
የኢትዮጵያ የልዩ ፍላጎት ትምህርት 
ባለሙያዎች የሥራ ዝርዝር፣ ተግባርና 
ኃላፊነት

መስከረም 2009 ዓ.ም.

ESNEPA





የኢትዮጵያ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች 

የሥራ ዝርዝር፤ ተግባርና ኃላፊነት         

መስከረም 2009 ዓ.ም.



ምስጋና
ይህ የኢትዮጵያ ልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች የሥራ ዝርዝር እውን እንዲሆን የዕቅድ ሃሳብ ባቀረብንበት 

ጊዜ ሃሳቡን በመደገፍና ተቀባይነት እንዲያገኝ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉት በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤቶች 

ማሻሻያ ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ያሳቡ ብርቅነህን በልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች 

ማኅበር ስም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እንወዳለን፡፡  ሁለተኛ፣ በረቂቅ የሥራ ዝርዝሩ ላይ ሙያዊ አስተያየት ለሰጡን 

በትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ድጋፍና አካቶ ትምህርት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ መሐመድ አቡበከር፣ ከፍተኛ ባለሙያ 

የሆኑት አቶ አለማየሁ ወ/ቂርቆስ እንዲሁም ለሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራሮች ምስጋናችንን ስንገልፅ 
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መግቢያ
የአካቶ ትምህርት ለሰው ልጆች ሁለንተናዊ ዕድገት ወሳኝ መሣሪያ መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ ሁሉም ሕፃናት ያለምንም 

አድሎና ልዩነት ጥራት ያለው ትምህርት የመማር መብት አላቸው፡፡ ይህ መብት ደግሞ በተባበሩት መንግስታት 

ልዩልዩ ድንጋጌዎች የተረጋገጠ ነው፡፡ ከዚህም ውስጥ የ1948 የሰብአዊ መብት ድንጋጌ አንቀጽ 25 እና 26፣ የ1989 

የሕፃናት መብት ኮንቬንሽን አንቀጽ 2 እና 28 ተጠቃሽ ናቸው፡፡ በተለይ ግን እ.አ.አ.በ2006 የወጣው የተባበሩት 

መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ኮንቬንሽን ጠንካራና መንግስታት ብዙ መሥራት እንዳለባቸው የሚያሳይ 

ነው፡፡ ይኼንኑ ኮንቬንሽን፣ ኢትዮጵያ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካስጸደቀች በኃላ በአዋጅ ቁጥር 676/2002 

ሰኔ 4/2002 የሀገሪቱ ሕግ ሆኖ በነጋሪት ጋዜጣ እንዲወጣ አድርጋለች፡፡

ቀደም ሲል በ1995 ዓ.ም የወጣው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ሕገመንግስት አንቀጽ 11፣ 14፣ 16፣ 18፣ 20፣ 25፣ 28፣ 31 እና 

41 የሁሉም ዜጎች ዴሞክራሲያዊ መብት እንዲከበር የሚያደርግ ነው፡፡ በተለይ አንቀጽ 41 ንዑስ አንቀጽ 5 መንግስት 

የአካል ጉዳተኞች ማግኘት ስላለባቸው ድጋፍ ይደነግጋል፡፡ በ1994 የወጣው የትምህርትና የስልጠና ፖሊሲም 

የልዩ ፍላጎት ያላቸው ዜጎች ለትምህርት እኩል ዕድል እንዳላቸው በግልጽ ይደነግጋል፡፡ በተለይ ከፖሊሲው ውስጥ 

የሚከተሉት አንቀጾች ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው፡፡

1. ትምህርትን በማስፋፋት በተለይም መሠረታዊ ትምህርትን ለሁሉም በማዳረስ የግለሰብን የአካልና 

የአዕምሮ ተሰጥዖ በማጎልበት የሚያጋጥሙ ችግሮችን የማወቅና የመፍታት ዝንባሌና ችሎታ ያዳበሩ ዜጎች 

ማፍራት (አንቀጽ 2.1.1.)፤

2. የአካል ጉዳተኞችና ልዩ ተሰጥዖ ያላቸው ማለትም ለየት ያለ የትምህርት አቀራረብ የሚያስፈልጋቸው 

እንደ ችሎታቸውና ፍላጎታቸው እንዲማሩ ማድረግ (አንቀጽ 2.2.3)፣

3. የልዩ ፍላጎት ትምህርት መምህራን ስልጠና መርሐ ግብሮች በተቋቋሙ የማሰልጠኛ ተቋሞች ውስጥ 

እንደአስፈላጊነታቸው በቅንጅት ወይም በመዋሐድ እንዲካሄዱ ያደርጋል (አንቀጽ 3.4.11)፣

4. የልዩ ፍላጎት ትምህርት ተሳታፊዎች በትምህርት ድጋፍ ሰጪዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ልዩ ድጋፍ ይሰጣል 

(አንቀጽ 3.7.7)፡፡ 

ከላይ ከተጠቀሱት ሕጎችና ፖሊሲዎች በተጨማሪ የትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምህርት ስትራቴጂ 

በ1998 ዓ.ም የወጣ ሲሆን በ2004 ዓ.ም ደግሞ እንዲሻሻል ተደርጓል፡፡ የትምህርት ዘርፍ ልማት ዕቅዶችና 

የመንግስት የትራንስፎርሜሽን ዕቅድም ልዩ ፍላጎት ያላቸው ሕፃናት በሁሉም ዘርፍ ድጋፍ በማግኘት መማር 

እንዳለባቸው በዝርዝር አስቀምጧል፡፡ መማር ተፈጥሮአዊ መብታቸው ከመሆኑም ባሻገር ሰብአዊ መብቶቻቸው 

በሕጎችና በፖሊሲዎች ተረጋግጠዋል፡፡ የአፈጻጸም ስልቶችና መመሪያዎችም ተዘጋጅተዋል፡፡

ትምህርትን ለሁሉም ሕፃናት ተደራሽ ለማድረግ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ የትምህርት ተቋማትም በዲፕሎማ፣ 

በመጀመርያ፣ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ ደረጃዎች ከፍተኛ የሰው ኃይል በማፍራት ላይ ናቸው፡፡ በዲፕሎማ 

አስራ ሁለት የመምህራን ትምህርት ኮሌጆች፣ በመጀመሪያ ዲግሪ ስምንት ዩኒቨርስቲዎች፣ በሁለተኛ ድግሪ አምስት 
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ዩኒቨርሲቲዎች፣ እንዲሁም በፒ ኤች ዲ ሁለት (አዲስ አበባ እና ሀሮማያ) ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርትና ስልጠና 

በመስጠት ላይ መሆናቸውን የየተቋማቱ ተጠሪዎች አረጋግጠዋል፡፡ 

ይህ ሁሉ የመንግስት ጥረት ዜጎች ሁሉ ለትምህርት እኩል ተደራሽ እንዲሆኑ ነው፡፡ ሆኖም ይህ ሁሉ ጥረት ቢደረግም 

አሁንም የልዩ ፍላጎት ያላቸው ዜጎች የትምህርት ተደራሽነት እጅግ መለስተኛ ነው፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ የአካል 

ጉዳተኞች ብዛት 15% አከባቢ ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ 17.6% ነው (WHO & WB 2011)፡፡ በኢትየጵያ የቤቶችና 

የህዝብ ቆጠራ ደግሞ 1% አከባቢ ነው፡፡ ይህም ቢሆን የባህሪና የመማር ችግሮችን እንዲሁም መለስተኛ የአካል 

ጉዳቶችን፣ ማለትም እንደ አዕምሮ ዕድገት ውሱንነት፣  ዝቅተኛ የማየትና የመስማት ችግሮችን፣ እና ለመማር ልዩ ልዩ 

ችግሮች የተጋረጡባቸውን (Children at risk) ሕፃናትን የሚያጠቃልል አይደለም፡፡ በሌላ በኩል የአካል ጉዳተኞች 

መረጃ ትክክለኝነት በጣም አነጋጋሪ ነው። ልዩ ተስጥዖ ያላቸው ሕፃናት ደግሞ ብዛታቸው ፈጽሞ አይታወቅም፡፡ 

ልዩ ፍላጎት ያላቸውና ዕድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ የአካል ጉዳተኞችን ብቻ እ.አ.አ. የ1970  የWHO መስፈርት 

የሆነውን 10%ን ወስደን  ብናሰላው እንኳን ዕድሜያቸው ከ4-21 የሆኑ፣ ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ ከፍተኛ ትምህርት 

ሊደርሱ የሚችሉ ሕፃናትና ወጣቶች የአካል ጉዳተኞች ብዛት ከ3 ሚሊዮን በላይ ሲገመት የትምህርት ዕድል ያገኙት 

ብዛት ደግሞ በአንደኛ ደረጃ (1-8) 71,007፣   በሁለተኛ ደረጃ (9-12) 7,464፣ እንዲሁም በከፍተኛ ትምህርት 

1,482 ብቻ ናቸው፡፡ አካል ጉዳት ያላቸውን ጨምሮ ማንኛውም የመማርያ ክፍል በበዝሃነት የተሞላ ሊሆን ይችላል፡

፡ ኦቲዝም፣ መስማትና ማየት የማይችሉ፣ የመስማት ችግር፤ የመማር ችግሮች፣ የአእምሮ ዕድገት ውሱንነት ያላቸው፣ 

የቋንቋና የተግባቦት ችግር፣ የባህሪ ችግሮች ያለባቸው፣ ልዩ ልዩ አካላዊ ጉዳት ያለባቸው፣ ከጤና ጋር የተያያዙ 

ችግሮች፣ የማየት ችግሮች ወዘተ.

ሲሆኑ ከዚህም በተጨማሪ ልዩ ችሎታና ተሰጥዖ ያላቸው፣ ማህበራዊና ባህላዊ ዕድገት ማነስ፣ ወላጅ አልባ ሕፃናት፣ 

በነጠላ ወላጅ የሚያድጉ፣ የጎዳና ተዳዳሪ፣ ሠራተኛ ሕፃናት፣ በስደት ላይ ያሉ፣ በተለያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ምክንያቶች የተጎዱ ወይም የተገለሉና እንዲሁም ጊዜያዊ የሆነ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ሕፃናትና ወጣቶች ሊሆኑ 

ይችላሉ፡፡ 

እነዚህ ብዝሃነት ያላቸውን ሕፃናትን ሁሉ ተቀብሎ ለማስተማር የኢትዮጵያ ት/ቤቶች ዝግጁ አይደሉም፡፡ በት/

ቤቶቹ በብዝሃ ክፍል ውስጥ የተማሪዎችን ፍላጎትና ችሎታ ለይቶ እንደ ፍላጎታቸውና ችሎታቸው ድጋፍ መስጠት 

የተለመደ አይደለም። ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች ከራሳቸውና ከአከባቢያቸው የሚመጡባቸውን እንቅፋቶች 

ተቋቁመው ለመማር ልዩ ድጋፍ ይፈልጋሉ፡፡ ስነልቡናዊ፣ ማህበራዊ፣ የትምህርት፣ የቴክኖሎጂ እና የሌሎች 

ማቴሪያሎች ድጋፍ ማግኘት አለባቸው፡፡ የሚማሩበት ቁሳዊና ማህበራዊ አከባቢም ተመቻችቶ ተደራሽ መሆን 

አለበት፡፡ በአጭሩ ማንኛውም ለተማሪዎቹ መማር እንቅፋት የሚሆን ነገር ሁሉ ቀስ በቀስ መቀነስ ወይም መወገድ 

አለበት፡፡ 

በሌላ በኩል እነዚህ እንቅፋቶች ካልተወገዱላቸው በአግባቡ ለመማር የሚቸገሩ፣ ክፍል የሚደግሙ እና ትምህርት 

የሚያቋርጡ ተማሪዎች ቁጥር ሊበዛ ይችላል፡፡ ስለዚህ የተማሪዎችን ብዝሃነትና ልዩ ፍላጎቶችን ሊያሟሉ የሚችሉ 

ባለሙያዎች በበርካታ  የትምህርት ተቋሞች እየተማሩ በሺዎች የሚቆጠሩ እየተመረቁ ይገኛሉ፡፡ ሆኖም ከላይ 

የተጠቀሱትን ችግሮች በማስወገድና ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች እንደፍላጎታቸውና ችሎታቸው ለማስተማርና 

