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1. መግቢያ 

የኢትዮጵያ መንግሥት ለትምህርት ጥራት መሻሻል ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት በትምህርትና 

ስልጠና ፖሊሲው(1986) ውስጥ ከሌሎች የሰነዱ ክፍሎች የተለየ  ልዩ ሥፍራ እንዲያገኝ 

ተደርጓል።ፖሊሲው “በትምህርትና ስልጠና ፍትሃዊነትን፣ ተደራሽነትን፣ ተገቢነትንና ጥራትን 

ለማሻሻልና ለማሳደግ አስፈላጊ ሁኔታዎችን ለመፍጠር  የትምህርት አመራሩ እንደማይማከል” 

በግልጽ ያስቀምጣል።ትምህርት ሚኒስቴር ይህንኑ ሃሳብ በተግባር ለመተርጎም ስድስት 

ፕሮግራሞችን ያቀፈ የትምህርት ጥራት ማሻሻል ፓኬጅ በመቅረጽ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ 

ሲሆን በሌላም በኩል በኢትዮጵያ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ እንደተገለጸው በሁሉም 

ደረጃ የትምህርት ጥራትና ውጤታማነትን ማሻሻልና ማረጋገጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ጠቃሚ ጉዳይ 

እንደሆነ ተመልክቷል። 

በዚህ ረገድ የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፓኬጅ ሙሉ በሙሉ በመተግበርና በቀጣይም በተማሪ 

ውጤት መሻሻል ላይ የሚያስከትለውን ተጽእኖ በተከታታይ በሚካሄዱ የክትትልና ግምገማ 

እንዲሁም በየሦስት ዓመቱ በሚካሄድ አገር አቀፍ የትምህርት ቅበላ ጥናት መረጋገጥ እንደሚገባ 

የኢትዮጵያ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አጽኖኦት ሰጥቶታል።ከሁሉም በላይ የትምህርት 

ጥራት የሚወሰነው ተነሳሽነት ባላቸው ርዕሰ መምህራን የሥራ ትጋት መሆኑ ሲገለጽ ይህም 

ሊረጋገጥ የሚችለው ተገቢና ተያያዥ የሆነ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ በማዘጋጀት ርዕሰ 

መምህራኑን በምዘና ሂደት እንዲያልፉ ሲደረግና የተቀመጠውን ስታንዳርድ አሟልተው ሲገኙ 

ነው።የትምህርት ሚኒስቴርም ይህንኑ መሠረት በማድረግ የርዕሰ መምህራንን ተከታታይና ቀጣይ 

ጥረቶችን ማረጋገጥ የሚያስችል ስታንዳርድ አዘጋጅቷል።    

1.1 የስታንዳርዱ አስፈላጊነት 

ለትምህርት አመራር ባለሙያዎች የሙያ ብቃት ስታንዳርድ አስፈላጊነት የመነጨው መንግሥት 

የተማሪዎችን የትምህርት አቀባበል ለማሻሻል የመማር ማስተማሩንና የአመራሩን ሥራዎች ጥራት 

ለማሳደግና ለማስጠበቅ ካቀዳቸው ተግባራት መካከል አንደኛው ሆኖ በመገኘቱ ነው።    

ተገቢው የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ስታንዳርድ መሟላቱን ለማረጋገጥ የመምህራንና የትምህርት 

ተቋማት አመራር የሙያ ፈቃድ አሰጣጥና እድሳት ሥርዓት  መዘርጋትና መተግበር በትምህርት 

ሚኒስቴር የፖሊሲ ሰነዶች ተመልክቷል። 

በሌላም በኩል አገር አቀፍ የመምህራን ልማት መመሪያ እንደሚያብራራው መምህራንና 

የትምህርት ተቋም አመራሮች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ለማግኘትና በሙያው ለመቀጠል ብሎም 

የሥራ ዋስትና ለማግኘት የወጣው ስታንዳርድ ሥራ ላይ መዋሉን ማረጋገጥ ነው።ለዚህም የሙያ 

ፈቃድና እድሣት ሥርዓት እንደሚዘረጋ ይገልጻል። በዚህ ረገድም የተዘጋጀው ስታንዳርድ 
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የትምህርት ጥራቱን ከማስጠበቅ ሥራዎች ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ነው።ስለሆነም በግልጽ የተነደፈ 

ስታንዳርድና ተከታታይ የግምገማ ሥርዓት ሳይዘረጋ የትምህርት ጥራት ለማሻሻልና ለማስጠበቅ 

እንደማይሞከርና እንደማይቻል እሙን ነው። የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የመንግሥት ፍላጎት 

ነጽብራቅ ሆኖ ተማሪዎች ከፍተኛ ብቃት ባላቸው መምህራን መታገዛቸውንና ትም/ቤቶችም 

በሰለጠኑና በበቁ ርዕሰ መምህራን መመራታቸውን ማረጋገጥ ነው።  

የትምህርት ሚኒስቴር የተማሪዎችን ብቃት ለመለካት የሚያስችሉ ጠቃሚ የሆኑ አገር አቀፍ 

የትምህርት ቅበላ ጥናቶችን /National Learning Assessment / ና የጀማሪ የክፍል ደረጃዎች 

የንባብ ክህሎት ጥናት/ Early Grade Reading Assessment/  አድርጓል ።  የእነዚህ ጥናቶች 

ግኝትም የተማሪዎችን የትምህርት አቀባበልና የትምህርት ጥራት ለማሻሻል እየተከናወነ ላለው 

ተግባር የሚኖራቸው ሚና ቀላል አይሆንም ። በመሆኑም የዚህ ስታንዳርድ ዝግጅትና በቀጣይ 

የሚካሄደው የርዕሰ መምህራን ምዘና በየደረጃው የሚገኘውን የትምህርት ጥራት ለማሻሻል ትልቅ 

አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል።    

1.2 የስታንዳርዱ ፋይዳ  

የርዕሰ መምህራንን ሥራና ሃላፊነት ለመወሰን፣ ሃገራዊ የሙያ አንድነት ለመፍጠር፣የርዕሰ 

መምህራንን የሙያ ልምምድ ወጥ በሆነ መልኩ ሁሉንም ሊያግባባ በሚችል ሀሳብ ለመግለጽና  

ጥራት ያለው የትምህርት ቤት አመራር ለትምህርት ውጤት መሻሻል የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ 

