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ዝርዝር ዓላማዎች 

 በየደረጃው በዓመት የተከናወኑ በጎ ተግባራትን 

በማስገንዘብ ህብረተሰቡን ለበለጠ ውጤታማነት 

ማነሳሳት፤ 

 በየደረጃው የተከናወኑ የዓመቱ የትምህርት 

ስራዎችን ከእቅድ ተግባራት አንፃር በመገምገም 

ያልተሻገርናቸውን ተግዳሮቶች መለየት ፤ 

 የተለዩ የዓመቱ የትምህርት ተግዳሮቶችን በ2014 

ዓ.ም የትምህርት እቅድ ውስጥ እንዲካተቱ 

አቅጣጫ መስጠት፤ 

  

 

 የላቀ አፈፃፀም ያላቸው ተማሪዎች፣ የትምህርት 

ባለሞያዎች፣ የትምህርት ተቋማት፣ የክፍለ ከተማ 

እና የወረዳ ትምህርት ጽ/ቤቶችን  እውቅና 

በመስጠት ወደ ንቅናቄ ማስገባት፤ 

 በትምህርት ባለድርሻ አካላት መካከል 

ተሞክሮዎችን መለዋወጥ እና ማስተዋወቅ፤ 

 በትምህርት ሴክተሩ ውስጥ የላቀ አስተዋፅዎ 

ላበረከቱ ተቋማት ፣ ማህበራት እና ሴክተር 

መስሪያቤቶቸ እውቅና መስጠት፤ 

 ውጤት ትንተናዎችን ተደራሽ በማድረግ ለቀጣይ 

የተማሪዎች ውጤት መሻሻል  መግባባት ላይ 

መድረስ፡፡ 

 

  

  

  

  

  

28ኛዉ  የትምህርት ጉባኤ28ኛዉ  የትምህርት ጉባኤ  

  ከጥቅምት 6ከጥቅምት 6--7/ 2014 ዓ.ም7/ 2014 ዓ.ም  

በአዲስ ምእራፍ አዲስ ተስፋ በአዲስ ምእራፍ አዲስ ተስፋ 

ለትምህርት ውጤታማነትና ለትምህርት ውጤታማነትና 

ብልፅግና ብልፅግና   
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በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኮሚዩኒኬሽን 

ጉዳዮች ዳሬክቶሬት  የተዘጋጀ    
 
Address:- 
 
Tel: 0111223899 
E-mail:  aacaebc@gmail.com 
Telegram ፡ https://t.me/wwwAddisAbabaeducationbureau 
Facebook: www.facebook.com/aacebc 
Twitter: www.twitter.com/aacebc 
Blog: aacaebc.wordpress.com 
Web sit: www.aaceb.gov.et 

 
             ጥቅምት 2014  ዓ.ም 
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የትምህርት ስርዓቱን በጐ ተግባራትና ተሞክሮዎችን 

መሰረት በማድረግ የትምህርትን ጥራት ፣ ተገቢነት፣ 

አግባብነትና ፍትሐዊነትን አሁን ካለበት ደረጃ በተሻለ 

መልኩ ለማሳደግ ይቻል ዘንድ በትምህርት ባለድርሻ 

አካላት እቅድ አፈፃፀም ላይ ሰፊ ግንዛቤ የማሳደግ ስራ 

መስራት ተገቢ ነው፡፡  

የጉባኤው አስፈላጊነት 
 

ትምህርት ለማህበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 

ዕድገት ያለው ድርሻ አሌ የማይባል ቢሆንም ውጤቱ 

ግን የሚታየው በሂደት በመሆኑ ይህንን እውነት 

በትምህርት ባለድርሻ አካላት ላይ በተገቢው ሁኔታ 

ማስረፅ እና ስራዎችን እየገመገሙ መሄድ በቀጣይ 

የትምህርት ዘመን ላይ የትምህርት ስርዓቱን ሊፈትኑ 

የሚችሉ ችግሮችን ለመቀነስና ብሎም ለማስወገድ 

ወሳኝ ነው፡፡ ዓመታዊ የትምህርት ጉባኤዉንም 

ማዘጋጀት ከላይ በተጠቀሱት ጉዳዮች ዙሪያ ሁሉን አቀፍ 

ስራ ለመስራት ያስችላል፡፡   

ከዚህም በተጨማሪም በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ 

ግብዓት የሚሆኑ ጥሩ ተሞክሮዎችን ፣ አዳዲስ ሃሳቦችና 

ተግባሮችን ለማፍለቅና ለማሰራጨት ሁሉም  

መግቢያ  

በትምህርት ሴክተሩ የሚሰሩ ሥራዎችን የቅርብ 

የመካከለኛ እና የረጅም ጊዜ ዓላማዎችንና ተግባራትን 

በማስቀመጥ ውጤታማ ስራዎችን በተለያዩ አደረጃጀቶች 

ላይ በማካተት እና የህብረተሰቡን ተሳትፎ በማረጋገጥ 

የትምህርት ስራዎችን ማከናወን አስፈላጊ ነው፡፡ በዚህ ስራ 

ውስጥ የትምህርት ጉባኤ መካሄድ ጠቀሜታዉ የጎላ 

ሲሆን ምክንያቱም ከተማ አቀፍ የትምህርት ጉባኤ 

የዓመቱ የትምህርት ሥራ ዘርፍ ማጠቃለያ ግምገማ 

የሚካሄድበት በመሆኑ ነው፡፡  

 

 

የትምህርት ባለድርሻ አካላት የሚወያዩበትና ሃሳባቸውን 

የሚያሸራሽሩበት መድረክ በመሆኑ እና ለቀጣይ በጀት 

ዓመት ካለፈው ዓመት ክንውን ተሞክሮዎችን 

በመቀመርና ያልተሻገርናቸውን ችግሮች በመለየት 

መፍትሄ ለመስጠት የሚረዳ መድረክ በመሆን 

ያገለግላል፡፡                            

                        ዋና ዓላማ 

የትምህርት ጉባኤው ዋና አላማ የዓመቱን የትምህርት 

የእቅድ ክንውን ተግባራት በመገምገምና መሻሻል 

የሚገባቸውን ተግባራት በመለየት በቀጣይ በጀት ዓመት 

እቅድ ውስጥ እንዲካተቱና የርብርብ ማዕከላት እንዲሆን 

በማድረግ የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ ነው፡፡ 
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