ጥራት ያለው ትምህርት ለማምጣት አልተቻለም፡፡ ምክንያቱም ደግሞ የሰለጠኑት ባለሙያዎች ሙሉ በሙሉ 

በሙያቸው ላይ አለመሰማራታቸው ነው፡፡ በሙያቸው የሚሠሩ እጅግ በርካታ ተግባራት እያሉ በሌላ መስክ 
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ይመደባሉ፤ የልዩ ፍላጎት ባለሙያዎች በሁሉም የትምህርት እርከን መኖር፣ ቁሳዊ አከባቢን፣ ማህበራዊ አደረጃጀትን፣ 

ፔዳጎጂካዊ አቀራረብን የሚያደናቅፉ መሰናክሎችን በማስወገድም አካቶ ትምህርትን እውን ማድረግ ነው፡፡ ልዩ 

ፍላጎት ያላቸውን ሕፃናትንና ወጣቶችን የከበቡ መሰናክሎችን በማስወገድ ወይም በመቀነስ አዎንታዊ አመለካከት 

እንዲፈጠር ያደርጋሉ፤ ሥርዓተ ትምህርቱ ምቹ እንዲሆን፣ተግባቦት እንዲኖር፣ ተደራሽ ያልሆነ አከባቢና ቁሳቁስ 

ተደራሽ እንዲሆን፣ ምቹ አከባቢን እንዲፈጠር ማድረግ ዋነኛ ተግባራቸው ነው፡፡ ለተማሪዎች ተገቢ ድጋፍ እንዲሰጥ 

ማድረግ፣ ሕጎች፣ ፖሊስዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ዕቅዶችና የአፈጻጸም መመርያዎችን ተግባራዊ በማድረግ፣ አካቶን 

(inclusion) እውን ለማድረግ የልዩ ፍላጎት ባለሙያዎች ወሳኝ ናቸው፡፡ ምክንያቱም ከላይ እንደተገለፀው እነዚህ 

ተግባራት በክፍል መምህር ብቻ ተለይተውና ተዳስሰው፣ ታስሰው የተማሪዎቹ የመማር ፍላጎት ሊሟላ አይችልም፡፡

ስለዚህ የልዩ ፍላጎት ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ልጆች ሌሎች አካላዊ፣ አእምሯዊ፣ ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ስሜታዊ፣ 

ስነልሳናዊና ማናቸውም ዓይነት ልዩነት ቢኖራቸው  መማር ይችላሉ፣ የሚል መርህን በመከተል ሕፃናትና ወጣቶችን 

በማስተማር ብቁ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ ማድረግ ነው፡፡ ይህን በማድረግ ሁሉም ሕፃናት፣ ወጣቶችና ጎልማሶች 

በትምህርታቸው ስኬታማ እንዲሆኑ ወይም የትምህርት ጥራት እንዲኖር ለማድረግ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያ 

በየትምህርት እርከኑ መመደብ አለበት፡፡ እስከ ዛሬም ባለሙያዎች በሰለጠኑበት ሙያ ተመድበው ያልሠሩት በግንዛቤ 

ችግርና የባለሙያዎቹ የሥራ ኃላፊነትና ተግባር  ለአስፈፃሚ ሴክተር መሥርያ ቤቶች አለመተላለፋ ነው፡፡ በዚህም 

ምክንያት በርካታ የትምህርት ሴክተር መ/ቤቶችና ሌሎችም የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች ሊመደቡባቸው 

የሚችሉ ተቋማት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሳይረዱ ቆይተዋል፡፡ ይህን ችግር ለመፍታትም በተለያየ የትምህርት 

ደረጃ ውስጥ ያሉትን የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎችን ዝርዝር የሥራ ተግባርና ኃላፊነት ማዘጋጀት አስፈላጊ 

ሆኖ ተገኝቷል፡፡ ከዚህ በታችም ኃላፊነታቸው የተዘረዘረው ባለሙያዎች ከት/ሚኒስቴር እስከ ት/ቤት ድረስ ያለውን 

የሥራ ድርሻና ኃላፊነትን ያካትታል፡፡ የሥራ ኃላፊነቱ ወደፊት በየጊዜው እየተሻሻለ ለመሄድ ክፍት ሆኖ የሀገሪቷን 

የትምህርት እርከኖችን በሙሉ ያካተተ ነው፡፡ ከዚህም አልፎ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች በሌሎች 

መንግስታዊ መሥርያ ቤቶችም መሥራት  ስለሚችሉ የሥራ ኃላፊነትና ተግባር በመጠኑ ተካቷል፡፡ ሆኖም እነዚህ 

ሌሎች የተባሉ መሥርያ ቤቶች እንደየመሥርያ ቤታቸው የሥራ ጠባይ ተጨማሪ የሥራ ዝርዝሮችን ሊያወጡ 

ይችላሉ፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የከፍተኛ ትምህርት የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርትና ስልጠና መስክ በሁሉም 

ደረጃዎች ተመሳሳይ ሊሆን ስለሚችል የባለሙያዎቹ የሥራ ኃላፊነትና ተግባርም ተመሳሳይ ይሆናል ተብሎ 

ይታሰባል፡፡ ስለዚህ የሥራ ኃላፊነትና ተግባር በኢትዮጵያ ውስጥ በዲፕሎማ፣ በመጀመርያ፣ በሁለተኛና ሦስተኛ 

ዲግሪ ከማንኛውም ሕጋዊ ከሆነ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ለተመረቁ የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት ባለሙያዎች 

በሙሉ ያገለግላል፡፡ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ከሥራ ተግባርና ኃላፊነትና 

ዝርዝር የሚመነጭ ሲሆን፣ የዕድገት መሰላላቸውም በዚሁ የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ተወስኖ አሁን በሥራ ላይ 

ባለው የመምህራን የዕድገት መሰላል ትይዩ ይሆናል፡፡ ባለሙያዎችም በዚሁ የዕድገት መሰላል ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ 

በሥራ ዝርዝሩ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለፀው ተግባር ሁሉ ለሴት ፆታም ያገለግላል፡፡ 
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የትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያ የሥራ  

ኃላፊነትና ተግባር

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ማስተርስ ዲግሪና ከዚያ በላይ የሆነ

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ኤክስፐርቶች አግባብነት ባላቸው ዳይሬክቶሬቶች 

የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. ልዩ ፍላጎት ላላቸው ልጆች አገልግሎቱ በሁሉም የትምህርት እርከኖች (በቅድመ መደበኛ ትምህርት፣ 

በአጠቃላይ ትምህርት፣ በመሰናዶ፣ በጎልማሶች ትምህርት ማዕከላት፣ በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት 

ማዕከላት፣ በልዩ ት/ቤቶች፣ ክፍሎችና በተሃድሶ ማዕከላት፣ በቴክኒክና ሙያ ተቋማት፣ በኮሌጆችና 

ዩኒቨርሲቲዎች ወዘተ.) ተካቶ  እንዲደራጅ ሲታቀድና ወደተግባር ሲለወጥ በየደረጃው ላሉ ተቋማትና 

ለክልሎች   ድጋፍ ይሰጣል፤

2. በሀገሪቷ ትምህርት ዘርፍ የልማት ዕቅድና በመንግስት ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሲታቀድ መረጃን 

መሠረት በማድረግ የዕቅድ ሀሳብ በማቅረብ ያማክራል፤

3. የሀገሪቷ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ፣ ስትራቴጂዎችና የአፈጻጸም መመርያዎች እንደግዜው ተጨባጭ 

ሁኔታ እንዲሻሻሉና የበለጠ የአካቶ ትምህርትን እንዲያጎሉ አዳዲስ ሀሳቦችን ያመነጫል፤ 

4. በሀገር ውስጥ የማይገኙ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ልዩ ልዩ የትምህርት ቁሳቁሶችና የቴክኖሎጂ ግብዓቶች 

የክልልን ፍላጎትና ጥያቄ ከግምት ውስጥ በማስገባት በመንግስት በኩል የሚቀርቡበትን መንገድ በማቀድና 

በማማከር ለሚመለከተው ክፍል በማቅረብ አቅርቦቱ ተፈፃሚ እንዲሆን ያደርጋል፤ ያሰራጫልም፤

5. በቴክኖሎጂ አጠቃቀም (ለምሳሌ፣ፕላዝማ) ልዩ ፍላጎት ያላቸው  ተማሪዎች ተደራሽና ተጠቃሚ 

መሆናቸውን ያረጋግጣል፤

6. በመስኩ የተገኙ ሀገራዊና የሌሎች ሀገሮች መልካም ተሞክሮዎችን፣  እንዲሁም አዳዲስ አሠራሮችን 

ያፈላልጋል፤ ይቀምራል፤ 

7. በየትምህርት ዘርፉ ስለልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ዕቅድ፣ ትግበራና አፈጻጸም ክትትልና ድጋፍ ይሰጣል፤

8. የሀገሪቷ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ያላቸው ተማሪዎች የትምህርት ተሳትፎ መረጃ የሚሰበሰብበት ማንዋልና 

መሣሪያ ዝግጅት አስመልክቶ የትምህርት አመራር መረጃ ማዕከልን (EMIS) ያማክራል፣ በዝግጅቱም 

ይሳተፋል፣ መሣሪያዎችን ያደራጃል፤ ስታቲስቲካዊ መረጃዎችን ከሁሉም የትምህርት ተቋማት 

እንዲሰበሰብና እንዲጠናቀር ያደርጋል፤

9. ከክልሎች የሚላኩትን የአፈጻጸም ሪፖርቶችን ያጠናቅራል፤ የሚመለከታቸው ክፍሎች ለቀጣይ ዕቅድ 

እንዲጠቀሙበት ያደርጋል፤
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10. የሀገሪቷ ትምህርት ለሁሉም ልዩ ፍላጎት ላላቸው ሕፃናት፣ ወጣቶችና ጎልማሶች ተደራሽ ሊሆን 

የሚችልባቸውን ዕቅዶችና ተግባራት መካተታቸውን ከክልል ት/ቢሮዎች ጋር በማጥናትና እንዲታቀዱ 

ድጋፍ በመስጠት ወደተግባር እንዲለወጥ ያደርጋል፤ 

11. የክልል ትምህርት ቢሮዎች፣ በየእርከኑ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያ ኤክስፐርቶች መመደባቸውን 

በሁሉም የትምህርት ዘርፍ ዕቅድና በጀት መዘጋጀቱን በመከታተል ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፡፡

12.  የትምህርት ተቋማትን ግንባታ ስታንዳርድ እንዲዘጋጅ ድጋፍ ይሰጣል፤ ተደራሽነቱንም በመገምገም፣ 

በመከታተል እና ድጋፍ ይሰጣል፤

13.  በየደረጃው አስተዳደርና የሥራ ዘርፍ የልዩ ፍላጎት ትምህርት አተገባበር ምቹ መዋቅራዊ አደረጃትና 

የባለሙያዎች የዕድገት መሰላል (Career structure) እንዲፈጠር ሀሳብ ያቀርባል፤

14.  በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና 

ስልጠና (ግንዛቤ ማዳበርያ) እንዲሰጥ ያስተባብራል፤ 

15.   በየደረጃው አስተዳደርና የሥራ ዘርፍ የልዩ ፍላጎት ትምህርት አተገባበር ምቹ መዋቅራዊ አደረጃትና 

የባለሙዎች የዕድገት መሰላል (Career structure) እንዲፈጠር ሀሳብ ያቀርባል፤

16.  የልዩ ፍላጎት ትምህርትን አስመልክቶ አግባብነት ካላቸው ሴክተር ሚኒስቴር መሥርያ ቤቶችና ከሌሎች 

አጋሮች ጋር በቅንጅት ይሠራል፤

17.  በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ላይ የሕዝቡ ግንዛቤ ሊዳብር የሚችልባቸውን 

ስልቶች ይቀይሳል፤ ተግባራዊም እንዲሆኑ ያደርጋል፤

18.  ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ሥርዓተ ትምህርቱ በሁሉም ደረጃ ተስማሚ እንዲሆን ድጋፍ ይሰጣል፤ 

የአካቶ ትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከላት እንዲከፈቱና በሥራ ላይ እንዲውሉ ሀሳብና ድጋፍ ይሰጣል፤

19. በሀገር አቀፍ ደረጃ በልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምህርት ዘርፍ የምክክር ጉባኤ እንዲካሄድ ሀሳብ ያቀርባል፤ 