በግልጽ ለማሳየት ይህ አገር አቀፍ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ተዘጋጅቷል። 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ሁሉም ርዕሰ መምህራን ሊተገብሩ የሚጠብቅባቸውን  አስፈላጊ 

ዕውቀቶች፣ ክህሎቶችና አመለካከቶች  ሲያመለክት በሌላም በኩል በትምህርት ቤት ውስጥ የሥራ 

አፈጻጸም አመራር ሥርዓት አካል ነው። ይህም ትምህርት ቤቶች የሙያ ብቃት ስታንዳርድን 

ካለው የሥራ አፈጻጸም አመራር ሥርዓት ጋር የማስተሳሰሩን አስፈላጊነት እንዲረዱ ለማገዝ 

የታለመ ነው።  

በተጨማሪም ስታንዳርዱ የውጤታማ ርዕሰ መምህራንን ሙያዊ  የተግባር ልምምድ ለማስተዋወቅና 

ለሌሎችም  ትርጉም  ባለው መልኩ ተደራሽ እንዲሆኑ ዕድል ይሰጣል።   

ስታንዳርዱ የሚከተሉት ዝርዝር ፋይዳዎች ይኖሩታል፦ 

 ርዕሰ መምህራኑ በሙያ የዕድገት መሰላል ክንዋኔዎች ውስጥ የአመራር 

ውጤታማነታቸውን ለማሻሻልና የሚያደርጉትን ተከታታይ ጥረት ለመምራት 

ያገለግላል።  

 አዲስና ተስፋ የሚጣልባቸውን ርዕሰ መምህራን ወደ ሙያው ለመሳብ፣ አቅማቸውን 

ለማሳደግና ለመርዳት ያገለግላል።   
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 ለሙያዊ መማማር ተግባራት እንደ ማዕቀፍ  በመሆን ግለ ጽብረቃንና ሌላውን 

የመምራት፣ የመሻሻልና የመገነባባት ሥራዎችን ይመራል።  

 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፕሮግራሞችን ይዘትና የአመራር ስልጠና 

ፕሮግራሞችን አስፈላጊ ግባቶችን ለመቅረጽ ይረዳል። 

 የወረዳ ግቦችና ዓላማዎች ትኩረት የትምህርት ቤት አመራሮችን ሊደግፍ በሚችል 

መልኩ እንዲተገበር ያደርጋል።  

 ለርዕስ መምህራን የማማከርና የመደገፍ ፕሮግራሞችን ለመቅረጽ እንደመሣሪያ 

ያገለግላል።  

 የሙያ ዕድገት መሰላልን ለማረጋገጥና ዕውቅና ለመስጠት ያገለግላል። 

1.3 የርዕሰ መምህር ቁልፍ ሚና 

በትምህርት መሻሻል ፕሮግራም ላይ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ውጤታማ የሆኑ ርዕሰ 

መምህራን ትምህርት ቤቶች እንዴት ተማሪዎቻቸውን እንደሚረዱ ግልጽ ራዕይ 

አላቸው፤የትምህርት ግባአቶችና ቀዳሚ ተግባሮቻቸውን ከራዕዮቻቸው ጋር ያጣጥማሉ፤እንዲሁም 

ራዕይና ግባቸውን ለማሳካት የውስጥና የውጪ ዋነኛ ባለድርሻዎችን ያሳትፋሉ። 

ርዕሰ መምህር በትምህርት ቤት ግንባር ቀደም ሙያተኛ ነው።ዋነኛ ተግባሩም ለትምህርት ቤቱ 

ሙያዊ አመራርና አስተዳደር ማበርከት ነው። በዚህም መሠረት በሁለም መስክ የትምህርት 

ሥራዎች የላቁ ስታንዳርዶችን ማሳካትና ማበረታት ይኖርበታል።    

ርዕሰ መምህራን ሁሉም ተማሪዎች ልህቀት፣እኩልነትና ላቅያለ ግብ እንደሚጠበቅባቸው ይህንንም 

የማዳበርና የማሳደግ ባሕል መመስረት ይጠበቅባቸዋል። ርዕሰ መምህራን ለትምህርት ቤቱ 

በሚሰጡት አመራር፣ራዕይና አቅጣጫ ይህንንም ለማረጋገጥ በሚሰጡት አመራርና  በተደራጀ 

አሠራር  ዓላማዎቻቸውን ያሳካሉ።  

ርዕሰ መምህር ከሌሎች ጋር በመሆን ለተከታታይ መሻሻልና ስታንዳርዶች መዳበር የትምህርት 

ቤቱን ክንውኖች የመለየትና ቀዳሚዎችን የማስቀመጥ ሃላፊነት አለበት፤ ለሁሉም እኩል የመማር 

ዕድሎችን ማረጋገጥ፤የትምህርት ቤት መተዳደሪያ ሕጎችንና ደንቦችን ማውጣት፤ሀብቶችና 

ንብረቶች ለትምህርት ግቦችና ዓላማዎች መሳካት ባግባቡ መዋላቸውን  ያረጋግጣል።   

ርዕሰ መምህሩ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ጤናማ ግንኙነት በመመስረት ለትምህርት ቤቱ 

ጥቅም የሰፊውን ማህበረሰብ ተሳትፎ ያስጠብቃል።  
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ርዕሰ መምህር የሕፃናትና ወጣቶችን ሰብዕና በመቅረጽ ረገድ ሃላፊነትና ተጠያቂነት አለበት። 

