ሠ)  በተለያዩ አካላት ለሳተላይት ትምህርት ከሚመደበዉ ሀብት አንፃር ተገቢዉ ጠቀሜታ ተገኝቷል ለማለት የማያስችሉ 

ምልከታዎች በርካታ መሆናቸዉን ጥናቱ ያመለክታል፡፡ 
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5.1 ምክረ ኃሳቦች 

1. ሥርጭቱ በማእከል መሆኑ ቀርቶ  በትምህርት ቤት ደረጃ ቢሆን ተመራጭ ያደርገዋል፡፡ ምክንያቱም  በተለያዩ ምክንያቶች  

የሚፈጠሩ የስርጭት ማቆራረጥ  በመምህሩና በሳተላይት ትምህረት ይፈጠር የነበረው የፕሮግራም ክፍተት  ለመሽፈን ያስችላል፡፡ 

በተለይም በ ሲዲ እና በዲቪዲ በትምህርት ቤቶች እንዲገኝ ቢደረግ በክበባትና በግል ተማሪዎች እንዲጠቀሙባቸዉና ደጋግመዉ 

እንዲያዩዋቸዉ እድል ቢፈጠር የተሻለ አመለካከት እንዲጎለብት ያደርጋል፡፡ የራሱን አስራ ሁለት ቻናል ማሰራጫ በስራ ላይ ያዋለዉ 

ት/ቤት ተሞክሮ ማዛመቱ በጣም የሚመከር መሆኑን ይህ ጥናት አበክሮ ያሳያል፡፡ 

2. ቅድመ ዝግጅት ለሳተላይት ትምህርት የማያደርጉ መምህራን ከ38 በመቶ በላይ መሆናቸዉ እና ቁጥራቸዉ ጥቂት የማይባል 

መምህራን ሳተላይት ለተማሪ አይጠቅምም የሚል አመለካከት የያዙ መሆናቸዉ የመምህራን ሥልጠናን አስፈላጊነት የሚያጎሉ ነጥቦች 

ናቸዉ፡፡ የቅድመ ስራ እና የስራ ላይ ስልጠናዎች የሳተላይት ትምህርትን የዘነጉ መሆናቸዉ መቅረት ይኖርበታል፡፡ 

3. ለሳተላይት ትምህርት በት/ቤቶች አስተዳደር የሚሰጠዉ አስተዳደራዊ ድጋፍ በአመዛኙ ተጠቃሚዎች (መምህራንና 

ተማሪዎች) በአዎንታዊነት አለመታየቱ በት/ቤት አመራሮች ዘንድም አሰራርን በቅርብ መፈተሽ እንደሚገባ ስለሚያመለክት የስራ ላይ 

ስልጠናጀዎች አመራሮችንም የሚያካትቱ ቢሆን፡፡ 

4. እንደታለመዉና እንደታቀደዉ የሳተላይት ቴሌቪዥን ስርጭት የትምህርት ቴክኖሎጂ መጀመሪያ በመሆኑ ወደፊት 

በኢንተርኔት እና በባለ ሁለት ጎዳና መስተጋብር ቴክኖሎጂዎች እየበለፀገ እንደሚሔድ ይታመናል፡፡ ቴክኖሎጂ በትምህርቱ ስርኣት 

ዉስጥ የሚኖረዉ ቦታም እየሰፋ እንደሚሄድ፣ የወደፊት የስራ አካባቢዎች የሚፈልጉትም የሰዉ ሀይል በመገናኛ ቴክኖሎጂ ዉስጥ 

ያደገ እና የሰለጠነ መሆን እንደሚገባዉ ግልፅ ሆኖ ሳለ፤ ይህ  ቴክኖሎጂን በትምህርት ዉስጥ የመጠቀም መልካም ጅምር በጥቃቅን 

አስተዳደራዊና ቁሳዊ  ችግሮች ቀላል በማይባል ቁጥር መምህራንና ተማሪዎች ዘንደ አሉታዊ ስሜት መፍጠሩ እጂግ ጎጂ ነዉ፡፡ 

ሥለዚህ ሳተላይትን በተሳለጠ መንገድ ሰራ ላይ ከማዋል ጎን ለጎን በተጨማሪ የቴክኖሎጂ ግብአቶች እየበለፀገና እያደገ እንዲሄድ 

ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነዉ፡፡ 

5. በረጅም ጊዜ ፕሮግራሞቹ በሀገር በቀል ድርጅቶች ቢዘጋጁ  የቋንቋ ችግር፣ ፍጥነትና  የመሳሰሉት ተማሪዎች እርካታ 

እንዲያጡ የሚያደርጉ ነጥቦችን ለመቀነስ ያስችላሉ፡ 
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ተቀጽላ ሀ. በአዲስ አበባ የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች 

