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1.መግቢያ  

በ1986ቱ የትምህርትና  ስልጠና ፖሊሲ(ገጽ 20)  በግልጽ እንደተቀመጠው  መምህራን 

በሙያውቸው   ሙሉ ፍላጎት፣ ትጋት፣ የተሻለ ችሎታና ተገቢ የሆነ አካላዊና አእምሮአዊ  

ዝግጁነት  ያላቸው መሆን አለባቸው። ፖሊሲው  በተለይ  ለመሰረታዊ  ዕውቀት፣ለሙያዊ ሥነ-

ምግባር፣ ለመማር ማስተማር ስልትና ለተግባራዊ  ስልጠና  የበለጠ ትኩረት ሰጥቷል። በዚህ 

መሰረት መምህራን በሙያው  ከመሰማራታቸው  በፊት በማስተማር ሙያ ለደረጃው የሚመጥን 

ስልጠናና ትምህርቱን በሚያስተላለፉበት  ቋንቋ   ብቃት ያላቸው መሆናቸው ይረጋገጣል። 

እንደሚታወቀው  የአገራችን   ትምህርት  ጥራቱን በሚፈታተኑ  ዘርፈ ብዙ ችግሮች ያሉበት 

እንደመሆኑ መጠን እነዚህን   ችግሮች ለመፍታት መንግስት   ለጉዳዩ ቅድሚያ በመስጠት  

በየደረጃው የተለያዩ ስትራቴጂዎችን  ነድፎ   ለትምህርት ጥራት ማሻሻያ የሚያገለግሉ 

ማዕቀፎችን  በማዘጋጀት ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል። 

የመምህራን የሙያ ፈቃድ አሰጣጥና ዕድሳት ስርዓት   እንደሚዘረጋና መምህራንም በዚህ 

ስርዓት ማለፍ እንዳለባቸው  በአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ማዕቀፍ( 2000፣ ገጽ.65)  

ተገልጿል። በዚሁ መሰረት  የመምህራንን  የብቃት  ደረጃዎች በማሻሻልና  ማበረታቻዎችን 

በመስጠት  የመፈጸም አቅማቸውና ክህሎታቸው ከፍ እንዲል ይደረጋል።ይህን ግብ ለማሳካት 

የተግባር  አመላካቾችን በማስቀመጥ መምህራንን በተለያዩ ደረጃዎች  በማብቃት  በአለም 

አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ  የሆኑ መምህራንን  በማፍራትና የትምህርት ጥራትን  በማስጠበቅ 

ትምህርቱን ውጤታማ ማድረግ ያስፈልጋል። 

ለዚህም ሲባል የትምህርት ጥራትን በማሻሻል የተማሪዎችን የመማር ውጤት ከማሳደግ አኳያ  

የተለያዩ አለም አቀፍ ( የአውስትራሊያ፣የኦሀዮና የኒውጀርሲ ሞዳሊቲዎች)ና አገር አቀፍ 

ተሞክሮዎችን በመዳሰስ ይህ ሙያዊ  ዕውቀትን፣ ክንውንንና  ተሳትፎን አካቶ የያዘ  

የመምህራን የሙያ ብቃት ደረጃ  ተዘጋጅቷል።   

 

1.1 አስፈላጊነት 

የተለያዩ  ተማሪዎችን የመማር ፍላጎቶች ለማስተናገድ እንዲችሉ መምህራን  በሚያስተምሩት 

ትምህርት የይዘትና የተለያዩ  የማስተማር አቀራረብ  የተሟላ ዕውቀት ሊኖራቸው ይገባል። 

ይሁን እንጂ በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ  መምህራን  በተለይ በማስተማር ስልትና ክህሎት 

ከፍተኛ ክፍተት ያለባቸው መሆኑን የተለያዩ ጥናቶች አመላክተዋል። ለአብነት ያህልም  
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የእንግሊዝኛ ቋንቋ የፋይዳ ጥናት (ሉንድ ዩኒቨርስቲ 2005 ኤ.አ እና ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ 

2007ዓ.ም)፣ አገር አቀፍ የ8ኛ ክፍል  የትምህርት ቅበላ ጥናት( 2001)፣የሳይንስና የሂሳብ 

ትምህርት ማበልጸጊያ ጥናት (SMASEE ,2011) ይጠቀሳሉ። በተለይ የሳይንስና የሂሳብ 

ትምህርት ማበልጸጊያ ጥናቱ መምህራኑ የቡድን ውይይቶችን፣ የጥያቄና መልስ ተግባራትን፣ 

ያለመግለጽና ያለማሳየት ክህሎት ችግር፣ ውጤታማ የሆኑ የትምህርት ዕቅድ ዝግጅት  

ያለማከናወን እንዲሁም  የሚያስተምሩትን ትምህርት ይዘት በተፈለገው  የብቃት ደረጃ ጠንቅቆ 

ያለማወቅ ክፍተት ያለባቸው መሆኑን አሳይቷል። በተመሳሳይ ሁኔታ   በ2000 ዓ.ም የተካሄደው 

አገር አቀፍ የ8ኛ ክፍል የትምህርት ቅበላ ምዘና የተማሪዎች  ውጤት  ከሚጠበቀው ደረጃ 

በታች መሆኑን በግልጽ አሳይቷል። በተጨማሪም በተለያዩ ጊዚያት  የተደረጉ የመስክ የክትትል  

ሪፖርቶችም   በአጠቃላይ የተማሪዎች ውጤት  ከዚህ  ችግር የራቁ አለመሆናቸውን  

አሳይተዋል። 

እነዚህን  ችግሮች በመገንዘብ ትምህርት ሚኒስቴር ይህን የመምህራን ሙያ ብቃት ደረጃ 

ያዘጋጀ ሲሆን የስታንዳርዱ  መዘጋጀት መምህራን፡- 

 ጥራትን መሰረት ያደረገ የመማር ማስተማር ተግባራትን በማከናወንና በዚህ ሂደትም 

ተገቢውን የሙያ ፈቃድ በማግኘትና በማሳደስ  የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ   

ሀላፊነትና ተጠያቂነትን  መወጣት እንዲችሉ ለማድረግ፣ 

 የሙያዊ ዕድገትና  የዕድገት  ሂደቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለመምራትና ለመደገፍ፣ 

 በእያንዳንዱ  የስራ ዕድገት ደረጃቸው የሚያደርጉትን  የመሻሻልና የዕድገት ክንውኖች  

በመለየት ተገቢውን ዕገዛ ለማድረግ፣  

 ለስልጠና ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጡ በማድረግ ተወዳዳሪ  እንዲሆኑ  ለማበረታታት፣  

 የግል ዕውቀትና ችሎታቸውን፣ የመማር ዘይቤአቸውን(learning styles) ና አቀራረባቸውን 

ተጠቅመው  የሚያከናውኗቸው ተግባራትና ስትራቴጂዎች  ከተቀመጠው ደረጃ   ጋር 

የተገናዘቡ   እንዲሆኑ ለማገዝ፣ 

 ለሙያቸው  ያላቸውን ፍቅር እንዲያሳዩ፣ በዚህም ሂደት የተማሪዎችን የመማር ፍላጎት 

እንዲያነሳሱና እንዲያሰርጹ  ለማስቻል። 

በአጠቃላይ መምህራን  ተማሪዎችን  ለተሳካና ውጤታማ ለሆነ  ሕይወት የማዘጋጀት 

ሀላፊነታቸውን እንዲወጡ ለማስቻል ነው።  

ትክክለኛው የመማር ማስተማር ስራ የሚከናወነው በት/ቤትበመሆኑ ለደረጃው የሰለጠኑና 

ተነሳሽነት ያላቸው  መምህራን  አስፈላጊነት አጠያያቂ አይደለም። በት/ ቤት ውስጥ 
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በተማሪዎች የትምህርት ውጤት ላይ የሚያሳድረው የተነሳሽነት መንፈስ  ወሳኝ ድርሻ አለው። 

ውጤታማ መምህራን  በትምህርት፣ በስራና በህይወት ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ  ከሚያሳድሩ 

ሁኔታዎች መካከል  መምህራን  ለደረጃው ብቃት  ያላቸው ሆነው መገኘት በተማሪዎች ላይ 

የሚፈጥሯቸው  አማራጮች የተነሳሽነት ምንጭ  ከመሆናቸውም ባሻገር ተማሪዎች በቀላሉ 

ሊቀበሏቸውና ያገኟቸውን በጎ  ተጽዕኖዎች ቀጣይነት ባለው መልኩ ጥቅም ላይ ሊያውሉት 

ይችላሉ፡፡ መምህራን  ወደ ሙያው እንዲገቡ ለመሳብ፣እድገታቸውን ለማስጠበቅ፣ ተገቢውን 

ዕውቅና በመስጠት ጥራትና ብቃት ያላቸው መምህራን  በሙያው እንዲቆዩ ለማድረግ በአለም 

አቀፍም ሆነ በአገርአቀፍ ደረጃ ፡ ሀገራት  ለትምህርት ስርአታቸው የሙያ ብቃት ስታንዳርድ 

በማዘጋጀት ስራ ላይ እያዋሉት  ይገኛሉ። የትምህርት ጥራትን ከማረጋገጥ አንጻርና  

አለምአቀፍና አካባቢያዊ  ጭብጦችን መሰረት በማድረግ የሙያ ብቃት ደረጃ ማዘጋጀትና 

መተግበር  መምህራን በሙያቸው ያላቸውን ክንውንና ተሳትፎ በአግባቡ ለመምራት ያስችላል። 

ይህም  የመምህራንን ጥራትና ብቃት ለማጎልበት  ከማገዙም በላይ ህብረተሰቡ ለሙያው 

አዎንታዊ  የሆነ ግንዛቤ እንዲኖረው ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። ይህ የሙያ ብቃት የስታንዳርድ  

ማዕቀፍ  መምህራን  ተማሪዎቻቸው ስኬታማ  እንዲሆኑ አቅጣጫ በመስጠት   ህብረተሰቡ   

በትምህርት ቤቶች  የትምህርት አሰጣጥ ስርዓት ላይ  ያለው ዕምነት  እንዲጨምር ዋና መሳሪያ 

ሆኖ ያገለግላል። በተጨማሪም  መምህራን በስራ ዘመናቸው ሁሉ  ቀጣይነት ባለው የመማር 

ተግባር በመሳተፍ ሙያቸውን ማጎልበት   ያለባቸው መሆኑን  ስታንዳርዱ  አጽንኦት 

ይሰጣል። 

 

1.2 የመምህራን የሙያ ብቃት ደረጃ ዓላማ  

የዚህ የሙያ ብቃት ደረጃ ዋና ዓላማ በአገር አቀፍ ደረጃ የትምህርት ጥራት  እንዲሻሻል  

በሚደረገው ጥረት አስተዋጽኦ ማድረግ ሲሆን  በተጨማሪም የሙያ  ብቃት ደረጃው ፡- 

 የተማሪዎችን የመማር ወጤት ለማሻሻል  የሚያስችሉ የ21ኛው ክ/ዘመን  የማሰተማር 

ስልቶችን ስራ ላይ በማዋል  ለትምህርት ጥራት   አግባብነት ያላቸውን ተግባራት  

በማስቀመጥ  የመምህራንን  ተግባርና ሀላፊነት ግልጽ ለማድረግ  

 ለስራቸውና ለሙያቸው በሁሉም ደረጃ አስፈላጊውን ዕውቀት፣ክንውንና ሙያዊ ተሳትፎ 

ግልጽ የሚያደርግ  ማዕቀፍ  እንዲኖር ለማስቻል፡ 
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 መምህራን ከሌሎች መምህራን፣ ከትምህርት ባለሙያዎች፣ ከትምህርት አመራሮች፣ 

ከሙያ ማህበራትና ከህበረተ ሰቡ ጋር ሊኖራቸው የሚገባውን  የጋራ ግንዛቤና መግባባት 

ለማሳየት፡  

 ሙያዊ  የትምህርት ግቦችን አዘጋጅቶ ለማሳወቅ 

 መምሀራን የራሳቸውን የመማር ስኬት የሚገመግሙበት እና ግለ-ጽብረቃና ግለ-ግምገማ  

የሚያከናውኑበት ማዕቀፍ ለማቅረብ    

 መምህራን  ላላቸውና ለሚያሳዩት  ችሎታ፣ሙያዊ ተነሳሸነትና  ስኬት  ዕውቅና 

እንዲሰጡና በራስ መተማመንን ማዳበር እንዲችሉ ለማስቻል     

 የሙያውን ክብር ማሳደግ የሚያስችሉ አስተዋጸኦዎችን ለማድረግ 

  ሙያዊ ተጠያቂነት እንዲዳብር መሰረት ለመጣል 

 መምሀራን ተገቢውን ሙያዊ ዕውቀት፣ክንውንና ተሳትፎ በየደረጃው መግለጽ መቻላቸውን 

እንዲያረጋግጡ ለማገዝ 

 የመምህራንን የማስተማር የብቃት ደረጃ  ከፍ ለማድረግ  

 መምሀራን  ያለባቸውን የሙያዊ ዕውቀትና ክሀሎት ክፍተቶች ለማጥበብ  

 የመምህራን ትምህርት ተቋማት ይህን የሙያ ብቃት ደረጃ መሰረት ያደረጉ  የመምህራን 

ስልጠና የስርዓተ- ትምህርትና  የዝርዝር ኮርሶች ቀረጻ እንዲያከናውኑ እገዛ  ለማድረግ 

 የተሻለ  የመፈጸም ደረጃ እንዲደርሱ መምሀራንን ለማበረታታት  

 የሙያ ብቃት ምዘና ስርዓት በመዘርጋት   መምህራን የሙያ ፈቃድ እንዲያገኙ  እገዛ 

ለማድረግ ያስችላል፡፡. 

 

1.3 የመምህራን የሙያ ብቃት ደረጃ አደረጃጀት  

ይህ የመምህራን የሙያ ብቃት ደረጃ  (መምህራኑ ማወቅና መተግበር ከሚጠበቅባቸው አንጻር) 

በሰባት  ደረጃዎች ተከፋፍሎ የቀረበ ሲሆን  እነዚህ  ደረጃዎችም እርስ በርሳቸው የተገናኙና 

የተሳሰሩ ከመሆናቸው  በተጨማሪ አንዱ ከሌላው ተነጥሎ ለብቻው የሚታይ አይደለም። 

ደረጃዎቹ በሶስት ሙያዊ ርዕሰ ጉዳዮች ተከፋፍለዋል። እነሱም፡- ሙያዊ ዕውቀት፣ ሙያዊ 

ክንውንና  እና ሙያዊ ተሳትፎ ናቸው። ይህም የማስተማር ስራ የሚመሰረተው በእነዚህ ሶስት 

ርዕሰጉዳዮች ላይ  መሆኑ ግልጽ ሆኖ ይታያል።  

እነዚህ ሶስት የሙያ ብቃት ደረጃዎች እያንዳንዳቸው በስራቸው የማስተማር ዕውቀትን፣ 

ክንውንንና የሙያዊ ተሳትፎን የሚገልጹ ንኡስ ደረጃዎችን ያካተቱ ሲሆን እነዚህ ንዑስ 
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ደረጃዎችም በበኩላቸው ወሳኝ በሆኑ የሙያዊ ዕውቀት (underpinning knowledge) ተመስርተው 

በአራት ሙያዊ ደረጃዎች ተከፋፍለው ተቀምጠዋል እነሱም፡-ጀማሪ መምህር ፣ ብቁ መምህር፣ 

ከፍተኛ መምህርና መሪ መምህር ናቸው።  

በእያንዳንዱ የሙያ ብቃት ደረጃ ያሉት  ንኡስ ደረጃዎች   ቀደም ብሎ የተቀመጡትን  ንኡስ 

ደረጃዎች  መሰረት በማድረግ እየዳበሩ የሚሄዱ ናቸው፡፡  በየደረጃዎቹ እድገታቸውን ጠብቀው 

ከፍ  እያሉ የሚሄዱ መምሀራንም  የቀደሙትን ደረጃዎች ጠንቅቀው  ያውቃሉ፣ ይፈጽማሉ 

ተብሎ  ይታሰባል። ይህም ማለት በከፍተኛ ደረጃ ያሉ መምህራን   በጀማሪ ደረጃ የሉትን  

ሙያዊ ብቃቶች ያውቋቸዋል ማለት ነው።በአጠቃላይ የመምህራን የሙያ ብቃት ደረጃዎች  

በሚከተለው ሰንጠረዥ  ተካተው ቀርበዋል። 

 

 

የማስተማር ርዕሰ 

ጉዳዮች 

ደረጃዎች ንዑስ ደረጃዎችና   

የክንውን አመላካቾች 

1. ሙያዊ ዕውቀት 1. ተማሪዎችንና  ተማሪዎች  እንዴት እንደ          

ሚማሩ   ማወቅ 

 

 

 

 

 

 

 

በእያንዳንዱ  የሙያ 

ብቃት  ደረጃ ስር  

የተካተቱትን  

ዝርዝሮች  

ይመልከቱ። 

 

      2.    የትምህርቱን ይዘትና ይዘቱን እንዴት 

     ማስተማር እንደ ሚቻል ማወቅ 

2. ሙያዊ ክንውን 3. ውጤታማ የሆነ  የመማር ማስተማር  ዕቅድ  

ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ 

4. አጋዥና ተስማሚ የሆነ የመማር    አካባቢ 

ማመቻቸት 

5. የተማሪዎችን የትምህርት ክትትል 

አስመልክቶ ምዘናዎችን ማከናወን፣ 

ግብረመልስ መስጠትና ሪፖርት ማድረግ 

3 .ሙያዊ ተሳትፎ 6. ሙያውን ለማሳደግ በሚደረጉ የመማር 

ሂደቶች ተሳትፎ  ማድረግ 

7. ከስራ ባልደረባዎች፣ ከወላጆች/ከአሳዳጊዎችና 

ከማህበረ ሰቡ ጋር ሙያዊ  ተሳተፎ  

ማድረግ   
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2. የማስተማር ሙያዊ ርዕሰ ጉዳዮች  

2.1  ሙያዊ  ዕውቀት 

መምህራን በሙያዊ ዕወቀትና ምርምር የሚያደርጉት ጥረት  ትምህርቱን ተጨባጭና  

አግባብነት እንዲኖረው  በማድረግ  ለተማሪዎች  ፍላጎት ምላሽ   መስጠት ያስችላቸዋል።  

መምህራን የቋንቋ፣ የባህል እና  የዕምነት  መሰረታቸውን ባገናዘበ ሁኔታ  ተማሪዎቻቸውን 

በሚገባ  ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። በዚህ መሰረት  ተማሪዎች ያሏቸው ተሞከሮዎች  

በትምህርታቸው  ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ   ለይቶ ማወቅ ፣ ከተማሪዎች አካላዊ፣ማህበራዊና 

ስነ-አዕምሮአዊ ዕድገቶችና ባህርያቶች ጋር የሚጣጣሙ  የትምህርት ዝግጅቶችን እንዴት  

ማደራጀት እነዳለባቸው ማወቅ፣ የሚያስተምሩትን  ትምህርት ይዘትና ስርዓተ ትምህርት ማወቅ፣ 

በሚያስተምሩት  ትምህርት መሰረታዊ የሆኑ ጽንሰ-ሀሳቦችን፣  የትምህርቱን አወቃቀርና  

ከትምህርቱ መርሀግብር ጋር ተገቢነት ያላቸው  የጥናት ሂደቶችን ማወቅ፣     በሚያስተምሩት 

የመማር ማስተማር መርሀ ግብር  አግባብነት ያላቸው  ስትራቴጅዎችንና  ለዚህ የሚሆነውን 

ዕውቀት በመጠቀም የተማሪዎችን  የመማር ሂደት ተጨባጭና ትርጉም ያለው ማድረግ   

ከመምህራን የሚጠበቁ ዋና ተግባራት ናቸው። መምህራን በየትምህርት መስካቸው 

የማንበብ፣የመጻፍና የማስላት  ክህሎቶችን  ለተማሪዎቻቸው የማስጨበጥ  ሙያዊ ሀላፊነት 

አለባቸው። ከዚህ በተጨማሪም የኢንፎርሜሽና  ኮሚኒኬሸን  ቴክኖሎጅን  ከአካባቢው ሁኔታ 

ጋር በማጣጣም  የተማሪዎችን የመማር አድማስ  ማስፋት ይኖርባቸዋል።  

2.2 ሙያዊ ክንውን  

የመማር ሂደቱን አሳታፊና ተቀባይነት ያለው  ማድረግ፣ ምቹ፣ አካቶነት ያለበትና  ተማሪዎች 

በራሳቸው መማርን የሚጋብዝ አካባቢ መፍጠር፣ ተመጣጣኝና ፍትሃዊ የሆነ የባህርይ አያያዝ 

ዕቅድ መተግበርና ዘመናዊ   የተግባቦት ቴክኒኮችን መጠቀም   ከመምህራን የሚጠበቁ ሙያዊ 

ክንውኖች ናቸው። መምህራን  ውጤታማ የሆኑና የተከማቹ  የማስተማር ስትራቴጂዎች  

ያሏቸው ከመሆኑ እንጻር እነዚህን በመጠቀም በተዘጋጁት የማስተማር መርሀግብሮችና 

ትምህርቶች ላይ ተግባራዊ ያደርጋሉ።  በሌላ በኩል የተማሪዎችን  የመማር ፍላጎቶች ማሟላት 

የቻሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መምህራን  ሁሉንም የማስተማር ክንውናቸውን አዘውትረው  

ይገመግማሉ። የተማሪዎችን የምዘና ውጤት መረጃዎችን  በመተንተን  በመማር ሂደት ላይ 
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የተደቀኑ  ቸግሮችን ይመረምራሉ፣የተማሪዎችን የመማር ውጤት  ለማሻሻል የሚያስችሉ  

ጥያቄዎችን በማሰቀመጥ እንዲመራመሩና መፍትሄዎችን እንዲያስቀምጡ   ያበረታታሉ።  

በሁሉም የሙያ ደረጃዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ  የመማርና የምዘና ዕቅድ ዝግጅት፣  

የትምህርት መርሀግብር ዝግጅትና ትግበራ ፣  የተማሪዎችን መማር በሚመለከት ግብረመልስ 

የመስጠትና  ለወላጆችና ለአሳዳጊዎች  ሪፖርት የማቅረብ ተግባራት በዚህ ዘርፍ በመምህራን 

የሚከናወኑ ዐቢይ ተግባራት ናቸው። 

2.3 ሙያዊ ተሳትፎ 

ከተማሪዎች ፣ከስራ ባልደረቦቻቸው ፣ከወላጆች/ከአሳዳጊወችና ከማህበረሰቡ ጋር በሚያደርጉት 

ግንኙነት ሙያው የሚጠይቀውን አክብሮት  የሚሰጡ ፡ የተገኘውን ዕድል ሁሉ በመጠቀም 

ከትምህርት ቤት እና ከት/ቤት  ውጭ ካለው ማህበረሰብ ጋር ተሳትፎ በማድረግ  የትምህርቱን 

አግባብነት ለተማሪዎች በሚመች ሁኔታ ያዳብራሉ፡፡ የተማሪዎቻቸው ማህበራዊ ፣ ስነአእምሯዊ 

እድገት ከት/ቤት ፣ከወላጆችና ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን ግንኙነት በቅጡ ይረዳሉ፡፡ መምህራን  

አተገባበራቸው በየሙያ ደረጃቸው የሚታይ ይሆናል። 

 

3.የመምህራን የሙያ ደረጃዎች 
 

3.1ጀማሪ መምህራን  

እነዚህ መምህራን  በአገር አቀፍ ደረጃ ዕውቅና  ባለው የመምህራን ትምህርት ተቋማት  

የሚሰጠውን  ስልጠና በማጠናቀቅ በሙያው በጀማሪነት  ለመሰማራት የሚያስፈልጉትን 

መስፈርቶች ያሟሉ ናቸው። በዚህ ደረጃ የሚሰጣቸው የብቃት ደረጃም የምሩቅ  መምህራን 

የሙያ ደረጃን ማሟላታቸውን  የሚገልጽ ይሆናል።  

በዚህ ደረጃ የሚገኙ መምህራን ከቅጥር በፊት የሚሰጠውን የመምህራን ትምህርት ስልጠና 

በስኬት  ሲያጠናቅቁ  የማቀድና የተማሪዎች የመማር መርሀ ግብርን ለመምራትና ለማስተዳደር  

የሚያስፈልጉ ዕውቀትና ክህሎቶች ይኖራቸዋል ።.እነዚህ መምህራን የተማሪዎችን አካላዊ፣ 

ባሀላዊ፣ማህበራዊ፣ የቋንቋ የአእምሮአዊ ባህሪያትን ማወቅና መማር ለመማር ማስተማሩ ተግባር 

የሚኖረውን እንድምታ  በሚመለከት ያላቸውን ግንዛቤ  ይገልፃሉ። በዚህ ደረጃ ያሉ መምህራን   

የተለያዩ ተማሪዎችን የመማር  ፍላጎቶች  መሟላት የሚያስችሉ የተለያዩ የማስተማር 

አቀራረቦችን  በተግባር ላይ ለማዋል የአካቶነት  መርሆዎችንና ስትራቴጀዎችን የመገንዘብ 

ብቃት ይኖራቸል ።በምሩቅ ደረጃ የሚገኙ መምህራን  በሚያስተምሩት ትምህርት ይዘት፣ 

በአጠቃላይ ስርዓተ ትምህርቱና  በማስተማር ስትራቴጂዎች ላይ በቂ ግንዛቤና  ዕውቀት  
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አላቸው።  የስርዓተ ትምህርት፣ የምዘናና  ሪፖርት የማድረግ መስፈርቶችን የሚያሟሉ 

የትምህርት ዝግጅቶችን መቅረጽ ከእነዚህ መምህራን  የሚጠበቅ ተግባር ነው።  

የተማሪዎችን የመማር ሁኔታ ለመገምገምና በሚገኘው ውጤት  መሰረት የማስተማር ክንውንን 

ለማስተካከል  የተማሪዎችን  የምዘና ውጤት መረጃዎች  የመተንተን ችሎታቸውን ያሳያሉ። 

በተጨማሪም በዚህ ደረጃ የሚገኙ መምህራን የሚከተሉትን  ያሟላሉ ተብሎ ይጠበቃል። 

 የተማሪዎችን መማር ለማሻሻል የሚያገለግሉ  ወቅታዊነት ያላቸውና ትክክለኛ የሆኑ  

ግብረመልሶችን እንዴት መምረጥና መጠቀም  እንደሚችሉ  የማወቅ፣ 

  ከተማሪዎች ጋር ጤናማ ግንኙነት ለመፍጠርና  የተማሪዎችን ባህርይ ለመቆጣጠር  

የሚያስችሉ የተግባራዊ ስትራቴጅዎች ዕውቀቱን/ በተግባር/  የማሳየት፣ 

 የተማሪዎች  ምቾትና ደህንነትን፣ የትምህርት ቤቶች የአሰራር ስርዓትን የማስጠበቅ፣ 

የስርዓተ ትምህርትና   የህግ አወጣጥ   ሁኔታዎችን የማወቅ፣ 

  ከስራ ባልደረቦች፣ ከትምህርት ቤት ውጪ ከሚገኙ ባለሙያዎችና ከማሀበረሰቡ 

ተወካዮች ጋር ስነምግባር በተሞላበትና በትብብር ለትምህርት ቤቱ ህልውና 

አስተዋጽኦ የማድረግን ፋይዳ የመገንዘብ፣  

 ስሜትንና ምስጢርን በጠበቀና በሙሉ የመተማመን መንፈስ የመስራት 

ስትራቴጂዎችንና ወላጆች  ለልጆቻቸው ትምህርት ያላቸውን ወሳኝ ሚና የማወቅ፣  

3.2 ብቁ መምህራን 

በዚህ ደረጃ የሚገኙ መምህራን ከጀማሪ መምህራን  የበለጠ ልምድ ያዳበሩ በመሆናቸው ምቹ ፣ 

ውጤታማና አሳታፊ  የመማርያ አካባቢ የሚያመቻቹ፣ የተማሪዎቻቸውን የግል ፍላጎቶችና 

የተለያዩ ባህላዊ፣ ማህበራዊና የቋንቋ   ልዩነት ከግምት በማስገባት  የሚያስተምሩትን ትምህርት 

ከነዚህ ሁኔታዎች  ጋር ለማጣጣም የተማሪዎችን መሰረተ-አመጣጥና ባህርያት ጠንቅቀው 

የሚያውቁ  ናቸው፡፡ ስለሆነም  ውጤታማ የመማር ማስተማር ልምዶችን  ለተማሪዎቻቸው 

ከመፍጠር አንጻር ደረጃው የሚጠይቀውን መስፈርት  ያሟላሉ ፡፡ የተማሪዎችን ፍላጎት በተሻለ 

ሁኔታ ለማስተናገድ የተለያዩ  ምንጮችን በመጠቀም  የማሰተማር ሂደቱን ይገመግማሉ  መርሃ 

ግብራቸውንም ያሰተካክላሉ፣ የተማሪዎቻቸውን  የእውቀትና የግንዛቤ ደረጃ ለመተንተንና 

ለመደገፍ  ግብረመልሶችንና የምዘና ውጤቶችን ይጠቀማሉ ፡፡      

በአጠቃላይ ከስርአተ ትምህርቱ፣ ከምዘናና የሪፖርት መስፈርቶች ጋር  በማጣጣም  አሳታፊ 

የማስተማር  መርሃግብሮችን  በማዘጋጀት ይተገብራሉ ፡፡ ለቡድን  ስራ   አወንታዊ 

አመለካከት አላቸው፡ ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋርም  በትብብር ይሰራሉ ፡  በማስተማር 
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የአተገባበር  ሂደት ችግር የሚያመጡ ትምህርት ነክ ጉዳዮች  ላይ ምክር ለመስጠት ፈጣን 