በመሆኑም ተማሪዎች ስኬታማ፣ በራሳቸው የሚተማመኑ፣ ተመራማሪና ዕውቀት ያላቸው ዜጎች 

እንዲሆኑ ያደርጋል።  

ርዕሰ መምህር ከበርካታ የሕዝብ አካላት ጋር የግንኙነት መረብ በመፍጠር የላቀ የትምህርት 

ውጤትና የተማሪዎችን ደህንነት ያስጠብቃል።ሙያዊ ግንኙነትና አደረጃጀት በመፍጠርና 

በማስጠበቅም ረገድ በቂ ክህሎት ይኖረዋል። ርዕሰ መምህር ያልተረጋገጠ፣ ውስብስብና አስቸጋሪ 

ሁኔታዎችን በመቋቋምና ከሌሎች ጋር ተባብሮ በመሥራት የትምህርቱን የላቀ ግብ ለማገዝ ፈጠራ 

የታከለበት መፍትሔ ይፈልጋል።  

ርዕሰ መምህር በህብረተሰቡና በግለሰቦች ህይወት ለውጥና  ልዩነት ማምጣት የሚቻለው  

በትምህርት አቅም መሆኑን አምኖ ሲቀበል ነው።በመሆኑም ርዕሰ መምህር ግንባርቀደም 

የትምህርት ሙያተኛ እስከሆነ ድረስ እስከዘለቄታው ተማሪዎችን፣ ሰራተኞችንና ህብረተሰቡን 

ለትምህርት ዕድገት ማነሳሳት ይኖርበታል።  

1.4 የርዕሰ መምህራን የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ደረጃዎች  

የርዕሰ መምህራን ሙያዊ ብቃት ስታንዳርድ አራት ደረጃዎችን ይይዛል፤ እነዚህም፦ ጀማሪ ርዕሰ 

መምህር/ Beginner Principal/፣ብቁ - I ርዕሰ መምህር /Proficient-I Principal /፣ ብቁ - II ርዕሰ 

መምህር/ Proficient-II Principal /እና መሪ ርዕሰ መምህር  /Lead Principal/ ይሰኛሉ። የእነዚህን 

ደረጃዎች ክንውኖች ለማሳየት ለእያንዳንዱ ደረጃ አመልካቾች ተቀርጸዋል።ደረጃዎቹም  የርዕሰ 

መምህሩን የዕድገት ጊዜያት፣ ደረጃዎችና ሃላፊነቶች መሠረት አድርገው ተዘጋጅተዋል።ደረጃዎቹም 

እንደሚከተለው ቀርበዋል። 

ጀማሪ ርዕሰ መምህር / Beginner Principal / 

በዚህ ደረጃ የሚገኙ ጀማሪ ርዕሰ መምህራን  ውጤታማ አመራር የሚያስፈልገውን አነስተኛውን 

ክህሎታዊ ዕውቀቶችና ችሎታ ይተገብራሉ።ይህ ደረጃ ርዕሰ መምህራኑ ክህሎታቸውንና 

ግንዛቤያቸውን እያያጎለበቱ የሚሄዱበት፤ ዕውቀታቸውና ክህሎታቸውን በሙሉ የሚያዋህዱበት 

ወቅት ነው። ርዕሰ መምህራኑ በትምህርት ቤት አካባቢ የሚገኘውን ሁኔታ ይከታተላሉ ተገቢውን 

ምላሽ ይሰጣሉ።በደረጃው ያሉ ርዕሰ መምህራን  ቀጥሎ የተመለከቱትን አቢይ ተግባራት ማሟላት 

ይጠበቅባቸዋል።  

 ትምህርት ቤት የጋራ ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ እሴትና ግቦች እንዲኖሩት ፋይዳውን ይገነዘባል። 

 የትምህርት ቤት የመማር ማስተማር ዓላማ ዕውቀቶች ይኖሩታል።   
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 ሥርዓተ ትምህርቱን፣ የትምህርት አሰጣጡንና ምዘናውን ሊያግዙ የሚችሉ መደበኛና 

መደበኛ ያልሆኑ የውይይት መድረኮችን ያመቻቻል።    

 በሙያው የተካነ ማሕበረ ሰብና ውጤት ተኮር ሙያዊ መሻሻሎችን የማሳደጉን ጠቀሜታ 

ይረዳል። 

 ተከታታይ ግለሰባዊና ሙያዊ ግንባታዎች ያላቸውን ፋይዳ ይገነዘባል።   

 ገንዘብ ነክ ያልሆኑ ሃብቶች / የሰውሀብት፣ጊዜ፣ ቁሳቁስ…ወዘተ/ ትምህርት ቤቶችን 

ውጤታማ ለማድረግ ያላቸውን ሚና ይረዳል።   

ብቁ - I ርዕሰ መምህራን / Proficient-I principal / 

በብቁ - I ደረጃ የሚመደቡ ርዕሰ መምህራን ውጤታማ አመራር የሚያስፈልገውን ውጤታማ   

ዕውቀቶች ክህሎትና ችሎታን አዋህደው ይተገብራሉ። ርዕሰ መምህራኑ በሙያው የተካኑ፣ 

ጠቀሜታን የተረዱ፣ ተለማጭነትና ወጥነትን በተግባር ማሳየት የሚችሉ መሆን 

ይጠበቅባቸዋል።በደረጃው ያሉ ርዕሰ መምህራን ቀጥሎ የተመለከቱትን ተግባራት ማሟላት 

ይጠበቅባቸዋል። 

 የሚኖረውን ጠቀሜታ በመረዳት ባለድርሻ አካላትን ትርጉም  ባለው ሥራ ማሳተፍ   

 የመምህራኑንና የሠራተኛውን የሀብት ፍላጎት መለየት 

 የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራምና የወረዳ ስትራቴጂክ ዕቅድን ከሚቀረፀው የትምህርት 

ቤት የጋራ ራዕይ ፣ተልዕኮ እሴትና ግቦች ጋር አስተሳስሮ መምራት    

 የመምህራንን አቅም በመገንባት ተማሪዎችን በሚያሳትፍ የሥርዓተ ትምህርት፣የመማር 

ማስተማርና የምዘና ሥራዎችን በሙያዊ የመማማር ተግባራት መምራት  

ብቁ - II ርዕሰ መምህር /Proficient-II Principal/ 

ብቁ - II ርዕሰ መምህራን በትምህርት ቤትና በክፍል ያለውን ሁኔታ ይከታተላሉ፣እንዲሁም 

ተገቢውን ዕቅድና ምላሽ ያዘጋጃሉ።በደረጃው ያሉ ርዕሰ መምህራን ቀጥሎ የተመለከቱትን 

ተግባራት ማሟላት ይጠበቅባቸዋል።  

 በየጊዜው ከትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ጋር የተቆራኘውን  የትምህርት ቤቱን 

የወል ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ እሴችና ግቦች መገምገም ፤ 

 ውጤታማና በሙያው የተካነ እንዲሁም ውጤት ተኮር ሙያዊ ዕድገት የሚጎለብትበትንና 

የሚዋቀርበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤ 

 መደበኛ የመማር ማስተማሩን ፕሮግራምና ትግበራውን በሚያሻሽል ሙያዊ ዕድገት 

ባልተቆራረጠ መልኩ መሳተፍ፣   
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 የተማሪውን ውጤት ሊያሻሽል የሚረዳ ሀብት ማፈላለግና መመደብ  