 
ክ/ከተማ 

የክፍለ 

ከተማዉ አመዳደብ 
ተ.ቁ. የት/ቤቱ ስም የት/ቤቱ ደረጃ ተጠሪ የተጠሪ ስልክ 

አዲስ ከተማ የንግድ አካባቢ 
1. ድላችን ፕሪፓራቶሪ ሰለሞን በቀለ (91) 169-1643 

2. አዲስ ከተማ ፕሪፓራቶሪ በለጠ ካሳዬ (91) 181-3790 

3. የካቲት 23 ፪ኛ ደረጃ ሄኖክ አባይ (91) 066-1389 

4. እፎይታ ፪ኛ ደረጃ መስፍን ለማ (91) 203-5751 

አቃቂ ቃሊቲ ገጠር አዋሳኝ 

5. ፊታውራሪ አባይነህ 
 

ሚልኪ ይገዙ (91) 349-3686 

6. ኢትዮ ጃፓን ፪ኛ ደረጃ አሸናፊ ተካ (91) 057-5714 

7. ቡልቡላ ፪ኛ ደረጃ ዳዊት እርገጤ (91) 218-5321 

8. በሰቃ 
 

ሄለን መለስ (92) 300-2693 

9. ደራርቱ ቱሉ ፕሪፓራቶሪ ዳዊት ይታገሱ (91) 071-1456 

10 ቃሊቲ ፪ኛ ደረጃ እሸቴ በዛብህ (91) 329-1349 

አራዳ መሀል 

11 አፍሪካ አንድነት ቁ 2 ፪ኛ ደረጃ ኤደን ወልዴ (91) 245-3193 

12 ጥቁርአንበሳ ፕሪፓራቶሪ አብይ በቀለ (91) 114-2478 

13 አግአዝያን ቁ 3 ፪ኛ ደረጃ በሃይሉ አሻግሬ (92) 067-7462 

14 ወ/ሮቀለመወርቅ ፪ኛ ደረጃ ዳግማዊ ስለሺ (91) 218-1961 

15 ዳግ/ሚኒሊክ ፕሪፓራቶሪ ያዘው በላይ (91) 101-7149 

16 መስከረም ፪ኛ ደረጃ አለማየሁ ካሳ (11) 550-2507 

17 የካቲት 66 ፪ኛ ደረጃ ፍቃዱ አዳነ (91) 340-0832 

18 ደጃ/በላይዘለቀ ፪ኛ ደረጃ ፍፁም ሰረቀ (11) 645-5885 

19 አፄናኦድ ፪ኛ ደረጃ ጌታሁን ዘውዱ (91) 174-9694 

20 ኒውኤራ ፪ኛ ደረጃ ሳባጋዲስ ጊጋር (92) 019-3859 

21 ቤተልሔም ፪ኛ ደረጃ ተገኔ (91) 143-7921 

ቦሌ ገጠር አዋሳኝ 

22 አየርአምባ ፪ኛ ደረጃ መስፍን መንግስቱ (91) 116-4503 

23 ቦሌመሠናዶ ፕሪፓራቶሪ ዘካርያስ ከበደ (91) 112-0208 

24 ዶ/ርሃዲስአለማየሁ ፪ኛ ደረጃ መስከረም ንጉሴ (91) 352-4616 

25 በሻሌ ፪ኛ ደረጃ ስንታየሁ ምህረቴ (91) 055-6094 

26 ቦሌህብረተሰብ ፪ኛ ደረጃ ፍቃዱ ገ/ስላሴ (91) 190-5441 

27 ለም ፪ኛ ደረጃ ብርሃኑ ረጋሳ (91) 142-4765 

ጉለሌ መሀል 

28 እንጦጦአምባ ፪ኛ ደረጃ 
  

29 የካቲት 12 ፕሪፓራቶሪ ዮሴፍ ደምሴ (91) 193-8578 

30 ቀጨኔደብረሠላም ፪ኛ ደረጃ 
  

31 ድልበር ፪ኛ ደረጃ 
  

32 መድሃኒአለም ፕሪፓራቶሪ ልክነው አከማች (91) 058-8861 

33 ምዕራፍ ፪ኛ ደረጃ ደረጄ ከበደ (91) 119-3177 

ቂርቆስ መሀል 

34 አሳይ ፕሪፓራቶሪ መስፍን አዛናው (91) 110-6169 

35 ጠመንጃያዥ ፪ኛ ደረጃ ምትኩ ተስፋዬ (91) 090-2889 

36 የተባበሩት መምህራን ፪ኛ ደረጃ ፍሬህይወት ገላልቻ (91) 304-8397 

37 አብዮት ቅርስ ፕሪፓራቶሪ ጎሹ ተኪ (91) 111-3288 

38 ምስራቅ ጐህ ፪ኛ ደረጃ ዮሃንስ አለሙ (91) 199-6907 

39 ሽመልስ ሀብቴ ፕሪፓራቶሪ ሙከሪም አክመል (91) 206-1946 

40 አግአዝያን ፪ኛ ደረጃ 
  

ኮልፌ ቀራኒዮ ገጠር አዋሳኝ 

41 ረጲ ፪ኛ ደረጃ እፀገነት ስዩም (91) 199-6439 

42 አየርጤና ፕሪፓራቶሪ ይገረሙ ታመነ (91) 019-0795 

43 እውቀት ለፍሬ ፪ኛ ደረጃ ጌቱ ሃይሌ (91) 194-0312 

44 የማነብርሃን ፪ኛ ደረጃ አሸናፊ ሃ/ማርያም (91) 144-0069 

45 ቀራኒዮ መድሃኒአለም ፪ኛ ደረጃ ጃፋር ወርቁ (91) 307-5155 

46 ኮልፌኛ 2ኛ ደረጃ ፕሪፓራቶሪ ሃይሉ ታምሩ (91) 014-6239 

47 ሚሊኒየም 
 

ዮናታን ተስፋዬ (11) 280-4538 

48 አስኮ 
 

መልሰው እሸቴ (11) 270-5287 

ልደታ መሀል 
49 አፍሪካህብረት 

 
ታምሩ ዲሳሳ (91) 376-1714 

50 ደጃ/ባልቻ ፪ኛ ደረጃ አበበ ጃጋማ (91) 627-1846 

51 ህዳሴልደታ ፪ኛ ደረጃ አይናለም ጥላሁን (91) 193-6698 

ነፋስ ስልክ ላፍቶ ገጠር አዋሳኝ 

52 ፋና 02 ፪ኛ ደረጃ የኔሰው አሰፋ (91) 369-6019 

53 እውቀትለህብረት ፪ኛ ደረጃ መስከረም ተፈራ (91) 192-0852 

54 ከፍተኛ 23 ፪ኛ ደረጃ በላቸው ተመስገን (91) 178-5187 

55 ሰዲልለኢትዮጵያ 
 

ጌትነት ታምሩ (91) 055-4498 

56 ፊታ/ላቅአድርገህ 
 

ኤርምያስ አሽኔ (91) 119-4972 

57 ፍሬህይወት ቁ 2 
 

አበባየሁ አወቀ (91) 677-6721 

58 ግንቦት 20 ፕሪፓራቶሪ ሳሙኤል ሰለሞን (91) 108-8512 

59 ላፍቶ 
 

ታሪኩ ቶሎሳ (91) 540-6250 

የካ ገጠር አዋሳኝ 

60 ከፍተኛ 12 ፕሪፓራቶሪ ብርሃኑ ፀሃዬ (91) 213-2695 

61 ኮከበፅባህ ፕሪፓራቶሪ 
  

62 ብርሃንጉዞ ፪ኛ ደረጃ 
  

63 ሚሊኒየም ፪ኛ ደረጃ ደሳለኝ ፍቅሩ (91) 115-1212 

64 ደጃ/ወንዲራድ ፕሪፓራቶሪ 
  

65 ካራአሎ ፪ኛ ደረጃ 
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የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
 

 

 

በተማሪዎች የሚሞላ መጠይቅ ገጽ 1 ከ 3 

በተማሪዎች የሚሞላ መጠይቅ 

የዚህ መጠይቅ ዓላማ፤ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የትምህርት አሰጣጥና አፈጻጸምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከአዲስ አበባ ሁለተኛ ደረጃ 

እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መሰብሰብ ነዉ፡፡ የተሰበሰበዉም መረጃ ተተንትኖና ተነጥሮ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት አሰጣጥን 

የተሻለ ለማድረግ  በግብዓትነት ይጠቅማል፡፡  በዚህ መጠይቅ አማካይነት ከተማሪዎች የሚገኝ ማንኛዉም መረጃ እጅግ ጠቃሚ 

ግብኣት መሆኑን እና ምስጢርነቱ እንደሚጠበቅ እናረጋግጣለን፡፡ ስለዚህ ለጥያቄዎቹ በሐቀኝነት እና በሀላፊነት ስሜት የተሟላና 

እዉነተኛ ምላሽ ተማሪዎች እንዲሰጡ ይጠየቃሉ፡፡  

ማሳሰቢያ፡ 

1. ማንነትህን/ማንነትሽን መግለጽ አስፈላጊ አይደለም፡፡ (ስም መጻፍ ኣያስፈልግም) 

2. በአማራጭነት የተሰጡ ሳጥኖች ሲኖሩ፤ በምትመርጠ(ጪ)ው ሳጥን ዉስጥ የ ራይት ምልክት () በማድረግ መልስ(ሺ) 

3. አስፈላጊ በሆኑበት ቦታዎች ምላሽህ(ሽ)ን በፅሁፍ አስፍር(ሪ)፡፡  

 

ክፍል አንድ፡  አጠቃላይ መረጃ 

1.1. ክፍለከተማ  _________________________________________ 

1.2. የትምህርት ቤቱ ስም _________________________________________ 

1.3. ፆታ     ወንድ       ሴት   

1.4. እድሜ    < 16      16-20     >20     

1.5. የክፍል ደረጃ     _________________________________________ 

 

ክፍል ሁለት፡ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት በተማሪዎች እይታ 

2.1  የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ለመጀመሪያ ጊዜ የተከታተልከዉ/የተከታተልሺዉ  መቼ ነበር?  
በዚህ ዓመት   ከ 1 አመት በፊት     ከ 2 አመት በፊት    ከ 3 አመት በፊት    

2.2 በመጀመሪያዉ የቴሌቪዥን ትምህርት ክፍለ ጊዜ የተፈጠረብህን/የተፈጠረብሽን ስሜት አዎንታዊ ነበር ወይስ አሉታዊ?  

በማበራራት ግለፅ/ግለጪ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.3  ስለ ቴሌቪዥን ትምህርት የነበረህ(ሽ) የመጀመሪያ ስሜት አሁን በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል?  