የሆኑ እና እገዛ ለማድረግ  ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ናቸው፡  ምን ጊዜም ቢሆን 

ከተማሪዎቻቸው፣ ከስራባልደረቦቻቸው ፣ ከወላጆች /ከአሳዳጊዎችና ከማሀበረሰቡ ጋር በጥሩ ሁኔታ 

የሚግባቡ፡፡ በአጠቃላይ  በማንኛውም ቦታና አጋጣሚ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሙያዊ 

ስነምግባራቸውን የሚጠብቁ ናቸው፡፡  
 

3.3 ከፍተኛ መምህራን  
 

በዚህ ደረጃ ያሉ መምህራን ለደረጃው ተፈላጊውን ብቃት የሚያሟሉ ሲሆን የራሳቸውንም ሆነ 

የስራ ባልደረቦቻቸውን አተገባበር  ለማሻሻል በክፍል ውስጥ የትምህርት አሰጣጥ ላይ ከፍተኛ 

ክህሎት  ያላቸውና ውጤታማ ናቸው፡ ምንጊዜም ቢሆን ራሳቸውን ችለው  የሚሰሩ ሲሆን 

በትብብር የመስራት አቅማቸውም ከፍተኛ ነው፡፡ የተሻለ የእውቀት አድማስ ያላቸውና 

በትምህርት ቤት ደረጃ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ንቁ የሚባሉ የማህበረሰቡ አባላት ናቸው፡፡  

ከፍተኛ መምህራን የተማሪዎቻቸውን የትምህርት ውጤት ለማሻሻል በውይይቶች ላይ ስለ 

ውጤታማ የማስተማር ጉዳይ ያነሳሉ ተሳትፎም ያደርጋሉ ፡ ለሌሎች ምክር በመስጠትና 

በመምራትም ድርሻቸውን ይወጣሉ፡ይህውም ምቹ የመማሪያ አካባቢ እንዲኖር ለማድረግ ለስራ 

ባልደረቦቻቸው (ተመራቂዎችን ጨምሮ) በድጋፍ አሰጣጥና በስትራቴጂ  አወጣጥ ላይ ስልጠና 

ይሰጣሉ ፡፡ ይህን ሲያደርጉም የተማሪዎቻቸውን መሰረተ- አመጣጥ (background)ና ያላቸውን 

ግለ-ባህሪያት እነዚህም በተማሪዎች መማር ላይ ያላቸውን በጎ-ተፅዕኖ በመገንዘብ 

የተማሪዎቻቸው የመማር ዕድል የሰፋ እንዲሆን ያደርጋሉ፡፡ በተሰጣቸው ሃላፊነት ዙሪያ 

በሚያስተምሩት ትምህርትም ሆነ በስርአተ ትምህርቱ  ይዘት  የጠለቀ እውቀት አላቸው፡ 

ሲያስተምሩም  

የተዋጣላቸው ናቸው፡፡ የተማሪዎችን የመማር ሁኔታ የተሻለ ለማድረግ  ከስራ ባልደረቦቻቸው 

ጋር በመሆን የትምህርቱን መርሀ ግብር  ያቅዳሉ፣ይገመግማሉ እንደአስፈላጊነቱም ያሻሽላሉ፡፡ 

በሚያስተምሩት የትምህርት ይዘት ዙሪያም  በየጊዜው ያሉ ወቅታዊ መሻሻሎችና ለወጦችን 

እየተከታተሉ ሌሎች እንዲያውቁት ያደርጋሉ ፡፡ በአጠቃላይ የተማሪዎችን የምዘና ውጤት 

በመተንተን የመማር ማስተማሩን ስራ ለማሻሻል ፣ለስራባልደረቦቻቸው ሙያውን የመማርና 

የመተግበር  እድሎችን ማስፋት የሚያስችል አካባቢ የማመቻቸት፣ የራሳቸውን የመማር ፍላጎት 

ለይቶ አውቆ ከተማሪዎች የመማር ፍላጎት ጋር በሚሄድ መልኩ እንዲጣጣም ያደርጋሉ፡፡ 

ምንጊዜም ቢሆን ሙያዊ ስነ ምግባራቸውን ይጠብቃሉ ፡ ከተማሪወች ፣ከወላጆች/አሳዳጊወች 
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፣ከስራባልደረቦቻቸውና ከማህበረሰቡ አባላት ጋር ውጤታማና አክብሮት በተሞላበት ሁኔታ 

ግንኙነት ይፈጥራሉ። 

3.4 መሪ መምህር 

በዚህ ደሪጃ የሚገኙ መምህራን  በከፍተኛ የብቃትደረጃ ስራቸውን ያከናውናሉ። 

በተማሪዎች፣በወላጆች፣ በስራባልደረቦቻቸውና በማህበረሰቡ ዘንድም በጥሩ አርኣያነት 

የሚታዩናየተከበሩናቸው፡፡በሚሰጧቸው አገልግሎቶችም እንቅስቃሴያቸው የጎላ ነው። ይኸውም፦  

 ከተለያዩ የቋንቋ፣የባህል፣የእምነት፣የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረት ካላቸው ቤተሰቦች 

የመጡ ተማሪዎችን ፍላጎት የሚያስተናግድ የአካቶ መማሪኀያ አካባቢ አንዲኖር የደርጋሉ፡  

 ለሁሉም ተማሪዎች የትምህርት ዕድል  የተሻለ እንዲሆን ለማድረግ  ትኩረት ሰጥተው 

በት/ቤትና ከትምህርት ቤት ውጪ በአዲስ ፈጠራ የተገኙ የማስተማር ተሞክሮዎችን፣አዳዲስ 

አሰራሮችንናተግባራትን፡ያሳያሉ፣ያስተዋውቃሉ፡ 

 የራሳቸውን ተሞክሮ ያሻሽላሉ ልምዳቸውንም ለስራባልደረቦቻቸው ያካፍላሉ፡እውቀትን፣ 

ክንውንንና ሙያዊ ተሳትፎን የሚያሳድጉ ተግባራትን በመጠቀም እጩ መምህራንንና 

መምህራንን ያማክራሉ(mentor) ይደግፋሉ 

 በስራባለደረቦቻቸው መሃከል አዳዲስ የፈጠራ አስተሳሰቦችን አንዲያራምዱ የማበረታታትና  

የማብቃት ስራ ይሰራሉ፡፡  

 መምህራንን ሙያዊ ክንውናቸውን ለማሻሻል በሚያነሳሳቸው ሁኔታ በውጤታማ 

ማስተማርናመማር መሃከል ያለውን ግንኙነት ገልፀው ያስረዳሉ ፡ 

 ውጤታማ ትምህርትና የመማር እድሎችን  ለመስጠትና ከሌሎች መምህራን ጋር  

መረጃዎቸን ለመለዋወጥ  ያላቸውን ክህሎትና  ጥልቅ እውቀት በተግባር ያውላሉ፡፡  

 መርሃ ግብሮችን በመገምገምና በመከለስ፣የተማሪዎችን የምዘና ውጤት በመተንተን ና 

ከወላጆችና ከአሳዳጊዎች የተገኙ  ግብረመልሶችን ከግምት  በማስገባት  የተማሪዎችን  

ብቃት ለማሻሻል የእንቅስቃሴ ሂደቶችን ይመራሉ ፡ወቅታዊ የሆኑ ጥናትና ምርምር 

ያካሂዳሉ፡ 

 መሪ መምህራን  በማሀበረሰቡ ውስጥ  ትምህርት ቤትንና የማስተማሩን ሙያ የሚወክሉ፣ 

በትምህርት ቤትና  ከትምህርት ቤት  ውጭ ሙያቸውን አክባሪ ፣ጥሩ ስነምግባር ያላቸውና 

የተከበሩ  ናቸው፡፡ 

 

4.የሙያ ብቃት ደረጃዎችና ገላጮቻቸው 
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ስታንዳርዶችና ገላጮቻቸው በእያንዳንዱ የስራ ዕድገት ደረጃ የሚጠበቁ  ጥራት ያለው 

የማስተማር ክንውን  ክፍሎችን  ያመላከታሉ። እነዚህ ስታንዳርዶችና  ዝርዝር ገላጮቻቸው 

የጋራ ስምምነትን ያገኙ ውስብስብ የማስተማር ስራ ሂደቶች ባህርያትን  አጠቃለው የያዙ 

ናቸው።  ውጤታማ የሆነ መምህር  ትምህርቱ  ተገቢውን  ክብርና ትኩረት የሚያገኝበት 

የተመቻቸ የማስተማር አካባቢ ለመፍጠር  በስታንዳርዶች ስር በተዘረዘሩት ገላጮች 

የተቀመጡትን ዕውቀት፣ክንውንና ሙያዊ ተሳትፎ  በማቀናጀት በስራ ላይ ማዋል ይኖርበታል።    

የተቀመጡት የሙያ ደረጃዎች  ቀጣይ በሆነ የለውጥ ሂደት ስር ያሉ ሲሆን ከአገልግሎት ዘመን 

ስሌት ጋር ግኑኙነት የላቸውም። ይህም ማለት መምህሩ  በየትኛውም የስራ ዕድገትና የሙያ 

ደረጃ እያለ የትኛውንም የሙያ ደረጃዎች ሊተገብር ይችላል። ለምሳሌ፡- በክፍል ውስጥ  

የማስተማር ልምዳቸው  ውስን የሆነ መምሀራን  በሁሉም የሙያ ደረጃዎች ስር ያሉ የሙያ 

ብቃት ስታንዳርዶችንና ዝርዝር ገላጮቻቸውን  መተግበርና ማሳየት ይችላሉ። በሌላ በኩል 

መምህራን በእያንዳንዱ የሙያ ደረጃ  ከሚገኙት ንኡስ የብቃት ደረጃዎችና ገላጮቻቸው ጋር 

በተዋወቁና በተለማመዱ ቁጥር  ለግል ፍላጎታቸው በተሻለ ሁኔታ ምላሽ የሚሆኑ ሙያዊ 

የመማርና የስልጠና  ክንውን ዓይነቶችን መለየትና መወሰን ይችላሉ  
 

ሙያዊ ችሎታዎች  

አራቱ የሙያ ዕድገት ደረጃዎች መምህራን  በስራው በቆዩበት ዘመን ሁሉ ለሚያከናውኗቸው 

ሙያዊ ዕድገቶች  ዕውቅና ለመስጠት መነሻ መለኪያ በመሆን ያገለግላሉ።  በሁሉም የሙያ 

ደረጃዎች የተቀመጡት የክንውን አመላካቾች ደግሞ መምህራኑ  በየደረጃው እየጨመረ የሚሄድ 

ዕውቀት፣ክንውንና ሙያዊ ተሳትፎን ያሳያሉ። የክንውን አመላካቾች በየደረጃው  ጭማሪና 

ዕድገት የማሳየታቸው   ሁኔታ  ሰፊና በጣም ውስብስብ በሆነ መንገድ እየጨመረ  የሚሄደውን 

ግንዛቤ ከውስብስብ  ሁኔታዎች ጋር  ተግባራዊ የማድረግ ችሎታን ያመለክታል።  
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4.1 ጀማሪ መምህር 

ዕውቀት 

የሙያ ብቃት ደረጃ 1፡ ተማሪዎችንና ተማሪዎች እንዴት  እንደሚማሩ ማወቅ 

የብቃት ደረጃዎች መግለጫ ይህ ክፍል የሚገልጸው  መምሀራን  ከሀጻናትና ወጣቶች  

የሚጠብቋቸውን አዎንታዊ እሴቶች፣ አመለካከቶችና ባህሪያት 

ለመግለጽ የሚያስፈልገውን ዕውቀትና  እነዚህን በመገንዘብ 

የተለያዩ የመማር አቀራረቦችን  በስራ ላይ መጠቀምን ነው። 

የሙያ  ደረጃ ጀማሪ መምህር 

ንዑስ የብቃ ትደረጃ የክንውን አመላካቾች 

1.1  የተማሪዎችንአካላዊ 

ማህበራዊ፣ስሜታዊ፣ ስነ   

አእምሮአዊ  ዕድገትና ከዚሁ 

ጋር ተያያዥ የሆኑ 

  የተማሪዎችን ባህሪያት  

መግለጽ፡ 

 

1.1.1.ጀ   መላ ትምህርት ቤቱን ቁሳዊና  ሰብአዊ አካባቢውን  

በማካተት የተማሪዎችን የመማር ሂደት  ማጠናከር 

በሚያስችልበት መንገድ መጠቀም        

1.1.2.ጀ ለተማሪዎች ፍላጎትናየመማር ሁኔታዎች ምቹ የሚሆኑ  

  ጠቃሚና ተያያዥነት ያላቸው የመማር ልምዶችንና   

አካባቢዎችን በማቀናጀት አዘጋጅቶ ማቅረብ 

1.1.3.ጀ   በመማር ልምዶችይዘት በተመሰረቱ የመማር ማስተማር 

ሂደቶች   የተለያዩ  ሚናና ሃላፊነቶችን መውሰድ 

1.1.4.ጀ    እያደገ የሚሄደውን የተማሪዎች ፍላጎት ስርዓተ 

ትምህርቱ ከሚጠይቀው መስፈርት ጋር በማጣጣም 

ለግልና ለቡድን   በሚሆን  መልኩ የመማር 

ውጤቶችን መለየት ተገቢውን ድጋፍ በማድረግ  

ለተማሪዎች ፍላጎት ምላሽ መስጠት፣ 

1.2   ተማሪዎች እንዴት  

እንደሚማሩ ማወቅ 

1.2.1.ጀ  የመማር ግቦችን ለማሳካት ተማሪዎች የራሳቸውን 

ሀላፊነት እንዲወስዱማበረታታት 

1.2.2.ጀ  ለእያንዳንዱ ተማሪ  ተገቢውን ክብርና ቅርበት 

በማሳየት   ከተማሪዎች ጋር  የሚኖረውን ሙያዊ 

ግንኙነት መገንባት፣ 

1.2.3.ጀ የመማር ልምዶችን አስፈላጊነትና በዕለቱ 

የሚያስተምረውን ትምህርት ጽንሰ ሃሳብ በማስተሳሰር  
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ለተማሪዎች መግለጽና ቀደም ሲል ካላቸው ዕውቀት 

ጋር  እንዲያገናኙት ማድረግ 

1.2.4.ጀ  ተማሪዎች  ለራሳቸው የሚሰጡትን ክብር ማሳደግ 

ጥረታቸውን ከፍ  እንዲያደርጉ አድናቆትና ማበረታቻን 

መጠቀም 

1.2.5.ጀ  እርስ በርስ  የመደጋገፍና የመማር ሂደቶችን 

ማመቻቸት 

1.2.6.ጀ  በሚያስተምሩት የትምህርት ይዘት  የተቀመጡ   

        ግቦችን ለማሳካት ለተማሪዎች  አካባቢያዊ  ቋንቋና      

        ዘይቤ  ክብርና ዋጋ መስጠትና  የተማሪዎችን    

        ወቅታዊ  የቋንቋ ክሀሎት  መጠቀም 

1.3  የተለያዩ የቋንቋ፣የባህል፣ 

የእምነት፣ የማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ ልዩነቶች 

ያላቸውን ተማሪዎች 

መገንዘብና መረዳት 

1.3.1.ጀ  ተማሪዎች ላሏቸው የተለያዩ  ባህሎች፣ የቋንቋ 

ክህሎቶችና ልምዶች   ክብር መስጠትን  ማሳየት 

1.3.2.ጀ  የተማሪዎችን ልዩነቶች መቀበልና እሴት ማድረግ  

  እንዲሁም ሁሉንም  ተማሪዎች በፍትሀዊነት 

ማስተናገድ 

1.4 ልዩ የመማር ፍላጎት 

ያላቸውን ተማሪዎች ፍላጎት 

ሊያስተናግድ  የሚችል 

የማስተማር    አቀራረቦችን 

ለይቶ ማዘጋጀት  

1.4.1.ጀ   የግልና  የተለየ  ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች  ያካተተ  

         የማስተማር አቀራረብ ማዘጋጀት  

1.4.2.ጀ   ልዩ ተሰጥኦ/ችሎታ/  ያላቸውን ተማሪዎች ግልጽ 

በሆነና ለዚሁ ተብሎ በተዘረጋ የአሰራር ስርዓት 

መሰረት መለየት 

1.4.3.ጀ  ተማሪዎችየተለያዩልምዶች፣ክህሎቶች፣ተሰጥኦዎችና 

         ፍላጎቶች  ያላቸው መሆኑን በመገንዘብ ተገቢውን   

         ክብር    መስጠት  

1.4.4. ጀ    የተማሪዎችንጥያቄዎች፣አስተያየቶች፣ማስተካከያዎች፣ 

ሀሳቦችና ዝምታዎችን ትኩረት ሰጥቶ ማዳመጥናመልስ    

መስጠት 

1.4.5.ጀ   ጉዳት ያለባቸውና  ለአደጋ   ተጋላጭ የሆኑ 

ተማሪዎችን   መማር  የተሻለ ለማድረግ  በችግሩ 
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ዙሪያ  ልዩ ሙያና    ክህሎት ያላቸውን ባለሙያዎች 

ፈልጎ በመጠቀም  ድጋፍ መስጠት 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ  ዕውቀት የስነአእምሮ፣የጥናትና ምርምር፣የማስተማር ስትራቴጅዎች፣ የህግ 

ድንጋጌዎች እውቀት 

ተፈላጊ ክህሎት l  የተነደፉ የመማር ልምዶችን የመተግበር፣ መማርን ማበልጸግ፣  

የእያንዳንዱን ተማሪፍላጎቶች በግል ደረጃ  ማሟላት 

የሚያስችልየመማር ዘዴዎችንለሌሎች የማካፈል፣   የመማር 

ማስተማር ሂደቶችን የመምራት ክህሎት 

ሙያዊ ዕውቀት 

የብቃት ደረጃ 2 የትምህርቱን ይዘትና ይዘቱን  እንዴት ማስተማር እንደሚቻል  

ማወቅ 

የብቃት ደረጃ መግለጫ ይህ ክፍል  መምህራን የሚያስተምሩትን  ትምህርት ጠንቅቀው  

በማወቅ የትምህርቱን አመጣጥ፣ አወቃቀር፣ ጠቀሜታና የመማር 

ማስተማሩን ሳይንሳዊ አተገባበር በሚመለከት ከመምሀራን 

የሚፈለገውን ዕውቀት ያመለክታል 

ንዑስ የብቃት ደረጃዎች የክንውን አመላካቾች 

2.1   ይዘትንና  የማስተማር  

    ስትራቴጂዎችን ማወቅ 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. ጀ ቁልፍ ሀሳቦችን፣መርሆዎችንና ንድፈሀሳቦችን ከስርዓተ 

ትምህርቱና ከህይወት ተሞክሮ ጋር  ማያያዝ 

2.1.2. ጀ     ከትምህርት ማቴሪያሎችና ሌሎች ግብአቶች ላይ 

በተገኘ እውቀት መሰረት የመማር ልምዶችን አዘጋጅቶ 

በጥቅም ላይ ማዋል 

2.1.3.ጀ  የመማር ልምዶችን አዘጋጅቶ ለመጠቀም ስለሰው ልጅ   

እድገትና የመማር ንድፈ ሃሳቦችን ግንዛቤ መጨበጥ  

2.1.4.ጀ   በትምህርቱ ዙሪያ በምርምር ዘዴዎችና የሙያ ብቃት 

ደረጃ   መረጃዎች መሰረት የሚከናወኑ መላምቶችን 

የመንደፍና የመሞከር  ተግባራት ላይ ተማሪዎችን 

ማሳተፍ 

2.1.5.ጀ ቁልፍ ሀሳቦችን  ለመጨበጥ  በትምህርቱ ጽንሰ ሀሳቦች  
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ዙሪያ ብዙ   ማሰረጃዎችንና  ገለጻዎችን መጠቀም 

2.1.6.ጀ  ለተማሪዎች የሚቀርቡ ጽንሰ ሃሳቦች የተሟሉ 

ትክክለኛና ጠቀሜታ ያላቸው መሆኑን ለመግለፅ 

የማስተማሪያ ግባቶችንና የስርዓተ ትም/ት 

ማቴሪያልችን  መጠቀም 

2.2  የይዘት መረጣና  

አደረጃጀትን  ማወቅ 

2.2.1.ጀ  ተማሪዎች  ዓላማውን ተገንዝበው መማራቸውን 

ለማረጋገጥ የመማር ልምዶችን ማደራጀት 

2.2.2.ጀ  ጊዜን፣ ማቴረያልንና ቦታን የመማር ስራዎችን    

እንዲያግዙ በሚያስችልመልኩማደራጀት፣መመደብና 

መምራት 

2.3 ሥርዓተ ትምህርቱን 

መጠቀም፣ ምዘና መስጠትና 

ሪፖርት  ማድረግ 

2.3.1.ጀ  የስርዓተ ትምህርቱን ማዕቀፍ አወቃቀር መረዳትና                             

መጠቀም 

2.3.2.ጀ  የትምህርቱ ይዘት ከተማሪዎች የግንዛቤ ደረጃ 

ጋርያለውን ተገቢነት ለመለየት ምዝናና ሪፖርት 

የማድረግ  ዕውቀትን መጠቀም  

2.3.3.ጀ  መማርን የሚያጠናክሩ  ወሳኝና  አብይ የትምህርት 

ክፍሎችን  መለየት 

2.3.4.ጀ  የመማር ዘርፎች  እርስበርስና ከዋናው የመማር 

ውጤቶች ጋር እንዴት እንደሚገናኙ መግለጽ 

2.3.5.ጀ  አግባብነት ካላቸው ትምህርቶች  ጋር  ተያያዥነት 

ያላቸውን  የቁልፍ ሀሳቦች  ዕውቀትና  የመማር 

ሂደቶችን መግለጽ   

2.3.6.ጀ  የስርዓተ  ትምህርቱ ገዥ የሆኑ   ዋና እሴቶችን፣ 

የመማርና የምዘና መርሆዎችን ማብራራት   

2.3.7.ጀ  ለስርዓተ ትምህርት ክለሳ  ድጋፍ  ለማድረግ   

አስፈላጊ የሆኑ የክፍል ውስጥ ክንውኖችን መሰረት 

ያደረጉ መረጃዎችን ማሰባሰብ  

2.3.8.ጀ  በቡድን ወይይቶች  የሚደረጉ አስተዋጸኦዎችን 

ለመደገፍ በስርዓተ ትምህርት  ዝግጅት ሂደቶችና   
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በመማር ንድፈሀሳብ ላይ ያለ ግንዛቤን መጠቀም    

2.3.9.ጀ  ለስርዓተ ትምህርት ጉዳዮች የቡድን ምላሾችን 

ለማዘጋጀት  ለሌሎች አስተያየቶች ክብር በመስጠት  

ከቡድን አባላት ጋር መተባበር   

2.3.10.ጀ የተለዩ ተግባራትን ለመግለጽ ከቡድን አባላት ድጋፍና 

ተጨማሪ መረጃ መጠየቅ 

2.4  የንባብ፣የጽህፈትና         

የማስላት ስትራቴጂዎችን 

ማወቅ 

2.4.1.ጀ የንባብ፣የጽህፈትና የስሌት የማስተማር ስትራቴጂዎችንና      

ትግበራዎችን  መጠቀም 

2.4.2.ጀ ተማሪዎች  የቋንቋ ክህሎቶችን (ማንበብ፣መጻፍ፣መናገር፣  

ማዳመጥ) ተጠቅመው  የህይወትን ትርጉም  እንዲገነዘቡ     

ለማገዝ በሁሉም የትምህርትይዘቶች የንባብናየጽሁፍ   

       ክህሎቶችን መጠቀም 

2.5.  የኢንፎርሜሽንና  

ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጅን 

መጠቀም  

2.5.1.ጀ  በተማሪዎች የመማር ተሞክሮዎች ሁሉ  የተለየያዩ 

የመማር ማስተማር ግብአቶችንና ኢኮቴን መጠቀም 

 2.5.2.ጀ  የተማሪዎችን የማሰብና የግንዛቤ አድማሳቸውን 

ለማስፋትተገቢ የሆኑ የትምህርት ግብአቶችንና 

የኢንፎርሜሽንና  ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጅን መርጠው 

እንዲጠቀሙ ማበረታታት  

2.5.3.ጀ ተማሪዎች ፍትሃዊ የሆነ የኢንፎርሜሽንና  ኮሚኒኬሽን 

ቴክኖሎጅን    የማግኘት ዕድል ያላቸው መሆኑን 

ማረጋገጥ 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀት ዕውቀትን መግለጽ: 

ጽንሰ ሀሳቦችን፣ ፍሬ ነገሮችን፣የይዘትአደረጃጀትና የማስተማር 

ሰትራቴጂዎችን፣ የትምሀርት ይዘትን ቅደም ተከተል 

የማደራጀት፣የትምህርትዕቅድ፣የስርዓተትምህርት፣የምዘናናየሪፖ

ርት፣  የንባብ፣የጽህፍና የስሌት ማስተማር 

ስትራቴጅዎችን፣የኢኮቴ እውቀት 
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ተፈላጊ ክህሎቶች  የፈጠራ አስተሳሰቦችን፣ ችግር ፈችነትና ውሳኔ አሰጣጥ፣ 

ግብአቶችንና ኢኮቴን መርጦ የመጠቀምና ሂደቶችን የመምራት፣ 

ግብአቶችንና የስርዓተ ትምህርት ማቴሪያሎችን በስራ ላይ 

የማዋልና የመገምገም ክህሎት 

ሙያዊ ክንውን   

የሙያ ብቃት ደረጃ 3 ውጤታማ የመማር ማስተማር ዕቅድ ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ 