 የሀብት ስርጭት/ድልድል መነሻ ሃሳቦችንና ውሳኔዎችን ማሳወቅ   

 ባለድርሻ አካላት በትምህርት ጉዳዮች እንዲሳተፉ ዕድሉን ማመቻቸት  

መሪ ርዕሰ መምህር / Lead Principal / 

መሪ ርዕሰ መምህራን ያካበቱትን ልምዳቸውን፣ ዕውቀታቸውን፣ ክህሎታቸውንና ችሎታቸውን 

በመጠቀም ትምህርት ቤቶቻቸውንና ወረዳቸውን ያሳድጋሉ።በሌላም በኩል እነዚህ ርዕስ መምህራን 

በሌላው ላይ ተፅዕኖ ማሳረፍና ማብቃት የሚችሉ አመራሮች ናቸው።  

የትምህርት ቤታቸውን ይዞታ ይከታተላሉ ፤ የመማማሪያ አካባቢያቸውን ያመቻቻሉ፤ለስራ 

ባልደረቦቻቸውና ለተማሪዎች ጥያቄ  ፈጣንና ተገቢውን ምላሽ ይሰጣሉ። መሪ ርዕሰ መምህር 

ከፍተኛው የስኬት እርከን ሲሆን የሚከተሉትን ተግባራት እንዲያከናውን ይጠበቃል። 

 ከትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ጋር የተቆራኘውን  የትምህርት ቤቱን የጋራ ራዕይ፣ 

ተልዕኮ፣ እሴቶችና ግቦች በተከታታይ መገምገም፤እንደሁኔታው ለውጦችን ማድረግ 

 ከጥናትና ምርምር የተገኙትን ምርጥ ተሞክሮዎችን መቀመር፤መምህራን ሥርዓተ 

ትምህርቱ በየክፍል ደረጃውና ትምህርት ዓይነቱ መቀናጀቱንና መጣጣማቸውን እንዲረዱ 

ማድረግ 

 ከትምህርት ቤት መሻሻል ዕቅዶች፣ ከትምህርት ዕቅድና ከመማር ማስተማር ሂደት ጋር 

የተሳሰረ  የጋራ ሀላፊነት የተላበሰ ውጤታማና ሙያዊ  ስልጠና  ያለው ማህበረሰብ 

ለመፍጠር  ዕድሎችን ማመቻቸት  

 በሀብት ድልድልና በጀት አወሳሰን ተጨማሪ ግባቶች እንዲተገበሩ ያደርጋል  

 ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ለመምህራኑና ለተማሪዎች አማራጭ የትምህርት ዕድሎችን 

ያመቻቻል  

1.5 የርዕሰ መምህራን የሙያ ብቃት ስታንዳርድ አወቃቀር 

ይህ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ሰነድ በውስጡ የብቃት አሃዶች /unit of competence/ ፣ የተለያዩ 

ንዑሳን ብቃቶች /Elements/ና አመላካቾችን/Performance Indicators/ ይዟል።እያንዳንዱ ንዑስ 

ብቃት ርዕሰ መምህራን ማወቅ፣ መገንዘብና መሥራት የሚገባቸውን ያብራራል። የብቃት 

አመላካቾች  እያንዳንዱ ንዑስ ብቃት እንዴት በተግባራዊ ልምምድ እንደሚታይና እነደሚለካ 

ትኩረት ከመስጠታቸውም ባላይ በያንዳንዱ ንዑስ ብቃት የሚተገበሩ ዕውቀቶችና ክህሎቶችን 

ያመለክታሉ። 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ሰነድ በተጨማሪ መዛኞች እያንዳንዱን ብቃት እንዴት እንደሚመዝኑ  

የሚያሳይ የመረጃ  መመሪያዎችን ያካትታል። 
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የሙያ ብቃት ስታንዳርድ  

(Standard)  

ንዑስ የብቃት 
ስታንዳርድ(Element) 

ንዑስ የብቃት 
ስታንዳርድ(Element) 

ንዑስ የብቃት 
ስታንዳርድ (Element) 

 

አመልካች (Indicator) 

 

አመልካች (Indicator) 

  

አመልካች (Indicator) 
አመልካች (Indicator) 

  

ጀማሪ  

ርዕሰ  

መምህር 

  

ብቁ-I 

ርዕሰ  
መምህር 

ብቁ -II                    

ርዕሰ 

 መምህር 

 መሪ       

 

ርዕሰ 

 መምህር 

 

 

የርዕሰ መምህራን የሙያ ብቃት ስታንዳርድ አወቃቀር 
 

የመረጃ  አጠነቃቀር  መምሪያ 

 (Evidence Guide) 

የመረጃ  አጠነቃቀር መምሪያ  

(Evidence Guide) 
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1.6 የቁልፍ ቃላት/ ሀረጎች ፍቺ 

የርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ስታንዳርድ /Principal Professional Standard/፦ርዕሰ መምህሩ 
ሊኖረው የሚገባውን ዕውቀትና ክህሎት አጠቃሎ የያዘ ሰፊ ሰነድ ነው።ሰነዱ ርዕሰ መምህራን ምን 
ማወቅና መስራት እንደሚችሉ ገዥ ግቦች ያሉት ማዕቀፍ ሲሆን በተጨማሪም ሥራው በተፈለገው 
ስኬት መከናወኑን የሚያሳይ ተፈላጊ የአፈፃፀም ደረጃዎችን ያመለክታል።  
   

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ /Unit of competence/: - ለሙያው የሚያስፈልገውን ዕውቀት፣ ክህሎትና 
ችሎታ የያዘ ግልፅና ወጥነት ያለው የክንውን አመልካች ስብስብ ነው። እያንዳንዱ ብቃት በተከናወነ 
ውሱን ሥራ ና በተገኘ ውጤት ወይም ስኬት ሊመዘን ይችላል። አንድ የሙያ ብቃት በተለያዩ ንዑስ 
የሙያ ብቃቶች ሲከፋፈል ብቃቶቹም በማያሻማ ግልፅ ሁኔታ ይገለፃሉ ። 
 