ያስተባብራል፤ 

20. በብሔራዊ ፈተና አዘገጃጀት፣ አቀራረብና አፈታተን የልዩ ፍላጎት ያላቸው ተፈታኞች ፍላጎቶች 

መካተታቸውን ያረጋግጣል፤ ሀገር አቀፍ 	 የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር 

አቅም 	እንዲገነባ ያደርጋል፤ የከፍተኛ ትምህርት ቅበላና ምደባ በጋራ ያዘጋጃል፡፡ 

21. በመሥርያ ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል፤

22. የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለቅርብ የሥራ ኃለፊው ያቀርባል፡፡ 
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የትምህርት ቢሮ/የከተማ አስተዳደር የልዩ ፍላጎት ትምህርት 

ባለሙያ ተግባርና ኃላፊነት

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት የመጀመርያ ዲግሪና ከዚያ በላይ የሆነ

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ኤክስፐርቶች በትምህርት ቢሮው ውስጥ ባሉ 

አግባብነት ባላቸው የሥራ ክፍሎች የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦ 

1. የልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎት በክልሉ ውስጥ ባሉ ዞኖች/ ክፍለ ከተሞች፣ ወረዳዎች፣ የአንደኛና 

ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች፣ በቴክኒክና ሙያ ተቋማት፣ በመምህራን ትምህርት ተቋማት፣ በጎልማሶች 

ትምህርት ማዕከላት፣ በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ማዕከላት፣ በልዩ ት/ቤቶች፣ ክፍሎችና በተሃድሶ 

ማዕከላት ተካተው እንዲደራጁ ያቅዳል፤ ወደተግባር እንዲለወጥም ለዞኖችና ለሌሎች ተቋማት ክትትል 

በማድረግ ድጋፍ ይሰጣል፡፡

2. የሀገሪቷንና የክልሉ ትምህርት ሴክተር ልማት ዕቅድና የመንግስት የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

ውስጥ የልዩ ፍላጎት ትምህርት በተገቢው መንገድ እንዲካተትና እንዲታቀድ መረጃ ላይ በመመሥረት 

ሀሳብ ያቀርባል፤

3. በክልሉ የሚዘጋጁም ሆነ ከትምህርት ሚኒስቴር የሚወጡ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ፣ 

ስታንዳርዶችና የአፈጻጸም መመርያዎች እንደግዜው ተጨባጭ ሁኔታ እንዲሻሻሉና የበለጠ የአካቶ 

ትምህርትን እንዲያጎሉ አዳዲስ ሀሳቦችም እንዲጨመሩ ዞኖችን ያስተባብራል፤

4. በሀገር ውስጥ የማይገኙ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ልዩ ልዩ የትምህርት ቁሳቁሶችና የቴክኖሎጂ ግብዓቶች 

የዞኖችንና የወረዳዎችን ፍላጎትና ጥያቄ ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ በመንግስት በኩል የሚቀርቡበትን 

መንገድ በማቀድና በማማከር ለሚመለከተው ክፍል በማቅረብ አቅርቦቱ ተፈፃሚ እንዲሆን ያደርጋል፤

5. በቴክኖሎጂ አጠቃቀም (ለምሳሌ፣ፕላዝማ) ልዩ ፍላጎቶች ላላቸው ተማሪዎች ተደራሽ ማድረጉን 

ያረጋግጣል፤

6. በመስኩ የተገኙ ሀገራዊና የሌሎች ሀገሮች መልካም ተሞክሮዎችን፣ እንዲሁም አዳዲስ አሠራሮችን 

ያፈላልጋል፤ ይቀምራል፤ ለትምህርት ተቋማትና ለተገልጋዮች ያሰራጫልም፤

7. ከትምህርት ሚኒስቴር የሚላኩትን የመረጃ መሰብሰቢያ ማኑዋሎችንና መሣሪያዎችን እንደክልሉ 

ተጨባጭ ሁኔታ ምቹ በማድረግ በየደረጃው ላሉ ባለድርሻ አካላት ከመስክ መረጃው እንዲሰበሰብ 

ያደርጋል፤ ስታቲስቲካዊ መረጃዎችን ይሰበስባል ያጠናቅራል፤ ለትምህርት ሚኒስቴርም ያስተላልፋል፤

8. በክልሉ ውስጥ ስላሉ የልዩ ፍላጎት ትምህርት አቅርቦት አፈጻጸምን በተመለከተ መረጃዎችን ከመስክ 

በመሰብሰብና ክፍተቶችን በመለየት ሪፖርት ያደርጋል፤ የሚመለከታቸው ክፍሎች ለቀጣይ ዕቅድ 

እንዲጠቀሙበት ያደርጋል፤
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9. ልዩ ፍላጎት ላላቸው ሕፃናት፣ ወጣቶችና ጎልማሶች ትምህርት ተደራሽ ሊሆን የሚችልባቸውን ተግባራትን 

ከዞን ትምህርት መምሪያዎችና ወረዳዎች ጋር በመሆን በማጥናትና እንዲታቀድ ሀሳብ በማቅረብ 

ወደተግባር እንዲለወጥ ያደርጋል፤ 

10. በዞን ትምህርት መምርያና ወረዳ ትምህርት ጽ/ቤቶች የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች መመደባቸውን፣ 

በሁሉም ዘርፍ ዕቅድና በጀት በአካቶነት መዘጋጀቱንና አፈጻጸሙን በመከታተል ድጋፍ ይሰጣል፡፡

11. የትምህርት ተቋማትን ግንባታ ስታንዳርድ እንዲዘጋጅ ድጋፍ ይሰጣል፤ ተደራሽነቱንም በመገምገምና 

በመከታተል ድጋፍ ይሰጣል፤

12. መስተዳድሩ የቅድመ መደበኛና የአንደኛ ደረጃ መምህራን በልዩ ፍላጎት ትምህርት ስልጠና እንዲሰጣቸው 

ያቅዳል፤ ክትትል በማድረግም ድጋፍ ይሰጣል፡፡

13. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ፍላጎት ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና 

ይሰጣል፤

14. የልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምህርትን አስመልክቶ አግባብነት ካላቸው የክልሉ ሴክተር ቢሮዎች፣ መ/ቤቶችና 

ከሌሎች አግባብነት ካላቸው ድርጅቶች ጋር በቅንጅት ይሠራል፤

15. በክልሉ ባሉ የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ለሕዝቡ ስለአካል ጉዳትና ልዩ ፍላጎት ትምህርት ግንዛቤ ሊዳብር 

የሚችልባቸውን ስልቶች ይቀይሳል፤

16. ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ሥርዓተ ትምህርቱ በሁሉም ደረጃ ተስማሚ እንዲሆን ድጋፍ ይሰጣል፤ 

የአካቶ ትምህርት ድጋፍ መስጫ ማዕከላት እንዲከፈቱና በሥራ ላይ እንዲውሉ ሀሳብና ድጋፍ ይሰጣል፤

17. በክልል ደረጃ በልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምርት ዘርፍ የምክክር ጉባኤ እንዲካሄድ ሀሳብ ያቀርባል፤ 

ያስተባብራል፤

18. ሀገራዊና ክልላዊ የፈተና አዘገጃጀትና አሠጣጥ የልዩ ፍላጎት ተፈታኞች   ፍላጎቶችን ያካተተ መሆኑን 

ያረጋግጣል፤

19. በመሥርያ ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራትን ይፈጽማል፤

20. ስለሥራ  አፈጻጸም ለቅርብ የሥራ ኃላፊው ሪፖርት ያቀርባል፡፡
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የዞን ትምህርት ጽ/ቤት/ክፍለ ከተማ ት/መምርያ  የልዩ ፍላጎት 

ትምህርት ባለሙያ ተግባርና ኃላፊነት

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት የመጀመርያ ዲግሪና ከዚያ በላይ የሆነ

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ኤክስፐርቶች በዞኑ ትምህርት መምርያ ውስጥ 

ባሉ አግባብነት ባላቸው የሥራ ክፍሎች የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎት በዞኑ ባሉ ወረዳዎች፣ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች፣ በቴክኒክና 

ሙያ ተቋማት፣ በመምህራን ትምህርት ተቋማት፣ በጎልማሶች ትምህርት ማዕከላት፣ በአማራጭ ትምህርት 

ማዕከላት፣ በልዩ ት/ቤቶች፣ ክፍሎችና በተሃድሶ ማዕከላት ተካተው እንዲደራጁ ያቅዳል፤ ወደተግባር 

እንዲለወጡም ለወረዳዎችና ለሌሎች ተቋማት ክትትል በማድረግ ድጋፍ ይሰጣል፡፡

2. በሀገርቷ፣ በክልሉና የዞኑን ትምህርት ሴክተር ልማት ዕቅድና የመንግስት የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ ውስጥ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት በተገቢው መንገድ እንዲካተትና እንዲታቀድ መረጃ ላይ 

በመመሥረት ሀሳብ ያቀርባል፤

3. በዞኑ የሚዘጋጁም ሆነ ከትምህርት ሚኒስቴርና ከክልሉ የሚወጡ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ፣ 

ስትራቴጂ፣ ስታንዳርዶችና የአፈጻጸም መመርያዎች እንደግዜው ተጨባጭ ሁኔታ እንዲሻሻሉና የበለጠ 

የአካቶ ትምህርትን እንዲያጎሉ አዳዲስ ሀሳቦችም እንዲጨመሩ ወረዳዎችንና ትምህርት ቤቶችን 

ያስተባብራል፤

4. በሀገር ውስጥ የማይገኙ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ልዩ ልዩ የትምህርት ቁሳቁሶችና የቴክኖሎጂ ግብዓቶች 

የወረዳዎችንና የትምህርት ቤቶችን ፍላጎትና ጥያቄ ከግምት ውስጥ በማስገባት በመንግስት በኩል 

የሚቀርቡበትን መንገድ በማቀድና በማማከር ለሚመለከተው ክፍል በማቅረብ አቅርቦቱ ተፈፃሚ 

እንዲሆን ያደርጋል፤

5. በቴክኖሎጂ አጠቃቀም (ለምሳሌ፣ፕላዝማ) ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ተደራሽ ማድረጉን 

ያረጋግጣል፤

6. በመስኩ የተገኙ ሀገራዊና የሌሎች ሀገሮች መልካም ተሞክሮዎችን፣ እንዲሁም አዳዲስ አሠራሮችን 

ያፈላልጋል፤ ይቀምራል፤ ለትምህርት ተቋማትና ለተገልጋዮች ያሰራጫልም፤

7. ከትምህርት ሚንስቴር (ከክልሉ) የሚላኩትን የመረጃ ማሰባሰቢያዎችን እንደዞኑ ተጨባጭ ሁኔታ ምቹ 

በማድረግ በየደረጃው ላሉ ባለድርሻ አካላት ከመስክ መረጃው እንዲሰበሰብ ያደርጋል፤ ስታቲስቲካዊ 

መረጃዎችን ይሰበስባል ያጠናቅራል፤ ለክልሉ ት/ቢሮም ይልካል፤

8. በዞኑ ውስጥ ስላሉ የልዩ ፍላጎት ትምህርት አቅርቦት አፈጻጸምን በተመለከተ መረጃዎችን ከመስክ 

በመሰብሰብና ክፍተቶችን በመለየት ሪፖርት ያደርጋል፤ የሚመለከታቸው ክፍሎች ለቀጣይ ዕቅድ 

እንዲጠቀሙበት ያደርጋል፤
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9. ልዩ ፍላጎት ላላቸው ሕፃናት፣ ወጣቶችና ጎልማሶች ትምህርት ተደራሽ ሊሆን የሚችልባቸውን ተግባራትን 

ከወረዳዎች ጋር በመሆን በማጥናትና እንዲታቀዱ ሀሳብ በማቅረብ ወደተግባር እንዲለወጡ ያደርጋል፤ 

10. በወረዳ ትምህርት ጽ/ቤቶችና በትምህርት ቤቶች የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች መመደባቸውን 

በሁሉም ሴክተር ዕቅድና በጀት በአካቶነት መዘጋጀቱንና አፈጻጸሙን በመከታተል ድጋፍ ይሰጣል፡፡

11. ዞኑ የቅድመ መደበኛና የአንደኛ ደረጃ መምህራን በልዩ ፍላጎት ትምህርት ስልጠና እንዲሰጣቸው 

እንዲታቀድ ሀሳብ ያቀርባል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል፡፡

12. የልዩ ፍላጎት ትምህርትን አስመልክቶ አግባብነት ካላቸው የዞኑ ሴክተር ቢሮዎች፣ መ/ቤቶችና ከሌሎች 

አግባብነት ካላቸው ድርጅቶች ጋር በቅንጅት ይሠራል፤

13. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ፍላጎት ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና 