የብቃት ደረጃ መግለጫ ይህ ክፍል   ተማሪዎችን ቅደም ተከተሉን በጠበቀና ተፈላጊ 

በሆነ   የመማር ልምድ  በማሳተፍ  ትምህርታቸውን 

እንዲያጎለብቱና በትምህርቱ የተሟላ  ዕውቀት እንዲኖራቸው  

ለማስቻል በዚህ  ዘርፍ መምሀራን ለማቀድ  የሚፈለግባችውን  

ዕውቀት  ይገልጻል። 

ንኡስ የብቃት ደረጃ የክንውን አመላካቾ 

የሙያ ብቃት  ደረጃ ጀማሪ መምህር 

3.1   ከፍተኛ ጥረት 

የሚጠይቁ(ፈታኝ የሆኑ) 

የትምህርት ግቦችን 

ማስቀመጥ 

3.1.1.ጀ  በተማሪዎች አዎንታዊ ባህሪያትና   በችሎታቸው  

ዕምነት እንዲኖራቸው   በማድረግ   ዙሪያ ትኩረት 

በመሰጠት የተለያዩ ተግባራትን  በማከናወን  ለተማሪዎች 

ከፍተኛ ግብ ማስቀመጥና  እንዲያውቁት ማድረግ 

3.2  የመማር መርሀ ግብርን 

ማቀድ፣ማደራጀትና  

ቅደምተከተሎችን ማስጠበቅ 

3.2.1.ጀ  የተማሪዎችን ዕውቀት፣ የትምህርቱን ይዘትና ውጤታማ 

የሆኑ ስትራቴጀዎችን በመጠቀም  ትምሀርቱን  በቅደም 

ተከተል ማቀድ፣ 

3.2.2.ጀ  የክትትልና የምዘና  ተግባራትን በአገር 

አቀፍ/በክልል/በዞን/ በወረዳ /ክ/ከተማ  /በትምህርት ቤት  

የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ማቀድና መተግበር፣ 

3.3  የማስተማር 

ስትራቴጅዎችን መጠቀም 

3.3.1ጀ የተማሪዎች የግንዛቤ ችግሮች በትምህርታቸው ላይ 

የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለይቶ ማወቅ 

3.4 የማስተማሪያ ግብአቶችን 

መምረጥ፣ ማዘጋጀትና 

መጠቀም 

3.4.1.ጀ  የተማሪዎችን ፍላጎትና የመማር ግቦችን ሊያግዙ 

የሚችሉ   ማቴሪያሎችን መጠቀም 

3.4.2.ጀ  ለየትምህርትአይነቱ ተገቢ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን 

መጠቀም 
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3.5 በክፍል ውስጥ ውጤታማ 

ተግባቦትን መጠቀም 

3.5.1.ጀ  የተማሪዎችን መማር ለማገዝ ግልፅና ውጤታማ በሆነ 

መልኩ መግባባት 

3.6 የመማር ማስተማሩን መርሀ 

ግብር መገምገምና ማሻሻል 

3.6.1.ጀ  የማስተማር መርሀ ግብሮችን  የተማሪዎችን መማር 

በሚያሻሽል መልኩ ለመገምገም የሚጠቅሙ  የተለያዩ 

የስትራቴጅዎች ዕውቀትን ማሳየት፣ 

3.7 በትምህርት   ሂደት 

ወላጆችን/ አሳዳጊዎችን 

ማሳተፍ 

3.5.1.ጀ  በትምህርት  ሂደት ወላጆችን/ አሳዳጊዎችን  

ማሳተፍ የሚያስችሉ  የተለያዩ ስትራቴጅዎችን  

መግለጽ፣ 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀቶች ከተለያዩ ባህሪያትና ችሎታዎች አንጻር ያሉ  የመማር 

ግቦች፣የትምህርትይዘትን በቅደም ተከተል  የማቀድ፣የተለያዩ 

የተግባቦት ስትራቴጂዎች ፣ የማስተማር መርሀ ግብሮችን 

ለመገምገም ፣ወላጆችን/ አሳዳጊዎችን ለማሳተፍ  የሚያስችሉ   

ስትራቴጅዎች እውቀት 

ተፈላጊ ክህሎቶች  ውጤታማ  ስትራቴጀዎችን ተጠቅሞ የማቀድ፣ ግቦችን  የሚደግፉ 

የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን የመጠቀምና  የመግባባት 

ክህሎት  

ሙያዊ ክንውን  

የሙያ ብቃት ደረጃ 4 አጋዥና አመቺ የትምህርት አካባቢ መፍጠርና ማስጠበቅ 

የብቃት ደረጃ መግለጫ ይህ ክፍል  የተማሪዎችን  ደህንነት መጠበቅንና ገንቢ 

ባህሪዎቻቸውን መምራት በተመለከተ መምህራን  ወቅታዊ የህግ 

ድንጋጌዎችን ለመጠቀም የሚያስችላቸውን ተፈላጊ ዕውቀት 

የሚገልጽ ነው 

ንኡስ የብቃት ደረጃ የክንውን አመላካቾች   

የሙያ ብቃት  ደረጃ  ጀማሪ መምህር 
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4.1 የተማሪዎችን ተሳትፎ  

መደገፍ  

4.1.1.ጀ   ከተማሪዎች ጋር በሚኖር የመማር ማስተማር 

ግንኙነት   

          ለተማሪዎቻቸው ክብርና እንብካቤ ማሳየት 

4.1.2.ጀ   በተማሪዎች መካከል የመከባበር መስተጋብር  

          እንዲኖር ለማድረግ የሚፈለግባቸውን ተግባራት 

ማጠናከርና   ማስተማር 

4.1.3.ጀ  ተማሪዎች ለትምህርቱ ያላቸውን ፍቅርና ተነሳሽነት  

ማጎልበት 

4.2 የክፍል ውስጥ    

    ተግባራትን መምራት 

4.2.1.ጀ  ተለማጭ የመማር ዘዴዎችን  መጠቀም፣ (ምሳሌ የግል፣  

          የቡድን አጠቀላይ የክፍል ሥራ) 

4.2.2.ጀ  በትብብር መማርን  ማሳየትና  መመሪያዎችን 

መጠቀም   

4.2.3.ጀ  ተማሪዎች የክፍል ውስጥ ደንቦችን ባበለቤትነት 

     እንዲጠቀሙባቸው    ማመቻቸት 

4.2.4.ጀ  ትምህርቱን በታቀደው መሰረት፣ከክፍል ውጪ  

እንዲሰሩ በሚሰጡ ስራዎች፣ በተለያዩ ተግባራት፣ 

በማቴሪያል አቅርቦት መጀመር፣ 

4.3  ፈታኝ ባሀሪያትን  

     ማረቅና    መምራት  

4.3.1.ጀ  የትምህርት ቤቱን ደንብና መመሪያ ለሁሉም  

        ተማሪዎች መግለጽ 

4.3.2.ጀ  ተማሪዎችለሚያሳዩት ባህሪያት  ሀላፊነት  

         እንዲወስዱ ማበረታታት 

4.4  የተማሪዎችን ደህንነት  

     መጠበቅ 

4.4.1.ጀ ለሁሉም ተማሪዎች ተስማሚ የሆነ የትምህርት አካባቢ 

ማመቻቸ 

4.5  የኢንፎርሜሽንኮሚኒኬሽን   

ቴክኖሎጅን  ጥንቃቄ፣  

ሀላፊነትና ስነ-ምግባር 

በተሞላበት ሁኔታ መጠቀም 

4.5.1.ጀ  የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጅን በመማር  

ማስተማር ስራ ጥንቃቄ፣ ሀላፊነትና ስነምግባር 

በተሞላበት    ሁኔታ  መጠቀምን ለመደገፍ    

በስትራቴጂዎችና  ተያያዥ  ጉዳዮች ላይ ያሉ 

ግንዛቤዎችን  መግለጽ  

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 
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ተፈላጊ  ዕውቀት 

 

የሚማር ማህበረሰብ የመፍጠር፣ምቹ  የትምህርትአካባቢና ክፍል 

ውስጥ አዎንታዊ ሁኔታ የመፍጠር ስትራቴጂዎች፣የትምሀርቱን 

ጊዜ በውጤታማነት  የመጠቀም፣  የግልና የቡድን  ስራዎች 

ዝግጅትና ክትትል ዕውቀት 

ተፈላጊ ክህሎቶች  የሚማር ማህበረሰብ የመፍጠር፣ ምቹ  የትምህርትአካባቢና ክፍል 

ውስጥ አዎንታዊ ሁኔታ የመፍጠር ፣የትምሀርቱን ጊዜ 

በውጤታማነት  የመጠቀም፣  የግልና የቡድን  ስራዎችን 

የማዘጋጀትና ክትትል የማድረግ  

ሙያዊ ክንውን 

 

የሙያ ብቃት ደረጃ 5 

የተማሪዎችን  የትምህርት ክትትል አስመልክቶ ምዘናዎችን 

ማከናወን፣ ግብረመልስ መስጠትና   ሪፖርት የማድረግ  

የብቃት ደረጃ መግለጫ 

 

ይህ ክፍል በተማሪዎች የትምህርት ክትትል ላይመምህራን 

እንዴት ክትትል እንደሚያደርጉ፣እንደሚመዝኑ፣መረጃዎችን 

መዝግበው እንደሚይዙና ሪፖርት እንደሚያደርጉለማሳየት 

የሚያስችላቸውን ዕውቀት የሚገልጽ  ነው። 

ንኡስ የብቃት ደረጃዎች የክንውን አመላካቾች 

የሙያ ብቃት ደረጃ ጀማሪ መምህር 

5.1. ተማሪዎችን መመዘን 5.1.1.ጀ  ተገቢ በሆነበት ጊዜ ሁሉ ተማሪዎች የግል/ የቡድን 

ክትትልና ጽብረቃ እንዲያደርጉ ማበረታታት  

5.1.2.ጀ  የምዘና ተግባራትን ከታቀዱ የመማር ውጤቶች ጋር 

ማያያዝ 

5.1.3.ጀ  ሁሉንም ተማሪዎች የሚያካትትና ስኬታቸውን  

በተለያዩ       መንገዶች ማቅረብ አንዲችሉ የምዘና 

ተግባራት መንደፍ 

5.1.4.ጀ ተማሪዎች የመማር ውጤታቸውን በሚያቀርቡበት ጊዜ 

        የሚያጋጥሟቸውን እንቅፋቶች መፈተሸ 

5.1.5.ጀ ጠቃሚና አስተማማኝ የምዘና ዘዴዎችን  መጠቀም 

5.1.6.ጀ የተማሪዎችን የክፍል ውስጥና የክፍል ውጪ ልምድ   



22 

 

        ከምዘና ተግባራት ጋር ማያያዝ 

5.1.7.ጀ ተማሪዎች የተሰጣቸውን የምዘና ተግባራት 

እንዲያጠናቅቁ  በቂ ጊዜ መስጠት 

5.2 በተማሪዎች መማር ላይ 

ግብረ መልስ መስጠት 

5.2.1ጀ  በመማር ክንውናቸው ላይ በተገቢው  ጊዜ ለተማሪዎች 

ግልጽና ገንቢ ግብረ መልስ መስጠት 

5.3 የተማሪዎችን መረጃ 

ማብራራት 

5.3.1.ጀ በኢንፎርሜሽንና  ኮሚኒኬሸን ቴከኖሎጂ  የዳበሩ 

የተማሪዎች የምዘና   ተግባራት አጠቃቀምን  ማካተት 

5.3.2.ጀ የሚስጢራዊነት መርሆዎችን መጠበቅ  

5.4 ወጥነት ያላቸውና ተነጻጻሪ 

የሆኑ ውሳኔዎችን መስጠት 

 

5.4.1.ጀ  የተማሪዎችን የትምህርት ውጤት በተክክልና  ወጥነት 

ባለው     መልኩ  መመዝገብ 

5.4.2.ጀ  የተመዘገቡ ውጤቶችንና መረጃዎችን   የመተንተንና   

         የማብራራት    ስራ ማከናወን 

5.4.3.ጀ  በተተነተኑና በተመዘገቡ መረጃዎች ላይ ከሥራ 

ባልደረቦች ጋር መወያየትና ስለ ትክክለኛነቱ የጋራ ውሳኔ 

ላይ መድረስ 

5.4.4.ጀ ተማሪዎች የመማር ውጤቶችን ምን ያህል  ማሳካት 

እንደቻሉ ለመገመት የተመዘገቡ መረጃዎችን በመነሻነት 

መጠቀም    

5.5 የተማሪዎችን ውጤት  

   ሪፖርት ማድረግ  

 

5.5.1.ጀ የተማሪዎች ውጤት መሻሻልን በሚመለከት የተመዘገቡ  

መረጃዎችን መሰረት በማድረግ ዝርዝር፣ ትክክለኛና 

ገላጭ የቃል የጽሁፍ  ሪፖርት ማቅረብ 

5.5.2.ጀ   በትምህርት ቤት  ደንቦች የተቃኙ  የሪፖርት 

አቀራረብ     ስርዓቶችን    መጠቀም  

5.5.3.ጀ የተማሪዎችን ውጤት በመግለጹ ሂደት የቋንቋ  

       አጠቃቀምን ለአድማጩ በሚስማማ መንገድ ማስተካከል  

5.5.4.ጀ ስለ ተማሪዎች መሻሻልና ስኬቶች ከወላጆች/ከአሳዳጊዎች 

        ጋር የሚደረጉ ገንቢ ውይይቶችን ማበረታታት 

5.5.5.ጀ   የምዘና መረጃዎችን  በትክከል በማስቀመጥ  

      ለወላጆችና     ለባለሙያዎች  ሪፖርት ማድረግ 
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የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ  ዕውቀት የክፍተት መለያ፣የሂደትና የማጠቃለያ  የምዘና ስትራቴጂዎች፣ 

ወቅታዊናተገቢ የሆነግብረመልስ አስፈላጊነት፣ ወጥና ተነጻጻሪ 

የሆኑ ውሳኔዎች፣ ምዘናዎችን የማጣጣም፣ መረጃዎችን 

የመተንተን፣ የሪፖርት አቀራረብ ስትራቴጂዎች ከውጤትጋር 

ተያያዥነት ያላቸውን መረጃዎች አያያዝ መዝግቦ የማስቀመጥ 

አስፈላጊነትን የመረዳትና የመግለጽ 

ተፈላጊ  ክህሎቶች  ውጤቶችን የመመዘገብ ፣ ምዘናዎችን የማከናወን፣  

ለወላጆችናሪፖርት የማደረግ 

ሙያዊ ተሳትፎ 

የሙያ ብቃት ደረጃ 6 በሙያ ማሻሻያ ትምህርትና ስልጠና መሳተፍ 

የብቃት ደረጃ መግለጫ 

 

ይህ ክፍል መምህራን የመማር ማህበረሰብን ለመገንባት  

አስተዋጽኦ ማድረግ የሚያስችላቸውን አስፈላጊ   ዕውቀት 

የሚገልጽ ነው። 

የሙያ ብቃት ደረጃ ጀማሪ መምህር 

ንኡስ የብቃት ደረጃዎች የክንውን አመላካቾች 

6.1 .የሙያ ማሻሻያ ትምህርትና 

ስልጠና ፍላጎቶችን 

መለየትና   ማቀድ 

6.1.1.ጀ   የራስን ሙያ ለማጎልበት የሚያስችል   ግብ 

ማስቀመጥ  

6.1.2.ጀ   አገር አቀፍ የመምሀራን የሙያ ብቃት ደረጀዎችን 

መጠቀምና    ባልደረቦችን በማማከር የሙያ ማሻሻያ 

ትምህርትና ስልጠና ፍላጎቶችን መለየትና ማቀድ  

6.1.3.ጀ   የራስን ሙያዊ ዕድገት ለማበረታታት  ጽብረቃን 

መሰረት ያደረጉ ክንውኖችን ማቀድ   

6.2 በሙያ ማሻሻያ 

ትምህርትና ስልጠና  

በመሳተፍ አሰራርን    

ማሻሻል 

6.2.1.ጀ  የሙያ ማሻሻያ ትምህርትናስልጠናን በሚደግፉ  

በተለያዩ     የግንኙነትመረቦችአውደጥናቶች፣ 

ስብሰባዎች፣ ሰሚናሮች ፣  ኮርሶችና ሙያዊ ንባብ 

በመሳሰሉት መሳተፍ  



24 

 

6.3 ከሙያው ባልደረቦች ጋር 

በመስራት  አሰራርን 

ማሻሻል፣ 

6.3.1.ጀ   ችግሮችን ለመፍታት፣ አዳዲስ ሀሳቦችን ለማፍለቅ፣ 

አሰራሮችን ለማስተካከል፤ ግብረመልሶችን  ለመስጠትና 

ለመቀበል ከሌሎች  ባለሙያዎች ጋር መተባበር 

6.3.2.ጀ   የተለዩ የሙያ ማሻሻያ ትምህርትና ስልጠና  

ፍላጎቶችን   ለማሟላት የሥራ ባልደረቦችን  እገዛ  

መጠቀም፣ 

6.3.3.ጀ  ለፈጣን ጽብረቃና ትግበራ  ከተለያዩ ምንጮች 

ግብረመልሶችን     ማግኘት፣ 

6.3.4.ጀ ሙያውን በሚመለከቱ ጉዳዮች ዙሪያ ከሙያው  

ባልደረቦች  

        ጋር  በሚደረጉ ውይይቶች መሳተፍ  

6.3.5.ጀ  መረጃ ለማግኘትና ለሌሎች ለማካፈል ውጤታማ  

         የሆኑ የተግባቦት  ሂደቶችን መጠቀም 

6.3.6.ጀ  ከመማር ማስተማርና ከተማሪዎች አያያዝ ጋር 

ተያያዥነት ያላቸው   ጉዳዮችን በማስተናገዱ ሂደት   

የሌሎችን ዕይታ ማክበር  

6.3.7.ጀ  ተግባራትን ቅድሚያ ሰጥቶ ለማከናወን ከቡድን አባላት 

ጋር በጋራ  መስራት  

6.4  የሙያዊ ትምህርትና 

ስልጠናዎችን ተግባራዊ 

በማድረግ  የተማሪዎችን 

መማር  ማሻሻል 

6.4.1.ጀ  የመማር ማስተማር አቀራረቦችን የሚያጠናክሩ ንድፈ  

ሀሳቦችንና ጽንሰ  ሀሳቦችን መለየት  

6.4.2.ጀ  የመማር ማስተማር አቀራረቦችን መግለጽ 

6.4.3.ጀ  የተገለጹና ስራ ላይ የዋሉ የመማር ማስተማር   

         አቀራረቦች     ለሙያዊ ክንውን ያላቸውን    

         እንድምታ መዘርዘር 

6.4.4.ጀ  የተማሪዎችን የትምህርት አቀባበል ለመፈተሽ የክፍል 

ውስጥ ምልከታን፤የመማር ማስተማር ስነዘዴ፤ጥናትና 

ምርምርን መጠቀም  

6.4.5.ጀ  ትምህርት ቤቶችን መሰረት ያደረጉ ራስ አገዝ  

ፕሮጀክቶችን ማከናወን፡ ምሳሌ፡- ተግባራዊ ምርምርና 
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የመሳሰሉትን ማከናወን   

ተፈላጊ ዕውቀቶች የመምሀራን የሙያ  ብቃት ደረጃዎች ፣ የሙያዊ መማር  

ተገቢና ትክክለኛ የሆኑ ምንጮችን ፣ ገንቢየሆኑ ግብረመልሶች 

አስፈላጊነት ፣የተከታታይ ሙያ ማሻሻያ እውቀት 

 

ተፈላጊ ክህሎቶች 

የሙያዊ ልምዶች ጽብረቃ የማድረግ፣ ሙያዊ ዕድገትን 

ለማበልጸግ የማነሳሳት፣ማስተማሩ ስራ እየተሻሻለ የሚሄድ 

የትምህርት አቀራረብ የመተግስበር ክህሎት 

ሙያዊ ተሳትፎ 

የሙያ ብቃት ደረጃ 7 ከስራ ባልደረቦች፣ከወላጆች/ከአሳዳጊዎችና ከማህበረሰቡ ጋር 

ሙያዊ ተሳትፎ ማድረግ 

የብቃት ደረጃ መግለጫ ይህ ክፍል መምህራን ከተማሪዎች፣ከስራ ባልደረቦቻቸው 

ከወላጆች/ከአሳዳጊዎች ጋር  ያሉ የሰራ ግንኙነቶችን እንዴት  

እንደሚገነቡ፣  እንደሚያመቻቹና እንደሚጠብቁ የሚያስፈልገውን 

ዕውቀት የሚገልጽ ነው።. 

የሙያ ደረጃ ጀማሪ መምህር 

ንኡስ የብቃት ደረጃ የክንውን አመላካቾች 

7.1 ሙያዊስነ ምግባርን 

ማሟላት፣ 

7.1.1.ጀ በስነ ምግባር ደንቦች የተቀመጡ የማስተማር ሙያን  

ለማከናወን የሚያገለግሉ ቁልፍ  የስነ ምግባር 

መርሆዎችን  

  መረዳትና  ስራ ላይ ማዋል፣ 

7.2  ለህጋዊ፣ አስተዳደራዊና   

ድርጅታዊ ግዴታዎች  

ተገዥ መሆን 

7.2.1.ጀ ለመምህራንአስፈላጊየሆኑ ህጋዊ፣ 

አስተዳደራዊ፣ድርጅታዊና ሙያዊ  አግባብነት ያላቸው 

ፖሊሲዎችንና ሂደቶችን  እንደ የትምህርት ቤቱ ደረጃ 

መረዳትና መተግበር 

7.2.2.ጀ ግላዊና ሙያዊ  ተጠያቂነትን  መቀበል 

7.3 የቡድን ስብሰባዎች 

ውይይቶችንማደራጀትና 

መደገፍ 

7.3.1.ጀ የቡድኑን  ስራ በሚመለከት ከትምህርት ቤቱ  

ማህበረሰብ አባላት ጋር መገናኘት፣ 
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7.4 ወላጆችን/አሳዳጊዎችን 

ማሳተፍ፣   

7.4.1.ጀ ከወላጆች/አሳዳጊዎች  ጋር በውጤታማነት፣ በተነቃቃ 

ስሜትና በሚስጢር ጠባቂነት በጋራ አብሮ ለመስራት 

የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን መጠቀም፣ 

7.4.2.ጀ በተማሪዎች መማር ጉዳይ ላይ  ከወላጆችና አሳዳጊዎች  

ጋር ለመገናኘት የተለያዩ   ስትራቴጂዎችን መጠቀም፣ 

7.4.3 ጀ ከወላጆች ጋር ያሉ መልካም ግንኙነቶችን  መቀበልና 

አፋጣኝ ምላሽ መስጠት 

7.5 ሙያዊ የማስተማር  

   የግንኙነት መረቦችንና  

   በአጠቃላይ ማህበረሰቡን   

ማሳተፍ፣ 

 

7.5.1.ጀ የመምህራንን ሙያዊ  ዕውቀትና ክንውን  ለማስፋት  

ከትምህርት ቤት ውጪ የሚገኙ  ባለሙያዎችና 

የማህበረሰቡ ተወካዮች  የሚኖራቸውን ሚና  መለየትና   

መገንዘብ፣ 

7.5.2.ጀ የተማሪዎችን መማር ለማጠናከር በተነደፉ  የትምህርት  

ቤት  ተግባራት  ከሙያ ባልደረቦች  ጋር በጋራ መሳተፍ  

 7.5.3.ጀ ለችግሮችና ፈታኝ  ለሆኑ ጉዳዮች ምላሽ  ለመስጠት   

በሚደረጉ ጥረቶች ሌሎች የስራ ባልደረባዎችን ሀሳቦች 

መሻት 

7.5.4.ጀ  በችግሮችና በፈታኝ ጉዳዮች ላይ የግል አስተያየትን 

መስጠት 

7.5.5.ጀ  የማስተማርና የስራ ዘይቤ  ልዩነቶች መቅረጽ፣ 

          ማክበርና መደገፍ 

7.5.6.ጀ   ከሌሎች  በመመካከርና  በመማር ከትምህርትቤቱ  

          ማህበረሰብ አባላት ጋር  ውጤታማ ግንኙነቶችን 

መመስረት 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ  ዕውቀት ቁልፍ የስነ ምግባር መርሆዎች፣ባለሙያዎችና የማህበረሰብ 

ተወካዮች የማሳተፍ፣ የህግ፣ የአስተዳደር፣ የድርጅታዊና ሙያዊ  

አግባብነት ያላቸው ፖሊሲዎችና ሂደቶች፣ በውጤታማነት፣ 

በሚስጢር ጠባቂነት በጋራ አብሮ ለመስራት የሚያስችሉ  

ስትራቴጂዎች  ስሜትና በሚስጢር ጠባቂነት በጋራ አብሮ  
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ለመስራት የሚያስችሉ  ስትራቴጂዎች እውቀት 

ተፈላጊ  ክህሎቶች የመማር አጋርነትን የመመስረት፣በትብብር የመስራት ፣ከወላጆችና 

ከአሳዳጊዎች ጋር ውጤታማ የሆነ መስተጋብር እንዲኖር 

የማድረግ ክህሎት 

የምዘና ዘዴዎች የክፍል ምልከታ፣የመምህራን የጽብረቃ ቃለ ምልልስ ፣ የቃል 

ጥያቄዎችና የጽሁፍ ፈተናዎች ብቃትን ለመመዘን ሊያገለግሉ 

ይችላሉ። 

ምዘናው የሚሰጠበት ቦታ  ምዘናው በትምህርት ቤቶችና ለጽሁፍ ፈተና በተመረጡ 

ማዕከላት ሊከናወን ይችላል። 
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4.2 መለስተኛ መምህርና መምህር 

ሙያዊ እውቀት 

የሙያ ብቃት ደረጃ 1፡ ተማሪዎችንና እንዴት  እንደሚማሩ ማወቅ 

የብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

ይህ ክፍል የሚገልጸው ውጤታማ የሆኑ የተለያዩ የማስተማር ዘዴዎችን ወጥነት 

ባለው ሁኔታ በመጠቀምና የግልና የትብብር መማርን የሚያጠናክሩ 

ቴክኖሎጅን ስራ ላይ በማዋል  የተማሪዎችን የተለያዩ ፍላጎቶች ለማሳካት 

የሚያሰፈልገውን ዕውቀት ነው።   

የሙያ ደረጃዎች መለስተኛ መምህር 

ንኡስ  የብቃት ደረጃ የክንውን አመላካቾች 

1.1.  