ኮድ /Unit Code/:- በርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ውስጥ የሚገኙትን የሙያ ብቃቶች 
ለመለየት የተሰጠ ስያሜ ነው። እያንዳንዱ የሙያ ብቃት ኮድ 12 ፊደላት/ቁጥሮች ሲኖሩት 
የሙያውን ዘርፍ፣ ስራውን፣ ስፋቱንና ብቃቱ ስራ ላይ የዋለበትን ወርና ዓመተ ምህረት ያመለክታል። 
 

ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርዶች / Elements / : -  ርዕሰ መምህራን ማወቅ መረዳትና ማድረግ 
ያለባቸውን የያዙ ገላጮች ናቸው።ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርዶች አንድ ሰው  በስራው መስክ 
የሚያከናውነውን ሥራ በውጤት ሲያመለክቱ ክንውኑ ወይም ውጤቱ መተግበርና መመዘን መቻሉን 
ያስረዳሉ።     
 

አመልካቾች /Performance Criteria/: - ርዕሰ መምህራኑ ያላቸውን ዕውቀትና ክህሎቶች ማየትና 
መለካት የሚያስችል ገላጭ ሀሳቦች ሆነው በምዘና መሣሪያነት ያገለግላሉ። አመልካቾች ምን 
እንደሚመዝኑና ተፈላጊ የክንውን ደረጃዎችን ያመለክታሉ።እያንዳንዱ አመልካች የክንውን ውጤትና 
ደረጃዎችን ሲይዝ በአንድ ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ሥር በርካታ አመልካቾች ይገኛሉ። 
 

የተለዋዋጭ ቃላት/ሐረጎች ስፋት /Range of Variable/: - የሙያ ብቃት ስታንዳርድ መተግበር 
የሚችልበትን ወሰን ያመለክታል። የምዘናውን ስፋት በመወሰን የትኩረት ነጥብ ያመለክታል። 
በተጨማሪም የሙያ ብቃቱ የሚተገበርበትን ሁኔታ ለይቶ ያሳያል።    
 

መረጃ አጠነቃቀር መምሪያ / Evidence Guide /: - የምዘናውን ሂደት ለማካሄድ የሚያገለግሉ 
መረጃዎች፣ የመረጃ አሰባሰብ ዘዴ፣ የመረጃ ምንጭ፣ ምዘናው የሚካሄድበትን ቦተ በግልጽ 
ያመለክታል።  የመረጃ መምሪያ 7 ክፍሎች አሉት፦ 
 

ቁልፍ ተፈላጊ ችሎታ /Critical Aspects of Competence/: - አንድን ሥራን በስኬት ለማጠናቀቅ 
የሚያስፈልገውን ቁልፍ ዕውቀትና ክህሎት ይገልፃል።ለመዛኙ ወሳኝና አስፈላጊ መረጃዎችን 
ይጠቁማል።   

 

ተፈላጊ ዕውቀት /Underpinning knowledge/: - አንድን ተግባር በተቀመጠው ደረጃ ለማከናወን 
የሚያስፈልገውን ወይም የሚያገለግለውን ዕውቀት ያመለክታል ። በተጨማሪም አስፈላጊ የሆኑትን 
የዕውቀት ይዘቶችንና እውቀቱ እንዴት እንደሚተገበር ለይቶ ያስቀምጣል።  
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ተፈላጊ ክህሎት /Underpinning Skills/: -በሙያ ብቃት ሥር የተቀመጡትን ንዑሳን ብቃቶችና 
አመልካቾች ለማሳካት የሚያስፈልጉትን ዝርዝር ክህሎቶች ለመዛኙ ያስቀምጣል።በዚህ ክፍል ርዕሰ 
መምህሩ ሊኖረው የሚገባውን አጠቃላይ ክህሎቶች ይዘረዝራል። 
 

ተፈላጊ አመለካከት / Underpinning Attitude /: --በሙያ ብቃት ሥር የተቀመጡትን ንዑሳን 
ብቃቶችና አመልካቾች ለማሳካት የሚያስፈልጉትን ዝርዝር እሴቶች ያመለክታል። 
  

የመረጃ ምንጭ /Sources of Evidence:-ይህ ክፍል የምዘናውን ነጥብ ለመወሰን የሚያገለግሉና 
የሚጠቁሙ የመረጃ ምንጮችን ያመለክታል። ምዘናውን ለማካሄድ ተያያዥነት ያላቸው የተለያዩ 
መዛግብትና ሰነዶች ይፈተሻሉ።  
 

የምዘና ዘዴዎች /Methods of Assessment/:- የብቃት መረጃዎች የሚሰበሰቡበትን ዘዴ 
ያመለክታል።  
 

የምዘና ቦታ /Context of Assessment/:-   ይህ ክፍል የሙያ ብቃት ምዘናው የሚካሄድበትን 

ሥፍራ ያመለክታል። ምዘናው የሥራ ቦታ ወይም ለምዘና የተመረጠ አመቺ ቦታ ሊሆን 

ይችላል።  
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2. ሦስቱ የርዕሰ መምህራን የሙያ መስኮችና ብቃቶች 