እንዲሰጥ ያስተባብራል፤

14. በዞኑ ውስጥ ባሉ የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች በአካል ጉዳትና ልዩ ፍላጎት ትምህርት ላይ የሕዝቡ ግንዛቤ 

ሊዳብር የሚችልባቸውን ስልቶች ይቀይሳል፤

15. ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ሥርዓተ ትምህርቱ በሁሉም ደረጃ ተስማሚ እንዲሆን ድጋፍ ይሰጣል፤ 

የአካቶ ትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከላት እንዲከፈቱና በሥራ ላይ እንዲውሉ ሀሳብና ድጋፍ ይሰጣል፤

16. በዞን ውስጥ ባሉ ወረዳ ጽ/ቤቶችና የትምህርት ተቋማት የልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምህርት አፈጻጸምን 

በመከታተል ጥያቄ ሲቀርብም እንደአግባብነቱ ድጋፍ የሚሰጥበትን መንገድ ያስተባብራል፤

17. በዞኑ ደረጃ በልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምርት ዘርፍ የምክክር ጉባኤ ያስተባብራል፤ አጫጭር ስልጠናዎች 

የሚገኙበትን መንገድም ያመቻቻል፤ 

18. ሀገራዊና ክልላዊ የፈተና አዘገጃጀትና አሰጣጥ የልዩ ፍላጎት ተፈታኞች ፍላጎቶችን ያካተተ መሆኑን 

ያረጋግጣል፤

19. በመሥርያ ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራትን ይፈጽማል፤

20. የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለቅርብ የሥራ ኃለፊው ያቀርባል፡፡ 
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የወረዳ ትምህርት ጽ/ቤት የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያ 

ተግባርና ኃላፊነት

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት የመጀመርያ ዲግሪና ከዚያ በላይ የሆነ 

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ኤክስፐርቶች በወረዳው ትምህርት ጽ/ቤት ውስጥ 

ባሉ አግባብነት ባላቸው የሥራ ክፍሎች የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎት በወረዳው ውስጥ ባሉ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች፣ በቴክኒክና 

ሙያ ተቋማት፣ በጎልማሶች ትምህርት ማዕከላት፣ በአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ማዕከላት፣ በልዩ 

ት/ቤቶች፣ ክፍሎችና በተሃድሶ ማዕከላት ተካተው እንዲደራጁ ያቅዳል፤ ወደተግባር እንዲለወጡም 

ለትምህርት ተቋማቱ ድጋፍ ይሰጣል፤ ይከታተላል፤

2. በሀገራዊው፣ በክልሉ፣ በዞኑና በወረዳው ትምህርት ሴክተር ልማት ዕቅድና የመንግስት የዕድገትና 

የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ውስጥ የልዩ ፍላጎት ትምህርት በተገቢው መንገድ እንዲካተትና እንዲታቀድ 

መረጃ ላይ በመመሥረት ሀሳብ ያቀርባል፤

3. በወረዳው የሚዘጋጁም ሆነ ከት/ሚ፣ ከክልሉና ከዞኑ የሚወጡ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ፣ 

ስታንዳርዶችና የአፈጻጸም መመርያዎች እንደግዜው ተጨባጭ ሁኔታ እንዲሻሻሉና የበለጠ የአካቶ 

ትምህርትን እንዲያጎሉ አዳዲስ ሀሳቦችም እንዲጨመሩ ት/ቤቶችን ያስተባብራል፤

4. በወረዳው ውስጥ ተፈላጊ ሆነው ነገር ግን በሀገር ውስጥ የማይገኙ የልዩ ፍላጎት የትምህርት ቁሳቁሶችና 

የቴክኖሎጂ ግብዓቶች እንዲቀርቡ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል አፈጻጸሙንም ይከታተላል፣

5. በቴክኖሎጂ አጠቃቀም (ለምሳሌ፣ፕላዝማ) ልዩ ፍላጎቶች ላላቸው ተማሪዎች ተደራሽ ማድረጉን 

ያረጋግጣል፤

6. በመስኩ የተገኙ ሀገራዊና የሌሎች ሀገሮች መልካም ተሞክሮዎችን፣ እንዲሁም አዳዲስ አሠራሮችን 

ያፈላልጋል፤ ይቀምራል፤ ለትምህርት ተቋማትና ለተገልጋዮችም ያሰራጫል፤

7. ከት/ሚኒስቴር፣ ከክልሉ (ከዞን) የሚላኩትን የመረጃ ማሰባሰቢያችን እንደወረዳው ተጨባጭ ሁኔታ ምቹ 

በማድረግ በየደረጃው ካሉ ባለድርሻ አካላት ከመስክ መረጃው እንዲሰበሰብ ያደርጋል፤ ስታቲስቲካዊ  

መረጃዎችን ይሰበስባል፣ ያጠናቅራል፤ ለዞኑ ትምህርት መምርያም ይልካል፤

8. በወረዳው ውስጥ ስላሉ የልዩ ፍላጎትን በተመለከተ መረጃዎችን ከመስክ በመሰብሰብ፣ ክፍተቶችን 

በመለየት ሪፖርት ያደርጋል፤ የሚመለከታቸው ክፍሎች ለቀጣይ ዕቅድ እንዲጠቀሙበት ያደርጋል፤

9. ልዩ ፍላጎት ላላቸው ሕፃናት፣ ወጣቶችና ጎልማሶች ትምህርት ተደራሽ ሊሆን የሚችልባቸውን ተግባራትን 

ከት/ቤቶች ጋር በመሆን በማጥናትና እንዲታቀዱ ሀሳብ በማቅረብ ወደተግባር እንዲለወጡ ያደርጋል፤ 



የኢትዮጵያ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች የሥራ ዝርዝር፤ ተግባርና ኃላፊነት
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10. በየትምህርት ቤቱ ወይም በክላስተር ሴንተሮች የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች መመደባቸውን እና 

በሁሉም ሴክተር ዕቅድና በጀት በአካቶነት መዘጋጀቱን በመከታተል ድጋፍ ይሰጣል፡፡

11. ወረዳው የቅድመ መደበኛና የአንደኛ ደረጃ መምህራን በልዩ ፍላጎት ትምህርት ስልጠና እንዲሰጣቸው 

እንዲታቀድ ሀሳብ ያቀርባል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል፡፡

12. የትምህርት ተቋማትን ግንባታ ስታንዳርድ እንዲዘጋጅ ድጋፍ ይሰጣል፤ ተደራሽነቱንም በመገምገም እና 

በመከታተል ድጋፍ ይሰጣል፤

13. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና ይሰጣል፤

14. የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርትን አስመልክቶ አግባብነት ካላቸው የወረዳው ሴክተር ቢሮዎች፣ መ/ቤቶችና 

ከሌሎች አግባብነት ካላቸው ድርጅቶች ጋር በቅንጅት ይሠራል፤

15. በወረዳው ውስጥ ባሉ የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች በአካል ጉዳትና ልዩ ፍላጎት ትምህርት የሕዝቡ ግንዛቤ 

ሊዳብር የሚችልባቸውን ስልቶች ይቀይሳል፤

16. ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ሥርዓተ ትምህርቱ በሁሉም ደረጃ ተስማሚ እንዲሆን ድጋፍ ይሰጣል፤ 

የአካቶ ትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከላት እንዲከፈቱና በሥራ ላይ እንዲውሉ ሀሳብና ድጋፍ ይሰጣል፤

17. በወረዳው ውስጥ ባሉ የትምህርት ተቋማት የልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምህርት አፈጻጸምን በመከታተል 

ጥያቄ ሲቀርብም እንደአግባብነቱ ድጋፍ የሚሰጥበትን መንገድ ያስተባብራል፤

18. በወረዳ ደረጃ በልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምህርት ዘርፍ የምክክር ጉባኤ ያስተባብራል፤ አጫጭር ስልጠናዎች 

የሚገኙበትን መንገድም ያመቻቻል፤ 

19. ሀገራዊና ክልላዊ የፈተና አዘገጃጀትና አሰጣጥ የልዩ ፍላጎት ተፈታኞችን ፍላጎቶችን ያካተተ መሆኑን 

ያረጋግጣል፤

20. በመሥርያ ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል፤

21. ስለሥራ  አፈጻጸም ለቅርብ የሥራ ኃላፊው ሪፖርት ያቀርባል።
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በቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት የልዩ ፍላጎት ትምህርት 

ባለሙያ ኃላፊነትና ተግባር

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ዲፕሎማና ከዚያ በላይ የሆነ

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ባለሙያ በቅድመ መደበኛ  ትምህርት ቤት 

ውስጥ የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የቅድመ መደበኛ ት/ቤቱን የአካቶ ትምህርት የረጅምና የአጭር ግዜ ዕቅዶች አካል እንዲሆንና በጀት 

እንዲዘጋጅ ለር/መምህሩ ሀሳብ ያቀርባል፣ ድጋፍም ይሰጣል፤

2. የቅድመ መደበኛ ት/ቤት መምህራን የትምህርት ዕቅድ ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ማካተቱን 

ያረጋግጣል፤ የመምህራንን የሙያ ክፍተትን በመመልከትም ድጋፍ ይሰጣል፤

3. የአካቶ ሥርዓት በት/ቤቱ በተሟላ መንገድ እንዲካሄድ የሰው ኃይል ዓይነትን ደረጃ በደረጃ በመለየት 

(ረዳት፣ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ፣ ስፒች ቴራፒስት፣ የብሬል፣ የእንቅስቃሴ ባለሙያ፣ የአካል 

ቴራፒሰት የመሳሰሉት) እንዲሟሉና በትምህርት ቤቱ ማህበረሰብና በወላጆች ዘንድ ክሂሉ እንዲስፋፋ 

ለር/መምህሩ በማቅረብ እውን እንዲሆን ያደረጋል፤

4. የልዩ ፍላጎት ያላቸውን ሕፃናት የመለያና ድጋፍ መስጫ ማኑዋሎችንና መሣሪያዎችን ከነባራዊ ሁኔታዎች 

ጋር በማገናዘብ ተግባራዊ ያደርጋል፤ ሕፃናቱንም በመለየት የአካል ጉዳት ዓይነት፣ ልዩ ፍላጎት፣ የዕድገት፣ 

ሁኔታና የመማር ሂደቶች፣ የአከባቢ ምቹነትና ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑትን ሙሉ መረጃ ያጠናቅራል፤ 

ሪፖርትም ያደርጋል፡፡

5. አከባቢያዊ እንቅፋቶችን ይለያል፣ ይተነትናል፣ የትንተና ውጤቱን በመጠቀምም ለሕፃናቱ የድጋፍና 

እንክብካቤ ስልት ያወጣል፣ ያወያያል፤ በሥራም እንዲውል ያደርጋል፤ ለዚህም ከትምህርት ቤት 

አመራርና ማህበረሰብ ጋር በቅርበት ይሠራል፤ ያማክራል፤ ለር/መምህሩም ሪፖርት ያደርጋል፤ 

6. የትምህርት መሣሪያ ግብዓቶችና ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን በመለየትና እንዲሟሉ ሀሳብ በማቅረብ 

ተማሪዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡

7. የቅድመ መደበኛ ት/ቤት መምህራን ወቅታዊ የመማር ዘዴዎችን (ለምሳሌ በጨዋታ መልክ፣ በመተባበር 

መማር፣ ሕፃናት ተኮር ትምህርት፣ ትምህርት በተግባር፣ የጓደኛ ድጋፍ እና የመሳሰሉትን) ተግባራዊ 

እንዲያደርጉ ድጋፍ ይሰጣል፤

8. የአካቶ ትምህርት የሚመራበትንና የሚተገበርበትን ስልት በትምህርት ቤት ማሻሻያ ፕሮግራምና 

በመምህራን ተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመምህራንና የት/ቤቱ አመራር የግንዛቤ ስልጠና 

በመሥጠት መምህራኑ የሚያስተምሩትን ትምህርት ይዘትና አቀራረብ ለልዩ ፍላጎት ላላቸው ሕፃናት ምቹ 

ማድረጋቸውን ያረጋግጣል፤
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9. በሕፃናቱ የመማር ማስተማር ሂደት፣ መምህራን የሚገጥማቸውን ማንኛውንም ችግር በቅርብ በመሆን 