አካላዊ፣ማህበራዊ፣ስነአ

እምሮአዊና ስሜታዊ 

ዕድገትና  ከዚሁ ጋር 

ተያያዥየሆኑየተማሪ

ዎችን ባህሪያት  

መግለጽ፡ 

1.1.1 መለ     

በተማሪዎች  አካላዊ  ፣ 

ማህበራዊናአእምሮአዊ ዕድገትና ባህርያት 

ዕውቀት   ላይ  በመመስረት የመማር 

ክንውናቸውን ለማሻሻል የሚያስችሉ 

የማስተማርስትራቴጂዎችን መጠቀም፣ 

1.1.2 መለ   

የሰውልጅዕድገትናየመማርንድፈሀሳቦችን   

በመረዳት በመንደፍ ስራ ላይ ማዋል 

1.1.3 መለ    

የተማሪዎችን የግልና የቡድን ፍላጎቶችን 

በመለየት አካቶ የመማር አካባቢ 

ማመቻቸት 

 

1.1.1 መም   

ተማሪዎች ችግርን እንዲቋቋሙና   

ሀላፊነትን አንዲወስዱ 

ማበረታታት 

1.1.2 መም       

አካቶነትየተሞላበትና ለሁሉም 

ተማሪዎች የመማር ዘይቤና  

ፍላጎት ተለማጭና ተጣጣሚ  

የሆነ የትምህርት አቀራረብ 

ማሳየት 

1.1.3 መም 

ተማሪዎች ችግር ፈችነትን ፣ 

ጥልቅ አስተሳሰብን፣ ፈጠራንና  

ምርምርን በሚያጠናክሩየመማር 

ተግባራት በስፋት እንዲሳተፉ በቂ 

ዕድል መስጠት 

1.2 ተማሪዎች 

እንዴት  

እንደሚማሩ 

1.2.1 መለ      

ተማሪዎች ለራሳቸው የመማር ግቦችን 

እንዲያስቀምጡ ማበረታተት፣  

1.2.1 መም 

በመማርልምድተማሪዎችየሚኖራ

ቸውንተሳትፎ ለመደገፍ  
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ማወቅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 መለ       

ተማሪዎች ራሳቸው ግብ ላይ ለመድረስ 

የሚያስችሏቸውንትክክለኛ የመማር 

ስትራቴጂዎች  እንዲያቅዱ  ማገዝ፣ 

1.2.3  መለ    

ተማሪዎች የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካት 

የተተገበሩ የግል የመማር  ስትራቴጂዎችን 

ውጤታማነት እንዲከታተሉ ማበረታታት 

1.2.4 መለ        

አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ተማሪዎች የመማር 

ማስተማርሁኔታዎችንና ሂደቶችን 

እንዲቆጣጠሩ መፍቀድ 

መማር የሚጠበቅባቸውን  

እንዲያውቁ ማድረግና ግልጽ 

አቅጣጫ  መስጠት 

1.3.የተለያዩ የቋንቋ፣ 

ባህል፣የእምነት፣የማህበ

ራዊናኢኮኖሚያዊልዩ

ነቶች ያላቸውን 

ተማሪዎች መገንዘብና 

መረዳት 

 

1.3.1 መለ   

የተግባቦት ዘይቤዎች የተለያዩ የተማሪዎች 

ፍላጎቶችን  የሚያካትቱ እንዲሆኑ 

በማድረግ ማስተካከል 

 

1.3.1 መም 

ከተለያዩ የቋንቋ፣ የባህል፣ 

የዕምነት የማህበራዊና 

የኢኮኖሚያዊ አካባቢዎች ለመጡ 

ተማሪዎች የመማር ጥንካሬና 

ፍላጎቶች ሊያሟሉ የሚያስችሉ 

የማስተማሪያ ስትራቴጂዎችን 

መተግበር  

1.4 ልዩ የመማር 

ፍላጎት ያላቸውን 

ተማሪዎች ፍላጎት 

ሊያስተናግድ  

የሚችል የማስተማር  

አቀራረቦችን ለይቶ 

ማዘጋጀት 

 

1.4.1መለ  

የተማሪዎችን መማር ለማጠናከር  

ልዩ ተሰጥኦ ላላቸው ተማሪዎች  

ከባለሙያዎችና ከሌሎች ምንጮች  

ድጋፍ መፈለግና መጠቀም 

1.4.2 መለ  

የተማሪዎችን የግልና የጋራ የመማር 

ፍላጎቶች በመለየት  የአካቶ ትምህርት 

አካባቢ እንዲኖር  

1.4.1መም 

የእያንዳንዱን ተማሪ  የመማር 

ዘይቤና ፍላጎት መሰረት 

በማድረግ የመማር ልምዶችን 

አጣጥሞ ማቅረብ  

1.4.2 መም 

የአካልጉዳትያለባቸውንናለጉዳትተ

ጋላጭ የሆኑ ተማሪዎችን 

በተዘረጋው  
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 ማመቻቸት፣    የአሰራር ስርዓት በመጠቀም 

መለየት 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀት የስነአእምሮ፣የጥናትናምርምር፣የማስተማር ስትራቴጅዎች፣ ከመማር ጋር 

ተያያዥነት ያላቸው የሀግ ድንጋጌዎች እውቀት 

ተፈላጊ ክህሎቶች  የመማር ልምዶችን የመተግበር፣ መማርን የማበልጸግ፣ የእያንዳንዱን ተማሪ 

ፍላጎቶች በግል ደረጃ ማሟላት የሚያስችሉ   የመማር ዘዴዎችን የመፍጠር ፣ 

ሂደቶችን የመምራት ክህሎት 

ሙያዊ ዕውቀት 

የሙያ ብቃት ደረጃ 2 የትምህርቱን ይዘትና   ይዘቱን  እንዴት ማስተማር እንደሚቻል  ማወቅ 

የብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

ይህ ክፍል  መምህራን የሚያስተምሩትን  ትምህርት ጠንቅቀው  በማወቅ 

የትምህርቱን አመጣጥ፣ አወቃቀርና  ትምህርቱ በነባራዊው  ዓለም  ያለውን 

ተግባራዊነት ጠቀሜታ እንዲሁም    የመማር ማስተማር ሳይንስን 

በሚመለከት ከመምሀራን የሚፈለገውን ዕውቀት ያመለክታል 

የሙያ ደረጃዎች መለስተኛ መምህር 

ንዑስ የብቃት 

ደረጃዎች 

የክንውን አመላካቾች 

2.1 

ይዘትንናየማሰተማር 

ስትራቴጂዎችን ማወቅ 

2.1.1 መለ        

መላምቶችን በማስቀመጥና 

በመሞከርተግባር  በተቀመጠው 

የምርምርና የብቃት ደረጃ 

መረጃዎችና ዘዴዎች  መሰረት  

ተማሪዎች  

እንዲሳተፉ በማድረግ የመመራመርና 

የፈጠራ እንዲሁም 

የአስተሳስብ፣የችግር ፈችነትና የውሳኔ 

ሰጪነት ክህሎቶችን እንዲያዳብሩ 

ማበረታታት 

2.1.1መም    

የማስተማሪያግብአቶችየስርዓተትምህር

ትማቴሪያሎችከሚወክሏቸውየተለዩሀሳቦ

ና ጭብጦች አንጻር ያላቸውን 

ምልዕነት፣ትክክለኛነትናጠቃሚነት 

መገምገም 

2.1.2 መም  

ሀሳብን ለማስተላለፍ 

የሚያስችሉ(ምሳሌ ለተማሪዎች 

የሚመጥኑ ቃላትን) ውጤታማ 

የተግባቦት ስትራቴጂዎችን  መጠቀም  
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2.2 የይዘት መረጣና 

አደረጃጀትን  ማወቅ  

2.2.1 መለ      

 ጊዜን፣ማቴረያልንናቦታን   የመማር 

ስራዎችን እንዲያግዙ በሚያስችል 

መልኩ  ማደራጀት፣ መመደብና 

አጠቃቀሙን መምራት 

2.2.2.1 መም 

ተማሪዎችከጓደኞቻቸውናከሌሎችየት

ምህርት ቤቱ ማህበረሰብ አባላት  

እንዲማሩ የሚያበረታቱ የመማር 

ልምዶችን  ማደራጀት 

2.3. ሥርዓተ 

ትምህርቱን፣ 

ምዘናንና ሪፖርት 

ማድረግን መጠቀም  

 

2.3.1መለ   

የስርዓተ ትምህርት ማቴሪያሎችን     

ለማሻሻል የሚያስፈልጉ መረጃዎችን   

መለየት 

2.3.2 መለ 

የስርዓተ ትምህርት ማቴሪያሎችን 

ማቅረብ   

2.3.3 መለ   

ለስርዓተ ትምህርት ማቴሪያሎች 

ማሻሻያተዛማጅነትያላቸውን 

መረጃዎች ማሰራጨት   

2.3.4 መለ  

ውጤታማ የስርዓተ ትምህርት  

አተገባበርን ለማመቻቸት ማቀድ 

2.3.5 መለ  

የስርዓተ ትምህርቱን ውጤታማነት 

ለመከታተል የሚያስችል  ስርዓት 

መዘርጋትና  መተግበር  

 

2.2.2 መም 

ለስርዓተ ትምህርት ማቴሪያሎች 

ክለሳ፣ማስተካከያና ማበልጸጊያ 

አስተያየቶችን ለአዘጋጆች 

የሚሰጠባቸው ሂደቶች እንዲኖሩ 

ማድረግ  

2.3.2. መም    

የተለያዩ የመረጃ ምንጮችን 

በመጠቀም  የስርዓተ ትምህርት 

ፖሊሲውንወይም ሌሎች 

መርሀግብሮችን ለመገምገም 

በሚያስችሉ የዕቅድ ዝግጅቶች 

መሳተፍ 

2.3.1 መም 

በግምገማ  ግኝቶች ላይ ተመስርቶ  

ለስርዓተ ትምህርት ትግበራ /  

ማሻሻያ አስተያየቶችን መስጠት   

2.3.4 መም 

የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ  

አባላት በስርተ ትምህርቱ  ትገበራ  

ውጤታማነት ላይ ግብረ መለስ  

አንዲሰጡ ማበረታታት 

2.4.የንባብ፣የጽህፈት 

የማስላት 

2.4.1 መለ  

 ከስሌት ጋር  ተያያዥነት ያላቸውን 

2.4.1 መም 

የተማሪዎችን የንባብና የስሌት  
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ስትራቴጂዎችን 

ማወቅ 

 

ጽንሰሀሳቦችን  በመጠቀም ተማሪዎች   

ስሌቶችን  ለመማር  ተጨባጭ በሆኑ 

ነገሮችእንዲጠቀሙ መደገፍ፣   ሂሳብ 

ነክ በሆኑ ጉዳዮች  ለመግባባትና 

ችግር ፈችነትን ለመማር እዲችሉ 

በመረጃና ምክንያታዊነት ባለቸው 

ነገሮች እንዲጠቀሙ  ማገዝ 

ውጤቶች ለማገዝ  ውጤታማ የሆኑ 

የማስተማር ስትራቴጂዎች 

ግንዛቤዎችን ስራ ላይ ማዋል 

 

2.5.የኢንፎርሜሽንና  

ኮሚኒኬሽን 

ቴክኖሎጅን 

መጠቀም  

 

2.5.1 መለ 

የታቀዱ የመማር  ውጤቶችን  

ለማከናወን የሚያግዝና  

የኢንፎርሜሽን  ኮሙኒኬሽን  

ቴክኖሎጂን የሚጠቀሙ   

የመማር ልምዶችን መተግበር 

2.5.2 መለ 

ተማሪዎች የኢንፎርሜሽን   

ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን  

ለተለያዩ ዓላማዎች መጠቀም  

እንዲችሉ ሁኔታዎችን  

ማመቻቸት 

 

2.5.1 መም 

ግብአቶችን የማገኘት  ዕድልን  

ማስፋትና ሀሳብን የመግለጽ  

ሁኔታን ማበረታታት 

2.5.2 መም 

ሁሉንም ተማሪዎች ያካተተና   

የታቀዱ የውጤት ስኬቶችን   

ለማመቻቸት የኢኮቴ ግብአቶች   

ተደራሽነትን መምራት  

2.5.3 መም 

የኢኮቴ አጠቃቀም   

የተማሪዎችን  የመማር ዘይቤና  

ፍላጎቶች የአካተተ እንዲሆን  

ማስተካከል  

አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ  ዕውቀቶች የይዘትና የማስተማር ስትራቴጂዎች፣የመማር ማስተማር መርሀግብር ዝግጅት፣ 

የስርዓተ ትምህርት፣የምዘናና የሪፖርት ፣ የጽሁፍ፣ የንባብና የስሌት፣ ውጤታማ 

የማስተማር  ስትራቴጂዎች ፣ኢኮቴን በመማር ማስተማር መርሀ ግብር አካቶ 

የመጠቀም እውቀት 

ተፈላጊ ክህሎቶች  

 

የማስተማር ስትራቴጂዎችን ፣ ልምዶችን መንደፍና የመቀመር፣ የስርዓተ 

ትምህርት ፣የፖሊሲዎችና የሌሎች መርሀግብሮች ዝግጅትን ፣ክለሳን፣ከትትልን 

የመደገፍ ክህሎት 
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የሙያ ክንውን  

የሙያ ብቃት ደረጃ 3 ውጤታማ   የመማር ማስተማር  ዕቅድ  ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ 

የብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

ይህ ክፍል   በተለያዩ ዕድሜና ችሎታ  ክልል ውስጥ የሚታዩ ተከታታይነት 

ያላቸው ለውጦችን፣ በአንድክፍለ ትምህርትና በሌሎች ተከታታይ ክፍለ 

ትምህርቶች መካከል  የትምህርቱን ዕውቀት ተጠቅሞ የማቀድ ዕውቀትን  

ይገልጻል። 

ንዑስ የብቃት 

ደረጃዎች 

የክንውን አመላካቾች  

የሙያ ደረጃዎች መለስተኛ  መምህር 

3.1 ጥረት ጠያቂ  

የሆኑ  

የመማር ግቦችን  

ማስቀመጥ 

3.1.1መለ   

 ሁሉም ተማሪዎች መማር  

እንደሚችሉ እምነት እንዲኖራቸው 

ማድረግና   የሚፈለገውን ውጤት 

እንዲያመጡ በቀጣይነት እገዛ  ማድረግ 

3.1.1 መም 

 በእያንዳንዱ የመማር ተግባር  

ስር በግል የሚጠበቁ  ጥረት 

ጠያቂ ክንውኖችን ለተማሪዎች  

ማስቀመጥ 

3.2 የትምህርትን 

መርሀ 

ግብር ማቀድ፣  

ማደራጀትና ቅደም 

ተከተሎችን   

ማስጠበቅ 

 

3.2.1 መለ   

ተማሪዎች በመማሩ ሂደት ዋና  

ተዋናይ መሆናቸውንና  የሚሰጠው 

ትምህርት በተማሪዎች ዕውቀት፣የግል 

ልምድ፣ ቋንቋና ባህል ላይ የተመሰረተ 

ተከታታይና አሳታፊ የመማር ልምዶችን 

ማቀድ 

3.2.1 መም   

ተማሪዎች በራሳቸው  

የነበራቸውን ቀዳሚ ዕውቀትና 

ዕርስ በርስ በመማማር ልምድ  

ያገኙትን ዕውቀት  ለሌሎች 

እንዲያካፍሉ ማድረግ  

 

3.3  

የማስተማር 

ስትራቴጅዎችን 

መጠቀም 

3.3.1መለ  

በትምህርቱ ይዘት ጥቅም ላይ በዋሉት 

የምርምር ዘዴዎች መሰረት ዕውቀቶችን  

ለማመንጨትና መላምቶችን ለመሞከር 

በሚደረጉ ተግባራት ላይ ተማሪዎችን  

ማሳተፍ 

3.3.1 መም  

አካባቢውን መሰረት ያደረጉና 

የተማሪዎችን መማር የሚያነቃቁ  

የማስተማር ስትራቴጂዎችን  

ማዘጋጀት 
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3.4 የማስተማሪያ  

ግብአቶችንመምረጥ 

ማዘጋጀትና  

መጠቀም 

3.4.1 መለ     

ተማሪዎች ቴክኖሎጂን በአግባቡ 

እንዲጠቀሙ ማገዝ 

2.3.1 መለ     

በክፍል ውስጥ የሚጠቀሙባቸውን  

ቁሳቁሶች የሚገኙበትን ቦታና 

አጠቃቀማቸውን በማሳየት  የስራ 

ባልደረቦቻቸውን ማገዝ 

3.4.1 መም     

የማህበረሰቡን ሀብት  

የተማሪዎችን የግልና የቡድን  

ልዩ የመማር ፍላጎቶችለማሟላትና   

አማራጮችን ለማየት በሚያስችል 

ሁኔታ  መጠቀም 

3.5. በክፍል ውስጥ 

ውጤታማ  የሆነ  

ተግባቦትን  

መጠቀም፣ 

3.5.1መለ   

ግልጽና ትክክለኛ የንግግርና  

የጽሁፍ ቋንቋ  በመጠቀም   

ውጤታማ  ተግባቦትን በማድረግ አርአያ 

መሆን 

3.5.1መም 

ለተማሪዎቻቸውውጤታማተግባቦ 

እንዲተገብሩና ግብረመልስ  

እንዲሰጡ ለማስቻል ለስራ 

ባልደረቦቻቸው ድጋፍ መስጠት 

3.6 የመማር  

ማስተማሩን መርሀ 

ግብር መገምገምና 

ማሻሻል 

 

3.6.1መለ   

ከተማሪዎች ከራሳቸውና ከምዘና የተገኘውን  

ግብረ መልስ   ያካተተ መረጃን  

በመጠቀም  ዕቅድን ለማሻሻል  በግል  

የመማር ማስተማሩን መርሀ ግብር 

መገምገም 

3.6.1መም   

በምዘና  በተገኙ   

የግብረመልስ  መረጃዎች  

መሰረት ለስራ ባልደረቦች  

ስልጠና መስጠት 

 

3.7  በትምህርት   

ሂደት ወላጆችን/   

አሳዳጊዎችን  

ማሳተፍ 

3.7.1 መለ   

እንደ አስፈላጊነቱ ወላጆችን/አሳዳጊዎችን 

በመማርና ማስተማር ሂደቱ ላይ ማሳተፍ  

3.7.1 መም   

በመማርና ማስተማር ሂደቱ ላይ   

የማህበረሰቡ አባላት እንዲሳተፉ 

ለማድረግ የግንዛቤ ማስጨበጫ  

ስራ መስራት  

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ  

ተፈላጊ ዕውቀት የስነ አእምሮአዊ ፣ የማስተማር ሰትራቴጂዎች፣ጥናትን ምርምር፣ከመማር ጋር 

ተያያዥነት ያላቸው የሀግ ድንጋጌዎች እውቀት 

ተፈላጊ  ክህሎቶች በመማር ሂደት ነጻ ሆኖ ራስን ችሎ መስራትን የማደፋፈር፣ችግር 
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ሙያዊ ክንውን 
 

 

የሙያ ብቃት ደረጃ 4 አጋዥና አመቺ የትምህርት አካባቢ መፍጠርና ማስጠበቅ 

የሙያ ደረጃዎች  መለስተኛ መምህር 

የብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

 

ይህ ክፍል የተመቻቸ የመማር አካባቢ ለመፍጠርና  የተለያዩ ባህሪያት አያያዝ  

ዘዴዎችና  ቴክኒኮችን ለመጠቀም ከመምህራን  የሚፈለግ  ዕውቀትን 

ይገልጻል። 

የሙያ ደረጃዎች  መለስተኛ መምህር 

የብቃት ደረጃዎች 4 የክንውን አመላካቾች 

4.1  የተማሪዎችን 

ተሳትፎ  መደገፍ 

4.1.1መለ   

በተማሪዎች መካከል መልካም 

ግንኙነት፣ትብብርና መተጋገዝን 

ለማዳበር የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን 

መጠቀም 

4.1. 2 መለ  

ተማሪዎች በግልም ሆነ በቡድን 

ለሚያከነውናቸው ተግባራት ዕውቅና 

መስጠትና  ከስኬቶቻቸው   ጋር 

ለማስተሳሰር  የሚያስችሉ ዘዴዎችን 

መቀየስ 

4.1.1መም  

በክፍል ውስጥ የውሳኔ  

አሰጣጥ  ሂደቶች ተማሪዎች  

እንዲሳተፉ ማድረግ   

4.1.2 መም  

የሁሉንም ተማሪዎች ሀሳብና 

አስተያየቶች መጠየቅና መቀበል  

4.2  የክፍል ውስጥ  

ተግባራትን  

መምራት  

4.2.1 መለ  

ተማሪዎች   በአዳዲስ  ጽንሰ ሀሳቦችና 

ክህሎቶች ላይ   በነጻነት ራሳቸውን 

ችለው  ተግባ ራትን  እንዲያከናውኑና  

4.2.1 መም   

በመማር  ማስተማር ክንውኖች 

መካከል ያለውን ሽግግር   

በውጤታማነት መምራትና 

ፈችነት፣በጥልቀት የማሰብና አዲስ ሀሳቦችን የመፍጠር ችሎታዎችንና  

ልምዶችን የማካፈል ፣በትብብር መስራትየሚያስችሉ  ሁኔታዎችን 

የማመቻቸት፣ የኢኮቴ አጠቃቀምን ከተማሪዎች   መማር  ጋር የማስተሳሰር 

ክህሎት 
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በክንውኖች ላይ ጽብረቃ እንዲሰጡ  

ዕድል መስጠት    

የማስተማር ጊዜን በአግባቡ መጠቀም  

4.3. ፈታኝ 

ባሀሪያትን   

ማረቅና መምራት 

4.3.1 መለ     

የተለያዩ ውጤታማ የሆኑ የክፍል  

አመራር/ አያያዝ ቴክኒኮችን  

መጠቀም 

4.3.1 መም   

ግልጽና  ወጥ የሆኑ የክፍል ውስጥ 

ደንቦች ያሉበት የትምህርት አካባቢ 

ማስፈንና  ማስቀጠል 

4.4. የተማሪዎችን  

ደህንነት መጠበቅ 

4.4.1 መለ   

የትምህርት አሰጣጡን ለማመቻቸት  

የትምህርት  መስጫ ቦታውን  

አቀማመጥ መቀያየር 

 

4.4.1 መም   

የስራ ባልደረባዎች የመማር 

ማስተማር  

አከባቢን በአግባቡ እንዲጠቀሙ   

ማበረታታት 

4.5 የኢንፎርሜሽን

ና ኮሚኒኬሽን 

ቴክኖሎጅን     

ጥንቃቄ፣ ሀላፊነትና 

ስነምግባርበተሞላበት 

ሁኔታ መጠቀም 

4.5.1መለ  

የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን 

ቴክኖሎጅን በመማር ማስተማር ሂደት 

ጥንቃቄ፣ ሀላፊነትና  ስነምግባር 

በተሞላበት መንገድ ለመጠቀም 

የሚያስችሉ  ስትራቴጂዎችን ማካተት 

4.5.1መም  

የኢኮቴ ማቴሪያሎችን በማዘጋጀት 

ሥነ ምግባር በተሞላበት ስልት 

መጠቀም 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀቶች 

 

ማሳተፍ የሚያስችሉ የማስተማር ስትራቴጂዎች፣ቅደምተከተሉን የጠበቀ የመማር 

ማስተማር መርሀግብር ዝግጅት፣  የስርዓተ ትምህርት፣የምዘናና ሪፖርት 

፣የተማሪዎችን የጽሁፍና የንባብ ውጤቶችን ለማገዝ የውጤታማ የማስተማር 

ስትራቴጂዎች እውቀት  

 ተፈላጊ 

ክህሎቶች 

የተለያዩ ዓይነት የማስተማር ሰትራቴጂዎችን መጠቀም፣የመማር ልምዶችን 

የመቀመር፣ የስርዓተ ትምህርት፣ የፖሊሲዎችና የሌሎች መርሀግብሮች 

ዝግጅትን፣ክለሳን  የመደገፍ ክህሎት 

 

የሙያ ብቃት 

ደረጃ 5  

 

የተማሪዎችን  የትምህርት ክትትል አስመልክቶ ምዘናዎችን ማከናወን፣ ግብረመልስ 

መስጠትና   ሪፖርት ማድረግ 
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የብቃትደረጃ 

መግለጫ  

 

ይህ ክፍል  በግልና በትምህርት  ቤቱ በጥቅሉ ከተማሪዎች  የመማር ውጤቶች  

መሳካት  ጋር በተገናኘ ሁሉን አቀፍ የምዘናና ሪፖርት ለማድረግ ከመምህራን 

የሚፈለገውን ዕወቀት ይገልጻል። 

  

የሙያ  ደረጃዎች መለስተኛ መምህር 

ንዑስ ብቃት 

ደረጃዎች 

                              የክንውን አመላካቾች 

5.1 የተማሪዎችን     

የትምህርት 

አቀባበል 

መመዘን  

 

5.1.1 መለ     

ለተማሪዎች ውጤት መሻሻል መረጃ 

ለመሰብሰብ የተለያዩ  የምዘና ዘዴዎችን  

መጠቀም   

5.1.2 መለ   

የተማሪዎችንየመማርውጤቶች/ግቦችለመ

ከታተል አስተማማኝ፣ ተፈጻሚ፣ 

ለማስተዳደር ምቹና ወጪ ቆጣቢ 

የምዘና ዘዴዎችን  መምረጥ፣ 

5.1.3 መለ  

ለተማሪዎች የግል የትምህርት ፍላጎቶች  

ተገቢየሆኑ ምላሾችን ለመስጠት 

የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን ለመቅረጽ 

በተማሪዎች መካከል በግልና በቡድን ያሉ 

የትምህርት አቀባበል ዘይቤ ልዩነቶች 

ማጥናት 

5.1.1 መም     

የተለያዩ የመማር 

ፍላጎቶችንና ችሎታዎችን  

ከግምት ውስጥ  ያስገቡ  

የምዘናና የሪፖርት ማድረጊያ  

ስትራቴጅዎችን መጠቀም መተግበር 

5.1.2 መም     

የግቦችን መሳካትና  መሻሻሎችን 

ለማሳየት  በተለያዩ ደረጃዎች 

የታቀዱና  አስፈላጊ የሆኑ 

ሁኔታዎችን  መተግበር 

5.1.3 መም  

ከተማሪዎች የአስተሳሰብ  

ዘይቤዎች ጋር  የሚጣጣሙና  

መማራቸውን የሚገልጹ የምዘና  

ተግባራትን  ማዘጋጀትና  

ማመቻቸት 

5.2. የትምህርት

አቀባበላቸውን 

በሚመለከት  

ለተማሪዎች   
ግብረ መልስ 
መስጠት 

5.2.1 መለ     

ከመማር ውጤቶች ጋር ተያያዥ  

የሆኑ ግብረመልሶችን ለተማሪዎች  

መስጠት   

5.2.1 መም    

የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል 

ስትራቴጂዎች በመረጃ ላይ 

በመመሥረት መምረጥ 
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5.3   

የተማሪዎችን 

መረጃ ማብራራት 

5.3.1 መለ     

ለተማሪዎች  ውጤት መሻሻል የሚረዳ    

ሁሉን  አቀፍ  የሆነ የምዘናና  

የሪፖርት አቀራረብ ስርዓትን  

መተግበር 

5.3.1 መም     

በሁሉም የሙያው ባልደረባዎች  

ተመሳሳይ የሆነ የተማሪዎችን  

የመማር  ውጤት ትንተናን  

ለማረጋገጥ  የጋራ ውይይቶች   

እንዲካሄዱ ማገዝ 

5.4  ወጥነት 

ያላቸውና    

ተነጻጻሪ የሆኑ 

ውሳኔዎችን 

መስጠት 

 

5.4.1መለ    

ምልከታዎችንና ውሳኔዎችን ለመመዝገብ 

የሚያስችሉ የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም  

5.4.2 መለ  

ሚዛናዊያልሆኑአሰራሮችንና  

ስህተቶችንበንቃትበመፈተሽ  

ማስተካከል። 

5.4.1መም  

የተማሪዎችን ውጤትና ተሞክሮዎችን 

መሠረት ያደረገ የማማር ማስተማር 

ዕቅድ ማዘጋጀት 

5.4.2 መም 

የተማሪዎችን የመሻሻል ሂደቶች፣ 

ውጤቶችና ክንውኖች መግለጽ 

5.5. የተማሪዎ

ችን ውጤት 

ሪፖርት 

ማድረግ 

5.5.1መለ  

ከተቀመጡት የተማሪዎች  የመማር ግቦች 

አንጻር  የተማሪዎችን መሻሻል  ሪፖርት  

ማድረግ  

5.5.2 መለ     

የተማሪዎችን የመማር ግቦች ለተለያዩ 

አካላት (ለወላጆች፣አሳዳጊዎችና 

ለመስተዳድር አካላት ) ሪፖርት   

ማድረግ  

5.5.1መም  

የተማሪዎችን የመማር ውጤቶች  

የመመዝገብ፣ የመከታተልና   

ሪፖርት የማድረግ  ስትራቴጂዎችን  

ለሙያው ባልደረባዎች ማካፈል 

5.5.2 መም  

የወላጆችንና የአሳዳጊዎችን ተጨባጭ 

ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ የተማሪዎችን 

ክንውን መግለጽ 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀት 

 