እንደነበረ ነዉ   በአዎንታዊነት ተቀይሯል    በአሉታዊነት ተቀይሯል      



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
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2.4 ከላይ በቁጥር 2.3. ለተሰጠዉ ምላሽ ምክንያቶቹን አስረዳ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

ክፍል ሦስት፡ ከፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ጥቅሞች ጋር ተያያዥነት ያላቸዉ ነጥቦች 

የፕላዝማ የቴሌቪዥን ትምህርትን በተመለከተ ከታች ከተዘረዘሩት ነጥቦች አንፃር ያለህን/ያለሽን የስምምነት ወይም ያለመስማማት 

ደረጃ እንደሚከተለዉ አመልክት/አመልክቺ፡ 

በጣም እስማማለሁ (5)   እስማማለሁ(4)  አልወሰንኩም(3)   

አልስማማም(2)    በጣም አልስማማም(1) 

ተ.ቁ. ነጥቦች 

5
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ጣ
ም

  
  

እ
ስ
ማ
ማ
ለ
ሁ
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2
 
አ
ል
ስ
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ማ
ም

 

1
 በ
ጣ
ም

 
አ
ል
ስ
ማ
ማ
ም

 

3.1 በተመሳሳይ ጊዜ ተመሳሳይ ትምህርቶች ይቀርባሉ፡፡       

3.2 የፕላዝማ ቴቪ ትምህርቶች በሚገባ የተደራጁና የተቀናበሩ ናቸዉ፡፡        

3.3 የፕላዝማ ቴቪ ትምህርት ይስበኛል፡፡  ለመማርማርም ጉጉት አለኝ፡፡       

3.4 የፕላዝማ ቴቪ ትምህርቶች አቀራረብ ትምህርቱን ለመረዳት ያግዛል፡፡       

3.6 የፕላዝማ ቴቪ ትምህርት የኔን ተሳታፊነት የሚያበረታታ ነዉ፡፡       

3.7 
የፕላዝማ ቴቪ ትምህርቶች በግል እና በቡድን የሚሰሩ የክፍል ዉስጥ 
ክንዉኖችን የሚያበረታቱ ናቸዉ፡፡      

3.8 የፕላዝማ ቴቪ ትምህርቶች የቤት ሥራዎችን እንድሰራ ያበረታቱኛል      

3.9 በፕላዝማ የሚቀርቡ ትምህርቶች የትምህርት ወጪዬን ይቀንሱልኛል፡፡      

3.10 በፕላዝማ  የሚቀርቡ ትምህርቶች የመምህሩን የመዘጋጀት ጫና ይቀንሳሉ፡፡       

3.11 
በፕላዝማ የሚቀርቡ ትምህርቶች ለክፍሉ የተመደበዉን ትምህርት 
ለመጨረስ ያግዛል፡፡       

3.12 መምህሮቻችን አዘዉትረዉ እገዛና ማበረታታት ያደርጉልናል፡፡       

3.13 የፕላዝማ ትምህርቶች አቀራረብ ከፍላጎታችን ጋር የተገናዘበ ነዉ፡፡       



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
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3.14 
የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርቶች ተጨማሪ ስራዎቸን በመስጠት መምህራን 
እንዲሳተፉ የሚያበረረታታ አቀራረብ አላቸዉ፡፡       

3.15 
የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርቶች አዳዲስ የማስተማር ስልቶችን 
ያስተዋዉቃሉ፡፡       

 

3.16 ከላይ ከተነሱት ሌላ የፕላዝማ ትምህርትን አስመልክቶ የምትሰጠ(ጪ)ዉ አስተያየት ካለ ከዚህ ቀጥሎ ይጻፍ  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

ክፍል አራት፡ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት አቀራረብ 

4.1 የፕላዝማ ቴቪ ትምህርት ሲቀርብ ማስታወሻ ለመፃፍ ትችላልሀ?   አዎን እችላለሁ    አልችልም    

4.2 የፕላዝማ ትምህርት በሆነ ምክንያት ቢያመልጥህ እንደገና ልትከታተል የምትችልበት እድል አለ?  አለ  የለም   

4.3  ያመለጠህን የፕላዝማ ትምህርት ለማግኘት የምትጠቀምባቸዉ መንገዶች ምንድናቸዉ? ዘርዝረህ ጻፋቸዉ፡፡   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.4 በሁሉም ትምህርቶች የፕላዝማ ትምህርት አቀራረብ አርኪ ነዉ?፡፡ አዎን ያረካኛል    አያረካኝም   

4.5  በቁጥር 4.4. በቀረበዉ ጥያቄ የማያረካ አቀራረብ ያላቸዉ ትምህርቶችን በጣም የማያረካ  በመጀመር በቅደም ተከተል 

እስቀምጣቸዉ  1 ___________________ 2 ___________________ 

3___________________4___________________ 5___________________  

4.6   የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ወደፊት መቀጠል ይኖርበታል ብለህ(ሽ) ታስባለህ(ሽ)? አዎን     የለበትም   

 

4.7  የፕላዝማ ትምህርት የተሻለና የበለጠ ዉጤታማ እንዲሆን ምን መሻሻሎች ይደረጉበት ትላለህ (ትያለሽ)?   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ለተሰጠን ጊዜ እና ለተደረገልን ትብብር ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ 



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
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በመምህራን የሚሞላ መጠይቅ 

የዚህ መጠይቅ ዓላማ፤ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርትን አሰጣጥና አፈጻጸምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከአዲስ አበባ ሁለተኛ ደረጃ 

እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መሰብሰብ ነዉ፡፡ የተሰበሰበዉም መረጃ ተተንትኖና ተነጥሮ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት አሰጣጥን 

የተሻለ ለማድረግ  በግብዓትነት ጥቅም ላይ ይዉላል፡፡  በዚህ መጠይቅ አማካይነት ከመምህራን የሚገኝ ማንኛዉም መረጃ እጅግ 

ጠቃሚ ግብኣት መሆኑን እና ምስጢርነቱ እንደሚጠበቅ እናረጋግጣለን፡፡ ስለዚህ ለጥያቄዎቹ በሐቀኝነት እና በሀላፊነት ስሜት 

የተሟላና እዉነተኛ ምላሽ እንዲሰጡ መምህራን ይጠየቃሉ፡፡  

ማሳሰቢያ፡ 

1. መምህር ማንነትዎን መግለጽ አስፈላጊ አይደለም፡፡ (ስምዎን መጻፍ ኣያስፈልግም) 

2. በአማራጭነት የተሰጡ ሳጥኖች ሲኖሩ፤ በሚመርጡት ሳጥን ዉስጥ የ ራይት ምልክት () በማድረግ ይመልሱ 

3. አስፈላጊ በሆኑበት ቦታዎች ምላሽዎን በፅሁፍ ያስፍሩ፡፡  

 

ክፍል አንድ፡  አጠቃላይ መረጃ 

1.1. ክፍለከተማ  _________________________________________ 

1.2. የትምህርት ቤቱ ስም _________________________________________ 

1.3. ፆታ     ወንድ       ሴት   

1.4. የትምህርት ደረጃ    ቢኤ/ቢኤስ ሲ     ኤም ኤስ ሲ/ኤም ኤ     ፒኤች ዲ    

1.5. የአገልግሎት ዘመናት  <5  5-10  11-15  >15  

1.6. የሚያስተምሩት የትምህርት አይነት _________________________________________ 

1.7. በሳምንት የሚያስተምሩት ክፍለጊዜ ብዛት <10   10-15  15-20  >20  

1.8. በክፍል ዉስጥ አማካይ የተማሪዎች ብዛት <30   31-40  41-50  >50  

 

ክፍል ሁለት፡ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት በመምህራን እይታ 

2.1.  በኮሌጅ/ዩኒቨርሲቲ ስልጠና ጊዜ በፕላዝማ እንዴት ማስተማር እንደሚቻል ስልጠና ተሰጥቶዎ  ነበር?  
አዎ   ተሰጥቶኝ አያዉቅም  

2.2. በስራ ላይ ቆይታዎ በፕላዝማ እንዴት ማስተማር እንደሚቻል የስራ ላይ ስልጠና ተሰጥቶዎ  ያዉቃል?  
አዎ   ተሰጥቶኝ አያዉቅም  

2.3. የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርትን ለመከታተል ቋንቋዉ ያስቸግርዎታል?  
አዎ ያስቸግረኛል  አያስቸግረኝም  

2.4.ከላይ በቁጥር 2.3 ለተጠቀሰዉ ጥያቄ መልስዎ አዎን ያስቸገረኛል ከሆነ በተደጋጋሚ የችግርዎ ምንጭ የሚሆነዉ የትኛዉ ነዉ? 
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ሀ) የፕላዝማ መምህሩ ፕሮነንሴሽን ለመከተል አስቸጋሪ ነዉ፡፡   