ሥርዓተ ትምህርቱን በማመቻቸትና የትምህርት መሣሪያዎች እንዲደራጁ በማድረግ በተከታታይ ድጋፍ 

ይሰጣል፤ የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከልን ያደራጃል፣ ያማክራል፣ ማዕከሉንም ይመራል፤

10. ለህፃኑ እንደፍላጎቱ ድጋፍ ከመስጠት አንጻር ግላዊ የትምህርት ዕቅድ (አይ ኢ ፒን) በማዘጋጀት 

ይተገብራል፣ የአይ ኢ ፒ የቡድን አባል ሆኖም ይሠራል፡፡

11. ወላጆችና የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሁሉንም ሕፃናት በእኩልነት መምራት እንዲችሉ፣ ፍላጎትና 

ችሎታቸውን እንዲረዱ ስለሕፃናት አስተዳደግና አያያዝ በቂ ዕውቀትና ክህሎት እንዲኖራቸው 

አቅማቸውን ይገነባል፤

12. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ፍላጎት ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና 

ይሰጣል፤

13. የቅድመ መደበኛ ት/ቤት ግምገማና ምዘና የተማሪዎችን ፍላጎትና ችሎታን የመጠነ እንዲሆን ለመምህራን 

ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፤

14.  ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በማድረግ በትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች እንቅፋት 

የሆኑ አከባቢዎች እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤

15. በአጠቃላይ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂና የአፈጻጸም መመሪያዎችን በት/ቤት ውስጥ 

ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፤

16. በት/ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል፤

17.  የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ባለሙያ ለዓይነ-ሥውራን የቅድ-መብሬል ስልጠና፣ መስማት ለተሳናቸው 

የምልክት ቋንቋ ስልጠና ይሰጣል፤ ወይም ስልጠና እንዲያገኙ ያመቻቻል፤

18. ስለሥራ  አፈጻጸም ለቅርብ የሥራ ኃላፊው ሪፖርት ያቀርባል።
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በአንደኛ ደረጃ (1-4) ትምህርት ቤት የልዩ ፍላጎት ትምህርት 

ባለሙያ ኃላፊነትና ተግባር

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት የኮሌጅ ዲፕሎማ አና ከዚያ በላይ የሆነ 

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ባለሙያ በአንደኛ ደረጃ አንደኛ ሳይክል ትምህርት 

ቤት ውስጥ የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የት/ቤቱን የአካቶ ትምህርት የረጅምና የአጭር ግዜ ዕቅዶችንና በጀት እንዲዘጋጅ  ለር/መምህሩ ሀሳብ 

ያቀርባል፣ በዝግጂቱም ይሳተፋል፤ ተግባራዊ እንዲሆንም ይከታተላል፤

2. የመምህራን የትምህርት ዕቅድ ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ማካተቱን ያረጋግጣል፤ የመምህራንን 

ክፍተት በመመልከትም ድጋፍ ይሰጣል፤

3. የአካቶ ሥርዓት በት/ቤቱ በተሟላ መንገድ እንዲካሄድ የሰው ኃይል ዓይነትን ደረጃ በደረጃ በመለየት 

(ረዳት፣ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ፣ ስፒች ቴራፒስት፣ የብሬል፣ የእንቅስቃሴ ባለሙያ፣ የአካል 

ቴራፒሰት የመሳሰሉት) እንዲሟሉና በትምርት ቤቱ ማህበረሰብና በወላጆች ዘንድ ክሂሉ እንዲስፋፋ 

ለር/መምህሩ በማቅረብ እውን እንዲሆን ያደረጋል፤

4. የልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች የመለያና ድጋፍ መስጫ ማኑዋሎችንና መሣሪያዎችን ከነባራዊ 

ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ተግባራዊ ያደርጋል፤ ሕፃናቱንም በመለየት የአካል ጉዳት ዓይነት፣ ልዩ 

ፍላጎት፣ የዕድገት፣ ሁኔታና የመማር ሂደቶች፣ የአከባቢ ምቹነትና ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑትን ሙሉ መረጃ 

ያጠናቅራል፤ ሪፖርትም ያደርጋል፡፡

5. አከባቢያዊ እንቅፋቶችን ይለያል፣ ይተነትናል፣ የትንተና ውጤቱን በመጠቀምም ለሕፃናቱ ድጋፍና 

እንክብካቤ ስልት ያወጣል፣ ያወያያል፤ በሥራም ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ ለዚህም ከትምህርት ቤት 

አመራርና ማህበረሰብ ጋር በቅርበት ይሠራል፤ ያማክራል፤ ለር/መምህሩም ሪፖርት ያደርጋል፤ 

6. የትምህርት መሣሪያ ግብዓቶችና ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን በመለየትና እንዲሟሉ ሀሳብ በማቅረብ 

ተማሪዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡

7. የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት መምህራን ወቅታዊ የመማር ዘዴዎችን (ለምሳሌ በጨዋታ መልክ፣ በመተባበር 

መማር፣ ሕፃናት ተኮር ትምህርት፣ ትምህርት በተግባር፣ የጓደኛ ድጋፍ እና የመሳሰሉትን) ተግባራዊ 

እንዲያደርጉ ድጋፍ ይሰጣል፤

8. የአካቶ ትምህርት የሚመራበትንና የሚተገበርበትን ስልት በትምህርት ቤት ማሻሻያ ፕሮግራምና 

በመምህራን ተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመምህራንና የት/ቤቱ አመራር የግንዛቤ ስልጠና 

በመስጠት መምህራኑ የሚያስተምሩትን ትምህርት ይዘትና አቀራረብ ለልዩ ፍላጎት ምቹ ማድረጋቸውን 

ያረጋግጣል፤
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9. በተማሪዎቹ የመማር ማስተማር ሂደት፣ መምህራን የሚገጥማቸውን ማንኛውንም ችግር በቅርብ በመሆን 

ሥርዓተ ትምህርቱን በማመቻቸትና የትምህርት መሣሪያዎች እንዲደራጁ በማድረግ በተከታታይ ድጋፍ 

ይሰጣል፤ የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከልን ያደራጃል፣ ያማክራል፣ ማዕከሉንም ይመራል፤

10. ለተማሪው እንደፍላጎቱ ድጋፍ ከመስጠት አንጻር ግላዊ የትምህርት ዕቅድ (አይ ኢ ፒ) በማዘጋጀት 

ይተገብራል፣ የአይ ኢ ፒ የቡድን አባል ሆኖም ይሠራል፡፡

11. ወላጆችና የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሁሉንም ልጆቻቸውን በእኩልነት መምራት እንዲችሉ፣ ፍላጎትና 

ችሎታቸውን እንዲረዱ ስለሕፃናት አስተዳደግና አያያዝ በቂ ዕውቀትና ክህሎት እንዲኖራቸው 

አቅማቸውን ይገነባል፤

12. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና እንዲሰጥ 

ያስተባብራል፤

13. የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ግምገማና ምዘና የተማሪዎችን ፍላጎትና ችሎታን የመጠነ እንዲሆን 

ለመምህራን ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፤

14. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በማድረግ በትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች እንቅፋት 

የሆኑ አከባቢዎችን እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤

15. በአጠቃላይ የልዩ ፍላጎት ስትራቴጂና የአፈጻጸም መመሪያዎችን በት/ቤት ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን 

ያደርጋል፤

16. በት/ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራትን ይፈጽማል፤

17. ስለሥራ  አፈጻጸም ለቅርብ የሥራ ኃላፊው ሪፖርት ያቀርባል።
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በአንደኛ ደረጃ (5-8) ትምህርት ቤት የልዩ ፍላጎት ትምህርት 

ባለሙያ ኃላፊነትና ተግባር

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት የኮሌጅ ዲፕሎማና ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ የሆነ 

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ባለሙያ በአንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ሳይክል 

ትምህርት ቤት ውስጥ የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የት/ቤቱን የአካቶ ትምህርት የረጅምና የአጭር ግዜ ዕቅዶችንና በጀት እንዲዘጋጅ  ለር/መምህሩ ሀሳብ 

ያቀርባል፣ በዝግጂቱም ይሳተፋል፤ ተግባራዊ እንዲሆንም ይከታተላል፤

2. የመምህራን የትምህርት ዕቅድ ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ማካተቱን ያረጋግጣል፤ የመምህራንን 

የሙያ ክፍተት በመመልከትም ድጋፍ ይሰጣል፤

3. የአካቶ ሥርዓት በት/ቤቱ በተሟላ መንገድ እንዲካሄድ የሰው ኃይል ዓይነትን ደረጃ በደረጃ በመለየት 

(ረዳት፣ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ፣ ስፒች ቴራፒስት፣ የብሬል፣ የእንቅስቃሴ ባለሙያ፣ የአካል 

ቴራፒሰት የመሳሰሉት) እንዲሟሉና በትምርት ቤቱ ማህበረሰብና በወላጆች ዘንድ ክህሎቱ እንዲስፋፋ 

ለር/መምህሩ በማቅረብ እውን እንዲሆን ያደረጋል፤

4. ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች የመለያና ድጋፍ መስጫ ማኑዋሎችንና መሣሪያዎችን ከነባራዊ 

ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ተግባራዊ ያደርጋል፤ ተማሪዎቹንም በመለየት የአካል ጉዳት ዓይነት፣ ልዩ 

ፍላጎት፣ የዕድገት ሁኔታና የመማር ሂደቶች፣ የአከባቢ ምቹነትና ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑትን ሙሉ መረጃ 

ያጠናቅራል፤ ሪፖርትም ያደርጋል፤

5. አከባቢያዊ እንቅፋቶችን ይለያል፤ ይተነትናል፤ የትንተና ውጤቱን በመጠቀምም ለተማሪዎች የድጋፍና 

የእንክብካቤ ስልት ያወጣል፤ ያወያያል፤ በሥራም እንዲውል ያደርጋል፤ ለዚህም ከትምህርት ቤት 

አመራርና ማህበረሰብ ጋር በቅርበት ይሠራል፤ ያማክራል፤ ለር/መምህሩም ሪፖርት ያደርጋል፤ 

6. የትምህርት መሣሪያ ግብዓቶችና ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን በመለየትና እንዲሟሉ ሀሳብ በማቅረብ 

ተማሪዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

7. የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት መምህራን ወቅታዊ የመማር ዘዴዎችን (ለምሳሌ በጨዋታ መልክ፣ በመተባበር 

መማር፣ ተማሪ ተኮር ትምህርት፣ ትምህርት በተግባር፣ የጓደኛ ድጋፍ እና የመሳሰሉትን) ተግባራዊ 

እንዲያደርጉ ድጋፍ ይሰጣል፤

8. አካቶ ትምህርት የሚመራበትንና የሚተገበርበትን ስልት በትምህርት ቤት ማሻሻያ ፕሮግራምና 

በመምህራን ተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመምህራንና የት/ቤቱ አመራር የግንዛቤ ስልጠና 

በመስጠት መምህራኑ የሚያስተምሩትን ትምህርት ይዘትና አቀራረብ ለልዩ ፍላጎት ምቹ ማድረጋቸውን 

ያረጋግጣል፤
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9. በተማሪዎቹ የመማር ማስተማር ሂደት፣ መምህራን የሚገጥማቸውን ማንኛውንም ችግር በቅርብ በመሆን 

ሥርዓተ ትምህርቱን በማመቻቸትና የትምህርት መሣሪያዎች እንዲደራጁ በማድረግ በተከታታይ ድጋፍ 

ይሰጣል፤ የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከልን ያደራጃል፣ ያማክራል፣ ማዕከሉንም ይመራል፤

10. ለተማሪው እንደፍላጎቱ ድጋፍ ከመስጠት አንጻር፣ ግላዊ የትምህርት ዕቅድ (አይ ኢ ፒ) በማዘጋጀት 

ይተገብራል፣ የአይ ኢ ፒ የቡድን አባል ሆኖም ይሠራል፡፡

11. ወላጆችና የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሁሉንም ልጆቻቸውን በእኩልነት መምራት እንዲችሉ፣ ፍላጎትና 