የክፍተትመለያ፣የሂደትና የማጠቃለያ የምዘና ስትራቴጂዎች፣ ወቅታዊና ተገቢ 

የሆነ ግብረመልስ  የመስጠት አስፈላጊነትናለመተንተንየሚያስችልየመረጃ 

፣ሪፖርት የማዘጋጀት እውቀት 

ተፈላጊ ክህሎቶች 

 

መረጃዎችን የማሰባሰብ፣ የተለያዩ የምዘና ዘዴዎችን የመጠቀም፣ ፍትሀዊ የምዘና 

ዘዴዎችን የመምረጥ፣ የመማር ውጤቶችን ሪፖርት ማድረግ ፣የተመዘገቡ   

መረጃዎችን የመተርጎምናየመተንተን 
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ሙያዊ  ተሳትፎ  

የሙያ ብቃት 6 በሙያ ማሻሻያ ትምህርትና ስልጠና መሳተፍ 

የብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

 

በሙያ ማሻሻያ ትምህርትና ስልጠና መሳተፍ 

ይህ ክፍል  መምህራን ለመማር ማህበረሰብ ዕድገት   አስተዋጽኦ ማድረግ 

የሚያስችላቸውን አስፈላጊ   ዕውቀት የሚገልጽ ነው። 

ንዑስ የብቃት 

ደረጃዎች 

የክንውን አመላካቾች  

የሙያ ደረጃዎች   መለስተኛ   መምህር 

6.1 የሙያማሻሻያ 

ትምህርትና  

ስልጠና ፍላጎቶችን  

መለየትና  ማቀድ 

 

 

 

6.1.1መለ  

ለተለዩ የሙያዊ ዕድገት  

ትምህርትና ስልጠና ፍላጎቶች ምላሽ 

የሚሰጡ  ተግባራትን በሚያቅዱበትና  

በሚተገብሩበት ሁኔታ ላይ የስራ  

ባልደረቦችን መደገፍ   

6.1.2 መለ  

የሙያዊ  ዕድገት  ፍላጎቶችን  

ለመወሰንና  የትኩረት  

አቅጣጫዎችን ከመለየት አንጻር   

ለሚያከናውኑት  ተግባር  የስራ  

ባልደረባዎችን ማገዝ  

6.1.1 መም  

ቀጣይ የሆኑ የሙያዊ  ዕድገት  

መስኮችን ለመለየት   በተለያዩ  

ተግባራትና ልምዶች ላይ ሁልጊዜ  

ጽብረቃ ማካሄድ 

6.1.2 መም  

ሙያዊ የመማር ፍላጎቶችንና  

ዕድሎችን መለየትና ማሰስ   

6.2 በሙያ 

ማሻሻያ   

ትምህርትና 

ስልጠና በመሳተፍ  

አሰራርን ማሻሻል 

6.2.1 መለ  

በሙያዊ ክንውኖች ላይ  

ተደጋጋሚና ወሳኝ  ጽብረቃዎችን  

በማድረግ መሳተፍ  

6.2.2 መለ 

ከተለዩ ፍላጎቶች ጋር በተገናኙ  

የሙያዊ መማማር ተግባራት ላይ  

መሳተፍ  

6.2.1 መም   

 የግል ሙያዊ አቀራረቦች ጸብረቃን  

መሰረት በማድረግ ማስተካከል 

6.2.2 መም     

ትምህርት ቤት ተኮር በሆኑ ጥናትና 

ምርምሮች መሳተፍ 
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6.3 ከሙያው 

ባልደረቦች ጋር  

አብሮ መስራትና  

አሰራርን ማሻሻል፣ 

6.3.1መለ   

የራስን ሙያዊ ውጤታማነት  

በሚመለከት ከተለያዩ ምንጮች  

ግብረ መልሶችን ማሰባሰብ  

6.3.2 መለ  

ከስራ ባልደረቦች ጋር  ስለሚደረጉ 

የመማር ማስተማር  

ተግባራት ዙሪያ ገንቢ በሆኑ ውይይቶች 

መሳተፍ 

6.3.3 መለ  

በት/ቤቱ ውስጥ   ከትምሀርት ቤቱ  

ማህበረሰብ  ጋር ሙያዊ ግንኙነት  

ለመመስረትና ግንኙነቱን  

ለማስቀጠል  የስራ ባልደረቦችን  

መደገፍ  

6.3.1መም   

ከስራ ባልደረቦች ለሚነሱ ጥያቄዎች፣  

ጥርጣሬዎችና ስጋቶች  ገንቢ በሆነ 

አቀራረብ  ምላሽ መስጠት  

6.3.2 መም   

የማቀድ፣የትግበራ፣የክትትል፣የምዘና፣የ

መመዝገብና ሪፖርት የማድረግ 

ስትራቴጅዎችን ማካፈል  

6.3.3 መም    

ግለሰቦች ለሌሎች የቡድን አበላት 

ገንቢ ግብረመልስ እንዲሰጡ 

ማበረታታት 

6.4 የሙያዊ 

ትምህርትና 

ስልጠናዎችን 

ተግባራዊ 

በማድረግ  

የተማሪዎችን 

መማር ማሻሻል 

 

6.4.1 መለ  

በሙያ ማሻሻያ ትምህርትና 

ስልጠና በመሳተፍ የተገኙ 

ዕውቀቶችን በመገንዘብ ለስራ ባልደረቦች 

መግለፅ፡ 

6.4.2 መለ     

በሙያዊ ጉዳዮች ላይ የሌሎችን 

ሀሳብ በማክበር የግል አስተያየቶችን 

መስጠትና አስተዋጽኦ ማድረግ 

6.4.3 መለ   

በተለያዩ ሙያዊ ጉዳዮች ላይ 

ለስራባልደረቦች ድጋፍና ምክር  

መስጠት 

6.4.1 መም    

የተማሪዎችን መማር ለማጠናከር  

በሙያዊ ለምዶች፣ጉዳዮች፣ ውሳኔ 

አሰጣጦችና ክንውኖች ላይ ጽብረቃ 

እንዲያደርጉ የስራ ባልደረቦችን 

መገፋፋት 

6.4.2 መም   

በቅድመ ስራ ላይ ሰልጣኝ ለሆኑ፣ 

ለጀማሪና ልምድ ላላቸው  መምህራን 

እንደአስፈላጊነቱ   የተዘጋጁ ሞዴል 

የትምህርት ዝግጅቶችን   ማካሄድ 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 
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ተፈላጊ ዕውቀቶች  

 

የመምህራን  የሙያ ብቃት  ደረጃዎች፣   የስራ ባልደረቦችን ምክር፣መማር 

ሂደቶች መሳተፍ የሚያስችሉ፣ሙያዊ የመማር መርሀግበሮች ዕውቀት  

ተፈላጊ ክህሎቶቸ ለሙያዊ  መማር ጠንካራና ቀጣይ የሆነ ተነሳሸነትን ማሳየት፣ ጀማሪ የስራ 

ባልደረቦችንና ዕጩ መምህራንን ከትምህርት ቤት አካባዎዎችና ሁኔታዎች ጋር 

የማስተዋወቅ ና ለስራ ባልደረቦች ሙያዊ ድጋፍ የመስጠ 

የሙያ ብቃት ደረጃ 

7 

ከስራ ባልደረባዎች፣ ከወላጆች/ከአሳዳጊዎችና ከማህበረሰቡ ጋር ሙያዊ  ተሳተፎ 

ማድረግ  

የብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

 

ይህ ክፍል መምህራን ከተማሪዎች፣ከስራ ባልደረቦቻቸው ከወላጆች/ከአሳዳጊዎች 

ጋር   አጋርነት ለመገንባትናነ በቡድን ስራዎች ለመሳተፍለመምህራን 

የሚያስፈልገውን ዕውቀት የሚገልጽ ነው። 

ንዑስየብቃት 

ደረጃዎች 

የክንውን አመላካቾች 

የሙያ ደረጃዎች  መለስተኛ   መምህር 

7.1  ሙያዊ ስነ 

ምግባርን 

ማሟላት 

 

7.1.1መለ     

በስነ ምግባር ደንቦች  

የተቀመጡ የማስተማር ሙያን  

በሚመለከቱ መርሆዎች ላይ   

ለሌሎች ግንዛቤ መፍጠር 

7.1.1መም   

ስነምግባር ደንቦች የተቀመጡ 

የማስተማር ሙያን የሚመለከቱ 

መርሆዎችን መተግበር 

7.2  ለህጋዊ፣     

አስተዳደራዊና  

ድርጅታዊ 

ግዴታዎች  

ተገዥ መሆን 

7.2.1መለ  

አግባብነት ያላቸው ህጋዊ፣ 

አስተዳደራዊ፣ ተቋማዊና ሙያዊ 

ግዴታዎችን፣ፖሊሲዎችንና 

ሂደቶችን መረዳትና 

መተግበር፣የሚያስከትለውን 

ተጽዕኖም መለየት  

 7.2.1 መም   

በህጋዊ፣ አስተዳደራዊ፣  ድርጅታዊና  

ሙያዊ ግዴታዎች፣ፖሊሲዎችና ሂደቶች  

ላይ እና እነዚህን እንዴት  መተግበር  

እንደሚገባ  ለሌሎች ግንዛቤ መፍጠር    

7.3  የቡድን 

ስብሰባዎችንናው

ይይቶችንማደራ

ጀትና መደገፍ 

7.3.1 መለ    

የቡድን ስብሰባዎችን  

ማስተባበር 

7.3.2 መለ     

7.3.1መም   

 በቡድን ስብሰባዎች መካከል  የቡድን  

 አባላት አገናኝ በመሆን  ማገልገል 
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ውጤታማ የቡድን ስብሰባዎች 

እንቅስቃሴዎችን ለማገዝ          

በድርጅታዊ ስራዎች መሳተፍ 

7.4  ወላጆችን 

/አሳዳጊዎችንማ

ሳተፍ፣ 

7.4.1መለ    

ግልጽናትክክለኛተግባቦትን፣ 

የንግግርና የጽሁፍ ቋንቋን 
በመጠቀም መግለጽ /ማሳየት/   

7.4.1መም    

ከወላጆችና ከአሳዳጊዎች ጋር ለሚደረጉ 

ተግባቦቶች ሁሉ ሚስጢራዊነትን መጠበቅ 

7.5  ሙያዊ 

የማስተማር 

የግንኙነት 

መረቦችንና 

በአጠቃላይ 

ማህበረሰቡን  

ማሳተፍ፣ 

 

7.5.1መለ     

የተማሪዎችን መማር ለመርዳት 

ከማህበረሰቡ አባላትጋር  

አጋርነትን መፍጠር 

7.5.2 መለ    

አጋሮች ያሉባቸውን ችግሮችና 
ስጋቶች ትኩረት ሰጥቶ በስሜትና 
በአክብሮትለመፍታት መጣር 
7.5.3 መለ   

የአጋርነትን አስፈላጊነት ለመጀመር 

ከአጋሮች ጋር  መስራት 

7.5.1 መም   

አጋሮች የአጋርነቱ አባል በመሆናቸው 

ተጠቃሚ ሊሆኑባቸው  በሚችሉ  

ሁኔታዎች ላይ መስራት  

7.5.2 መም   

የተማሪዎችን መማር ፍላጎቶች  

ለማሟላት ከተለያዩ  መምህራንና  

ሌሎች ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ጋር 

መሰራት የሚያሰገኘውን ፋይዳ መጠቀም 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ እውቀቶች 

 

 

በስርአቱ የተቀመጡ የሀግና የስነምግባር መርሆዎች፣ ከትምህርት ሂደት ጋር 

እንድምታ ያላቸው የህግ ፣የአስተዳደር፣የድርጅት፣ የሙያ ደንቦች ፣ከወላጆችና 

አሳዳጊዎች ጋር ስለሚደረግ ግንኙነት ፣ለሙያዊ ተሳትፎ በማህበረሰብ ውስጥ 

የግንኙነትመረብ   አጠቃቀም እውቀቶች 

ተፈላጊ ክህሎቶች የተማሪዎችን መማር ለመደገፍ ከት/ቤት ማህበረሰብ ጋር አጋርነትን መገንባት፣ 

በቡድን በሚታቀዱ ጉደዮች ተሳትፎ የማድረግ፣ በቡድን ስብሰባዎች ላይ ገንቢ 

አስተዋዕኦ የማድረግ ክህሎት 

 የምዘና ዘዴዎች የክፍል ምልከታ፣የመምህራን የጽብረቃ ቃለ ምልልስ ፣ የቃል ጥያቄዎችና 

የጽሁፍ ፈተናዎች ብቃትን ለመመዘን ሊያገለግሉ ይችላሉ 

ምዘናው 

የሚካሄድበት ቦታ 

የብቃት ምዘናው በትምህርት ቤቶችና   ለጽሁፍ ፈተና በተመረጡ ማዕከላት 

ሊከናወን ይችላል። 
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4.3 ከፍተኛ መምህርና ተባባሪ መሪ መምህር 

ሙያዊ እውቀት 

የሙያ ብቃት ደረጃ 1፡ ተማሪዎችንና እንዴት  እንደሚማሩ ማወቅ 

የብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

ይህ ክፍል በጣም ወሳኝ በሆኑ የማስተማር፣ የመማርና የባህሪ አያያዝ 

ሰትራቴጂዎች ላይ ከመምህራን የሚፈለገውን ዕውቀት  ይገልጻል።  

  

የሙያ ደረጃዎች  ከፍተኛ  ተባባሪ መሪ 

ንኡስ የብቃት ደረጃ                     የክንውን አመላካቾች 

1.1  

የተማሪዎችን 

አካላዊ፣ ማህበራዊ፣ 

ስነአእምሮአዊናስሜ

ታዊዕድገትናከዚሁጋ

ር ተያያዥ የሆኑ 

የተማሪዎችን 

ባህርያት  መግለጽ፡ 

1.1.1 ከ 

አካቶ ትምህርትን ለመተግበር    

የተማሪዎችን የግል እና/ወይም የቡድን  

ፍላጎቶችን መለየት  

1.1.2 ከ 

ተማሪዎችእንዳይማሩናውጤት 

እንዳያስመዘግቡየሚያው 

መሰናክሎችን መለየት 

1.1.1 ተመ  

ተማሪዎች በችሎታ፣በግንዛቤና   

በዕውቀት ዘይቤዎችያላቸውን 

ልዩነች ለማስተናገድ የመማር 

ንድፈ ሀሳቦችን ተግባራዊ ማድረግ 

 

1.2  

ተማሪዎች እንዴት 

እንደሚማሩ ማወቅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 ከ     

የተቀመጡ የመማር ግቦችን ማሳካት  

ሚያስችሉ ትክክለኛ የመማር  

ስትራቴጂዎችን መንደፍ   

1.2.2 ከ   

ቀደም ሲል የነበሩ የተማሪዎችን  

ልምዶችበሚመለከት ከተለያዩ  

ምንጮች መረጃዎችን መሰብሰብ 

1.2.3 ከ  

ለተማሪዎች የግልም ሆነ የቡድን  

የመማር ፍላጎቶች ምላሽ የሚሰጥ  

የመማር ስትራቴጂ ተግባራዊ  

ማድረግ 

1.2.1 ተመ 

ለተለዩ የመማር ፍላጎቶች ምላሽ 

ለመስጠት የሚያስችሉ 

አማራጮችን ለመቀየስ 

ከስራጓደኞች፣ ከባለሙያዎች፣ 

ከወላጆችና ከአሳዳጊዎች ጋር 

የሚደረጉ ውይይቶችን  ማነሳሳት 

1.2.2 ተመ 

 የተማሪዎች ልዩ ፍላጎቶችን 

መዝግቦ መያዝ  

1.2.3 ተመ    

ተማሪዎች ባህሪያት ጋር   

አብረው የሚሄዱ አስፈላጊ፣    
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1.2.4 ከ   

ተማሪዎች እንዴት እንደሚማሩ 

እንዲያውቁ እገዛ ማድረግ 

ትክክለኛና አስተማማኝ   

ስትራቴጂዎችን   ከተለያዩ  

ክምችቶች /አማራጮች  

የመምረጥ 

1.3  

የተለያዩ የቋንቋ፣ 

ባህል፣የእምነት፣የማህ

በራዊናኢኮኖሚያዊ 

ልዩነቶች ያላቸውን 

ተማሪዎች 

መገንዘብና መረዳት 

1.3.1 ከ 

በትምህርት ቤት አካባቢ ለባህላዊ 

ተጽዕኖዎችና መሰናክሎች- ምላሽ 

የሚሰጡ  የማስተማር ተግባራትን ማገዝ  

1.3.1 ተመ  

በመማር ማስተማር ስራው 

ተማሪዎች ባህላዊ ክፍተቶችን  

እንዲሞሉ   ማድረግ  

1.4  

ልዩ የመማር 

ፍላጎት ያላቸውን 

ተማሪዎች ፍላጎት 

ሊያስተናግድ  

የሚችል 

የማስተማር    

አቀራረቦችን ለይቶ 

ማዘጋጀት 

 

1.4.1 ከ   

ተሰጥኦ ላላቸው ተማሪዎች የሚያገለግሉ 

የመማር ዝግጅቶችን በትብብርና  

በቅንጅት  ማቀድናመተግበር 

1.4.2 ከ   

በተማሪዎች መካከል በግልና በቡድን  

ያሉ የትምህርት አቀባበል ዘይቤዎችን  

መመርመርና መምራት 

1.4.1 ተመ  

በትምህርቱ አቀባበል ፈጥነው  

የሚሄዱትንና  ወደ ኋላ  

የሚቀሩትን ተማሪዎች   

ፍላጎት ለማሟላት  የስርዓተ  

ትምህርቱን የአካሄድ  

ፍጥነትና  ጥልቀት  

ማስተካከልና ማጣጣም  

1.4.2 ተመ 

ፈታኝና ጥረት ጠያቂ  እንዲሁም 

አካታች የሆኑ የመማር መርሀ 

ግብሮችን ለመተግበር  

መከባበርንና ና ለነገሮች ስሜት 

መስጠትን ማሳደግ  

የመረጃ አጠነቃቀር መምሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀቶች ተለማጭና ውጤታማ የማስተማርናተባብሮ የመሥራት ስትራቴጂዎች፣ አካቶ 

የማስተማር ዘዴዎችን፣ማስተማር ፕሮግራሞችን የመገምገም 

ተፈላጊ  ክህሎቶች  ለመማር መሰናክል የሆኑችግሮችን የመለየት፣ የስትራቴጂዎችን ውጤታማነት 
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የመለካት፣ ተሞክሮን በተመለከተ መረጃ የማሰበሰብ፣የመማር ማስተማር 

ዘዴዎችን የመፈተሽ፣የልዩ ትምህርት ዕቅዶችን ለይቶ የማዘጋጀት፣ ስርአተ 

ትምህርቱን ከተማሪው ፍላጎት ጋር አጣጥሞ  ስራ ላይ የማዋል፤ 

ሙያዊ ዕውቀት 

የሙያ ብቃት ደረጃ 2 የትምህርቱን ይዘትና   ይዘቱን  እንዴት ማስተማር እንደሚቻል  ማወቅ 

የብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

ይህ ክፍል መምሀራን የራሳቸውን የመማር መሻሻል ጨምሮ በሚያስተምሩት 

የትምህርት /የስርዓተ ትምህርት መስክና የመማር ማስተማር   ሳይንስ  

ከመምህራን የሚፈለገውን ዕውቀት ይገልጻል። 

ንኡስ  የብቃት ደረጃ  የክንውን አመላካቾች 

የሙያ ደረጃዎች  ከፍተኛ ተባባሪ መሪ 

2.1  

ይዘትንና የማስተማር 

ስትራቴጂዎችን 

ማወቅ 

2.1.1 ከ 

የተማሪዎችን  ልዩ  በግልና በቡድን 

የመማር ፍላጎቶችን   ለማሟላት 

የሚያስችሉ  የማስተማር ስትራቴጂዎች 

የተመረጡበትን አግባብ/ ምክንያት 

መግለጽ    

2.1.2 ከ 

የትምህርቱን  ይዘት ለተማሪዎች 

ትርጉም ሰጪ  ለማድረግ  የሚያስችል 

የትምህርት ልምድ/ክንውን   

ለመፍጠር የሚረዱ ስትራቴጂዎችን 

መለየት 

2.1.3. ከ  

የተማሪዎችን የመማር ፍላጎት 

በማሟላት ቀጣይ የመማር ስትራቴጅን 

ለመምራት ተግባራዊ ማድረግ 

2.1.4 ከ   

የመማር ፍላጎቶችን ከማሟላት አንጻር  

የተተገበሩ የማስተማር ስትራቴጂዎችን 

2.1.1 ተመ   

ልዩ የመማር ፍላጎቶችን በማሟላት  

በኩል የማስተማር ስትራቴጂዎችን 

ውጤታማነት ለመወሰን ከተለያዩ 

ምንጮች መረጃ መሰብሰብና 

መተንተን 

2.1.2 ተመ  

የተለዩ የመማር ፍላጎቶችን 

ለመወሰን የሚያስችሉ  ከተለያዩ 

ምንጮች የተሰበሰቡ መረጃዎችን 

መተንተን  

2.1.3 ተመ  

የግምገማ ሂደቶች  ግኝቶችን 

መሰረት በማድረግ የማስተማር 

ስትራቴጅዎችን ለማጠናከርና 

ለማስተካከል  አስተያየት  ማቅረብ  

2.1.4 ተመ  

ለተማሪዎች የግልና የቡድን 

የመማር ፍላጎቶች ምላሽ የሚሰጡ 
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ውጤታማነት ለመወሰን  የሚያስችል 

የግምገማ  ስትራቴጂዎችን መጠቀም 

የመማር ስራቴጂዎችን ለመተግበር  

አንዲችሉ የስራ ባልደረቦችን 

መደገፍ  

2.2  

የይዘት መረጣና 

አደረጃጀትንማወቅ 

2.2.1 ከ 

የትምህርት ይዘቶችን በመምረጥና  

በማደራጀት  እንዲሁም የመማር 

ማስተማር መርሀ ግብሮችን በመተግበር 

ሂደት አዳዲስ/ የፈጠራ  አሰራሮችን  

የማመንጨት ክንውን  ማሳየት፣ 

2.2.1 ተመ 

በመማር ማስተማር መርሀግብሩ  

አዳዲስ  ክንውኖችን እንዴት 

መተግበር እንደሚቻል 

የስራባልደረቦችን መደገፍ  

2.3 

ሥርዓተ ትምህርቱን፣    

ምዘናንና ሪፖርት 

ማድረግን መጠቀም  

2.3.1 ከ  

በስርዓተ ትምህርት ትግበራ ላይ 

ተጽዕኖ ሊያስከትሉ የሚችሉ 

ወቅታዊ/የዘመኑ  የትምህርት 

ጉዳዮችን፣አካሄዶችንና ጥናትና 

ምርምርሮችን የሚመለከቱ የመረጃ 

ምንጮችን መለየትና መተንተን 

2.3.2 ከ   

ለሥርዓተ-ትምህርት ትግበራ አቅጣጫ 

ለመዘርጋት የትምህርት ቤቱን ግቦችና  

ስትራቴጂክ ዕቅዶች መተንተን     

2.3.3 ከ  

የታቀዱ የሥርዓተ-ትምህርት ትግበራ 

አቅጣጫዎችን/መመሪያዎችን 

ለማረጋገጥ የሙያው ባልደረቦችንና 

የትምህርትቤቱ ማህበረሰብ አባላትን 

ማማከር 

2.3.4 ከ   

 የጥናትና ምርምር ዕውቀቶችን 

ለስርዓተ ትምህርቱ ትግበራ ማዋልና 

2.3.1 ተመ  

ሁሉን አቀፍ የክትትል ሂደቶችን 

በመጠቀም ለተለዩ  ለስርዓተ 

ትምህርት ጉዳዮች፣ ችግሮችና 

ስጋቶች ምላሽ  መስጠት  

2.3.2 ተመ  

በሰርዓተ ትምህርቱ ትግበራ 

ተሳታፊ ለሆኑ መምህራን በግል 

መደገፍ  

 2.3.3 ተመ   

ውጤታማ የስርዓተ ትምህርት 

ትግበራን   ለማፋጠን የተዘጋጁ 

ዕቅዶችን  ማሳወቅ 
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መግለጽ 

2.3.5 ከ  

በስርዓተ ትምህርቱ መሻሻል 

የተማሪዎችን ተሳትፎ ማረጋገጥ 

2.4  

የንባብ፣የጽህፈትና 

የስሌት 

ስትራቴጂዎችን 

ማወቅ 

 

 

2.4.1 ከ  

 የተማሪዎችን የማንበብና መጻፍ 

እንዲሁም የማስላት  ውጤቶች 

ለማሻሻል  የሚያስችሉ ውጤታማ 

የማስተማር ስትራቴጀዎችን  

እንዲተገብሩ የሙያው ባልደረቦችን  

መርዳት 

2.4.1 ተመ 

የተማሪዎችን የማንበብና መጻፍ 

እንዲሁም የማስላት  ውጤቶች 

ለማሻሻል  የሚያስችሉ ውጤታማ 

ስትራቴጂዎችን መንደፍና 

ማዘጋጀት  

2.5  

የኢንፎርሜሽንና  

ኮሚኒኬሽንቴክኖሎጅን 

መጠቀም  

 

 

2.5.1 ከ 

ትክክለኛና ለተለያዩ የትምህርት 

ዘርፎች የመማር ክንውኖች የሚውል 

የበለጸገ የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን 

ቴክኖሎጅን  አጠቃቀምን መፍጠር   

2.5.1 ተመ     

ተማሪዎች ኢኮቴን(ICT) የመማር 

ፍላጎታቸውን ለመሟላት 

የሚያስችላቸው ኢኮቴን ማግኘት 

እንዲችሉ  ማመቻቸት 

 

የመረጃ አጠነቃቀር መምሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀቶች ወቅታዊናአጠቃላይ የይዘትና የማስተማር ስትራቴጂዎች፣የስርአተ 

ትምህርት፣ የምዘና እና ሪፖርት፣ የኢኮቴ እውቀት 

ተፈላጊ  ክህሎት 

 

 

 

የግምገማ ስትራቴጂዎችን የመጠቀም፣ መረጃዎችን የመሰብሰብና 

የመተንተን፣ ምቹ የትምህርት አቀራረብ ስትራቴጂዎችን የመንድፍ፣ 

የመተግበር፣የተማሪውን ፍላጎት የመለየት፣ በኢኮቴ የተደገፈ 

ትምህርት የመተግበር ክህሎት 

ሙያዊ  ክንውን 

የሙያ ብቃት ደረጃ  3  ውጤታማ   የመማር 

ማስተማር  ዕቅድ  ማዘጋጀትና 

ተግባራዊ ማድረግ 

 

የብቃት ደረጃ መግለጫ ይህ ክፍል   መምህራን  በትምህርት ዕቅዶቻቸው  በትምህርት 
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 ዓይነቶች/ በስርዓተ ትምህርት መስኮች ርስበርስ ና ከለሌች ጋ ር 

ያለውን ትስስር ለመለየትና ለመፈተሽ ከመምህራን የሚጠበቀውን 

ዕውቀት የሚገልጽ ነው። 

የሙያ ደረጃዎች   ከፍተኛ  ተባባሪ መሪ 

ንኡስ  የብቃት ደረጃ የክንውን አመላካቾች 

3.1 ፈታኝ/ ጥረት ጠያቂ   

  የመማር  ግቦችን ማስቀመጥ 

 