ለ) ትምህርቱ ሰለሚፈጥን ለመከታተል አዳጋች ነዉ    

ሐ) የፕላዝማ መምህሩ የሚጠቀማቸዉ ቃላት አስቸጋሪ ናቸዉ   

መ) ከላይ የተጠቀሱት ችግሮች በሙሉ ምክንያት ናቸዉ     

ሰ) ሌሎች ምክንያቶች ካሉ ይጥቀሱ፡፡ __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

ክፍል ሦስት፡ ከፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ግብኣቶች ጋር ተያያዥነት ያለቸዉ ነጥቦች 

4.1  የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች በበቂ ሁኔታ ሁል ጊዜ ይገኛሉ   እስማማለሁ    አልስማማም  

4.2. ቴሌቪዥኖች ሲበላሹ በፍጥነት ይጠገናሉ      እስማማለሁ    አልስማማም  

4.3. ቴሌቪዥኖች ስርቆትን ከመሳሰሉ የጥፋት ተግባሮች ይጠበቃሉ  እስማማለሁ    አልስማማም  

4.4. መጠባበቂያ ሲዲ እና ዲቪዲ የመሳሰሉት በትምህርት ቤቱ ይገኛሉ  እስማማለሁ    አልስማማም  

4.5 የፕ/ ቴሌቪዥን መምሪያዎች ከትምህርት ቤቱ አስቀድሞ ተሰጥተዉኛል፡፡ እስማማለሁ    አልስማማም  

4.6 ድጋፍ ሰጪ የአይ ሲ ቲ ማእከላት በትምህርት ቤቱ ይገኛሉ   እስማማለሁ    አልስማማም  

4.7 የሃይል አቅርቦት በአስተማማኝ ይገኛል፡፡      እስማማለሁ    አልስማማም  

4.8. በፕላዝማ የሚሸፈኑ እና የማይሸፈኑ የትምህርት ይዘቶችን ለይቼ አዉቃለሁ እስማማለሁ    አልስማማም  

4.9 የፕላዝማ ትምህርት ሥርጭት ለተማሪዎች ጠቀሜታ አለዉ   እስማማለሁ    አልስማማም  

4.10 ከ2010 ወዲ በፕላዝማ/ቲቪ ፕሮግራሞች ላይ የተደረገዉን ለዉጥ አዉቃለሁ፡፡ እስማማለሁ    አልስማማም  

4.11 ከ2010 ወዲህ በፕላዝማ ቲቪ ፕሮግራሞች ላይ የተደረገዉ ለዉጥ ፕሮገራሞቹን የተሻሉ አድርጓቸዋል  

                   እስማማለሁ    አልስማማም  

4.12 ከቴሌቪዥን ስርጭት አስቀድሞ ተማሪዎች ሊያከናዉኑ የሚገባቸዉ ቅድመ ዝግጅቶችን እንዲያከናዉኑ አደርጋለሁ 

          እስማማለሁ    አልስማማም  
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ክፍል አራት የፕላዝማ የቴሌቪዥን ትምህርትን በተመለከተ ከታች ከተዘረዘሩት ነጥቦች አንፃር ያለዎን የስምምነት ወይም 

ያለመስማማት ደረጃ እንደሚከተለዉ ያመልክቱ፡  በጣም እስማማለሁ (5)   እስማማለሁ(4)  አልወሰንኩም(3) 

አልስማማም(2)    በጣም አልስማማም(1) 

ተ.ቁ. ነጥቦች 
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4.1 በተመሳሳይ ጊዜ ተመሳሳይ ትምህርቶች ይቀርባሉ፡፡       

4.2 የፕ/ ቴቪ ትምህርቶች በሚገባ የተደራጁና የተቀናበሩ ናቸዉ፡፡        

4.3 በፕ/ ቴቪ  ለመማር ሁሉም ተማሪዎች ፍላጎትና ተነሳሺነት አላቸዉ፡፡       

4.4 የፕ/ቴቪ ትምህርቶች አቀራረብ ሁሉም ተማሪዎች ሊረዱት የሚችሉት ነዉ፡፡       

4.6 የፕላዝማ ቴቪ ትምህርት ተማሪ ተኮር (አክቲቭ ለርኒንግ) አቀራረብ አለዉ፡፡       

4.7 
የፕላዝማ ቴቪ ትምህርቶች በግል እና በቡድን የሚሰሩ የክፍል ዉስጥ 
ክንዉኖችን የሚያበረታቱ ናቸዉ፡፡      

4.8 የፕ/ ቴቪ ትምህርቶች የቤት ሥራዎችን እንድሰራ የሚያበረታቱ ናቸዉ፡፡      

4.9 በፕላዝማ የሚቀርቡ ትምህርቶች የትምህርት ወጪን ይቀንሳሉ፡      

4.10 በፕላዝማ  የሚቀርቡ ትምህርቶች የመምህሩን የመዘጋጀት ጫና ይቀንሳሉ፡፡       

4.11 
በፕ/ የሚቀርቡ ትምህርቶች ለክፍሉ የተመደበዉን ትምህርት ለመጨረስ 
በተመደበዉ ጊዜ ለመጨረስ ያግዛሉ፡፡       

4.12 የፕላዝማ ትምህርት ተማሪዎችነ ለማገዝ እድል ይሰጣል ፡       

4.13 
የፕ/ ትምህርቶች አቀራረብ ከተማሪዎች የመማር ፍጥነት ጋር የተገናዘበ 
ነዉ፡፡       

4.14 
የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርቶች ተጨማሪ ስራዎቸን በመስጠት መምህራን 
እንዲሳተፉ የሚያበረረታታ አቀራረብ አላቸዉ፡፡       

4.15 የፕ/ ቴሌቪዥን ትምህርቶች አዳዲስ የማስተማር ስልቶችን ያስተዋዉቃሉ፡፡       

 

4.16   ከላይ ከተነሱት ሌላ የፕላዝማ ትምህርትን የሚሰተጡት  አስተያየት ካለ ከዚህ ቀጥሎ ይጻፉ  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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ክፍል አምስት፡ የትምህርት ቤቱ አመራር 

ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስዎ አዎን ከሆነ በ 1 ቁጥር በተመለከተዉ ሳጥን፤ አሉታዊ ከሆነ ደግሞ በ 0 ቁጥር በተመለከተዉ 

ሣጥን ዉስጥ የራይት ምልክት ያኑሩ፡፡ 

5.1 የትምህርት ቤቱ አመራር የፕላዝማ ቴቪ ትምህርትን በሪሶርስ ይደግፋል   1   0  

5.2  የትምህርት ቤቱ አመራር የፕላዝማ ቴቪን ተጠቅሞ ማስተማርን ያበረታታል  1   0  

5.3 የትምህርተ ቤቱ አመራር አባላትድጋፋቸዉ ሲያስፈልግ ሁል ጊዜና በቅርብ ይገኛሉ 1   0  

5.4 የትምህርተ ቤቱ አመራር አባላት የፕላዝማ ማስተማር ዘዴ እዉቀት ያላቸዉ ናቸዉ 1   0  

5.5 የትምህርተ ቤቱ አመራር አባላትየፕላዝማ መማር ማስተማር ሂደትን በቅርብ ይከታተላሉ 1   0  

ክፍል ስድስት የፕላዝማ ማስተማር ዘዴ ጠንካራና ደካማ ጎኖች 

6.1 የፕላዝማ ትምህርትን የጊዜ አጠቃቀም ለመቆጣጠር የማይቻል ነዉ   1   0  

6.2 የፕላዝማ መምህር ፍጥነት ለመከታተል አስቸጋሪ ነዉ    1   0  

6.3. የቋንቋ አጠቃቀሙ ለተማሪዎች አስቸጋሪ ነዉ     1   0  

6.4 አቀራረቡ አሳታፊ አይደለም       1   0  

6.5 ለክፍል መምህሩ የተሰጠዉ ጊዜ በቂ አይደለም     1   0  

6.6. በተማሪዎች መካከል ሊኖር የሚችል ልዩነትን ከግምት ያላስገባ አቀራረብ ነዉ፡፡  1   0  

4.17 6.7. ሌላ የሚገልፁት ነገር ካለ ይፃፉት 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