ችሎታቸውን እንዲረዱ ስለሕፃናትና አፍላዎች አስተዳደግና አያያዝ በቂ ዕውቀትና ክህሎት እንዲኖራቸው 

አቅማቸውን ይገነባል፤

12. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና ይሰጣል፤

13. የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ግምገማና ምዘና የተማሪዎችን ፍላጎትና ችሎታን የመጠነ እንዲሆን 

ለመምህራን ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፤

14.  ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በማድረግ በትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች እንቅፋት 

የሆኑ አከባቢዎች እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤

15. በአጠቃላይ የልዩ ፍላጎት ስትራቴጂና የአፈጻጸም መመሪያዎችን በት/ቤት ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን 

ያደርጋል፤

16. በት/ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል፤

17. ስለሥራ  አፈጻጸም ለቅርብ የሥራ ኃላፊው ሪፖርት ያቀርባል።
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በሁለተኛና ደረጃ (9-10) ት/ቤቶች የልዩ ፍላጎት ትምህርት 

ባለሙያ ኃላፊነትና ተግባር

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት የመጀመርያ ዲግሪና ከዚያ በላይ  የሆነ

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ባለሙያ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ 

የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የት/ቤቱን የአካቶ ትምህርት የረጅምና የአጭር ግዜ ዕቅዶችንና በጀት በማዘጋጀት ለር/መምህሩ 

ያስተላልፋል፤

2. የመምህራን የትምህርት ዕቅድ ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ማካተቱን ያረጋግጣል፤ የመምህራንን 

ክፍተት በመመልከትም ድጋፍ ይሰጣል፤

3. የአካቶ ትምህርት ሥርዓት በት/ቤቱ በተሟላ መንገድ እንዲካሄድ የሰው ኃይል ዓይነትን ደረጃ በደረጃ 

በመለየት (ረዳት፣ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ፣ ስፒች ቴራፒስት፣ የብሬል፣ የእንቅስቃሴ ባለሙያ፣ የአካል 

ቴራፒሰት የመሳሰሉት) እንዲሟሉና በትምህርት ቤቱ ማህበረሰብና በወላጆች ዘንድ ክሂሉ እንዲስፋፋ 

ለር/መምህሩ በማቅረብ እውን እንዲሆን ያደረጋል፤

4. የልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች የመለያና ድጋፍ መስጫ ማኑዋሎችንና መሣሪያዎችን ከነባራዊ 

ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ተግባራዊ ያደርጋል፤ተማሪዎቹንም በመለየት የአካል ጉዳት ዓይነት፣ ልዩ 

ፍላጎት፣ የዕድገት፣ሁኔታና የመማር ሂደቶች፣ የአከባቢ ምቹነትና ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑትን ሙሉ መረጃ 

ያጠናቅራል፤ ሪፖርትም ያደርጋል፣

5. አካባቢያዊ እንቅፋቶችን ይለያል፣ ይተነትናል፣ የትንተና ውጤቱን በመጠቀምም ለተማሪዎቹ የድጋፍና 

የእንክብካቤ ስልት ያወጣል፣ ያወያያል፤ በሥራም ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ ለዚህም ከትምህርት ቤት 

አመራርና ማህበረሰብ ጋር በቅርበት ይሠራል፤ ያማክራል፤ ለር/መምህሩም ሪፖርት ያደርጋል፤ 

6. የትምህርት መሣሪያ ግብዓቶችና ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን በመለየትና እንዲሟሉ ሀሳብ በማቅረብ 

ተማሪዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

7. የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መምህራን ወቅታዊ የመማር ዘዴዎችን (ለምሳሌ በጨዋታ መልክ፣ በመተባበር 

መማር፣ ተማሪ ተኮር ትምህርት፣ ትምህርት በተግባር፣ የጓደኛ ድጋፍ እና የመሳሰሉትን) ተግባራዊ 

እንዲያደርጉ ድጋፍ ይሰጣል፤

8. የአካቶ ትምህርት የሚመራበትንና የሚተገበርበትን ስልት በትምህርት ቤት ማሻሻያ ፕሮግራምና 

በመምህራን ተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመምህራንና የት/ቤቱ አመራር የግንዛቤ ስልጠና 

በመስጠት መምህራኑ የሚያስተምሩትን ትምህርት ይዘትና አቀራረብ ለልዩ ፍላጎት ምቹ ማድረጋቸውን 

ያረጋግጣል፤



የኢትዮጵያ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች የሥራ ዝርዝር፤ ተግባርና ኃላፊነት

19

9. በተማሪዎቹ የመማር ማስተማር ሂደት፣ መምህራን የሚገጥማቸውን ማንኛውንም ችግር በቅርብ በመሆን 

ሥርዓተ ትምህርቱን በማመቻቸትና የትምህርት መሣሪያዎች እንዲደራጁ በማድረግ በተከታታይ ድጋፍ 

ይሰጣል፤ የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከልን ያደራጃል፣ ያማክራል፣ ማዕከሉንም ይመራል፤

10. ለተማሪው እንደፍላጎቱ ድጋፍ ከመስጠት አንጻር፣ ግላዊ የትምህርት ዕቅድ (አይ ኢ ፒ) በማዘጋጀት 

ይተገብራል፣ የአይ ኢ ፒ የቡድን አባል ሆኖም ይሠራል፡፡

11. ወላጆችና የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሁሉንም ልጆቻቸውን በእኩልነት መምራት እንዲችሉ፣ ፍላጎትና 

ችሎታቸውን እንዲረዱ ስለወጣቶች አያያዝ በቂ ዕውቀትና ክህሎት እንዲኖራቸው አቅማቸውን ይገነባል፤

12. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ፍላጎት ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና 

ይሰጣል፤

13. የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ግምገማና ምዘና የተማሪዎችን ፍላጎትና ችሎታን የመጠነ እንዲሆን 

ለመምህራን ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፤

14. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በማድረግ በትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች እንቅፋት 

የሆኑ አከባቢዎችን እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤

15. በአጠቃላይ የልዩ ፍላጎት ስትራቴጂና የአፈጻጸም መመሪያዎችን በት/ቤት ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን 

ያደርጋል፤

16. በት/ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል፤

17. ስለሥራ  አፈጻጸም ለቅርብ የሥራ ኃላፊው ሪፖርት ያቀርባል፡፡
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በመሰናዶ ት/ቤቶች (11-12)የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያ 

ኃላፊነትና ተግባር

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት የመጀመርያ ዲግሪና ከዚያ በላይ የሆነ

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ባለሙያ በመሰናዶ ትምህርት ቤት ውስጥ 

የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የት/ቤቱን የአካቶ ትምህርት የረጅምና የአጭር ግዜ ዕቅዶችንና በጀት በማዘጋጀት ለር/መምህሩ 

ያስተላልፋል፣

2. የመምህራን የትምህርት ዕቅድ ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ማካተቱን ያረጋግጣል፤ የመምህራንን 

ክፍተት በመመልከትም ድጋፍ ይሰጣል፤

3. የአካቶ ትምህርት ሥርዓት በት/ቤቱ በተሟላ መንገድ እንዲካሄድ የሰው ኃይል ዓይነትን ደረጃ በደረጃ 

በመለየት (ረዳት፣ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ፣ ስፒች ቴራፒስት፣ የብሬል፣ የእንቅስቃሴ ባለሙያ፣ 

የአካል ቴራፒሰት የመሳሰሉት) እንዲሟሉና በትምህርት ቤቱ ማህበረሰብና በወላጆች ዘንድ ክህሎቱ 

እንዲስፋፋ ለር/መምህሩ በማቅረብ እውን እንዲሆን ያደረጋል፤

4. የልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች የመለያና ድጋፍ መስጫ ማኑዋሎችንና መሣሪያዎችን ከነባራዊ 

ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ተግባራዊ ያደርጋል፤ተማሪዎቹንም በመለየት የአካል ጉዳት ዓይነት፣ ልዩ 

ፍላጎት፣ የዕድገት፣ ሁኔታና የመማር ሂደቶች፣ የአካባቢ ምቹነትና ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑትን ሙሉ መረጃ 

ያጠናቅራል፤ ሪፖርትም ያደርጋል፡፡

5. አከባቢያዊ እንቅፋቶችን ይለያል፣ ይተነትናል፣ የትንተና ውጤቱን በመጠቀምም ለተማሪዎቹ የድጋፍና 

የእንክብካቤ ስልት ያወጣል፣ ያወያያል፤ በሥራም እንዲውል ያደርጋል፤ ለዚህም ከትምህርት ቤት 

አመራርና ማህበረሰብ ጋር በቅርበት ይሠራል፤ ያማክራል፤ ለር/መምህሩም ሪፖርት ያደርጋል፤ 

6. የትምህርት መሣሪያ ግብዓቶችና ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን በመለየትና እንዲሟሉ ሀሳብ በማቅረብ 

ተማሪዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡

7. የመሰናዶ ት/ቤት መምህራን ወቅታዊ የመማር ዘዴዎችን (ለምሳሌ በጨዋታ መልክ፣ በመተባበር መማር፣ 

ተማሪ ተኮር ትምህርት፣ ትምህርት በተግባር፣ የጓደኛ ድጋፍ እና የመሳሰሉትን) ተግባራዊ እንዲያደርጉ 

ድጋፍ ይሰጣል፤

8. የአካቶ ትምህርት የሚመራበትንና የሚተገበርበትን ስልት በትምህርት ቤት ማሻሻያ ፕሮግራምና 

በመምህራን ተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመምህራንና የት/ቤቱ አመራር የግንዛቤ ስልጠና 

በመስጠት መምህራኑ የሚያስተምሩትን ትምህርት ይዘትና አቀራረብ ለልዩ ፍላጎት ምቹ ማድረጋቸውን 

ያረጋግጣል፤
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9. በተማሪዎቹ የመማር ማስተማር ሂደት፣ መምህራን የሚገጥማቸውን ማንኛውንም ችግር በቅርብ በመሆን 

ሥርዓተ ትምህርቱን በማመቻቸትና የትምህርት መሣሪያዎች እንዲደራጁ በማድረግ በተከታታይ ድጋፍ 

ይሰጣል፤ የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከልን ያደራጃል፣ ያማክራል፣ ማዕከሉንም ይመራል፤

10. ለተማሪው እንደፍላጎቱ ድጋፍ ከመስጠት አንጻር፣ ግላዊ የትምህርት ዕቅድ (አይ ኢ ፒ) በማዘጋጀት 

ይተገብራል፣ የአይ ኢ ፒ የቡድን አባል ሆኖም ይሠራል፡፡

11. ወላጆችና የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሁሉንም ልጆቻቸውን በእኩልነት መምራት እንዲችሉ፣ ፍላጎትና 

ችሎታቸውን እንዲረዱ ስለወጣቶች አያያዝ በቂ ዕውቀትና ክህሎት እንዲኖራቸው አቅማቸውን ይገነባል፤

12. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ፍላጎት ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና 

ይሰጣል፤

13. የመሰናዶ ት/ቤት ተማሪዎች ግምገማና ምዘና የተማሪዎችን ፍላጎትና ችሎታን የመጠነ እንዲሆን 

ለመምህራን ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል

14. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በማድረግ በትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች እንቅፋት 

የሆኑ አከባቢዎችን እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤

15. በአጠቃላይ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ስትራቴጂና የአፈጻጸም መመሪያዎችን በት/ቤት ውስጥ ተግባራዊ 

እንዲሆን ያደርጋል፤

16. በት/ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል፣

17. የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለቅርብ የሥራ ኃለፊው ያቀርባል፡፡ 
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በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና የልዩ ፍላጎት ትምህርት 

ባለሙያ ኃላፊነትና ተግባር

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት የመጀመርያ ዲግሪና ከዚያ በላይ

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ባለሙያ በቴክኒክና ሙያ ተቋም ውስጥ 

የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የኮሌጁ /ተቋሙ/  የአካቶ ትምህርት የረጅምና የአጭር ግዜ ዕቅዶችንና በጀት በማዘጋጀት ለር/መምህሩ 

ያስተላልፋል፤

2. የመምህራን የትምህርት ዕቅድ የልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ማካተቱን ያረጋግጣል፤ የመምህራንን 

የሙያ ክፍተት በመመልከትም ድጋፍ ይሰጣል፤

3. የአካቶ ትምህርት ሥርዓት ተቋሙ በተሟላ መንገድ እንዲካሄድ የሰው ኃይል ዓይነትን ደረጃ በደረጃ 

በመለየት (ረዳት፣ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ፣ ስፒች ቴራፒስት፣ የብሬል፣ የእንቅስቃሴ ባለሙያ፣ 