3.1.1 ከ  

ፈታኝ የሆኑ የመማር ግቦችን 

በመንደፍና በአርያነት ሰርቶ 

በማሳየት ከተማሪዎች ከፍተኛ 

ግቦችን የመጠበቅ ባህልን 

ማጎልበት  

3.1.1 ተመ  

 የመማር ችግር ላለባቸው 

ተማሪዎች የተለያዩ አቀራረቦችንና  

ዘይቤዎችን በመጠቀም  በመማር 

ሂደታቸውና በችሎታቸው  

መሻሻል  ላይ  በጎ ተጽዕኖ 

ለማሳደር ሚያስችል ጥረት 

ማድረግ  

3.2 የመማር  መርሀ  

ግብርን ማቀድ፣  

ማደራጀትና  ቅደም  

ተከተሎችን ማስጠበቅ  

3.2.1 ከ   

የተማሪዎችን  የግል  

ዝንባሌዎችና  ምርምሮች 

እንዲቀጥሉ ለማድረግ 

የሚያበረታቱ   የተለያዩ 

የመማር ዘይቤዎችን  

መጠቀም የሚያስችሉ 

ዕቅዶችን ማዘጋጀት 

3.2.1 ተመ   

የመማር ማስተማር መርሀ 

ግብሮችን ለማቀድ፣ ለመገምገምና 

ለማስተካከል ሁሉን ተማሪዎች 

የሚያሳትፍ ውጤታማ / ተስማሚ  

የመማር አካባቢ በመፍጠር  ከስራ 

ባልደረቦች  ጋር መስራት 

 3.3 የመማር ስትራቴጂዎችን 

መጠቀም 

 

3.3.1 ከ  

ዕውቀትን፣ ክህሎትን፣ 

የጥልቀትና የፈጠራ 

አስተሳሰብን ለማጎልበት 

የሚረዱ ውጤታማ የማስተማር 

ስትራቴጂዎችን በመምረጥና 

በመተግበር ሂደቱ የሙያው 

ባልደረባዎችን መርዳት 

3.3.1 ተመ 

ናሙና የማስተማር 

ስትራቴጂዎችን በማዘጋጀት ለስራ 

ባልደረቦች ማካፈል  
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3.4 የትምህርት 

ግብአቶችን መምረጥ 

ማዘጋጀትና  መጠቀም 

3.4.1 ከ  

ተማሪዎችን   የሚያሳትፉ 

የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን 

ቴክኖሎጅንጨምሮብዙየተለያዩ  

የትምህርትመሳሪያዎችን 

ለመስራት፣ለመምረጥናለመጠቀ

ም የስራ ባልደረቦችን ማገዝ     

3.4.1 ተመ   

የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ 

አባላትን  ጥንካሬዎችና  

ዝንባሌዎች  ማወቅና  ከተቻለ 

ደግሞ  እነዚህን አካላት 

እንደአስፈላጊነቱ በስራው ማካተት 

3.5 በክፍል ውስጥ ውጤታማ   

የሆነ  ተግባቦትን  

መጠቀም 

 

3.5.1 ከ 

የተማሪዎችን ግንዛቤ፣ተሳትፎና  

ውጤት ለማገዝ ብዙ የተለያዩ  

የንግግርና የምልክት 

የመግባቢያ ስትራቴጂዎችን  

እንዲመርጡ ለማስቻል የስራ 

ባልደረባዎችን መርዳት 

3.5.1 ተመ   

የትምህርት ቤት ስራዎችንና  

ሂደቶችን በባለቤትነት  

በማልማት  ተሳትፎን   

የሚያፋጥኑ የምክክርና  

የትብብር ሁኔታዎችን  

መፍጠርና ማትጋት 

3.6  የመማር ማስተማሩን 

መርሀ ግብር መገምገምና 

ማሻሻል 

 

3.6.1 ከ   

የተማሪዎችን ግብረ መልስ 

፣የምዘናመረጃዎች፣ 

ስለ ስርዓተ ትምህርትያለውን 

ዕውቀትናየትምህርት ቤቱን 

ልምድ በመጠቀም  በወቅቱ  

በስራ ላይ ያለውን የመማር 

ማስተማር  መርሀ ግብር 

ለማሻሻል  ከሙያው 

ባልደረባዎች ጋር አብሮ 

መስራት 

3.6.1 ተመ    

በታቀዱ የመማር ግቦች፣ 

ክንውኖች/ልምዶችና ምዘናዎች  

መካከል  ትስስር  እንዲኖር 

ማድረግ 

3.7 ወላጆችን/ አሳዳጊዎችን 

በትምህርቱ ስራ   

ማሳተፍ 

3.7.1.ከ  

ወላጆችና አሳዳጊዎች 

በልጆቻቸው የመማር  ተግባር 

ትክክለኛና አግባብነት  ያለው 

3.7.1 ተመ  

ወላጆችና አሳዳጊዎች የልጆቻቸውን 

መማር  በሚመለከት ግብረ መልስ 

እንዲሰጡ ለማስቻል ግንዛቤ 
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ተሳትፎ እንዲኖራቸው ዕድሉን 

ለመስጠት በሚደረጉ ተግባራት 

የስራ ባልደረቦችን መርዳት  

መፍጠር    

 

የመረጃ አጠቃቀም  መምሪያ 

ተፈላጊ  ዕውቀቶች የላቀ የትምህርት ፍላጎቶችን የማስረጽ፣የመማር ማስተማር 

መርሃግብሮችን የማቀድና የማሻሻል፣ አፍአዊና አፍአዊ ያልሆኑ 

የግንኙነት ስትራቴጂዎች እውቀት 

ተፈላጊ  ክህሎቶች ፈታኝ ባህርያትን የማረቅ ፣የተሻሉ የትምህርት  ልምዶችን የመለየት፣ 

የተለያዩ የማስተማር ዘዴዎችን ሥራ ላይ የማዋል፣ተማሪዎችን 

የማበረታታት ፣ ኢኮቴን ጨምሮ የተለያዩ ሪሶርስ የመለየትና 

የመጠቀም፣ውጤቶችንና ልምዶችን ከምዘና ዓይነቶች ጋር የማጣጣም 

ክህሎት 

ሙያዊ ክንውን  

ብቃት ደረጃ 4 አጋዥና አመቺ የትምህርት አካባቢ መፍጠርና ማስጠበቅ 

የብቃት ደረጃ ይህ ክፍል  ከትምሀርት ቤት ውጪ ያሉ ሁኔታዎችንና ሲቻል ደግሞ 

በትምህርት  ቤት  ውስጥ  ከሚከናወኑ የማማር ክንውኖች ጋር 

በማስተሳሰር  መማርን የራስ ለማድረግና  ለማስፋት  እንዲሁም 

ዕድሎችን   ለመጠቀም  ከመምህራን  የሚፈለገውን ዕውቀት  ይገልጻል። 

   

የሙያ  ደረጃዎች  ከፍተኛ   ተባባሪ መሪ 

ንኡስ  የብቃት ደረጃ የክንውን አመላካቾች 

4.1የተማሪዎችን ተሳትፎ   

መደገፍ 

4.1.1 ከ  

ለሥራ ባልደረቦቹ አርአያ በመሆንና 

ድጋፍ በመስጠት ሁሉንም 

ተማሪዎች የሚያሳትፍ ስልቶችን 

መጠቀም 

4.1.2 ከ 

ሁሉም ተማሪዎች በክፍል ውስጥ 

በሚከናወኑ ተግባራት  እንዲሳተፉ  

4.1.1 ተመ  

ተማሪዎች  የስራ ዝርዝሮችን 

እንዲያስቀምጡና በጊዜ እንዲመሩ  

በማስተማር በራስ በመመራት 

መማርን ማበረታታት 

4.1.2 ተመ  

በሚያስተምሩት የትምህርት 

ይዘት፣በመማር ተግባራት የትኩረት 
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ለመርዳት ሁሉንም የሚያካትትና  

ገንቢ መስተጋብሮች መጀመርና   

መተግበር 

መስኮችና በተማሪዎች ፍላጎት ላይ 

በመመስረት የመማር ማስተማር 

ተግባር ሚናቸውን መቀያየር 

4.2  የክፍል ውስጥ 

ተግባራትን መምራት 

4.2.1 ከ   

ሁሉም ተማሪዎች በታቀዱና ዓላማ 

ተኮር  በሆኑ ተግባራት  

መሳተፋቸውን ለማረጋገጥ  

የተለያዩና ተለማጭ  የክፍል  

አመራር/አያያዝ ዘዴዎችን  ለስራ  

ባልደረቦች ማሳየትና ማካፈል   

4.2.2 ከ    

የተማሪዎች ጊዜ በመማር ተግባራት 

ላይ የሚውልበት ሁኔታ ለመፍጠር 

የተስተካከሉና የሚያሰሩ ልምዶችንና 

አሰራሮችን መፍጠርና ማስቀጠል     

4.2.1 ተመ   

የተማሪዎችን ግንዛቤና   

መማርን ለማጎልበት  

በራስ  የመማር ዘዴዎችን፣ 

የትብብርና በአጠቃላይ  

በክፍል  ውስጥ በጋራ  

የመማር  ሁኔታዎችን   

ማቀናጀት 

4.2.2 ተመ   

የክፍል ውሰጥ አሰራሮችን   

በየጊዜው መገመገምና  እንደ 

አስፈላጊነቱ  ማሻሻል 

4.3  ፈታኝ ባህሪያትን  

አርቆ መያዝ 

4.3.1 ከ 

የባለሙያን ዕውቀትና በስራ ላይ 

የተገኘ ልምድን በመጠቀም   

የተለያዩ የባህሪ አያያዝ 

ስትራቴጂዎችን  በሚመለከት 

ተለማጭ የአሰራር ሂደት 

ማዘጋጀትና ለሙያው ባልደረቦች 

ማካፈል   

4.3.2 ከ 

ከተማሪዎች የሚጠበቁ የዲሰፕሊን   

ሁኔታዎችን  በግልጽ ማስቀመጥና  

ከተማሪዎች ጋር መነጋገር  

4.3.1 ተመ   

የተማሪዎች ባህሪያትን በሚመለከት   

መተንበይና ወጥነት ባለው፣ 

ውጤታማ በሆነና   አክብሮት 

በተሞላበት ሁኔታ ምላሽ መስጠት 

4.4  የተማሪዎችን  

 ደህንነት መጠበቅ 

4.4.1 ከ 

የተማሪዎችን ደህንነትየሚያረጋግጡ   

4.4.1 ተመ  

የተማሪዎችን ምቾትና ደህንነት 
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የወቅቱ የትምህርት ቤት ስርዓት፣ 

ስርዓተ-ትምህርትና ሌሎች ህጋዊ  

ሁኔታዎችን ተግባራዊ ለማድረግ   

ተነሳሽነትን መፍጠርና  ሀላፊነትን  

መውሰድ 

ለማረጋገጥ  የሚፈለጉ ህጋዊ 

ሁኔታዎችን እንዲተገብሩ ሌሎችን 

መርዳት 

4.5. የኢንፎርሜሽንና  

ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጅን      

ጥንቃቄ፣ሀላፊነትና ስነ- 

ምግባር በተሞላበት  

ሁኔታ መጠቀም 

 

4.5.1 ከ 

የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን  

ቴክኖሎጅን ጥንቃቄ፣ሀላፊነትና ስነ- 

ምግባር በተሞላበት ሁኔታ  በመማር  

ማስተማሩ  ስራ ለመጠቀም  

የሚያስችሉ ስትራቴጀዎችን 

ለማበረታታትና ለማጎልበት የስራ  

ባልደረቦችን መደገፍ 

4.5.1 ተመ 

የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን 

ቴክኖሎጅን  ጥንቃቄ፣ ሀላፊነትና 

ስነ-ምግባር በተሞላበት 

ሁኔታበመማር ማስተማሩ  ስራ  

የሚኖር አጠቃቀምን  ለማጠናከር  

የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን  

መግለጽና ማዘጋጀት 

የመረጃ አጠነቃቀር መምሪያ 

ተፈላጊ  ዕውቀቶች ውጤታማና ተለማጭ የአካቶ ትምህርት ስትራቴጂዎች፣ባሕሪያትን 

የመምራት፣የስርአተ ትምህርት  እውቀት 

ተፈላጊ   ክህሎቶች አካቶና አዎንታዊ መስተጋብር የመፍጠርና የመተግበር፣ በማስተማር 

ሂደት የተለያየ ሚና የመጫወት፣አስቸጋሪ ባሕሪያትን አርቆ 

የመምራት፣የተማሪዎችን ባሕሪያት የማወቅና የመከታተል፣አዎንታዊ 

ባሕሪያትን የማበረታታት፣የመማሪያ ክፍሎችን ምቹ የማድረግ ክህሎት 

ሙያዊ ክንውን 

የሙያ ብቃት ደረጃ 5  የተማሪዎችን  የትምህርት ክትትል አስመልክቶ ምዘናዎችን 

ማከናወን፣ ግብረ መልስ መስጠትና   ሪፖርት ማድረግ 

የሙያ ብቃት የብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

ይህ ክፍል  የተማሪዎችን ትምህርት አቀባበል ውጤታማ በሆነ 

መንገድ የሚገልጹ አርያ የሚሆኑ፣በከፍተኛ ሁኔታ ምላሸ የሚሰጡና  

አካታች የሆኑ የምዘናና የሪፖርት ማድረግ ስትራቴጂዎችን 

በመጠቀም ሂደት የመምራት   የማሳየት ተግባራትን በሚመለከት 

ከመምህራንን ዕውቀትያሳያል። 
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የሙያ ብቃት ደረጃዎች  ከፍተኛ  ተባባሪ መሪ  

ንኡስ  የሙያ ብቃት 

ደረጃዎች  

የክንውን አመላካቾች 

5.1 የተማሪዎችን  የትምህርት 

አቀባበል መመዘን  

 

5.1.1 ከ  

የተለያዩ የመማር ፍላቶችን 

ለመለየትና ለመተንተን ሁሉን 

ፍ/ አካታች የሆኑ የምዘና 

ስትራቴጂዎችን ማዘጋጀትና 

መተግበር 

5.1.2 ከ   

ለስርዓተ ትምህርት ተፈላጊ 

ሁኔታዎች ተገዥ መሆንና  

የሥራ ባልደረቦች  የምዘና  

አቀራረባቸውን እንዲገመግሙ 

ድጋፍ መስጠት 

5.1.3 ከ 

ተማሪዎችን በግልና በቡድን  

ለመመዘን ያላቸውን 

ውጤታማነት ለመወሰን በስራ 

ላይ የዋሉ የምዘና 

ስትራቴጂዎችን ማጥናትና 

መተንተን  

5.1.1 ተመ  

በምዘና ተግባራት ተማሪዎች  

ምን እንደሚጠበቅባቸው  

ማወቃቸውን የሚያረጋግጡ  

በግልጽ የተቀመጡ የምዘና 

መስፈርቶች እንዲኖሩ  

መወያየትና መግባባት 

5.1.2 ተመ  

ቋንቋንና ባህልን ጨምሮ 

በትምህርት ቤት ዕውቀትና 

በአካባቢው ሁኔታ መካከል 

የሚኖረውን ትስስር የሚያጎለብቱ 

የምዘና ተግባራትን ማዘጋጀት 

 

 

5.2 የትምህርት አቀባበላቸውን 

በሚመለከት ለተማሪዎች   

ግብረ መልስ መስጠት  

 

5.2.1 ከ  

ከመማርና ግብ ከማስቀመጥ 

ጋር  ተያያዠነት ያላቸው 

የተማሪዎችና የመምህራን 

ጽብረቃን ለማጠናከር የሂደትና 

የማጠቃለያ  መረጃዎችን  

መስጠት 

5.2.1 ተመ  

በሂደታዊና አጠቃላይ ግምገማ 

የተገኙትን መረጃዎች 

በመተንተንና የመምህራንና 

የተማሪችን ጽብረቃ በማካተት 

ቀጣይ ግብን ለማስቀመጥና 

የመማር ሂደትን ለማሻሻል 



54 

 

መጠቀም  

5.3 የተማሪዎችን መረጃ  

ማብራራት 

 

5.3.1 ከ 

ለተማሪዎች የመማር ውጤት 

አመች የሚሆን  አጠቃላይ 

የምዘናና የሪፖርት ስርአት 

መተግበር  

 

 

5.3.1 ተመ 

በተማሪዎች የመማር ውጤት ላይ 

የጋራ የሆነ ግንዛቤ መያዙን 

ለማረጋገጥ በስራ ባልደረቦች 

መሃከል የሚደረገውን የውይይት 

ሂደት መደገፍ 

5.4 ወጥነት ያላቸውና   

ተነጻጻሪ የሆኑ ውሳኔዎችን 

ማስቀመጥ 

 

5.4.1 ከ 

የምዘና ትንተናዎችንና 

ማብራሪያዎችን  ከስራ 

ባልደረቦች ጋር በመሆን 

ማረገገጥ 

5.4.2 ከ 

የምዘና ክንውኖችን 

ውጤታማነት ለመወሰን  

ከተለያዩ ምንጮች የተገኘውን 

መረጃ ማሰባሰብና መተንተን  

5.4.1 ተመ  

በተለያዩ ጊዜያትና   

ሁኔታዎች/ አግባቦች የተሰበሰቡ 

መረጃዎችን መሰረት ባማድረግ 

የደረሱባቸውን ውሳኔዎች 

እንዲያስማሙ/እንዲያስተካክሉ 

በትምህርት ቤት ውሰጥና   

በሌሎች ትምህርት ቤቶች ከሚገኙ 

የስራ ባልደረቦች ጋር  መተባበር 

5.4.2 ተመ 

የዳሰሳ ግኝቶችን መሰረት 

በማድረግ  በትምህርት ቤት 

ክንውኖች ለመምህራን ውሳኔ  

ወጥነት  ያለው የመምሀራን 

ውሳኔዎች እንዲኖሩ ለማጠናከር 

አስተዋጽኦ ማድረግ 

5.5 የተማሪዎችን ውጤት 

ሪፖርት ማድረግ 

5.5.1 ከ    

ትክክለኛ፣ገላጭ፣ወቅታዊ ነት  

ያለውን መረጃ በማጠናቀር 

ለተማሪዎች፣ ለወላጆች/ 

ለአሳዳጊዎች ሪፖርት 

5.5.1 ተመ    

በማጠቃለያ መቅረብ ያለባቸውን 

ሪፖርቶች በየጊዜው በማዘጋጀት 

ለወላጆች፣ ለተማሪዎችና  

 ለሌሎች ባለድርሻዎች ለማቅረብ 
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ለማደረግ ከስራ ባልደረቦች 

ጋር አብሮ መስራት  

5.5.2 ከ  

ከተቀመጡት ግቦች አንጻር   

የተማሪዎችን የትምሀርት 

መሻሻልና ውጤታማነት  

ለወላጆች፣ ለአሳዳጊዎች፣ 

ለተማሪዎችና ለሌሎች 

ባለድርሻ አካላት 

ወቅታዊ፣ቀጣይና ሁሉን አቀፍ  

መረጃ መስጠት   

መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ 

የአቀራረብ ዘዴዎችን መጠቀም   

5.5.2 ተመ  

በትምህርቱ የተማሪዎችን ውጤት  

መሻሻል በተቀናጀና   ትምህርት 

ቤት አቀፍ አቀራረብ  ዘዴ 

ሪፖርት ማድረግ 

 

  የመረጃ አጠነቃቀር መምሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀቶች የተለያዩ የግምገማ ስትራቴጂዎች፣ግብረመልሶችን የመስጠት፣  

የምዘና ተግባራትን ከተሰጠው ትምህርት ጋር የማጣጣም፣ሪፖርት 

የማዘጋጀት እውቀት 

ተፈላጊ  ክህሎቶች በምዘናና በሪፖርት ዝግጅት አካቶነትን የመተግበር፣የተለያዩ የምዘና 

ስትራቴጂዎችን የመቅረጽ፣የመከለስ ፣ሚዛናዊ ውሳኔ የመስጠት፣ምርጥ 

የምዘና ስትራቴጂዎችን ልምድ የማካፈል፣ ወቅታዊ መረጃዎችን 

ለተማሪዎችና ለወላጆች/ለአሳዳጊዎችና ለማሕበረሰቡ የማሳወቅ 

ክህሎት 

ሙያዊ ተሳትፎ 

የሙያ ብቃት  ደረጃ 6 በሙያ ማሻሻያ ትምህርትና ስልጠና መሳተፍ 

የሙያ ብቃት ደረጃ መግለጫ ይህ ክፍል  መምህራን በበሚያከናውኑት የማስተማርና  

የአመራርነት ክንውን በወሳኝ  የግለ-ግምገማ ተግባራት በመሳተፍ 

የመማር ማህበረሰብ (learning community )  ለማጎልበት 

ከመምሀራን የሚፈለገውን ዕውቀት ያመለክታል። 

ንዑስ የብቃት ደረጃዎች  የክንውን አመላካቾች   

የሙያ ደረጃዎች  ከፍተኛ    ተበባሪ  መሪ 

6.1 የሙያ ማሻሻያ 6.1.1  ከ  6.1.1 ተመ  
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ትምህርትና ስልጠና ፍላጎቶችን 

መለየትና  ማቀድ 

 

የግል የሙያዊ ማሻሻያ 

ግቦችን ለማቀድ አገር አቀፍ 

የመምህራን የሙያ ብቃት 

ደረጃዎችን መተንተን 

6.1.2  ከ   

የስራ ባልደረቦች  የግል 

የሙያ ማሻሻያ ግቦችን 

እንዲለዩና እንዲያሳኩ 

ሰልጣኝ ዕጩ መምህራን 

ደግሞ የክፍል  ውስጥ 

የማስተማር  ክንውናቸውን 

እንዲያሻሽሉ ድጋፍ 

መስጠት 

 

ለሁሉም መምህራን  

ፍላጎቶችና ዝንባሌዎች የሚሆኑ  

የሙያ ማሸሻያ ዕድሎችንና 

ሁኔታዎችን በማቀድ፣ በመንደፍና 

ተግባራዊ የማድረግ ስራ ከስራ 

ባልደረባዎች ጋር  በመሆን 

መስራት 

6.1.3 ተመ  

ትምህርት ቤትን ማዕከል ያደረገ 

ተገቢነት ያለው ጥናትና ምርምርን 

በመጠቀምና  በመተቸት የሙያ 

ማሻሻያና የመማር ተግባራትን 

ማቀድ  

6.2 በሙያ ማሻሻያ  

ትምህርትና ስልጠና  

በመሳተፍ  አሰራርን 

ማሻሻል 

 

6.2.1 ከ 

አስፈላጊ በሆነበት ቦታ ሁሉ 

አሰራርን ለማሻሻልና 

ለቅድመ ስራ የመምሀራን 

ስልጠና ጥራት ያለው 

ምደባና ተግባር ለማከናወን  

ከፍተኛ ጥራት ላይ ባተኮሩ  

አሰራሮችና አማራጮች  

መሳተፍ 

6.2.1 ተመ   

የመማር ማስተማሩን ተግባር 

ሊያጠናክሩ  በሚችሉ በተለያዩ 

የሙያ ማሻሻያ የመማር  መርሀ 

ግብሮች መሳተፍ 

 

6.3 ከሙያው ባልደረቦች ጋር  

አብሮ መስራትና  

አሰራርን ማሻሻል፣ 

 

6.3.1 ከ  

ሙያዊ ዕውቀትንና ክንውንን 

እንዲሁም የተማሪዎችን 

የመማር ውጤቶች ማሻሻልን  

መገምገም ትኩረት   ባደረጉ 

የተለያዩ  ውይይቶችን  

6.3.1 ተመ 

የቡድኑ አባላት የሚያጋጥሙ 

አደጋዎችንና  ፈታኝ ሁኔታዎችን 

ለመጋፈጥና ሀላፊነትን ለመውሰድ 

የሚነሳሱበትየተመቻቸና  ደህንነቱ 

አስተማማኝ የሆነ የቡድን ስራ 
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ማነሳሳትና መሳተፍ   

6.3.2 ከ  

ከግል መሻሻልና ልማት ጋር 

የተገናኙወጥነት ያላቸው 

ግብረ መልሶችን ለሌሎች 

መስጠት  

6.3.3 ከ  

የመማር ማስተማር ጉዳዮችን 

አስመልክቶ ከስራ ባልደረቦችና 

ከሌሎች የትምህርትቤቱ 

ማህበረሰብ አባላት ጋር 

የሚደረጉ ውይይቶችንና ቃለ 

ምልልሶችን ማበረታታት 

6.3.4 ከ 

የትምህርትቤቱንግቦች፣ፖሊሲ

ዎች፣ ደንቦችና የተለመዱ 

አሰራሮች  ለስራ ባልደረቦች 

መግለጽ  

6.3.5 ከ  

ለበለጠ የሙያዊ መሻሻል 

ክንውኖች ግብረ መልሶችን 

በንቃትና በወጥነት መፈለግና 

መጠቀም 

6.3.6 ከ  

ለቡድን አባላት ድጋፍና 

ገንቢ ግብረ መልስ መስጠት 

አካባቢን/ሁኔታን  መፍጠር 

6.3.2 ተመ 

የቡድን አባላትን ጥንካሬና  

ዝንባሌ ማወቅና  በሚቻልበት ጊዜ 

ደግሞ እነዚህን ጥንካሬዎችና 

ዝንባሌዎች በግል  ከተሰጡ 

ስራዎች ጋር ማካተት   

6.3.3 ተመ 

የሁሉንም የቡድን አባላት 

አስተዋጽኦ ክብር 

መስጠት፣ማበረታታትና በግልጽ 

ማመስገን    

6.3.4 ተመ 

የተማሪዎችን የግልና የቡድን 

ፍላጎቶችን  በውጤታማነት 

ለማሟላት አዳዲስ የመማር 

ማስተማር ስትራቴጂዎችን   

እንዲያዘጋጁ የስራ ባልደረቦችን 

ማበረታታት     

 

6.4 የሙያዊ ትምህርትና  

ስልጠናዎችን ተግባራዊ 

በማድረግ  የተማሪዎችን 

6.4.1 ከ  

ከማስተማር መማር  ስራ ጋር 

ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮችና 

6.4.1 ተመ  

የመምህራንን ሙያዊ ውጤታማነት 

ለማጠናከር  ለስራ ባልደረቦች  
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መማር ማሻሻል 

 

ፈታኝ ሁኔታዎች ላይ ምላሽ 

ለመስጠት በሙያዊ 

ልምዶቻቸው ላይ ጽበረቃ 

አንዲያደርጉ ለሌሎች 

መምህራን ዕድል መስጠት 

6.4.2 ከ  

በተለያዩ የስራ ልምድ  

ደረጃዎች ለሚገኙ የስራ 

ባልደረቦች ሙያዊ ድጋፍ 

መስጠት   

ስህተትን በግልጽ የሚናገር ጓደኛ 

/critical friend / ሆኖ መገኘት  

6.4.2. ተመ 

ትምህርት ቤቶችን በማከሉ 

የመማር ማስተማር የምርምር 

ፕሮጀክቶች  መምህራን 

የሚኖራቸውን ተሳትፎ 

ማበረታታትና ሁኔታዎችን 

ማመቻቸት   

የመረጃ አጠነቃቀር መምሪያ 

ተፈላጊ  ዕውቀቶች አገር አቀፍ የመምህራን ሙያዊ የብቃት ስታንዳርድ ግንዛቤ፣ሙያዊ 

መማማርን የማቀድ፣ሙያዊ የመገነባባት ተግባራትን ማየት 

የሚያስችል  የግምገማ እውቀት  

ተፈላጊ ክህሎቶች ሙያዊ የመማማር ፍላጎቶችን የመለየት፣ሙያዊ መማርን 

የመተግበር፣በሙያዊ የመማማር ሂደት ግብረ መልሶችን የመስጠትና 

የመጠቀም፣የመማማር ውጤቶችን  የመገምገም ክህሎት  

ሙያዊ ተሳትፎ 

የሙያ ብቃት  ደረጃ 7 ከስራ ባልደረባዎች፣ ከወላጆች/ከአሳዳጊዎችና ከማህበረሰቡ ጋር ሙያዊ  

ተሳተፎ ማድረግ 

የሙያ ብቃት ደረጃ 

መግለጫ 

ይህ ክፍል እያንዳንዱ የቡድን አባል በቂ መመሪያና አቅጣጫ 

በሚቀበልበት ሁኔታ   የትብብር  የቡድን ስራ አካባቢ/ሁኔታ በመፍጠር 

በትምህርት ቤት ውስጥ የቡድን ስራዎችን በማመቻቸት በኩል ከመምሀራን  

የሚጠበቀውን  ዕውቀት ይገልጻል።. 