ክፍል ሰባት  ሰለ ፕላዝማ ያሉ አመለካከቶች 

7.1 ፕላዝማ የመምህራንን የስራ ጫና ያበዛል     እስማማለሁ   አልስማማም  

7.2. የፕላዝማ ትምህርት ተማሪዎች የተሻለ እንዲማሩ ያግዛል  እስማማለሁ   አልስማማም  

7.3. የፕላዝማ ትምህርት ወደፊትም መቀጠል ይኖርበታል  እስማማለሁ   አልስማማም  

7.4 ፕላዝማ የተለምዶ ማስተማሪያ መንገዶችን በአዎንታዊ መንገድ ቀየሯል እስማማለሁ   አልስማማም  

7.5 የፕላዝማ ትምህርት የተሻለና የበለጠ ዉጤታማ እንዲሆን ምን መሻሻሎች ይደረጉበት ይላሉ?   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ለተሰጠን ጊዜ እና ለተደረገልን ትብብር ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ 



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር  
 

ለርዕሰ መምህራን ቃለመጠይቅ 
 ገጽ 1 ከ 1 

ለርዕሰ መምህራን ቃለመጠይቅ 

የዚህ ቃለ መጠይቅ ዓላማ፤ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የትምህርት አሰጣጥና አፈጻጸምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከአዲስ አበባ ሁለተኛ ደረጃ እና 
መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መሰብሰብ ነዉ፡፡ የተሰበሰበዉም መረጃ ተተንትኖና ተነጥሮ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት አሰጣጥን የተሻለ 
ለማድረግ  በግብዓትነት ይጠቅማል፡፡  ከርዕሳነ መምህራን የሚገኝ  ማንኛዉም መረጃም  እጅግ ጠቃሚ ግብኣት መሆኑን እና ምስጢርነቱ 
እንደሚጠበቅ እናረጋግጣለን፡፡ ስለዚህ በሐቀኝነት እና በሀላፊነት ስሜት የተሟላና እዉነተኛ ምላሽ እንዲሰጡ በአክብሮት ይጠየቃሉ፡፡  

ጥያቄዎች፡ 
1. በትምህርት ቤትዎ ዉስጥ ያለዉን የፕላዝማ ትምህርት ፋሲሊቲ ባጭሩ ቢገልጹልን 

1.1 ምን ያህል ዩኒቶች ይገኛሉ? 
1.2 የሚገኙብት ሁኔታ እንዴት ይገለፃል? ምን ያህሉ ይሰራሉ የሚበላሹ ከሆነ ድግግሙ ምን ይመስላል 

2. በትምህርት ቤትዎ ዉስጥ የፕላዝማ ትምህርትን አሰጣጥ እንዴት ይበይኑታል? 

3. የት/ ቤትዎ መምህራን የፕላዝማ ት/ትን የተመለከተ ስልጠና አግኝተዉ ያዉቃሉ? መልስዎ አዎንታዊ ከሆነ  
4.1 ስልጠናዎቹ በስራ ላይ ስለመዋላቸዉ የሚደረግ የክትትል ስርኣት ምን ይመስላል 
4.2 የስልጠናዎቹን ዉጤት ለመዳሰስ የተደረገ ጥናት አለ? ካለ ዋና ዋና ግኝቶቹን ቢነግሩን፡፡ 

4. ተማሪዎቸና መምህራን በፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ላይ ያላቸዉን ፍላጎት ዕንዴት ይገልፁታል?  

5. የፕላዝማ ት/ትን ለመደገፍ በትምህርት ቤቱ የተመደበ ሪሶርስ(የቁሳቁስ፣ የገንዘብ፣ የሰዉ ሃይል ወዘተ) አሉ? ካሉ ይዘርዘሩ  

6. የፕላዝማ ት/ት ያለማቋረጥ መሰጠቱን ለማረጋገጥ ት/ቤቱ በስራ ላይ ያዋላቸዉ ስልቶች አሉ? ይዘርዝሯቸዉ፡፡  

7. በት/ት ቤት ደረጃ በሚፈጠሩ ችግሮች የፕላዝማ ትምህርት እንዳይቋረጥ ፤ በት/ቤትዎ ምን ምን ዝግጁነቶች እና ቅድመ 
ጥንቃቄዎች ይደረጋሉ?   
7.1 በት/ቤት ደረጃ፤ የፕላዝማ ትምህርትን የሚያጋጥሙት ዋና ዋና ቴክኒካዊ ችግሮች ምን ምን ናቸዉ? 

7.2 በት/ቤት ደረጃ፤ የፕላዝማ ትምህርትን የሚያጋጥሙት ዋና ዋና አስተዳደራዊ ችግሮች ምን ምን ናቸዉ?  
 

8.  በት/ቤትዎ የፕላዝማ ቴሌቪዥኖችና ተያያዥነት ያላቸዉ ንብረቶች ርክክብ፣ አጠባበቅና አጠቃቀም ስርዓት ምን ይመስላል 
8.1 የፕላዝማ ቴሌቪዥኖችን በት/ቤቱ የሚረከበዉ ክፍል የትኛዉ ነዉ? 

8.2 መምህራን በቴሌቪዥኖቹ የሚጠቀሙት ከማን ተረክበዉ ነዉ? አስተምረዉ ሲያበቁ ለማን ያሰረክባሉ? 

8.3 ብልሽት/ስርቆት እና የመሳሰሉ ችግሮችን አስቀድሞ ለመከላከል የተቀመጡ አሰራሮች ካሉ ይግለጹ፡፡ 
 

9. የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች ብልሽት ያጋጥማቸዋል? 
9.1 ብልሽት ሲያጋጥም የሚጠገኑበት ሂደት ምን ይመስላል? 
9.2 ብልሽት የሚያጋጥምበት እድል ምን ያህል የተደጋገመ ነዉ?  

9.3 ዋና ዋና የብልሽት መንስኤዎች ምንድናቸዉ?    
 

10. የፕላዝማ ትምህርት አሰጣጥን የተሻለና የበለጠ ዉጤታማ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ይላሉ?  
10.1 ለተሻለ የፕላዝማ ት/ት የትምህርት ቤቶች ሚና ምን ሊሆን ይገባል? 

10.2 የክፍለ ከተሞችስ?፣ የአዲስ አበባ ት/ት ቢሮስ?፣ የትምህርት ሚኒስቴርስ? 
10.3 የመምህራንና የተማሪዎችስ ሚና ምን ሊሆን ይገባል?     

ለተሰጠን ጊዜ እና ለተደረገልን ትብብር ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ 



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
 

 

 
ለወላጆች የሚደረግ ቃለመጠይቅ ገጽ 1 ከ 1 

ለወላጆች ቃለመጠይቅ 

የዚህ ቃለ መጠይቅ ዓላማ፤ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የትምህርት አሰጣጥና አፈጻጸምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከአዲስ አበባ ሁለተኛ 

ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መሰብሰብ ነዉ፡፡ የተሰበሰበዉም መረጃ ተተንትኖና ተነጥሮ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት 

አሰጣጥን የተሻለ ለማድረግ በግብዓትነት ይጠቅማል፡፡  በዚህ መጠይቅ አማካይነት ከወላጆች የሚገኝ  ማንኛዉም መረጃ እጅግ 

ጠቃሚ ግብኣት መሆኑን እና ምስጢርነቱ እንደሚጠበቅ እናረጋግጣለን፡፡ ስለዚህ ለጥያቄዎቹ በሐቀኝነት እና በሀላፊነት ስሜት 

የተሟላና እዉነተኛ ምላሽ እንዲሰጡ በአክብሮት ይጠየቃሉ፡፡  

ጥያቄዎች፡ 
1. ልጅዎ በትምህርት ቤት በፕላዝማ ቴሌቪዥን እንደሚማረ ያዉቃሉ? 
2. ልጅዎ ስለፕላዝማ ትምህርት ነግሮዎት ያዉቃል 
3. ነግሮዎት ከሆነ  

1.1 በምን ጉዳይ ነበር የነገረዎት 
1.2 ልጅዎ የፕላዝማ ትምህርትን እንዴት ይገልፀዋል? ፍላጎቱን እንዴት ይበዩኑታል? ለምን 
ይመስልዎታል? 