የአካል ቴራፒሰት የመሳሰሉት) እንዲሟሉና በተቋሙ ማህበረሰብ ውስጥ ክህሎቱ እንዲስፋፋ ለተቋሙ 

ኃላፊ በማቅረብ እውን እንዲሆን ያደረጋል፤

4. ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች የመለያና ድጋፍ መስጫ ማኑዋሎችንና መሣሪያዎችን ከነባራዊ 

ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ተግባራዊ ያደርጋል፤ ተማሪዎቹንም በመለየት የአካል ጉዳት ዓይነት፣ ልዩ 

ፍላጎት፣ የዕድገት፣ ሁኔታና የመማር ሂደቶች፣ የአካባቢ ምቹነትና ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑትን ሙሉ መረጃ 

ያጠናቅራል፤ ሪፖርትም ያደርጋል፡፡

5. አከባቢያዊ እንቅፋቶችን ይለያል፣ ይተነትናል፣ የትንተና ውጤቱን በመጠቀምም ለተማሪዎች የድጋፍና 

የእንክብካቤ ስልት ያወጣል፣ ያወያያል፤ በሥራም እንዲውል ያደርጋል፤ ለዚህም ከኮሌጁ (ተቋሙ) 

አመራርና ማህበረሰብ ጋር በቅርበት ይሠራል፤ ያማክራል፤ ለተቋሙ ኃላፊ ሪፖርት ያደርጋል፤ 

6. የትምህርት መሣሪያ ግብዓቶችና ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን በመለየትና እንዲሟሉ ሀሳብ በማቅረብ 

ተማሪዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡

7. የኮሌጁ /ተቋሙ/ መምህራን ወቅታዊ የመማር ዘዴዎችን (ለምሳሌ፣ በመተባበር መማር፣ ተማሪ ተኮር 

ትምህርት፣ ትምህርት በተግባር፣ የጓደኛ ድጋፍ እና የመሳሰሉትን) ተግባራዊ እንዲያደርጉ ድጋፍ ይሰጣል፤

8. ተማሪዎች የሚመርጡት ሙያ ተገቢ እንዲሆን፣ የልዩ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን፣ የሥራ 

ልምምድ የሚመቻችበትን መንገድ፣ በስልጠና ብቁ የሚሆኑበትንና የሥራ ሥምሪታቸውን ያመቻቻል፤

9. የአካቶ ትምህርት የሚመራበትንና የሚተገበርበትን ስልት የቴክኒክና ሙያ  ትምህርትና ስልጠና ኮሌጅ 

ማሻሻያ ፕሮግራምና በመምህራን 	ተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመምህራንና ለኮሌጁ አመራር 

የግንዛቤ ስልጠና በመስጠት መምህራኑ የሚያስተምሩትን ትምህርት ይዘትና አቀራረብ ልዩ ፍላጎት 

ላላቸው ተማሪዎች ምቹ ማድረጋቸውን ያረጋግጣል፤ 
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10. በተማሪዎቹ የመማር ማስተማር ሂደት፣ መምህራን የሚገጥማቸውን ማንኛውንም ችግር በቅርብ በመሆን 

ሥርዓተ ትምህርቱን በማመቻቸትና የትምህርት መሣሪያዎች እንዲደራጁ በማድረግ በተከታታይ ድጋፍ 

ይሰጣል፤ የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከልን ያደራጃል፣ ያማክራል፣ ማዕከሉንም ይመራል፤

11. ለተማሪው እንደፍላጎቱ ድጋፍ ከመስጠት አንጻር፣ ግላዊ የትምህርት ዕቅድ (አይ ኢ ፒ) በማዘጋጀት 

ይተገብራል፣ የአይ ኢ ፒ የቡድን አባል ሆኖም ይሠራል፡፡

12. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ማህበረሰብ ሁሉንም ተማሪዎቻቸውን በእኩልነት መምራት 

እንዲችሉ፣ ፍላጎትና ችሎታቸውን እንዲረዱ፣ ፍላጎታቸውን ለይተው ድጋፍ መስጠት እንዲችሉ፣ 

በማንኛውም ፈተናዎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲሰጡ፣  ስለተማሪዎቹ አያያዝ በቂ ዕውቀትና ክህሎት 

እንዲኖራቸው አቅማቸውን ይገነባል፤

13. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ፍላጎት ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና 

ይሰጣል፤

14. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተማሪዎች ግምገማና ምዘና የተማሪዎችን ፍላጎትና ችሎታን የመጠነ 

እንዲሆን ለመምህራን ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፤

15. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በማድረግ በትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች እንቅፋት 

የሆኑ አከባቢዎች እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤

16. በአጠቃላይ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂና የአፈጻጸም መመሪያዎችን በት/ቤት ውስጥ 

ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፤

17. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት 

ይፈጽማል

18. የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለቅርብ የሥራ ኃለፊው ያቀርባል፡፡ 
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በመምህራን ትምህርት ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች የልዩ ፍላጎት 

ትምህርት ባለሙያ ኃላፊነትና ተግባር

የትምህርት ደረጃ፡- የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ሁለተኛ ዲግሪና ከዚያ በላይ

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ባለሙያ በኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ 

የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የኮሌጁ/ዩኒቨርሲቲው የአካቶ ትምህርት የረጅምና የአጭር ግዜ ዕቅዶችንና በጀት በማዘጋጀት ለቅርብ 

የሥራ ኃላፊው ያስተላልፋል፤

2. የመምህራን የትምህርት ዕቅድ የልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎችን ማካተቱን ያረጋግጣል፤ የመምህራንን 

የሙያ ክፍተት በመመልከትም ድጋፍ ይሰጣል፤

3. የአካቶ ትምህርት ሥርዓትን ተቋሙ በተሟላ መንገድ እንዲያካሄድ የሰው ኃይል ዓይነትን ደረጃ በደረጃ 

በመለየት (ረዳት፣ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ፣ ስፒች ቴራፒስት፣ የብሬል፣ የእንቅስቃሴ ባለሙያ፣ 

የአካል ቴራፒሰት የመሳሰሉት) እንዲሟሉና በተቋሙ ማህበረሰብ ክህሎቱ እንዲስፋፋ ለቅርብ የሥራ 

ኃላፊው በማቅረብ እውን እንዲሆን ያደረጋል፤

4. ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች የመለያና ድጋፍ መስጫ ማኑዋሎችንና መሣሪያዎችን ከነባራዊ 

ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ተግባራዊ ያደርጋል፤ ተማሪዎቹንም በመለየት የአካል ጉዳት ዓይነት፣ ልዩ 

ፍላጎት፣ የዕድገት፣ ሁኔታና የመማር ሂደቶች፣ የአካባቢ ምቹነትና ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑትን ሙሉ መረጃ 

ያጠናቅራል፤ ሪፖርትም ያደርጋል፡፡

5. አከባቢያዊ እንቅፋቶችን ይለያል፤ ይተነትናል፤ የትንተና ውጤቱን በመጠቀምም ለተማሪዎቹ የድጋፍና 

የእንክብካቤ ስልት ያወጣል፤ ያወያያል፤ በሥራም እንዲውል ያደርጋል፤ ለዚህም ከኮሌጁ/ከዩኒቨርሲቲው  

አመራርና ማህበረሰብ ጋር በቅርበት ይሰራል፤ ያማክራል፤ ለቅርብ የሥራ ኃላፊው ሪፖርት ያደርጋል፤ 

6. የትምህርት መሣሪያ ግብዓቶችና ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን በመለየትና እንዲሟሉ ሀሳብ በማቅረብ 

ተማሪዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡

7. የኮሌጁ/ዩኒቨርሲቲው መምህራን ወቅታዊ የመማር ዘዴዎችን (ለምሳሌ፣ በመተባበር መማር፣ ተማሪ 

ተኮር ትምህርት፣ ትምህርት በተግባር፣ የጓደኛ ድጋፍ እና የመሳሰሉትን) ተግባራዊ እንዲያደርጉ ድጋፍ 

ይሰጣል፤

8. ተማሪዎች የሚመርጡት የትምህርት መስክ ተገቢ እንዲሆን፣ የልዩ ተክኖሎጂ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን፣ 

የሥራ ልምምድ የሚመቻችበትን መንገድ፣ በስልጠና ብቁ የሚሆኑበትንና የሥራ ሥምሪታቸውም ፈጣንና 

ያለአድሎ እንዲፈጸም ያመቻቻል፤
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9. የአካቶ ትምህርት የሚመራበትንና የሚተገበርበትን ስልት በትምህርት ቤት ማሻሻያ ፕሮግራምና 

በመምህራን ተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመምህራንና ለኮሌጁ/ለዩኒቨርሲቲው አመራር የግንዛቤ 

ስልጠና በመስጠት መምህራኑ የሚያስተምሩትን ትምህርት ይዘትና አቀራረብ ልዩ ፍላጎት ላላቸው 

ተማሪዎች ምቹ ማድረጋቸውን ያረጋግጣል፤

10. በተማሪዎቹ የመማር ማስተማር ሂደት፣ መምህራን የሚገጥማቸውን ማንኛውንም ችግር በቅርብ በመሆን 

ሥርዓተ ትምህርቱን በማመቻቸትና የትምህርት መሣሪያዎች እንዲደራጁ በማድረግ በተከታታይ ድጋፍ 

ይሰጣል፤ የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከልን ያደራጃል፣ ያማክራል፣ ማዕከሉንም ይመራል፤

11. ለተማሪው እንደፍላጎቱ ድጋፍ ከመስጠት አንጻር፣ ግላዊ የትምህርት ዕቅድ የድጋፍ መሥጫ ስልቶችን 

በማዘጋጀት ይተገብራል፣ የድጋፍ አሰጣጥ የቡድን አባል ሆኖም ይሠራል፡፡

12. የኮሌጁ/የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ሁሉንም ተማሪዎቻቸውን በእኩልነት መምራት እንዲችሉ፣ ፍላጎትና 

ችሎታቸውን እንዲረዱ ስለተማሪዎች አያያዝ በቂ ዕውቀትና ክህሎት እንዲኖራቸው አቅማቸውን 

ይገነባል፤

13. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና 

ስልጠና ይሰጣል፤

14. የኮሌጁ/የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ግምገማና ምዘና የተማሪዎችን ፍላጎትና ችሎታን የመጠነ እንዲሆን 

ለመምህራን ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፤

15. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በማድረግ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች እንቅፋት 

የሆኑ አከባቢዎችን እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤

16. በአጠቃላይ የልዩ ፍላጎት ስትራቴጂና የአፈጻጸም መመሪያዎችን በኮሌጁ/ዩኒቨርሲቲው ውስጥ ተግባራዊ 

እንዲሆን ያደርጋል፤

17. በዩኒቨርሲቲው የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል

18. የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለቅርብ የሥራ ኃለፊው ያቀርባል፡፡ 
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ተዘዋዋሪ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያ (Itinerant Special 

Needs Education Profesional)

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት የመጀመርያ ዲግሪና ከዚያ በላይ 

የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ባለሙያዎች ቁጥር በሀገሪቱ አነስተኛ በሚሆንባቸው ግዜያት በክላስተር ሴንተር 

በሚቋቋሙ የድጋፍ መስጫ ማዕከላት ተዘዋሪ መምህራን በአከባባው የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን በማስተባባርና 

ከት/ቤት ወደ ት/ቤት በመዘዋወር የተለያዩ ድጋፎችን ለሳተላይት ትምህርት ቤቶች የሚሰጡ ባለሙያዎች ኃላፊነትና 

ተግባር የሚከተሉት ናቸው፦  

1. የየክላስተር ት/ቤቶችን የአካቶ ትምህርት የረጅምና የአጭር ግዜ ዕቅዶችንና በጀት በማዘጋጀት ረገድ 

ለሳተላይት ት/ቤቶች ር/መምህራን ድጋፍ ይሰጣል፤

2. በየትምህርት ቤቶቹ የሚሰጠውን ማንኛውንም ድጋፎችን ፕሮግራሞች በማውጣት ይተገብራል፡፡

3. የት/ቤቶቹ መምህራን የትምህርት ዕቅድ የልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ማካተቱን ያረጋግጣል፤ 