1.  የትምህርት ቤት ራዕይና የህብረተሰብ ተሳትፎ አመራር  

2.  የመማር ማስተማር አመራር 

3.  አስተዳደራዊ አመራር 

2.1  የትምህርት ቤት ራዕይና የህብረተሰብ ተሳትፎ  አመራር /School vision & Community 

Relation Management/ 

ርዕሰ መምህራን የትምህርት ቤቶችን ራዕይ ለመቅረፅና የህብረተሰቡን ፍላጎቶች 

ለማሟላት፣ለመገንዘብና ለማገዝ  የሚጫወቱት የመሪነት ሚና ከፍተኛ ነው። ይህም በትምህርት ቤት 

አካባቢ ሊያሳድጉትና ሊያሳኩት በሚፈልጉት ስትራቴጂካዊ ራዕይ፣ እሴቶችና ልምዶች ይገለጻል።  

ርዕሰ መምህራን ህብረተሰቡን ከሚወክሉ የተለያየ ፍላጎትና ዝንባሌ ካላቸወ ባለድርሻ አካላትና 

ከተማሪ ወላጆች ጋር በመደጋገፍና የህብረተሰቡን ሀብት ማፈላለግና ማንቀሳቀስ የመማር ማስተማሩን 

ተግባር እንዲሻሻል ያደርጋሉ። በተጨማሪም በህብረተሰቡ መካከል የመተማመን ስሜት በመፍጠር 

ለተማሪዎች፣ለመምህራንና ለሠራተኞች በጎና የተሻለ የመማማሪያና የሥራ  አካባቢ ይገነባሉ።  

 
2.2  የመማር ማስተማር አመራር / Instructional Leadership / 

ርዕሰ መምህራን በሁሉም የመማር ማስተማር ዘርፎች /ካሪኩለም፣ የትምህርት መርጃ መሣሪያ፣ 

የማስተማር ሥነ ዘዴና የተማሪ ምዘና/ ፍትሃዊነትን፣ ውጤታማነትንና ወጥነትን ለማስጠበቅ 

ሃላፊነትን ያከፋፍላሉ። ርዕሰ መምህራን በተከታታይ የምርምር ሥራዎች በመሳተፍ ሥርዓተ 

ትምህርቱና የመማር ማስተማር ውጤታማነትን ማረጋገጥ፤ስኬቶችን በሚያሻሽሉና ትክክለኛ ለውጥ 

በሚያስገኙ የመደጋገፍ ተግባራት ይሳተፋሉ።  

በዚህ የሙያ መስክ ርዕሰ መምህራን  በመማር ማስተማርና በሕፃናት ዕድገት ወቅታዊ ዕውቀት 

ይኖራቸዋል፣ ጥናት በማድረግና በመረዳት  ጥናቶቹንም ለተማሪዎች ፍላጎቶች ማሟያ እንዴት 

እንደሚጠቀሙ ይረዳሉ።       

የትምህርት ዕድሎችን ለማስፋት ርዕሰ መምህራን በትምህርት ፖሊሲው፣ በመማር ማስተማር  

ስለህበረተሰቡና ስለአካባቢያቸው ያላቸውን ዕውቀትና ግንዛቤ በመጠቀም የራሳቸውን አስተዋፅኦ 

ያደርጋሉ፤የትምህርት ቤቱ ማሕበረ ሰብ አቅማቸውን እንዲገነቡና በወሳኝ ጉዳዮች እንዲሳተፉ 

ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ ። 

2.3  አስተዳደራዊ አመራር /Administrative Leadership/ 

ርዕሰ መምህራን በብቃትና ውጤታማ በሆነ መልኩ የየዕለቱን ሥራ ካላቸው ሀብት አንፃር ራዕይና 

ግቦቻቸውን  አጣጥመው  ይመራሉ። የትምህርት ቤት ጠቃሚ ሀብቶች ገንዘብ፣ የሰውሀይል፣ ጊዜ፣ 

ቁሳቁስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ሕንፃና ሌሎችንም በሥርዓቱ ውስጥ የሚገኙ ንብረቶችን ያካትታል። ርዕሰ 
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መምህራን አስፈላጊውን ሀብት በመለየትና በማፈላለግ በእኩልነት ለትምህርቱ ሥራ ለግንባታና 

ለተማሪዎች ሁለመናዊ አእምሮአዊ ዕድገት ያውላሉ።  

ርዕሰ መምህራን ራሳቸውን በስነምግባርና በማህበራዊ ክህሎት በማነጽ ሊፈጠሩ የሚችሉ ግጭቶችን 

በአግባቡ ያስወግዳሉ፣ ይከላከላሉ። የሕፃናትን ደህንነት፣ ጤንነትና ክብካቤ እንዲሁም የሰው ሀብት 

ልማት በቂ ግንዛቤ ይኖራቸዋል።   

ርዕሰ መምህራን ከሌሎች ጋር በመደጋገፍ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶችን በመለየት በጎ ምላሾችን 

ይሰጣሉ፤በሚሰጡት ውሳኔዎች ግልጽ የሆኑ መረጃዎችን መጠቀም እንደሚገባቸው ያውቃሉ።  

 

መለያ 
ቁጥር 

    የሙያ መስክ የሙያ ብቃት ደረጃዎች 

I የትምህርት ቤት ራዕይና 

የህብረተሰብ ተሳትፎ 

አመራር/School vision & 

Community Management / 

1. የመማማር ራዕይ አመራርና አስተዳደር 

2. የህብረተሰብ ተሳትፎና ግንኙነት አመራር 

II የመማር ማስተማር አመራር / 

Instructional Leadership / 

3. የመማር - ማስተማር አመራርና አስተዳደር  

4. የግለሰብና የቡድን አቅም ግንባታና አመራር 

III አስተዳደራዊ  አመራር  
/Administrative Leadership/ 

5. የትም/ቤት ሥራ ክንውንና ሀብት አመራርና አስተዳደር 

 

3. የሙያ ብቃት ስታንዳርዶችና ንዑሳን ብቃቶች / Professional Standards 
& Elements / 

 

ስታንዳርድ 1: የመማማር ራዕይ አመራር 
 
ርዕሰ መምህራን  ለትምህርት ቤቶቻቸው የጋራ ራዕይና የነጠሩ ግቦች እንዲፈጠሩ በማገዝ  

ለግቦች ስኬት የማያቋርጥ ዕድገቶችን ያረጋግጣሉ ።  

 በትምህርት ቤት ተከታታይ መሻሻል ኘሮግራም የጋራ ራዕይ በመቅረጽ ተግባራዊ የማድረግ 

ብቃት 

 የትምህርት ግቦች ዝግጅትና ክትትል ሂደቶችን የመምራት ብቃት  

 ለተከታታይ መሻሻልና ዕድገት የለውጥ ሂደቶችን የመምራት ብቃት  

 ለትምህርት ዕድገት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የመሳተፍ፣የመከታተልና ምላሽ የመስጠት 

ብቃት  
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ስታንዳርድ 2: የሕብረተሰብ ተሳትፎና ግንኙነት አመራር  

ርዕሰ መምህራን የተማሪ ወላጆችና የሕብረተ ሰቡን አባላት በትምህርት ተግባራት ውስጥ በማሳተፍ 

የሕብረተሰቡ ሀብት የተማሪዎችን ትምህርት ስኬትና ደህንነት የሰፈነበት አካባቢ  እንዲፈጠር 

ያደርጋሉ። 

 ሕብረተሰቡን ከትም/ቤቱ የማስተሳሰር ብቃት  

 ወላጆችንና ሕብረተሰቡን በትምህርት መሻሻል ኘሮግራሞች የማሳተፍ ብቃት  

 የሕብረተሰቡን ሀብት/resource/ ለትም/ቤት መሻሻል ኘሮግራሞች የመጠቀም ብቃት  

 በሕብረተሰቡ መካከል የመከባበርና የመተሳሰብ ባሕል የማሳደግ ብቃት 

ስታንዳርድ 3: የመማር - ማስተማር አመራርና አስተዳደር 

ርዕሰ መምህራን ተማሪዎች ከፍተኛ ስኬት በትምህርት ውጤቶቻቸው እንዲያስመዘግቡ  የላቀ ጥራት 

ያላቸው የመማማር ስታንዳርዶች  የሚተገበሩበትን ሁኔታ ያመቻቻሉ።. 