4. የፕላዝማ ትምህርትን በተመለከተ ለልጅዎ የሚያደርጉት የተለየ ድጋፍ አለ? 
5. የልጅዎን ትምህርት በተመለከተ በቤት ዉስጥ ክትትል ያደርጋሉ? ከትምህርት ቤቱ ጋርስ በጋራ ይሰራሉ? 

 

 

ለተሰጠን ጊዜ እና ለተደረገልን ትብብር ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ 



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
 

 

 

ለጥበቃ ሰራተኞች ቃለመጠይቅ 

 ገጽ 1 ከ 1 

ለጥበቃ ሰራተኞች ቃለመጠይቅ 

የዚህ ቃለ መጠይቅ ዓላማ፤ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የትምህርት አሰጣጥና አፈጻጸምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከአዲስ አበባ ሁለተኛ 

ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መሰብሰብ ነዉ፡፡ የተሰበሰበዉም መረጃ ተተንትኖና ተነጥሮ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት 

አሰጣጥን የተሻለ ለማድረግ  በግብዓትነት ይጠቅማል፡፡  በዚህ መጠይቅ አማካይነት ከትምህርት ቤት አስተዳደር ሰራተኞች (ጥበቃ፣ 

የፕላዝማ ቴክኒሻን/ ስቶር ሰራተኞች)  የሚገኝ  ማንኛዉም መረጃ እጅግ ጠቃሚ ግብኣት መሆኑን እና ምስጢርነቱ እንደሚጠበቅ 

እናረጋግጣለን፡፡ ስለዚህ ለጥያቄዎቹ በሐቀኝነት እና በሀላፊነት ስሜት የተሟላና እዉነተኛ ምላሽ እንዲሰጡ በአክብሮት ይጠየቃሉ፡፡  

ክፍል አንድ፡  አጠቃላይ መረጃ 

1.1. ክፍለከተማ  ________________   1.2  የትምህርት ቤቱ ስም__________________________ 

2. በትምህርት ቤቱ ያለዎ የስራ ድርሻ ፡_________________________________________ 

2.1. የአገልግሎት ዘመን     < 5     5-10     >10     

 

ጥያቄዎች፡ 

1. በትምህርት ቤትዎ ዉስጥ ስለሚካሄደዉ የፕላዝማ ትምህርት የሚያዉቁትን ባጭሩ ቢገልጹልን 

1.1 ምን ያህል የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች ይገኛሉ? 

1.2 የሚገኙብት ሁኔታ እንዴት ይገለፃል? ምን ያህሉ ይሰራሉ?  

2 የፕላዝማ ትምህርት በትምህርት ቤት ደረጃ በሚያጋጥሙ ችግሮች(ለምሳሌ በቴሌቪዥን ብልሽት፣ ሪሞት ኮንትሮል 

መጥፋት/ስርቆት  እና በመሳሰሉት ) ተሰናክሎ ያዉቃል?  

3 የፕላዝማ ትምህርት ያለማቋረጥ እንዲካሄድ ርስዎ የሚኖርዎ ድርሻ አለ ብለዉ ያምናሉ? ካለ ባጭሩ ይግለጹ  

4 በትምህርት ቤት ደረጃ በሚፈጠሩ ችግሮች የፕላዝማ ትምህርት እንዳይቋረጥ ፤ በርስዎ የስራ ድርሻ፤ ምን ምን ዝግጁነቶች እና 

ቅድመ ጥንቃቄዎች ይደረጋሉ?  

5 የፕላዝማ ትምህርት አስፈላጊነትን እንዴት ይረዱታል? ይህን መረዳት እንዴት እንዳገኙት ቢገልፁ 

6 የፕላዝማ ትምህርት አሰጣጥን የተሻለና የበለጠ ዉጤታማ ለማድረግ በርስዎ ሙያ ምን መደረግ አለበት ይላሉ?  

 

ለተሰጠን ጊዜ እና ለተደረገልን ትብብር ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ 



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
 

 

 

ለፕላዝማ ቴክኒሻኖች ቃለመጠይቅ 

 ገጽ 1 ከ 1 

ለፕላዝማ ቴክኒሺያኖች ቃለመጠይቅ 

የዚህ ቃለ መጠይቅ ዓላማ፤ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የትምህርት አሰጣጥና አፈጻጸምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከአዲስ አበባ ሁለተኛ 

ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መሰብሰብ ነዉ፡፡ የተሰበሰበዉም መረጃ ተተንትኖና ተነጥሮ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት 

አሰጣጥን የተሻለ ለማድረግ  በግብዓትነት ይጠቅማል፡፡  በዚህ መጠይቅ አማካይነት ከትምህርት ቤት አስተዳደር ሰራተኞች (ጥበቃ፣ 

የፕላዝማ ቴክኒሻን/ ስቶር ሰራተኞች)  የሚገኝ  ማንኛዉም መረጃ እጅግ ጠቃሚ ግብኣት መሆኑን እና ምስጢርነቱ እንደሚጠበቅ 

እናረጋግጣለን፡፡ ስለዚህ ለጥያቄዎቹ በሐቀኝነት እና በሀላፊነት ስሜት የተሟላና እዉነተኛ ምላሽ እንዲሰጡ በአክብሮት ይጠየቃሉ፡፡  

ክፍል አንድ፡  አጠቃላይ መረጃ 

1.1. ክፍለከተማ  ________________   1.2  የትምህርት ቤቱ ስም__________________________ 

2. በትምህርት ቤቱ ያለዎ የስራ ድርሻ ፡_________________________________________ 

2.1. የአገልግሎት ዘመን     < 5     5-10     >10     

 

ጥያቄዎች፡ 

1. በትምህርት ቤትዎ ዉስጥ ስለሚካሄደዉ የፕላዝማ ትምህርት የሚያዉቁትን ባጭሩ ቢገልጹልን 

1.1 ምን ያህል የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች ይገኛሉ? 

1.2 የሚገኙብት ሁኔታ እንዴት ይገለፃል? ምን ያህሉ ይሰራሉ?  

2 የፕላዝማ ትምህርት በትምህርት ቤት ደረጃ በሚያጋጥሙ የቴክኒክ ችግሮችተሰናክሎ ያዉቃል?  

3 የፕላዝማ ትምህርት ያለማቋረጥ እንዲካሄድ ርስዎ የሚኖርዎ ድርሻ አለ ብለዉ ያምናሉ? ካለ ባጭሩ ይግለጹ  

4 በትምህርት ቤት ደረጃ በሚፈጠሩ የቴክኒክና አስተዳደራዊ ችግሮች የፕላዝማ ትምህርት እንዳይቋረጥ ፤ በርስዎ የስራ ድርሻ፤ 

ምን ምን ዝግጁነቶች እና ቅድመ ጥንቃቄዎች ይደረጋሉ?  

5 በትምህርት ቤትዎ የፕላዝማ ቴሌቪዥኖችንና ተያያዥነት ያላቸዉን ንብረቶች የተረከበዉ ክፍል (ሰዉ) የትኛዉ ነው? 

6 መምህራን በቴሌቪዥኖቹ የሚጠቀሙት ከማን ተረክበዉ ነዉ? አስተምረዉ ሲያበቁ ለማን ያሰረክባሉ? 

7 የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች ብልሽት ያጋጥማቸዋል? 

7.1 ብልሽት ሲያጋጥም የሚጠገኑበት ሂደት ምን ይመስላል? 

7.2 ብልሽት የሚያጋጥምበት እድል ምን ያህል የተደጋገመ ነዉ? 

7.3 ዋና ዋና የብልሽት መንስኤዎች ምንድናቸዉ? 

8 የፕላዝማ ትምህርት አስፈላጊነትን እንዴት ይረዱታል? ይህን መረዳት እንዴት እንዳገኙት ቢገልፁ 

9 የፕላዝማ ትምህርት አሰጣጥን የተሻለና የበለጠ ዉጤታማ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ይላሉ?  