የመምህራንን የዕውቀትና የክህሎት ክፍተት በመመልከትም ድጋፍ ይሰጣል፤

4. የአካቶ ትምህርት ሥርዓት በት/ቤቱ እንዲዘረጋ፣ የሰው ኃይል አጠቃቀምን፣ የቁሳቁስ ግብአትን፣ 

ፕሮግራሞችንና ሌሎች ተጓዳኝ ድጋፎች የሚሠጡበትን መንገድ ያቅዳል፤ ክሂሎች በትምህርት ቤቶች 

እንዲስፋፋ ያደርጋል 

5. በክላስተር ሴንተር በታቀፉ ት/ቤቶች የተማሪዎችን ችሎታ፣ ፍላጎትና የአካባቢን ተደራሽነት ይዳስሳል፤ 

ይገመግማል፤ የማሻሻያ ሀሳቦችን ይሰጣል

6. የመማርያ አከባቢው ለሁሉም ተማሪዎች ተደራሽ እንዲሆን ያስተባብራል፤ የድጋፍ መሥጫ ማዕከላትን 

በትምህርት መርጃ መሣሪያዎች ያደራጃል፤ በየትምህርት ቤቶችም ተመሣሣይ የድጋፍ መስጫ ማዕከላት 

እንዲኖሩ ያማክራል፤

7. ከጤና ተቋማት ጋር በዕቅድ በመሥራት የሕፃናት ጤና ምርመራና ልዩ ልዩ ድጋፎች የሚሰጡበትን መንገድ 

ይፈልጋል፤

8. ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች የመለያና ድጋፍ መስጫ ማኑዋሎችንና መሣሪያዎችን ከነባራዊ 

ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ተግባራዊ ያደርጋል፤ ተማሪዎቹንም በመለየት የአካል ጉዳት ዓይነት፣ ልዩ 

ፍላጎት፣ የዕድገት ሁኔታና የመማር ሂደቶች፣ የአካባቢ ምቹነትና ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑትን ሙሉ መረጃ 

ያጠናቅራል፤ ሪፖርትም ያደርጋል፡፡

9. አካባቢያዊ እንቅፋቶችን ይለያል፣ ይተነትናል፣ የትንተና ውጤቱን በመጠቀምም ለተማሪዎቹ የድጋፍና 

የእንክብካቤ ስልት ያወጣል፣ ያወያያል፤  በሥራም ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ ለዚህም ከትምህርት ቤት 

አመራርና ማህበረሰብ ጋር በቅርበት ይሠራል፤ ያማክራል፤ ለር/መምህሩም ሪፖርት ያደርጋል፤ 
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10. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለልዩ ፍላጎት ትምህርት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና 

ይሰጣል፤

11. የትምህርት መሣሪያ ግብዓቶችንና ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን በመለየትና  እንዲሟሉ ሀሳብ በማቅረብ 

ተማሪዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡

12. የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት መምህራን ወቅታዊ የመማር ዘዴዎችን (ለምሳሌ በጨዋታ መልክ፣ በመተባበር 

መማር፣ ተማሪ ተኮር ትምህርት፣ ትምህርት በተግባር፣ የጓደኛ ድጋፍ እና የመሳሰሉትን) ተግባራዊ 

እንዲያደርጉ ድጋፍ ይሰጣል፤

13. የአካቶ ትምህርት የሚመራበትንና የሚተገበርበትን ስልት በትምህርት ቤት ማሻሻያ ፕሮግራምና 

በመምህራን ተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመምህራንና የት/ቤቱ አመራር የግንዛቤ 

ስልጠና በመስጠት መምህራኑ የሚያስተምሩትን ትምህርት ይዘትና አቀራረብ ለልዩ ፍላጎት ምቹ 	

ማድረጋቸውን ያረጋግጣል፤

14. በተማሪዎቹ የመማር ማስተማር ሂደት፣ መምህራን የሚገጥማቸውን ማንኛውንም ችግር በቅርብ በመሆን 

ሥርዓተ ትምህርቱን በማመቻቸትና የትምህርት መሣሪያዎች እንዲደራጁ በማድረግ በተከታታይ ድጋፍ 	

ይሰጣል፤ የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ማዕከልን ያደራጃል፣ ያማክራል፣ ማዕከሉንም ይመራል፤

15. ለተማሪው እንደፍላጎቱ ድጋፍ ከመሥጠት አንጻር፣ ግላዊ የትምህርት ዕቅድ (አይ ኢ ፒ) በማዘጋጀት 

ይተገብራል፣ የአይ ኢ ፒ የቡድን አባል ሆኖም ይሠራል፡፡

16. ወላጆችና የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሁሉንም ልጆቻቸውን በእኩልነት መምራት እንዲችሉ፣ ፍላጎትና 

ችሎታቸውን እንዲረዱ ስለሕፃናትና አፍላዎች አስተዳደግና አያያዝ በቂ ዕውቀትና ክህሎት እንዲኖራቸው 

አቅማቸውን ይገነባል፤

17. የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ግምገማና ምዘና የተማሪዎችን ፍላጎትና ችሎታን የመጠነ እንዲሆን 

ለመምህራን ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፤

18. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በማድረግ በትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች እንቅፋት 

የሆኑ አከባቢዎችን እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤

19. በአጠቃላይ የልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት ስትራቴጂና የአፈጻጸም መመሪያዎችን በት/ቤት ውስጥ 

ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፤

20. በት/ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል፤

21. ስለሥራው አፈጻጸም ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያደርጋል፡፡
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የዕጩ መምህራን ስልጠናና ትምህርት የልዩ ፍላጎት ትምህርት 

መምህር  ተግባርና የሥራ ኃላፊነት

የትምህርት ደረጃ፡-  ማስተርስ ዲግሪ (MA) ወይም ዶክትሬት ዲግሪ (PhD) 

ባለሙያዎቹ በየኮሌጆቹ እና በዩኒቨርሲቲዎቹ ሌጅስሌሽን መሠረት የሚፈጽሟቸው ተግባራት እንዳሉ ሆነው፣ የልዩ 

ፍላጎት ትምህርት መምህራን የሚከተሉት ኃላፊነቶች እና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦

1. የማስተማር መማር መርጃ መሣሪያዎችን ተግባራዊ መሆን በሚችሉበት መንገድ ያዘጋጃል፤

2. ትምህርትና ስልጠናዎች ተማሪ ተኮር (ለምሳሌ በመተባባር መማር) በሚሆኑበት መልኩ ያደራጃል፤

3. ትምህርትና ስልጠናውን ተግባር ተኮርና ት/ቤትን እና ማህበረሰብን መሠረት ያደረገ እንዲሆን ያደርጋል፤

4. ስልጠናው ዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት በተመጣጠነ መልኩ ተቀናጅቶ እንዲሰጥ ያደርጋል፤

5. ትምህርትና ስልጠናው የአካቶ ትምህርት ተግባራዊ እንዲሆን በሚደረግበት መልኩ እንዲደራጅ 

ያደርጋል፤  ችግር ፈቺ ጥናትና ምርምር በማድረግ ያሠራጫል፤

6. የዳሰሳ መሣሪያዎች እንዲዘጋጁ፣ የተዘጋጁትም በየግዜው እየተሻሻሉ እንዲሄዱ በጥናትና ምርምር 

በመታገዝ ያዘጋጃል፤

7. የግንዛቤ ማዳበርያዎች አመቺ በሆኑ መንገዶች ሁሉ ይፈጽማል።
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የንግግር እና የቋንቋ ባለሙያ (Speech and Language 

Therapist)

የትምህርት ደረጃ፡- በስፒች ኤንድ ላንጉጅ ቴራፒ  የመጀመርያ ዲግሪ ወይም ከዚያ በላይ ያለው 

የአካቶን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ የንግግርና ቋንቋ ቴራፒስቶች በትምህት ቤቶች፣ ተሃድሶ እና የጤና ማዕከላት 

የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦  

1. የሕፃናትን የንግግርና የቋንቋ ችግሮችን ይለያል፣ ይመረምራል፣ ይተነትናል፡፡

2. የህጻናቱ የንግግርና የቋንቋ ችግሮች ላይ በሚደረጉ ጥናቶች ውጤቶች  መሠረት ልዩ የንግግርና የቋንቋ 

ቴራፒ ይሰጣል፤

3. የሕፃናትን የመስማት ችግር ይለያል፣ ይመረምራል፡፡

4. በንግግርና ቋንቋ ቴራፒ ዙርያ ከወላጆች ጋር በመሥራት የወላጆችን አቅም በመገንባት ሕፃናት በቤትም 

ድጋፍ የሚያገኙበትን መንገድ ያመቻቻል፤

5. የንግግርና የቋንቋ ችግር ያለባቸው ሕፃናት በግል የሚማሩበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤ ከሌሎች የትምህርት 

ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪዎች ጋር በመተባባር በሕፃናት የንግግርና የቋንቋ እንዲሁም በትምህርታቸው 

ዙርያ በመተባበር ይሠራል፤

6. የሕፃናትን በራስ መተማመንን ከፍ በማድረግ አካቶን ተግባራዊ ያደርጋል፤

7. ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር በመተባበር የመማር ማስተማሩን ፕሮግራም ያደራጃል፤

8. የንግግርና የቋንቋ ቴራፒ መሣሪያዎችን በመጠቀም ሕፃናቱን ይረዳል፤ የትምህርት መርጃ መሣሪያዎችን 

እንደ ህፃኑ ፍላጎትና ችሎታ ያመቻቻል፤

9. የትምህርት ቤት መምህራንን፣ ወላጆችንና ሌሎች ከሕፃናቱ ጋር ግንኙነት ያላቸውን በማማከር ድጋፍ 

ይሰጣል፤

10. በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለስንግግር እና ቋንቋ ክህሎት ንደፈ ሀሳብና ትግበራ ትምህርትና ስልጠና 

ይሰጣል፤

11. በሕፃናቶቹ ዕድገትና ውጤት ዙርያ መረጃ ይሰበስባል፣ ይተነትናል፣ ድጋፍ የሚሠጥበትን መንገድ 

በማመቻቸት ፕሮግራም ያወጣል፤

12. የምልክት ቋንቋ እና ሌሎች እንደ “ቢሊስ ሲምቦል” ያሉትን የተግባቦት ምልክቶችን በመጠቀም ከሕፃናቱ 

ጋር ተግባቦት ይፈጥራል፤
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13. በሚሠራቸው ሥራዎች የረጅምና የአጭር ግዜ ዕቅዶችን ያዘጋጃል፤

14. የሕፃናቱን ዕድገት እየተከታተለ ይገመግማል፣ አስፈላጊውንም ድጋፍ ይሰጣል፤ 

15. በት/ቤቱ የሚሰጡትን ከሙያው ጋር አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ተግባራት ይፈጽማል፤

16. ሥለሥራው አፈጻጸም ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያደርጋል።

በሌሎች ሴክትር መ/ቤቶች የልዩ ፍላጎት ትምህርት ባለሙያዎች 

ኃላፊነትና ተግባር

የትምህርት ደረጃ፡- በልዩ ፍላጎት/አካቶ ትምህርት እንደመ/ቤቶቹ ፍላጎቶች

የአካቶን ትምህርት መርህ በማህበረሰቡ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ የልዩ ፍላጎተ ትምህርት ባለሙያ በሌሎች 

አግባብነት ባላቸው ሴክተር መ/ቤቶች የሚመደቡ ሆነው የሚከተሉት የሥራ ኃላፊነቶችና ተግባሮች ይኖሯቸዋል፦

1. በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ልዩ ልዩ የመንግስት ሴክተር መ/ቤቶችና የግል ድርጅቶች፣ ልዩ ፍላጎት 

ያላቸውን ጎልማሶች በትምህርት፣ በማህበራዊ ክህሎት፣ በስነልቡና፣ በምልክት ቋንቋ፣ በእንቅስቃሴ፣ 

በብሬል፣ በጥናትና ምርምር... ወዘተ፣ ይሠራል፤

2. አካል ጉዳተኞችን ጨምሮ ልዩ ፍላጎት ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች መሠረት ባደረጉ የተሃድሶ 

ፕሮግራሞች ዳሰሳ የማድረግ እና ድፋፍ  የመስጠት ሥራዎችን ይሠራል፤

3. ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች መ/ቤቶች እንደ መ/ቤታቸው የሥራ ፀባይ ሁኔታ ሌሎች ዝርዝር የሥራ 

ኃላፊነቶችን ሊያወጣ ይችላል፡፡
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