 የትም/ይዘቱ ከሀገር አቀፍ የትም/ይዘት ጋር መጣጣሙን የማረጋገጥ ብቃት 
 የመማር ማስተማር ትግበራ ውጤታማነቱንና የተማሪውን ልዩ ፍላጐት ማሟላቱን 

የማረጋገጥ ብቃት  

 ሁሉንም ተማሪዎች ለላቀ የትም/አቀባበል የማበረታታት ብቃት  

 ተያያዥ በሆኑ የጥናትና የምርምር  ተግባራት ላይ የመሳተፍና የመገነባባት ብቃት  

 የትምህርት መረጃዎችን በመረዳት የትም/ቤቱ መምህራንና ሠራተኞች መረጃዎችን 

ለአስፈላጊው ጉዳይ እንዲጠቀሙ ሁኔታዎችን  የማመቻቸት ብቃት  

 በመማር ማስተማሩ ጥራት ላይ ክትትልና ግምገማ የማድረግ ብቃት 

ስታንዳርድ 4: የግለሰብና ቡድን አቅም ግንባታና አመራር  

ርዕሰ መምህራን ለትምህርት ቤቱ ማሕበረ ሰብ አባላት አቅማቸውን እንዲያሳድጉና በውሳኔ አሰጣጥ 

እንዲሳተፉ ዕድሉን ያመቻቻሉ።  

 የሙያ ዕድገት ፍላጐቶችን ቅደም ተከተል የመለየትና የማውጣት ብቃት 

 ግለሰቦችንና ቡድኖችን የማብቃት ብቃት  

 በሥራ ቦታ የመማማር ስልጠናዎች ሂደት የመከታተልና የመገምገም ብቃት 

 የግለሰቦችንና የቡድኖችን ግንባታ ለመደገፍ የግንኙነት መረቦችን የመዘርጋት ብቃት  

 ጥናትን መሠረት ባደረገ የአቅም ግንባታና በዕቅድና ትግበራ ሂደት ድጋፍ የማድረግ 

ብቃት  
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ስታንዳርድ 5: የትም/ቤት ሥራ ክንውንና ሀብት አመራርና አስተዳደር 
 

ርዕሰ መምህራን  ጤናማና ምርታማ የመማማሪያ አካባቢ  መፈጠሩን ለማረጋገጥ ትምህርት 

ቤቱን  የየዕለት ተግባራት ያስተዳድራሉ፤ ሀብት ይደለድላሉ።    

 ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት አካባቢ የመፍጠር ብቃት 

 የተማሪውን የመምህሩንና የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን አካላዊና አእምሮአዊ ፍላጐቶች 

የሚያሟላ የመማማሪያ አካባቢ የመፍጠርና የማሳደግ ብቃት  

 የተማሪዎችንና መምህራኑን ትምህርትና ስልጠና የሚደግፍ ሀብትና ቴክኖሎጂ 

የማፈላለግ፣በጀት የመመደብና የመጠቀም ብቃት  

 የትም/ቤቱን መምህራንና ተማሪዎች ለመደገፍ  የአሰራርና አተገባበር መመሪያዎችን  

የማስተዋወቅና ምቹ የመማማሪያ አካባቢ የማደራጀት ብቃት 

 ሙያዊ ሥነ ምግባር፣ፖሊሲዎችንና የሙያ መራሄ ሕጐችን ጠንቅቆ የማወቅ፣የመደገፍና 

የመላበስ ብቃት  

 የትም/ቤቱን የተለያየ ማህበረሰብ እሴቶች የማሳደግና ተግዳሮቶችን የመፍታት ብቃት  

 የትም/ቤቱን ሀብት አስተዳደርና አጠቃቀም ለባለድርሻው አካላት የማሳወቅ/ሪፖርት የማድረግ 

ብቃት  
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4.የጀማሪ ርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ስታንዳርድ 

 የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ስያሜ :-  የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር        

  

 

 

                                                                 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDU SPR 04 0112 

የግለሰብና ቡድን 

አቅም ግንባታና 

አመራር  

 

 

 EDU SPR 03 0112 

የመማር - ማስተማር 
አመራርና አስተዳደር 

EDU SPR 02 0112 

የሕብረተሰብ 

ተሳትፎና ግንኙነት 

አመራር  

 

 

 EDU SPR 01 0112 

የመማማር ራዕይ 
አመራርና አስተዳደር 

 EDU SPR 05 0112  

የትም/ቤት ሥራ 
ክንውንና ሀብት 
አመራርና አስተዳደር 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/new%20final%20standard%20document%20(Repaired).docx%23EDUSAD060112
file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/new%20final%20standard%20document%20(Repaired).docx%23EDUSAD040112
file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/new%20final%20standard%20document%20(Repaired).docx%23EDUSAD020112
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4. የጀማሪ /BEGINNER/ ርዕሰ መምህር የሙያ ብቃቶች 
 ሙያዊ ብቃት ስታንዳርድ: - ትምህርት ቤት ርዕሰመምህር  

የሙያ ብቃት የመማማር ራዕይ አመራር 

ኮድ EDU SPR 01 0112 

መግለጫ ይህ የሙያ ብቃት በትምህርት ቤት ለውጥ ለመፍጠርና  የታለመን  ግብ ዕድገት 
ለማስረገጥ የሚያስፈልጉትን የወል ራዕይ ፣ግቦች፣የክንውን ውጤት፣ ክህሎት፣ ዕውቀት 
ያብራራል።  

 