የሙያ ደረጃዎች ከፍተኛ ተባባሪ  መሪ 

ንዑስ የብቃት ደረጃዎች የክንውን አመላካቾች  

7.1 ሙያዊ ስነምግባርን 

ማሟላት  

 

7.1.1 ከ   

የስነ ምግባር  ደንቦችን   

ለመተንተንና ጠንካራ ውሳኔዎችን  

7.1.1 ተመ  

ከፍተኛ የስነ ምግባር ደንቦችን 

ለመተግበርና ተግባራዊ የሆኑ 
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በሁሉም  ትምህርት ቤቶችና በማህበረ 

ሰቡ አግባብነት ለመተግበር ከፍተኛ 

የስነምግባር ደንቦችን ማስጠበቅና  

የስራ ባልደረቦችን መደገፍ   

የሞዴል ልምዶችን ለማካፈል  

ተስማሚ የሆኑ ሁኔታዎችን 

መፍጠር  

7.2 ለህጋዊ፣ 

አስተዳደራዊና 

ተቋማዊ ግዴታዎች  

ተገዥ መሆን 

 

7.2.1 ከ  

ህጋዊ፣ አስተዳደራዊና  ተቋማዊ 

ግዴታዎች፣ ፖሊሲዎችና ሂደቶችን 

ለመከለስና ለመተንተን  ለስራ  

ባልደረቦች ድጋፍ መስጠት  

 

7.2.1 ተመ  

የስራ  ባልደረቦች ህጋዊ፣ 

አስተዳደራዊና  ተቋማዊ 

ግዴታዎች፣ፖሊሲዎችና ሂደቶችን 

እንዴት መከለስና መተንተን  

እንደሚችሉ  መገምገም 

7.3  የቡድን  

ስብሰባዎችንና  

ውይይቶችን 

ማደራጀትና መደገፍ 

7.3.1 ከ 

በሚከናወኑ ተግባራት፣ግብአቶች 

ሀላፊነቶችና  በታቀዱ ቡድን 

ውጤቶች ላይ ለመወያየት ከቡድን 

አባላት ጋር  መተባበር  

7.3.1 ተመ 

የተለዩ ስራዎችን   ለመግለጽ 

ወይም  ተጨማሪ መመሪያ 

ለመፈለግ  ለቡድኑ አባላት ዕድል 

መስጠት 

7.4 ከወላጆችና 

ከአሳዳጊዎች ጋር 

ተሳትፎ ማድረግ 

7.4.1 ከ  

የልጆችን ትምህርትና ደህንነታቸውን  

አስመልክቶ ከወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር  

በሚደረገው ተግባቦት ሁሉ 

ግልጽነትንና ምላሽ ሰጪነትን  

ማሳየት 

7.4.1 ተመ  

የተማሪዎችን  ትምህርትና ዕድገት 

ለመደገፍ ከወላጆች/ አሳዳጊዎች 

ጋር  አጋርነት መፍጠር 

 

7.5 ሙያዊ የማስተማር 

የግንኙነት መረቦችንና 

በአጠቃላይ 

ማህበረሰቡን  ማሳተፍ፣ 

 

7.5.1 ከ   

 የሙያ መረቦችና ማህበራት  

ከማህበረሰቡ ጋር ውጤታማ የሆነ 

ትስስር  በመፍጠር የመማር 

ማስተማር ተግባራትን እንዲያሻሽሉ 

ለማስቻል አስተዋጽኦ ማድረግ 

7.5.2 ከ   

ከሙያው ባልደረቦችና ከማህበረሰቡ 

7.5.1 ተመ 

 የሙያ አጋርነትን ለመገንባትና 

ለማጠናከር ከፍተኛ ደረጃ ያለው 

ከሰዎች ጋር የመግባባት ክህሎትን 

ማሳየት 

7.5.2 ተመ 

አጋርነትን ለመምራት ቁልፍ 

ውጤቶችን በማዘጋጀት አስተዋጽኦ 
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ጋር የትብብር አጋርነትን  

በማጎልበትና  ዕውቅና በመስጠት  

ተግባራት እንዲሳተፉ  ሌሎችን 

ማትጋትና መምራት 

ማድረግ 

የመረጃ አጠነቃቀር መምሪያ 

ተፈላጊ  ዕውቀቶች የላቀ የሙያ ሥነ ምግባር ፣ የመልካም ተግባቦት፣ የግንኙነት መረቦችን 

የመገንባትና የማስፋፋት ዕውቀትይኖረዋል። 

ተፈላጊ  ክህ ሎቶች የቡድን መንፈስ የመፍጠርና  የመገንባት፣በጥናት፣ በምርምርና በስርዓት 

ዝርጋታ ዘርፍ የመሳተፍ፣የቡድን አባላትን የመደገፍ (Menመም   oring)፣ 

በጎ ምላሽ የመስጠትና በጎ አመለካከት የመፍጠር ፣ የክትትል ስልቶችን 

የመዘርጋት፣ውጤታማ የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂዎች የመቀየስ፣ጉድኝት 

የመፍጠርና ውይይት የማድረግ ክህሎቶች ይኖሩታል። 

የምዘና ዘዴዎች የክፍል ምልከታ፣የመምህራን የጽብረቃ ቃለ ምልልስ ፣ የቃል ጥያቄዎችና 

የጽሁፍ ፈተናዎች ብቃትን ለመመዘን ሊያገለግሉ ይችላሉ። 

ምዘናው የሚሰጠበት 

ቦታ  

ምዘናው በትምህርት ቤቶችና   ለጽሁፍ ፈተና በተመረጡ ማዕከላት 

ሊከናወን ይችላል።. 
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4.4 መሪ መምህርና ከፍተኛ መሪ መምህር 

ሙያዊ ዕውቀት 

የሙያ ብቃት ደረጃ  1 ተማሪዎችንና እንዴት እንደሚማሩ ማወቅ 

የሙያ ብቃት ደረጃዎች   

መግለጫ 

ይህ ክፍል  የተማሪዎችን የግልና የቡድን ልዩ የመማር ፍላጎቶች 

በውጤታማነት የሚያሟሉ  በምሳሌ ገላጭ  የሆኑ ፣ የሃሳብ ልውውጥ 

በሚደረግበት ገዜ ምላሽ የሚሆኑናብዙ ነገሮችን ያካተቱ የማስተማር   

ስትራቴጅዎችን   በመጠቀም መምህራን አዳዲስ ሀሳቦችን እንዴት 

አድርገው እንደሚያቀርቡ (ችሎታቸውን እንደሚያሳዩ)  የሚያሰፈልገውን 

ዕውቀት የሚገልፅ ነው።   

የሙያ ደረጃዎች  መሪ  ከፍተኛ መሪ 

ንኡስ ብቃት ደረጃዎች     የክንውን አመላካቾች 

1.1  

የተማሪዎችን 

አካላዊ፣ማህበራዊ፣ስነአእ

ምሮአዊናስሜታዊዕድገ

ትናከዚሁጋር ተያያዥ 

የሆኑ የተማሪዎችን 

ባህርያት  መግለጽ፡ 

1.1.1መ 

አካቶ ትምህርትን ለመተግበር    

የተማሪዎችን የግል እና/ወይም 

የቡድን ፍላጎቶችን መለየት  

1.1.2 መ 

ተማሪዎች እንዳይማሩና ውጤት 

እንዳያስመዘግቡ የሚያውኩ 

መሰናክሎችን መለየት 

1.1.1 ከመ 

ተማሪዎች በችሎታ፣በግንዛቤና   

በዕውቀት ዘይቤዎችያላቸውን 

ልዩነች ለማስተናገድ የመማር 

ንድፈ ሀሳቦችን ተግባራዊ ማድረግ 

 

1.2  

ተማሪዎች እንዴት 

እንደሚማሩ ማወቅ 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 መ     

የተቀመጡ የመማር ግቦችን ማሳካት  

ሚያስችሉ ትክክለኛ የመማር  

ስትራቴጂዎችን መንደፍ   

1.2.2 መ     

ቀደም ሲል የነበሩ የተማሪዎችን  

ልምዶች በሚመለከት ከተለያዩ  

ምንጮች መረጃዎችን መሰብሰብ 

1.2.3 መ     

ለተማሪዎች የግልም ሆነ የቡድን  

1.2.1 ከመ 

ለተለዩ የመማር ፍላጎቶች ምላሽ 

ለመስጠት የሚያስችሉ 

አማራጮችን ለመቀየስ 

ከስራጓደኞች፣ ከባለሙያዎች፣ 

ከወላጆችና ከአሳዳጊዎች ጋር 

የሚደረጉ ውይይቶችን  ማነሳሳት 

1.2.2 ከመ 

የተማሪዎች ልዩ ፍላጎቶችን 

መዝግቦ መያዝ  
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የመማር ፍላጎቶች ምላሽ የሚሰጥ  

የመማር ስትራቴጂ ተግባራዊ  

ማድረግ 

1.2.4 መ   

ተማሪዎች እንዴት እንደሚማሩ 

እንዲያውቁ እገዛ ማድረግ 

1.2.3 ከመ    

ተማሪዎች ባህሪያት ጋር   

አብረው የሚሄዱ አስፈላጊ፣    

ትክክለኛና አስተማማኝ   

ስትራቴጂዎችን   ከተለያዩ  

ክምችቶች /አማራጮች  

የመምረጥ 

1.3  

የተለያዩ የቋንቋ፣ 

ባህል፣የእምነት፣የማህበራ

ዊናኢኮኖሚያዊ 

ልዩነቶች ያላቸውን 

ተማሪዎች መገንዘብና 

መረዳት 

1.3.1 መ 

በትምህርት ቤት አካባቢ ለባህላዊ 

ተጽዕኖዎችና መሰናክሎች- ምላሽ 

የሚሰጡ  የማስተማር ተግባራትን 

ማገዝ  

1.3.1 ከመ   

በመማር ማስተማር ስራው 

ተማሪዎች ባህላዊ ክፍተቶችን  

እንዲሞሉ   ማድረግ  

1.4  

ልዩ የመማር ፍላጎት 

ያላቸውን ተማሪዎች 

ፍላጎት ሊያስተናግድ  

የሚችል የማስተማር    

አቀራረቦችን ለይቶ 

ማዘጋጀት 

 

1.4.1 መ   

ተሰጥኦ ላላቸው ተማሪዎች 

የሚያገለግሉ የመማር ዝግጅቶችን 

በትብብርና  በቅንጅት  

ማቀድናመተግበር 

1.4.2 መ    

በተማሪዎች መካከል በግልና በቡድን  

ያሉ የትምህርት አቀባበል ዘይቤዎችን  

መመርመርና መምራት 

1.4.1 ከመ  

 በትምህርቱ አቀባበል ፈጥነው  

የሚሄዱትንና  ወደ ኋላ  

የሚቀሩትን ተማሪዎች   

ፍላጎት ለማሟላት  የስርዓተ  

ትምህርቱን የአካሄድ  

ፍጥነትና  ጥልቀት  

ማስተካከልና ማጣጣም  

1.4.2 ከመ 

ፈታኝና ጥረት ጠያቂ  እንዲሁም 

አካታች የሆኑ የመማር መርሀ 

ግብሮችን ለመተግበር  

መከባበርንና ና ለነገሮች ስሜት 

መስጠትን ማሳደግ  

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ  
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ተፈላጊ ዕውቀት  

 

 

የማስተማር ስትራቴጂዎች፣ የአመራር (ስራዎችን፣ የስራ 

ባልደረቦችን)፣የማስተማር መርሀ ግብሮች፣የግምገማና የማሻሻያ  

ስልቶች፣የትምህርት ቤት ደንቦችና መመሪያዎችን ግምማና ክለሳዎች፣ 

ፖሊሲዎችና ሀጋዊ ግዴታዎች፣ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች(Students with 

disabilities) በትምህርቱ ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የማድረግ  ዕገዛዎች  

ዕውቀት እንዲኖራቸው ይጠበቃል።  

ተፈላጊ ክህሎቶች   በተማሪዎች ዕድገት ላይ በሚኖር ግንዛቤ  ለስራ ባልደረቦች ዕገዛ 

የማድረግ ፣  ስራዎችንና የስራ ባልደረቦችን የመምራት፣የመማር ልምዶችን 

የማጣጣም/የማሰተካከል፣ የተለያዩ መርሀ ግብሮችን አዘጋጅቶ የመስጠት 

ክህሎት አንዲኖራቸው ይጠበቃል። 

ሙያዊ ዕውቀት 

የሙያ ብቃት ደረጃ  2 የትምህርቱን ይዘትና   ይዘቱን  እንዴት ማስተማር እንደሚቻል  ማወቅ 

የሙያ ብቃት ደረጃዎች   

መግለጫ 

ይህ ክፍል መምህራን  የሚያስተምሩትን ትምህርት ፣ በስርዓተ ትምህርት 

ዙሪያና  በፔዳጎጂያላቸውን ሰፊና ጥልቅ ግንዛቤ  የሚገልጽ ነው 

ንዑስ የሙያ ብቃት 

ደረጃዎች      

የክንውን አመላካቾች  

የሙያ ደረጃዎች  መሪ ከፍተኛ መሪ 

2.1ይዘትንና የማስተማር 

ስትራቴጂዎችን 

ማወቅ 

2.1.1 መ   

የትምህርቱን ይዘትና የማስተማር    

ስራቴጅዎችን ለመገምገምና 

ለማሻሻል በትምህርት ቤት ውስጥ 

የሚደረጉ ተነሳሽነቶችን መምራት 

2.1.2.መ   

ውጤታማ፣ ጥናትን መሰረት ያደረገ  

የመማር ማስተማር  መርሃግብርን 

በመጠቀም ተምሳሌትነት ያለውን 

የማስተማር አቀራረብ መግለፅ 

/ማሳየት 

2.1.1 ከመ   

ልዩ የመማር ፍላጎቶችን ምላሽ 

በመስጠት የማስተማር 

ስትራቴጂዎችን ውጤታማነት  

ለመወሰን  የግምገማ 

ስተራቴጂዎችን ማዘጋጀት  

2.1.2 ከመ  

የተማሪዎችን የመማር ልምድ 

ተሳትፎ ለመደገፍ ከተማሪዎች 

የሚጠበቁ የመማር ውጤቶችን 

በግልጽ በማሰቀመጥና ለተማሪዎች 
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2.1. 3 መ  

አሳታፊ  የመማርና የማስተማር መርሀ 

ግብር ለማዘጋጀትና ለመተግበር  

ወቅታዊነት ያላቸው አጠቃላይ  

የትምሀርት ይዘትና  የማስተማር 

ስትራቴጂዎች ውቀትንእንዲጠቀሙ   

የስራ ባልደረቦችን  መደገፍ 

በመግለጽ  ግልጽ መመሪ 

እንዲሰጡ የስራ ባልደረቦችን 

መምራት  

 

2.2 የይዘት መረጣና  

አደረጃን ማወቅ 

 

2.2.1 መ   

የትምሀርቱን ይዘቶች መረጣና 

ቅድም ተከተሎች  ተጠይቃዊ በሆነ  

የመማር ማስተማር መርሀ  ግብር 

ለማደራጀት ሁሉን አቀፍ የሆነ 

የይዘት ዕውቀት እንዲኖር የሚደረጉ 

መነሰሳቶችን መምራት  

 

2.2.1 ከመ  

የትምሀርቱን ይዘቶች  

መረጣና ቅድም ተከተሎች  

ተጠይቃዊ በሆነ  የመማር 

ማስተማር መርሀ  ግብር 

ለማደራጀት ሁሉን አቀፍ የሆነ 

የይዘት ዕውቀት እንዲጠቀሙ የስራ 

ባልደረቦችን መምራት   

2.3  

ሥርዓተትምህርን፣ 

ምዘናንናሪፖርትማድረግ

ንመጠቀም  

 

2.3.1 መ 

የስርዓተ ትምሀርትን፣የምዘናንና 

የሪፖርት ማደረግን ግዴታዎችና 

ሁታዎች ዕውቀትን በመጠቀም   

የመማር ማስተማር መርሀግብሩን 

እንዲያዘጋጁ የስራ ባልደረቦችን 

መምራት  

2.3.2መ 

በስርዓተ ትምሀርት፣ በምዘናና 

በሪፖርት ማድረግ ግዴታዎች/ 

ሁኔታዎች  ላይ ያለ ዘመናዊ/ወቅታዊ 

ዕውቀትና ግንዛቤን  በመጠቀም    

በመጠቀም   የመማር ማስተማር 

መርሀግብሩን እንዲያዘጋጁ 

2.3.1 ከመ  

 ቡድንና የትምህርት ቤት ሂደቶች 

በስርዓተ ትምህርቱ ትግበራ 

ውጤታማነት ላይ ያላቸውን 

የባለቤትነት ሚና በማነሳሳትና 

በማመቻቸት ለቡድን ውጤታማ 

ተግባራት አስተዋጽኦ ማድረግ  

2.3.2 ከመ  
በስርዓተ ትምህርቱና በሌሎች 

መርሀ ግብሮች ትግበራ የታቀዱና 

ያልታቀዱ  ግቦችን  ከግምት 

ውስጥ ማስገባት  
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እንዲተገብሩ  የስራ ባልደረቦችን  

መርዳት 

2.3.3 መ 
ለወጤታማ የስርዓተ ትምህርት 

ትግበራ የስራ ባልደረቦችን 

መምራትና ማነሳሳት 

2.4.  

የንባብ፣ የጽሁፍ 

የማስላት ስትራቴዎችን   

ማወቅ 

 

 

2.4.1መ 

 የተማሪዎችን  የጽሁፍ፣የንባብና 

የስሌት ውጤቶች ለማሻሻል  በጥናት 

ላይ የተመሰረተ ዕውቀትንና  

የተማሪዎችን መረጃ በመጠቀም  

በትምህርት ቤት ውስጥ  የማስተማር  

ስትራቴጂዎችን   መገምገምና 

መከታተል 

2.4.1 ከመ 

የጥናትና ምርምር ውጤቶች የሆኑ 

መረጃዎችን  እንዲጠቀሙና   

በተማሪዎች የጽሁፍ፣የንባብና  

የስሌት ውጤቶች ላይ ግብረ መልስ  

እንዲሰጡ  የስራ ባልደረቦችን 

መምራት  

2.5 

የኢንፎርሜሽንና   

ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጅን 

መጠቀም  

 

2.5.1መ 

በትምህርት ቤት ውስጥ እኮቴን 

በምረጥና ከውጤታማ የማስተማር 

ስትራቴጂዎች ጋር አቀናጅተው 

በመጠቀም  ለሁሉም ተማሪዎች 

የመማር ዕድሎችና የትምህርቱን 

ይዘት ዕውቀት እንዲያሰፉ የስራ 

ባልደረቦችን መምራትና   መደገፍ 

2.5.1 ከመ   

ከተማሪዎች የመማር ልምዶች  

ጋር የሚጣጣም ተስማሚ ኢኮቴን  

እንዲያፈላልጉ  የስራ 

ባልደረቦችን  ማማከር  

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ  ዕውቀት የትምሀርት ይዘቶችንና የማስተማር ስትራቴጂዎችን ግምገማ፣የይዘት 

መረጣና ቅደም ተከተሎች አጠቃቀም፣ትምህርት፣  የምዘናና ሪፖርት፣ 

የመማር ማስተማርመርሀ ግብሮችን ዝግጅት፣ክትትልና ትግበራ፣ የኢኮቴ 

አመራረጥና አጠቃቀም፣የመማር ንድፈ ሀሳቦች ዕውቀት እንዲኖራቸው 

ይጠበቃል።  
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ተፈላጊ ክህሎቶች  

 

የግምገማ ውጤቶችን በመጠቀም የመማር ማስተማር ስትራቴጂዎችን 

ለማስተካከልና ለማጠናከር ሀሳብ/ምከር  የመስጠት፣ይዘት በመምረጥና 

በማደራጀትሂደቶች  አዳዲስ ልምዶችን የማሳየት፣ ተማሪዎች በራሳቸው  

እንዲማሩ  የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን የመንደፍና የመተግበር፣በመማር 

ንድፈ ሀሳቦች ላይ  የሚደረጉ ወየይቶችን የማመቻቸት/የመምራት ክህሎት  

ሙያዊ ክንውን 

የሙያ ብቃት ደረጃ  3 ውጤታማ   የመማር ማስተማር  ዕቅድ  ማዘጋጀትና ተግባራዊ 

ማድረግ 

የሙያ ብቃት ደረጃዎች   

መግለጫ 

ይህ ክፍል    ከስራ ባልደረቦች ጋር በጋራና በመተባበር ዕቅድን 

በማጋጀት  ውጤታማ ከንውንን ለማበራታታት የሚኖራቸውን ሚና 

በተመለከተ ከመምህራን የሚጠበቀውን ዕውቀት ይገልጻል።  

ንዑስ የሙያ ብቃት 

ደረጃዎች    

የክንውን አመላካቾች 

የሙያ ደረጃዎች  መሪ ከፍተኛ መሪ 

3.1 ጥረት ጠያቂ  የሆኑ 

የመማር ግቦችን 

ማስቀመጥ 

3.1.1መ   

በሁሉም የትምህርት ዘርፍ ዕይታዎች  

ጥረት ጠያቂ  ግቦችን እንዲተገብሩ 

ተማሪዎችን ማነሳሳት እንዲችሉ 

አርአያነት ያለው ተግባርና ከፍተኛ  

ግብ የመጣል ልምድን በማሳየት  የስራ 

ባልደቦችን መምራት 

3.1.1 ከመ 

ተማሪዎች እንዲያከናውኗቸው 

የሚጠበቁ  ፈታኝ  ተግባራትን  

በመፍጠር በትምህርት ቤቱና 

ብሎም በወረዳ ደረጃ የሚገኙ 

የስራ ባልደረቦችን ከፍተኛ 

ግቦችን  ለተማሪዎች  

እንዲያስቀምጡ ማገዝ 

3.2 የመማርመርሀ 

ግብርን ማቀድ፣ 

ማደራጀትና  ቅደም 

ተከተሎችን ማስጠበቅ  

3.2.1መ 

የተማሪዎችን ዕውቀት፣ግንዛቤና 

ክህሎቶች ለማሳደግ  የመማር ማስተማር 

መርሀ ግብራቸውን ውጤታማነት  

እንዲያቅዱ፣ እንዲተገብሩና  እንዲከልሱ  

ለስራ ባልደረቦች  ተምሳሌት  መሆንና  

መምራት 

3.2.1 ከመ  

የስራ ባልደረቦቻቸውን የመማር 

ማስተማር መርሀግብር  

አተገባበራቸውን በሚመለከተ  

እንዴት እንደሚገመግሙና   

ገንቢ  ግብረ መልስ እንደሚሰጡ   

ገምጋሚዎችን መምራት 
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3.3 የማስተማር  

ስትራቴጂዎችን 

መጠቀም 

 

3.3.1መ   

የተለያዩ የማስተማር ሰትራቴጂዎችን 

በመምረጥናበመጠቀምተማሪዎች 

ዕውቀታቸውን፣ክህሎቶቻቸውን፣ የችግር 

ፈችነትና የፈጠራ አስተሳሰባቸውን  

መጠቀም እንዲችሉ በማድረግ 

የተለያዩና ብዛት ያላቸውን የማስተማር 

ስትራቴጂዎች ለማሻሻል፣ለማስተካከልና 

ለማስፋፋት  ከስራ ባልደረቦች ጋር 

አብሮ መስራት 

3.3.1 ከመ  

የቡድን አባላት ኃላፊነትን 

መውሰድና  ፈታኝ  

ሁኔታዎችን  እንዲጋፈጡ 

የሚበረታቱበት   የተመቻቸ 

የቡድን  ስራ አካባቢ  መፍጠር 

3.4 የማስተማሪያ 

ግብአቶችን መምረጥ 

ማዘጋጀትና  መጠቀም 

3.4.1 መ   

ኢኮቴን ጨምሮ  የተለያዩ  ግብአቶችን  

በመምረጥ፣ በመፍጠርና  በመገምገም  

በትምህርት ቤትና ከትምህርት ቤት  

ውጪ   በሚገኙ መምህራን ተፈጻሚ  

እንዲሆኑ ለማድረግ  ተምሳሌነት 

ያላቸው ክህሎቶችን ማሳየትና መምራት 

3.4.1 ከመ 

በቂ ግብአቶች መሟላታቸውን  

ለማረጋገጥና   ውጤታማ በሆነ 

መንገድ ጥቅም ላይ  እንዲውሉ  

ለማመቻቸት  ከ ትምህርት ቤቱ 

አመራሮች ጋር ማገናኘት 

3.5  የማስተማሪያ 

ግብአቶችን መምረጥ 

ማዘጋጀትና  

መጠቀም 

 

3.5.1 መ   

የትብብር ስትራቴጂዎችንና አግባብነት 

ያለውን  ዕውቀት  በመጠቀም 

የተማሪዎችን ግንዛቤ፣ተሳትፎና  ውጤት   

ለማገዝ በቃልና በአካል እንቅስቃሴ 

የሚደረግን ተግባቦት ተጠቅሞ  ማሳየት   

3.5.1 ከመ  

በቡድን ስራዎች  የተገኙ 

ተሳትፎዎችንና ውጤቶችን  

በስራ ላይ ማዋል እንዲችሉ 

ለስራ ባልደረቦች  ተግባራዊ 

አሰራሮችንና ዕድሎችን  

መፍጠር   

3.6  የመማር 

ማስተማሩን መርሀ  

ግብር መገምገምና 

ማሻሻል 

3.6.1.መ   

የተለያዩ  የመረጃ ምንጮችን  

(የተማሪዎች የምዘና መረጃ፣ የስርዓተ 

ትምህርት ሰነዶች፣የማስተማር ልምምድ 

እና  ከወላጆች/አሳዳጊዎች፣ከተማሪዎችና 

3.6.1 ከመ  

የስራ ባልደረቦችን በመማር 

ማስተማር መርሀግብሮች 

መምራትና  በስራ ወቅት 

የተገኙ ግብረ መልሶች  
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ከስራ ባልደረቦች የሚገኝ መረጃ ሊሆን 

ይችላል)በመጠቀም  የተዘወተረ የመማር 

ማስተማር መርሀ ግብር ግምገማ  

ማካሄድ  

መካተታቸውን ማረጋገጥ 

 

3.7  በትምህርቱ ሂደት 

ወላጆችንና 

አሳዳጊዎችን 

ማሳተፍ፡ 

3.7.1 መ  

በልጆቻቸው ትምህርትና ቅድሚያ 

በሚሰጣቸው የት/ቤት ጉዳዮችና 

ተግባራት ላይ ወላጆችን/ አሳዳጊዎችን 

የሚያሳትፍ መርሃ ግብር ለመዘርጋት 

ከአካባቢው ጋር ተገቢ የሆነ የማስተማር 

ሂደት እንዲኖር ማነሳሳት   

3.7.1 ከመ   

ወላጆችን /አሳዳጊዎችን 

በማሳተፍ   የተዘረጉ መርሀ 

ግብሮችን   ለማስቀጠል 

ከትምሀርት ቤቱ  አስተዳደር 

ጋር በጋራ አንዲሰሩ  የስራ 

ባልደረቦችን መምራት 

 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀት የአመራር ፣ የተለያዩ የማስተማር ስትራቴጂዎችን የመገምገም፣ 