 

ለተሰጠን ጊዜ እና ለተደረገልን ትብብር ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ 



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
 

 

 

ለስቶር ሃላፊዎች ቃለመጠይቅ 

 ገጽ 1 ከ 1 

ለስቶር ሰራተኞች ቃለመጠይቅ 

የዚህ ቃለ መጠይቅ ዓላማ፤ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የትምህርት አሰጣጥና አፈጻጸምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከአዲስ አበባ ሁለተኛ 

ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መሰብሰብ ነዉ፡፡ የተሰበሰበዉም መረጃ ተተንትኖና ተነጥሮ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት 

አሰጣጥን የተሻለ ለማድረግ  በግብዓትነት ይጠቅማል፡፡  በዚህ መጠይቅ አማካይነት ከትምህርት ቤት አስተዳደር ሰራተኞች (ጥበቃ፣ 

የፕላዝማ ቴክኒሻን/ ስቶር ሰራተኞች)  የሚገኝ  ማንኛዉም መረጃ እጅግ ጠቃሚ ግብኣት መሆኑን እና ምስጢርነቱ እንደሚጠበቅ 

እናረጋግጣለን፡፡ ስለዚህ ለጥያቄዎቹ በሐቀኝነት እና በሀላፊነት ስሜት የተሟላና እዉነተኛ ምላሽ እንዲሰጡ በአክብሮት ይጠየቃሉ፡፡  

ክፍል አንድ፡  አጠቃላይ መረጃ 

1.1. ክፍለከተማ  ________________   1.2  የትምህርት ቤቱ ስም__________________________ 

2. በትምህርት ቤቱ ያለዎ የስራ ድርሻ ፡_________________________________________ 

2.1. የአገልግሎት ዘመን     < 5     5-10     >10     

 

ጥያቄዎች፡ 

1. በትምህርት ቤትዎ ዉስጥ ስለሚካሄደዉ የፕላዝማ ትምህርት የሚያዉቁትን ባጭሩ ቢገልጹልን 

1.1 ምን ያህል የፕላዝማ ቴሌቪዥኖች ይገኛሉ? 

1.2 የሚገኙብት ሁኔታ እንዴት ይገለፃል? ምን ያህሉ ይሰራሉ?  

2 የፕላዝማ ትምህርት በትምህርት ቤት ደረጃ በሚያጋጥሙ ችግሮች(ለምሳሌ በቴሌቪዥን ብልሽት፣ ሪሞት ኮንትሮል 

መጥፋት/ስርቆት  እና በመሳሰሉት ) ተሰናክሎ ያዉቃል?  

3 የፕላዝማ ትምህርት ያለማቋረጥ እንዲካሄድ ርስዎ የሚኖርዎ ድርሻ አለ ብለዉ ያምናሉ? ካለ ባጭሩ ይግለጹ  

4 በትምህርት ቤት ደረጃ በሚፈጠሩ ችግሮች የፕላዝማ ትምህርት እንዳይቋረጥ ፤ በርስዎ የስራ ድርሻ፤ ምን ምን ዝግጁነቶች እና 

ቅድመ ጥንቃቄዎች ይደረጋሉ?  

5 በትምህርት ቤትዎ የፕላዝማ ቴሌቪዥኖችንና ተያያዥነት ያላቸዉን ንብረቶች የተረከበዉ ክፍል (ሰዉ) የትኛዉ ነው? 

6 መምህራን በቴሌቪዥኖቹ የሚጠቀሙት ከማን ተረክበዉ ነዉ? አስተምረዉ ሲያበቁ ለማን ያሰረክባሉ? 

7 የፕላዝማ ትምህርት አስፈላጊነትን እንዴት ይረዱታል? ይህን መረዳት እንዴት እንዳገኙት ቢገልፁ 

8 የፕላዝማ ትምህርት አሰጣጥን የተሻለና የበለጠ ዉጤታማ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ይላሉ?  

 

ለተሰጠን ጊዜ እና ለተደረገልን ትብብር ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ 



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
 

 

 
ለትምህርት ቤት አመራሮች የሚደረግ ቃለመጠይቅ ገጽ 1 ከ 1 

ለትምህርት ቤት አመራሮች ቃለመጠይቅ 

የዚህ ቃለ መጠይቅ ዓላማ፤ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የትምህርት አሰጣጥና አፈጻጸምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከአዲስ አበባ ሁለተኛ 

ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መሰብሰብ ነዉ፡፡ የተሰበሰበዉም መረጃ ተተንትኖና ተነጥሮ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት 

አሰጣጥን የተሻለ ለማድረግ  በግብዓትነት ይጠቅማል፡፡  በዚህ መጠይቅ አማካይነት ከትምህርት ቤት አመራሮች የሚገኝ  

ማንኛዉም መረጃ እጅግ ጠቃሚ ግብኣት መሆኑን እና ምስጢርነቱ እንደሚጠበቅ እናረጋግጣለን፡፡ ስለዚህ ለጥያቄዎቹ በሐቀኝነት 

እና በሀላፊነት ስሜት የተሟላና እዉነተኛ ምላሽ እንዲሰጡ በአክብሮት ይጠየቃሉ፡፡  

ጥያቄዎች፡ 
1. በትምህርት ቤትዎ ዉስጥ ያለዉን የፕላዝማ ትምህርት ፋሲሊቲ ባጭሩ ቢገልጹልን 

1.1 ምን ያህል ዩኒቶች ይገኛሉ? 
1.2 የሚገኙብት ሁኔታ እንዴት ይገለፃል? ምን ያህሉ ይሰራሉ የሚበላሹ ከኆነ ድግግሙ ምን 
ይመስላል 

1.3 መሳሪያዎቹን ለመጠቀም የሚያጋጥሙ ሶስት አስተዳደራዊና ሶስት ቴክኒካዊ ችግሮችን ይግለፁ 
2. በትምህርት ቤትዎ ዉስጥ የፕላዝማ ትምህርትን አሰጣጥ እንዴት ይበይኑታል? 
3. የትምህርት ቤትዎ መምህራን ከፕላዝማ ትምህርት አሰጣጥ ጋር ተያያዥነት ያለዉ ስልጠና አግኝተዉ 
ያዉቃሉ? ከሆነ በቁጥር ቢገለ 

4. ከላይ ለቀረበዉ ጥያቄ የተሰጠዉ መልስ አዎንታዊ ከሆነ የስልጠናዎቹን ዉጤት ለመዳሰስ የተደረገ ጥናት 
አለ?  

5. ተማሪዎቸና መምህራን በፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት ላይ ያላቸዉን ፍላጎት ዕንዴት ይገልፁታል?  
6. ፍላጎት የሌላቸዉ ከሆነ በምን ምክንያት ይመስልዎታል?  
7. መምህራን የፕላዝማ ትምህርትን በተመለከተ ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር የሚሰጣቸዉ ድጋፍ አለ?  
8. የፕላዝማ ትምህርትን ለመደገፍ በትምህርተ ቤቱ የተመደበ ሪሶርስ አለ? (የቁሳቁስ፣ የገንዘብ፣ የሰዉ ሃይል 
ወዘተ ሊሆን ይችላል) 

9. የፕላዝማ ትምህርት አስፈላጊነትን እንዴት ይረዱታል? ይህን መረዳት እንዴት እንዳገኙት ቢገልፁ 
10. የፕላዝማ ትምህርት አሰጣጥን የተሻለና የበለጠ ዉጤታማ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ይላሉ? 