የማስተካከልና የማስፋት፣ የተግባ ቦት ፣የመማር ማስተማር መርሀ 

ግብሮችን የመገምገም  ዕውቀት እንዲኖራቸው ይጠበቃል።  

ተፈላጊ ክህሎቶች 

 

ተምሳሌነት ያላቸው ክንውኖች፣የስራ ባልደረቦች  

እንዲያቅዱ፣እንዲተገብሩ፣ እንዲገመግሙ የማገዝ፣ የመምራት  

፣የመማር ማስተማር መርሀ ግብሮችን  ውጤታማነት የመፈተሽ 

ክህሎት 

የሙያ  ክንውን 

የሙያ ብቃት ደረጃ   4 አጋዥና አመቺ የትምህርት አካባቢ መፍጠርና ማስጠበቅ 

የሙያ ደረጃ መሪ ከፍተኛ መሪ 

 

የሙያ ብቃት ደረጃዎች    

መግለጫ 

ይህ ክፍል  በስራ ላይ ካሉ ህጋዊ ሁኔታዎች፣ አገር አቀፍ 

ፖሊሲዎችና መመሪያዎች  እንዲሁም ከተማሪዎች ምቾትና 

ደህነነት ጋር  የሚጣጣሙ የታቀዱና  ደህንነታቸው የተረጋገጠ  

የትምህርት አካባቢዎችን ለማቋቋም ከመምህራን የሚፈለገውን 

ዕውቀት ይገልጻል። 

ንዑስ  ስታንዳርዶች የክንውን  አመላካቾች 
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4.1የተማሪ ተሳትፎን መደገፍ 

 

4.1.1መ  

የአካቶነት ስትራቴጂዎችን 

በመገምገምና  ሁሉም 

ተማሪዎች ተሳታፊ እንዲሆኑ 

በማገዝ  ውጤታማና አካቶነት 

የተሞላበት  የትምህርት አካባቢ 

ለማዘጋጀት ምሳሌ መሆንና 

መምራት  

4.1.2መ  

በትምህርት ቤትና በቀበሌ/ 

በወረዳ ግልጸኝነት፣መከባበርና 

መተሳሰብ የሰፈነበት   ጥሩ 

የስራ አካባቢ ለመፍጠር 

ለሚጠበቁ ባህሪያት    

ተምሳሌት መሆን 

4.1.1 ከመ  

ተማሪዎች በግል ነጻ ሆነው 

የሚማሩበትን የመማር ልምድ 

ዝግጅት/ንድፍ ለማገዝ  

ከሌሎች መምሀራን ጋር በጋራ 

መስራት   

 

4.2 የክፍል ውስጥ ተግባራትን 

መምራት 

4.2.1 መ  
ውጤታማ የክፍል አመራርን 

ለመተግበር ተማሪዎች መማር 

የሚኖርባቸውን ሀላፊነት 

ለማጠናከር  ሰትራቴጅዎችን 

መንደፍ፣ የስራ ባልደረቦችን 

ማነሳሳትና መምራት   

4.2.2መ  

በሚያስተምሩበት  ክፍል 

ውስጥ   የተለያዩ የመማር 

ሁኔታዎችን በመተግበር 

ተምሳሌት መሆንናሌሎች 

መምህራንን  መርዳት     

4..2.1 ከመ  

በትምህርት ላይ የሚውልን ጊዜ 

መጠን  ከፍ በሚያደርግ 

የትምሀርት ቤት መተዳደሪያ 

ደንብ  ዝግጅትና  ትግበራ 

አጀማመር ላይ በጎ ተጽዕኖ 

ማድረግ 

 

 

 

 

 

4.3 አስቸጋሪ ባህሪዎችን አርቆ 4.3.1መ 
የስራ ባልደረቦች የሚጠቀሙባውን 

4.3.1 ከመ  
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መያዝ ስትራቴጂዎች ማስፋት 

እንዲችሉ ለማገዝ የባህሪ 

አያያዝ ጅማሮዎችን/ 

መነሳሳቶችን  መምራትና 

መተግበር   

4.3.2 መ  

ለትምህርት የተመቻቸ ሁኔታ  

በመፍጠር፣ በማስጠበቅና 

በማዳበር ተማሪዎች ወሳኝ ሚና 

የሚጫወቱበት የትምሀርት 

አካባቢ መፍጠር  

ጥሩ ባህርያትን 

የሚያግዝ፣ማህበራዊ የሆኑ 

ባህርያትን የሚያበረታታ፣ 

ተማሪዎች  ለስራና ለውጤታማ 

ትምህርት የሚኖራቸውን 

ተሳትፎና  ትጋት የሚጨምር 

ውሳኔና ማስተካከያ  መስጠት   

 

4.4 የተማሪዎችን ደህንነት  

መጠበቅ 

4.4.1 ከ  

በስራ ላይ ያለውን  የትምህርት 

ቤት ስርዓትና/ስርዓተ ትምህርት 

በመጠቀም   የተማሪዎችን 

ምቾትና  የአሰራር ልምዶችን   

ውጤታማነት መገምገም     

4.4.1 ከመ  

በስራ ላይ ያለውን ስርዓተ 

ትምህርትና ሌሎች የሕግ 

ደንጋጌዎች ለማሻሻልና የስራ 

ባልደረቦች አሰራራቸውን  

እንዲያድሱና እንዲያስተካክሉ  

ለማድረግ  ጥናቶችን ማካሄድ  

4.5 ችግር በማያስከትል፣ 

ሃላፊነትና ስነምግባር 

በተሞላበት ሁኔታ ኢኮቴ 

(ICመም   )ን መጠቀም 

4.5.1 መ  

ደህንነቱ የተጠበቀ፣ሀላፊነት 

ያለበትና በስነምግባር የታነጸ 

የኢኮቴ አጠቃቀም በመማር 

ማስተማር ስራው መተግበሩን   

ማረጋገጥ  

4.5.1 ከመ  

ፖሊሲ ገምጋሚዎችና  

አሻሻዮች በመማር ማስተማር 

ስራው ምቹና ደህንነቱ 

የተጠበቀ፣ሀላፊነትና ስነ ምግባር 

የተሞላበት የኢኮቴ አጠቃቀም 

ተግባራዊ መደረጉን ለማረጋገጥ  

የመምራት ስራ ማከናወን  

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ  

ተፈላጊ ዕውቀት የአካቶ ትምህርት ስትራቴጂዎችን፣ ውጤታማ የክፍል አመራር 

ስትራቴጂዎች፣ የባህሪ አያያዝ ተገባበር፣ የፖሊሲ ዕውቀት 
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አንዲኖራቸው ይጠበቃል።  

ተፈላጊ ክህሎት 

 

 

 

 

ምቹ የትምሀርት አካባቢ ለመፍጠር የሚያስችሉ ባህሪያትን 

የመቅረጽ፣  ተማሪዎች የሚሳተፉበት፣ የሚነሳሱበትና ሀላፊነትን 

የሚወስዱበት የትምሀርት አካባቢ የመፍጠር ፣  የተለያዩ የመማር 

ሁኔታዎችን በማመቻቸት ለሌሎች መምህራን ሞዴል  የመሆንና 

ዕገዛ የመስጠት ክህሎት  እንዲኖራቸው ይጠበቃል።  

የሙያ ክንውን 

የሙያ ብቃት ደረጃዎች  5 የተማሪዎችን  የትምህርት ክትትል አስመልክቶ ምዘናዎችን 

ማከናወን፣ ግብረ መልስ መስጠትና   ሪፖርት ማድረግ 

የሙያብቃትደረጃዎች     

መግለጫ 

ይህ ክፍል  የአሀዛዊ መረጃዎች   የሚተነተኑበትን ሁኔታ  ጨምሮ 

በስራ ቦታ የሚከናወኑ የምዘና  ተ ግባራትን  ውጤታማነት 

ለማሻሻል ከመምህራን የሚጠበቀውን ዕውቀት ይገልጻል። 

ንዑስ  ስታንዳርዶች የክንውን አመልካቾች  

የሙያ ደረጃዎች መሪ  ከፍተኛ መሪ 

5.1. የተማሪዎችን  የትምህርት  

    አቀባበል መመዘን  

 

5.1.1 መ  

የመማር ፍላጎቶችን 

ለመመርመር /ለመፈተሽ  

የሚያግዙ  የምዘና ዘዴዎችንና 

የተለያዩ የምዘና 

ሰትራቴጂዎችን  የስራ 

ባልደረቦች መጠቀም  

እንዲችሉ ለማገዝ  

የትምህርት ቤቱን የምዘና 

ደንቦችና ስትራቴጂዎች 

መገመገም   

5.1.2 መ 

 የሚዘጋጁት ምዘናዎች  

የተማሪዎችን የመማር 

ውጤቶች በትክክል እንዲገልጹ 

5.1.1 ከመ 

አዳዲስ የምዘና  

ስትራቴጂዎችን ማዘጋጀት 
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ለማስቻል    በአርያነት/ 

በተምሳሌነት የሚታዩ  የምዘና 

ስትራቴጂዎችን ለስራ 

ባልደረቦች  ማሳየት    

5.2 የትምህርት አቀባበላቸውን    

   በሚመለከት ለተማሪዎች    

   ግብረ መልስ መስጠት 

5.2.1 መ  

የሚሰጡ፣ ውጤታማና 

ትክክለኛ የግብረ መልስ 

ስትራቴጂዎችን በጊዜው 

መጠቀምእንዲችሉለስራባልደረ

ቦች አርአያነት ያላቸው 

ክንውኖችን ማሳየትና መርሀ   

ግብሮችን  ማነሳሳት/ 

ማስጀመር   

5.2.1   ከመ 

የሚሰጡ፣ ውጤታማና ትክክለኛ 

የግብረ መልስ ስትራቴጂዎችን 

መጠቀም እንዲችሉ አርአያነት 

ያላቸው ክንውኖችን በማሳየት 

የስራባልደረቦችን የሚያግዙ  

መምህራንን መምራት  

5.3 የተማሪዎችን መረጃ 

ማብራራት 

5.3.1 መ 

የማስተማር ክንውኖችን 

ለማሻሻል የውስጥና የውጪ  

የተማሪዎች የምዘና  

መረጃዎችን  በመጠቀም  

የትምህርት ክንውንን እና 

የመርሀ ግብርግምገማዎችን 

ማስተባበር    

5.3.1 ከመ 

በመማር ማስተማር ክንውኑ 

ተሳታፊ የሆኑ የመርሀ ግብር 

ገምጋሚዎችን መምራት      

 

5.4  ወጥነት ያላቸውና ተነጻጻሪ  

የሆኑ ውሳኔዎችን ማስቀጥ 

 

5.4.1  መ 

የምዘና ተግባራትንና ስትራቴጂዎችን 

እንዲያሻሽሉና እንዲያጠናክሩ 

ለሙያ ባልደረባዎች 

አስተያየችንና ሀሳቦችን 

መስጠት    

5.4.1 ከመ  

በስርዓተ ትምህርቱና 

በትምህርት ቤቱ /ስርዓቱ 

የሚጠበቁ ግዴታዎችን ለማሟላት  

ተማሪዎችን ትምህርት ውጤት 

አስመልክቶ ወጥነት ያላቸውና 

ተነጻጻሪ የሆኑ ውሳኔዎች 

መሰጠታቸውንና ተፈጻሚ 
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መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚደረጉ 

የማመሳሰያና የማስተካከያ 

/moderation / ተግባራትን 

መምራትና መገምገም 

5.5 የተማሪዎችንውጤት ሪፖርት 

ማድረግ 

5.5.1 መ  

በትምሀርት ቤት ውስጥ 

የተማሪዎችን፣የወላጆችን/የኣሳ

ዳጊዎችንና የስራ ባልደረቦችን   

ፍላጎት በሚያሟላ  ሁኔታ  

የሪፖርት ማድረግና 

የተጠያቂነት ስልቶችን 

መገመገምና ማሻሻል 

5.5.1 ከመ  

የተማሪዎችን  እና  

የወላጆችን/የአሳዳጊዎችን ፍላጎት 

የሚያሟሉ  በትምሀርት ቤት 

ውስጥ አዳዲስ  ሀሳቦችን 

ማመንጨት 

 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ  ዕወቀት የምዘናፖሊሲዎች፣ደንቦችናመመሪያዎች፣ስትራቴጂዎች፣ 

የአመራር፣በተለያዩአካላትየተሰሩተግባራትንየማስማማት/የማመጣጠ

ን/ moderation  / ፣የሰርዓተትምሀርቱና ተፈላጊ መስፈርቶች   

፣የከንውንናየመርሀግብሮችዝገግጅት፣  የሪፖርት ዝገግጅት   

ተፈላጊ ክህሎቶች ተምሳሌትነት ያላቸውን  የምዘና ስትራቴጂዎችን ለሌሎች 

የማቅረብና የመግለፅ ፣የማስተካከል/ የማጣጣም ተግባራትን 

/moderation activities / በመገመገም ወጥ የሆነ ውሳኔ አሰጣጥን 

የማረጋገጥ፣ የምዘና መረጃ የመጠቀም፣ ስርዓተ 

ትምህርቱን፣በትምሀርት ቤት እንዲሟሉ የሚጠበቁ ግዴታዎችን፣ 

ክንውኖችንና መርሀ ግብሮችን የምዘና ደንቦችና መመሪያዎች 

እንዲሁም ስትራቴጂዎች ፣ የሪፖርት የማድረግንና  የተጠያቂነት 

ስልቶችን የመገምገም ክህሎት  እንዲኖራቸው ይጠበቃል። 

ሙያዊ ተሳትፎ 

ስታንዳርድ   6 በሙያ ማሻሻያ ትምህርትና ስልጠና መሳተፍ 

የብቅት ደረጃዎች መግለጫ ይህ ክፍል ለስራ ባልደረቦች ሙያዊ ዕድገት  በማማከርና በመምራት 

ውጤታማ ክንውንን  ማሳየትና ምክርና ግብረ መልስ በመስጠት ዙሪያ 
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የሚሰጥን ሙያዊ  አስተዋጽኦ በሚመለከት ከመምሀራን   

የሚፈለገውን ዕውቀት ይገልጻል።  

ንዑስ የብቃት ደረጃዎች  የክንውን አመላካቾች 

የሙያ ደረጃ መሪ ከፍተኛ መሪ 

   

6.1 በሙያ ማሻሻያ  

ትምህርትና ስልጠና  

በመሳተፍ  አሰራርን 

ማሻሻል 

 

6.1.1 መ  

ሙያዊ መሻሻልን ለማስፋፋት 

የትብብር ግንኙነቶችን  

አሰራሮችን ማነሳሳትና ማስጀመር 

6.1.1 ከመ 

ወቅታዊ /የጊዜው  የሆኑ 

የትምህርት ጉዳዮችን፣ ጥናትና 

ምርምሮችንና የስርዓት 

ተነሳሽነቶችን/ ጅማሮዎችን  

መለየት፣ መተንተንና  ተገቢውን 

ምላሽ  መስጠት   

6.2. ከስራ ባልደረቦችን 

ጋር መሳተፍና ክንውንን  

ማሻሻል  

6.2.1 መ  

የተማሪዎችን የትምህርት ግቦች  

ለማሻሻል ግብረመልሶችን፣ 

የጥናትና ምርምር ትንተናዎችንና 

አሰራሮችን መሰረት በማድረግ  

በትምህርት ቤቱ ከሚገኘው 

ማህበረሰብ  ወይም ከትምህርት 

ውጪ ካሉ የሙያዊ መማር 

ማህበረሰብና የሙያው የግንኙነት 

መረቦች ጋር ሙያዊ ውይይቶችን 

ማካሄድ 

6.2.2 መ  

በተለያዩ የሙያ ማሻሻያ ዕድሎች 

የተገኙ የማስተማርና የአመራር 

ክህሎቶችን በስራ ላይ ማዋልና  

ልምዱን ለሌሎች ማካፈል 

6.2.3 መ 

6.2.1 ከመ  

የግል ስጋቶችን/ጉዳዮችንና  

ምላሽ ለሚሹ ጥያቄዎችን መልስ  

ለመስጠት ከቡድን አባላት ጋር 

አብሮ መስራት 

6.2.2 ከመ 

ራስን በማሻሻል የተገኙ 

ተሞክሮዎችን ለሌሎች  ገንቢ  

ግብረ መልስ መስጠት 

6.2.3 ከመ 

በቃልና በአካል እንቅስቃሴ 

የሚደረጉ የመገናኛ ስልቶችን 

እንዲሁም የመገናኛ ብዙሀንን 

በመጠቀም የሚደረጉ የመገናኛ  

ስልቶችን በመተግበር ጥሩ 

ተምሳሌት /  አርያ መሆንና 

የተግባቦት ችሎታቸውንና 
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ለስራ ባልደረቦች አዳዲስና 

/ወይም ተምሳሌነት ያላቸውን 

የመማር ማስተማር 

ስትራቴጂዎችን ማሳየት     

6.2.4 መ 

የተማሪዎችን የመማር ፍላጎቶች 

የሚያሟሉ የመምህራን የሙያ 

ማሻሻያ ትምህርቶችን  

ውጤታማነት መገምገም   

ዘዴአቸውን በሚመለከት 

በስራባልደረቦች የሚደረጉ 

አዎንታዊ ለውጦችን መደገፍ 

 

6.3 የሙያዊ ትምህርትና 

ስልጠናዎችን ተግባራዊ 

በማድረግ  የተማሪዎችን 

መማር ማሻሻል 

 

6.3.1 መ 

በተማሪዎች መማር መሻሻል ላይ 

ትኩረት ያደረገ ለስራ ባልደረቦች  

የሚሆኑ  ከፍተኛ ጥራት ያለው 

የሙያ ማሻሻያ  ትምሀርት 

ዕድሎችን ለማገዝ  

ስትራቴጂዎችን  ማስተዋወቅ፣ 

መሳተፍና መምራት 

6.3.2 መ 

ከመማር ማስተማር ስራ ጋር 

ተያያዥነት ላላቸው  ጉዳዮችና  

ፈታኝ ሁኔታዎች ምላሽ 

ለመስጠት  አዲስ  አቀራረቦችንና 

መፍትሄዎችን  መሞከር 

እንዲችሉ ለስራ ባልደረቦችና  

ለማህበረሰቡ አባላት ዕድሎችን 

መፍጠር 

6.3.3 መ 

በወቅቱ ያላቸውን ባለሙያነትና 

ልምዶቻቸውን በማዳበር  ለስራ 

6.3.1 ከመ   

የስራ ባልደረቦችን  ሙያዊ 

መሻሻልና ዕድገት    ለማትጋት፣ 

ለማመቻቸትና ለማጠናከር 

በስርዓት ዝርጋታ/አጀማመሮች 

ላይ የሚኖርን የሰፋ የትምህርት 

ዕይታ ግንዛቤን ማካተት 

6.3.2 ከመ 

ተለይተው የተሰጡ ስራዎች 

የሚገኙበትን የአፈጻጸም ሁኔታ 

በሚመለከት የክትትል 

ስልቶችን/መንገዶችን 

መመሰረትና መተግበር 
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ባልደረቦች  ትክክለኛና የተለያዩ 

ዕድሎችን ለመስጠት  

የተመራማሪዎችን የአቅራቢዎችን፣ 

የአመቻቾችን፣ የአማካሪዎችንና 

የመሪዎችን  ሁኔታዎች 

ማስማማት/ማጣጣም 

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀት አገርአቀፍየመምህራንስታንዳርዶች፣ የዕቅድዝግጅት፣የሙያዊመማር 

ማሻሻል፣  የፖሊሲዎችና የመርሀግብሮች  ዝግጅት፣ የአመራር፣ 

በትብብር ላይ የተመሰረቱ  ግንኙነቶች፣ የሙያዊ  መማር 

መረቦች/ትስስሮችና ግብረመልሶች አስፈላጊነት፣የጥናትናምርምር፣ 

ዕውቀት እንዲኖራቸው ይጠበቃል። 

ተፈላጊ ክህሎት  አዳዲስ አሰራሮችን የመፍጠር፣  ሀላፊነቶችን ወስዶ 

የመወጣት፣የተለያዩ የማስተማርና የመምራት ተሞክሮዎችን በስራ ላይ 

የማዋልና ለሌሎች የማካፈል፣ የጥናትና ምርምር ፕሮጀክቶች 

የማስተዋወቅ፣ ሌሎች መምህራን አንዲሰሩት የማበረታታት፣ 

የማመቻቸት፣በተለያዩ  የትምሀርት ዕይታዎች ላይ የሚኖርን ግንዛቤ 

የማካተት ክሀሎቶች እንዲኖራቸውይጠበቃል። 

ሙያዊ ተሳትፎ 

የብቃት ደረጃ  7 ከስራ ባልደረባዎች፣ ከወላጆች/ከአሳዳጊዎችና ከማህበረሰቡ ጋር ሙያዊ  

ተሳተፎ ማድረግ 

የብቃት ደረጃ  መግለጫ  ይህ ክፍል  በትምህርት ቤቱ  ጉዳዮችና በቡድን ስራዎች ቢያንስ 

በአንድ ጉዳይ ላይ በማተኮር  ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ የማድረግና  

የአመራር ሚናን  በመወሰድ የሚደረግን ተሳትፎ  በሚመለከት 

ከመምሀራን የሚጠበቀውን ዕውቀት ይገልጻል። 

ንዑስ የብቃት ደረጃ የከንውን አመላካቾች  

የሙያ ደረጃዎች መሪ ከፍተኛ መሪ 

7.1 ሙያዊ ስነምግባርን  

ማሟላት  

7.1.1 መ  

ከተማሪዎች፣ከስራ ባልደረቦችና 

7.1.1 ከመ 

በትምህርት ቤት ውስጥ አርያነት/ 
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ከማህበረሰቡ ጋር  በሚደረጉ 

ሁሉም ዓይነት ሙያዊ 

ግንኙነቶች ተምሳሌነት ያላቸውን 

የስነ ምግባር  ባህሪያት ማሳየትና 

በዕውቀትና መረጃ ላይ 

የተመሰረቱ ውሳኔዎችን  

የመሰጠት ስራዎችን ተግባራዊ 

ማድረግ 

ተምሳሌትነት  ያላቸውን ባህሪያት 

ማጎልበት እንዲችሉ የስራ 

ባልደረቦችን ማትጋትና ማነሳሳት 

 

7.2 ለህጋዊ፣ አስተዳደራዊና   

ተቋማዊ ግዴታዎች  ተገዥ 

መሆን 

 

 

 

 

 

7.2.1 መ 

በስራ ላይ ያሉና አዳዲስ 

የህጋዊ፣የአስተዳደራዊ፣ተቋማዊና 

ሙያዊ ሀላፊነቶችን  በሚመለከት  

የስራ ባልደረቦች ግልጽ ግንዛቤ 

እንዲኖራቸውና  በእነዚህ 

ማዕቀፎች መመራት እንዲችሉ 

ለማገዝ  አግባብ የሆኑ  

የትምህርት ቤት ደንቦችንና 

መመሪያዎችን  ማፍለቅ፣ 

ማዘጋጀትና መተግበር   

7.2.1 ከመ  

የፖሊሲ ጽንሰ ሀሳቦች ከአካባቢው 

ተጨባጭ ሁኔታጋር 

የሚሰተካከሉበትን/ 

የሚጣጣሙበትን መንገድ  

ለሌሎች ማካፈል 

 

 7.3 የቡድን ስብሰባዎችንና 

ውይይቶችን 

ማደራጀትና መደገፍ 

7.3.2 መ  

ጥርጣሬዎችንና እርግጠኛ  

ያለመሆን አዝማሚያን  ለመቀነስ  

አሻሚና ያልተረጋገጡ 

ሁኔታዎችንና ክስተቶችን 

በሚመለከት ለቡድኑ ዘወትር 

መረጃና ማብራሪያ መስጠት 

7.3.1 ከመ  

 በተቻለ መጠን ሀላፊነቶችን 

በሚመለከት ትንታኔ መስጠት፣  

መሞከርና  መደራደር 

 

7.4. ከወላጆችና 

ከአሳዳጊዎች ጋር 

ተሳትፎ ማድረግ 

7.4.1 መ 

የልጆቻቸውን መማርና 

በትምህርት ቤቱበተለዩ  

7.4.1 ከመ  

በተማሪዎች ትምሀርትና 

ውጤታቸው ዙሪያ ወላጆች/ 
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የትምህርት  ትኩረቶች 

ላይወላጆችን/አሳዳጊዎችን 

የሚያሳትፉ  ዕድሎችን  

መለየትና ማጠናከር  

አሳዳጊዎች ንቁ ተሳታፊ 

የሚሆኑበት የትምህርት  አከካባቢ  

በክፍል ውስጥ፣ በትምህርት ቤትና  

በወረዳ ደረጃ  መፍጠር  

7.5 ሙያዊ የማስተማር 

የግንኙነት መረቦችንና 

በአጠቃላይ ማህበረሰቡን  

ማሳተፍ፣ 

 

7.5.1 መ  

የሙያዊና ማሀበረሰብ 

ትስስሮችን/networks/ /ከሌላው 

ማመሳሰል/ በሚመለከት የመሪነት 

ሚናን መውሰድና  የስራ 

ባልደረቦች  ከትምህርት ቤት 

ውጪ በሚከናወኑ የመማር 

ዕድሎች የሚኖራቸውን ተሳትፎ 

ማገዝ 

7.5.2 መ   

የሁሉንም ተማሪዎች ፍላጎቶች 

የሚያሟሉ አዳዲስየመማር 

ማስተማር አቀራረቦችን  

በማዘጋጀቱ ተግባር    የስራ 

ባልደረቦችና  የማህበረሰቡ 

አባላት እንዲተባበሩና 

የሚያጋጥሙ ችግሮን 

እንዲቋቋሙ ማበረታታት 

7.5.1  ከመ  

ተግባቦትን፣የወላጅነት 

ክህሎቶችን፣የዳበረ የተማሪዎችን 

ትምህርት፣ በጎፈቃደኝነትንና  

የውሳኔ አሰጣጥ  ሁኔታዎችን   

የመሳሰሉ ተግባራትን በትምህርት 

ቤቶች ተቋማዊ ማድረግና   

በአጠቃላይ  በማማር ማስተማር 

አካባቢን ለማጠናከር  ትብብር 

መፍጠር 

  

የመረጃ አጠቃቀም መመሪያ 

ተፈላጊ ዕውቀቶች የስነምግባር መርሆዎች፣የፖሊሲዎች፣ደንቦች፣ክትም/ት ጋር ተያያዥነት 

ያላቸው ህጎች፣ የአስተዳደር፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ አሰጣጥ 

፣የሙያዊና የማሀበረሰብ ትስስሮች/neመም   works/ ፣  የሙያዊ 

መማርና መሻሻል ዕድሎችን የማስፋት  ዕውቀት እንዲኖራቸው 

ይጠበቃል። 

 ተፈላጊ ክህሎቶች  ውጤታማ  የንግግርና የመግባባት፣ የስራ ባልደረቦችን የመምራትና 
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የመደገፍ፣አዳዲስ የመማር ማስተማር አቀራረቦች፣ በትብብርና 

በአጋርነት የመስራት፣ተምሳሌነት ያላቸው የመማር ማስተማር 

ሰትራቴጂዎች የማሳየት፣ የመግባባት፣ ወላጆችን/አሳዳጊዎችን  

የማሳተፍ ክህሎቶች    

የምዘና ዘዴዎች የክፍል ምልከታ፣የመምህራን የጽብረቃ ቃለ ምልልስ ፣ የቃል 

ጥያቄዎችና የጽሁፍ ፈተናዎች ብቃትን ለመመዘን ሊያገለግሉ 

ይችላሉ 

ምዘናው የሚካሄድበት ቦታ  የብቃት ምዘናው በትምህርት ቤቶችና ለጽሁፍ ፈተና በተመረጡ 

ማዕከላት ሊከናወንይችላል. 