10.1 ለተሻለ የፕላዝማ ት/ት የትምህርት ቤቶች ሚና ምን ሊሆን ይገባል? 
10.2 የክፍለ ከተሞችስ?፣ የአዲስ አበባ ት/ት ቢሮስ?፣ የትምህርት ሚኒስቴርስ? 
10.3 የመምህራንና የተማሪዎችስ ሚና ምን ሊሆን ይገባል 

 

ለተሰጠን ጊዜ እና ለተደረገልን ትብብር ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ 



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
 

 

 

ለወላጆች የሚደረግ ቃለመጠይቅ ገጽ 1 ከ 1 

ለወላጆች ቃለመጠይቅ 

የዚህ ቃለ መጠይቅ ዓላማ፤ የፕላዝማ ቴሌቪዥን የትምህርት አሰጣጥና አፈጻጸምን የተመለከቱ መረጃዎችን ከአዲስ አበባ ሁለተኛ 

ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መሰብሰብ ነዉ፡፡ የተሰበሰበዉም መረጃ ተተንትኖና ተነጥሮ የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት 

አሰጣጥን የተሻለ ለማድረግ በግብዓትነት ይጠቅማል፡፡  በዚህ መጠይቅ አማካይነት ከወላጆች የሚገኝ  ማንኛዉም መረጃ እጅግ 

ጠቃሚ ግብኣት መሆኑን እና ምስጢርነቱ እንደሚጠበቅ እናረጋግጣለን፡፡ ስለዚህ ለጥያቄዎቹ በሐቀኝነት እና በሀላፊነት ስሜት 

የተሟላና እዉነተኛ ምላሽ እንዲሰጡ በአክብሮት ይጠየቃሉ፡፡  

ጥያቄዎች፡ 

1. ልጅዎ በትምህርት ቤት በፕላዝማ ቴሌቪዥን እንደሚማረ ያዉቃሉ? 

2. ልጅዎ ስለፕላዝማ ትምህርት ነግሮዎት ያዉቃል 

3. ነግሮዎት ከሆነ  

1.1 በምን ጉዳይ ነበር የነገረዎት 

1.2 ልጅዎ የፕላዝማ ትምህርትን እንዴት ይገልፀዋል? ፍላጎቱን እንዴት ይበዩኑታል? ለምን 

ይመስልዎታል? 

4. የፕላዝማ ትምህርትን በተመለከተ ለልጅዎ የሚያደርጉት የተለየ ድጋፍ አለ? 

5. የልጅዎን ትምህርት በተመለከተ በቤት ዉስጥ ክትትል ያደርጋሉ? ከትምህርት ቤቱ ጋርስ በጋራ ይሰራሉ? 

 

 

ለተሰጠን ጊዜ እና ለተደረገልን ትብብር ምስጋናችን የላቀ ነዉ፡፡ 



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

የፕላዝማ ቴሌቪዥን ትምህርት የሚገኝበትን ደረጃ የመበየን ጥናትና ምርምር 
 

 

 

የክፍል ዉስጥ ምልከታ ቼክ ሊሰት ገጽ 1 ከ 1 

የክፍል ዉስጥ ምልከታ ቼክ ሊሰት 

ይህ ቼክሊስት፤ በጥናቱ ዉስጥ የክፍል ዉስጥ ሁኔታዎች (በተለይም በፕላዝማ ትምህርት ክፍለጊዜ) ለመዳሰስና ተማሪዎች 

የሚያደርጉትን እና የሚያሳዩወቸዉን ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ምልከታ ለማድረግ እና መረጃ ለመሰብሰብ ታልሞ የተዘጋጀ ነዉ፡፡  

ክፍል አንድ፡  አጠቃላይ መረጃ 

1.1. ክፍለከተማ  _________________________________________ 
1.2. የትምህርት ቤቱ ስም _________________________________________ 
1.3. የመምህር ስም ___________________________  የአገልግሎት ዘመን_______________________ 
1.4. የትምህርቱ ዓይነት _________________________________________ 
1.5. የክፍል ደረጃ_________________________________________ 
1.6. ቀን  _________________________________________ 
1.7. የክፍለጊዜዉ ርዝማኔ _________________________________________ 
1.8. በሳምንት ዉስጥ የተመደበዉ ክፍለ ጊዜ ________________________________________ 
1.9. በክፍሉ ዉስጥ የተገኙ ተማሪዎች ብዛት_________________________________________ 
1.10. የክፍሉ አጠቃላይ ሁኔታ (የፈርኒቸር፣ የፅዳት ሁኔታ ወዘተ)_________________________________________ 

 

ክፍል ሁለት፡ ቼክ ሊሰት 

2.1 በክፍሉ ዉስጥ በቂ የብርሃን መጠን ይገኛል?___________________ 

2.2  የክፍሉ ሥፋት በክፍሉ ዉስጥ የተገኙትን ሁሉንም ተማሪዎች ለመያዝ በቂ ነዉ?___________________ 

2.3 የፕላዝማዉ አቀማመጥ ለሁሉም ተማሪዎች ተስማሚ በሆነ ቦታ ነዉ?___________________ 

2.4. ተማሪዎች የመማሪያ መፅኀፋቸዉንና የማስተማሪያ ደብተሮቻቸዉን አቅርበዉ ይታያሉ?___________________ 

2.5  የተማሪዎች አቀማመጥ እንዴት ነዉ? ለየብቻ ወይስ በቡድን? በቡድን ከሆነ በአንድ አግዳሚ ላይ ስንት ይቀመጣሉ? (1-5) 
___________________ 

2.6. የፕላዝማ ስርጭት ሲካሔድ የሚረብሹ (የተማሪዎችን ትኩረት የሚሰርቁ) ሁኔታዎች ነበሩ?___________________ 

2.7. ተማሪዎች በክፍል ዉስጥ እንዲያከናዉኑ የሚነገራቸዉን ክንዉኖች በንቃት ያከናዉናሉ?___________________ 

2.8 የክፍል መምህሩ በስርጭቱ ጊዜ የሚያደርገዉ ዕገዛ ነበር?___________________ 

2.9. የክፍል መምህሩ የፕላዝማዉን ትምህርት በክፍለ ጊዜዉ ማለቂያ ላይ ማጠቃለያ ሰጥቷል?___________________ 

2.10 በክፍለ ጊዜዉ ማለቂያ ላይ የክፍል ዉስጥ መምህሩ የሚቀጥለዉን ክፍለጊዜ ትምህርት አስተዋዉቀዋል?___________________ 

2.11 በስርጭቱ ጊዜ ተማሪዎች በመተጋገዝ እንዲሰሩ የሚያስችል ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር? 

2.12 የፕላዝማዉ ስርጭት፤ ተማሪዎች ከክፍል መምህራቸዉ እገዛ እንዲያገኙ ጊዜ ይሰጣል? የሚሰጠዉስ ጊዜ በቂ 
ነዉ?___________________ 

2.13 የፕላዝማ መምህሩ ተማሪዎች በቂ ልምምድ እንዲያደርጉ ይፈቅዳል?___________________ 

2.14 በፕላዝማ ስርጭት ጊዜ የሚታየዉ የተማሪዎች አካላዊ ቋንቋ እንዴት ይበየናል? አዎንታዊ ወይስ አሉታዊ? ___________________  

2.15 ሌላ የተደረገ ምልከታ(ዎች) ካሉ ይገለፁ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ቁጥር RES 003/2005/2013 

ሚያዝያ 22 ቀን 2005 ዓ.ም. 

ለሚመለከተዉ ሁሉ፡፡ 

በቁጥር አ2/3074/አገ8-40/35 መጋቢት 12 ቀን 2005 ዓ. ም  ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

ትምህርት ቢሮ ለ 10ሩም ክፍለ ከተሞች ትምህርት ጽ/ቤቶች በተጻፈዉ ደብዳቤ በተገለጸዉ 

መሰረት በአዲስ አበባ የኒቨርሲቲ የፒ ኤች ዲ እና  የማስተርስ ትምህርታቸዉን በመከታተል ላይ 

ሚገኙት  

1. አቶ ሙሉጌታ መላኩ 

2. አቶ ገብረጊዮርጊስ አብርሃ  

3. አቶ ሀብታሙ ወዳጅ  

ራዲየም ኢዱኬሽናል ሶሉሽንስ ያሰማራቸዉ መረጃ ሰብሳቢዎች መሆናቸዉን እናረገጋግጣለን፡፡ 

ለሚደረግላቸዉ ትብብርም ላቅ ያለ ምስጋና እናቀርባለን፡፡ 

 

ጥላሁን ተስፋዬ ደረሱ (ዶ/ር) 

 

ስራ አስኪያጅ 

የአ.አ. ከተማ አስተዳደር ት/ቢሮ ደብዳቤ ቅጂ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ ተደርጓል፡፡ 
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