ንዑስ የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ የክንውን  አመልካች 

1.በትምህርት ቤት 
ተከታታይ መሻሻል 
ኘሮግራም የጋራ ራዕይ 
በመቅረጽ ተግባራዊ 
የማድረግ ብቃት 

o የጋራ ራዕይ/Shared Vision/ በመቅረጽ ሂደት ባለድርሻ አካላትን መለየትና 

ማሳተፍ፣ 

o የጋራ ራዕይ መቅረጽ፣ 

o በጋራ ራዕይ መመራትና መተግበር ፣ 

2. የትምህርት ግቦች 
ዝግጅትና ክትትል ሂደቶችን 
የመምራት ብቃት 
 

o ሁሉንም ተማሪዎችና መምህራንን ለላቀ ውጤት የሚያበቁ ግቦችን መለየት፣ 

o የላቀ የመማር ውጤቶችን ለተማሪዎች ማስተዋወቅ፣ 

o የመምህራንን የሙያ ብቃቶች ለማሳደግ ያለውን ዕውቀት መጠቀም፣ 

3.  ለተከታታይ መሻሻልና 
ዕድገት የለውጥ ሂደቶችን 
የመምራት ብቃት  

o ግልጽ የሆኑ የመማር ማስተማር እሴቶችን መቅረጽ፣ 
o የተማሪዎችን የመማር ብቃት የሚያሻሽሉ አስፈላጊ ለውጦችን መለየትና  

መንደፍ 
o ባለድርሻ አካላትን በለውጥ ሂደቶች እንዲሳተፉ ትርጉም ያለው ግንኙነት 

መፍጠር፣ 
4. ለትምህርት ዕድገት 
በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች 
የመሳተፍ፣የመከታተልና 
ምላሽ የመስጠት ብቃት   

o በማህበረሰቡ፣ በትም/ቤቱና በተማሪዎች የመማር ፍላጎት ላይ ለውጥ 
የሚያስከትሉ ጉዳዮች ምላሽ መስጠት፣ 

o በትም/ቤቱና አካባቢው/School Environments/ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ 
የዕለት ተዕለት ተግባራትን መከታተል፣ 
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የሙያ ብቃት ስታንዳርድ: -   የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

የሙያ ብቃት የሕብረተሰብ  ተሳትፎና ግንኙነት አመራር 

ኮድ EDU SPR  02  0112 

መግለጫ ይሀ ብቃት የትምህርት ቤት ማሕበረሰቡን ግንኙነት ውጤታማ በሆነ መልኩ 
ለመተግበር ከተማሪ መማማርና ከትምህርት ቤቱ ማሕበረሰብ ና ከተማሪ ወላጆች 
ጋር  ሊፈጠር የሚገባውን  ተግባቦት፣ የክንውን ውጤቶችን፣ ክህሎቶችና ዕውቀቶች  
ይገልፃል 

ንዑሰ  የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. ሕብረሰቡን ከት/ቤቱ 
የማስተሳሰር ብቃት 

o በህዝባዊ ስብሰባዎች ትምህርት ቤቱን ወክሎ መገኘት  

2. ወላጆችንና 
ሕብረተሰቡን በትምህርት 
መሻሻል ኘሮግራሞች 
የማሳተፍ ብቃት 

o ስለ ተማሪ መሻሻሎች በየጊዜው ከወላጆች ጋር ግንኙነት /ውይይት ማድረግ፣ 

o ለወላጆችና ተማሪዎች ስለ ት/ቤቱ አገልግሎት፣ትም/አሰጣጥ ትክክለኛውን መረጃ 
መስጠት 

3 . የሕብረተሰቡን ሀብት 
ለት/ቤት መሻሻል 
ኘሮግራሞች የመጠቀም 
ብቃት 

o የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል ለሚረዱ ተግባራት የማሕበረሰቡን 

ሀብት/Resource/ መመደብና መጠቀም 

 

4.  በሕብረተሰቡ መካከል 

የመከባበርና የመተሳሰብ 

ባሕል የማሳደግ ብቃት 

o የትም/ቤቱንና የህብረተሰቡን ባህል መረዳት፣ ማድነቅና ማክበር፣ 
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የሙያ ብቃት ስታንዳርድ : -   የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

የሙያ ብቃት  የመማር - ማስተማር አመራርና አስተዳደር  

ኮድ EDU SPR 03  0112 

መግለጫ ይህ የሙያ ብቃት መማር ማስተማርን ለመምራትና ለማስተዳደር ብሎም 
የተማሪውን ውጤት የሚያሳድግ ፍላጎቶቻቸውን ከፍ የሚያደርግ የሥርዓተ 
ትምህርት ትግበራና ላቅያለና ጥራት ያለው የግምገማ ሥራዎችን ለመሥራት 
የሚያስፈልገውን የክንውን ውጤት፣ ክህሎትና፣ ዕውቀት ያብራራል።  

ንዑስ የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. የትም/ይዘቱ ከሀገር 
አቀፍ የትም/ይዘት ጋር 
መጣጣሙን የማረጋገጥ 
ብቃት 

1.1 በትም/ስታንዳርድ /Academic standards/መምህራኑ መሠረታዊ ግንዛቤ 

እንዲኖራቸው ማድረግ፣ 

1.2 ለትም/ስታንዳርድ የተመደበውን ሀብት ጥቅም ላይ መዋሉን መከታተል፣ 

1.3 ሥርዓተ ትምህርቱ፣የመማር ማስተማር ስራውና ግምገማው ከትም/ስታንዳርድ 

ጋር መቆራኘቱን ማረጋገጥ፣ 

2. የመማር ማስተማር 
ትግበራ ውጤታማነቱንና 
የተማሪውን ፍላጐት 
ማሟላቱን የማረጋገጥ 
ብቃት 

2.1 የተለያዩ የማስተማር ዘዴዎችና ስልቶች/Instructional Methods and Formats/ 

በስራ ላይ መዋላቸውን መከታተል፣ 

2.2 ተከታታይ የክፍል ምልከታ ማካሄድና ግብረ መልስ መስጠት፣ 

2.3 ለተማሪዎች የላቀ የግልና የጋራ የመማር ልምድ ትግበራ ምክርና ድጋፍ 
ማድረግ፣ 

3. ተማሪዎችን በተለይም 
ልዩፍላጎት ያላቸውንና 
ለአደጋ የተጋለጡትን 
ለላቀ የትም/አቀባበል 
የማበረታታት ብቃት  

3.1 የተለያየ የመማር አቅም ያላቸውን ተማሪዎች መለየት፣ክትትል ማድረግ፣ 

3.2 የትም/ፖሊሲውን ለመተግበር መምህራኑና ሌሎች አባላትን መደገፍ፣ 

3.1 ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ክንውን ደረጃ ለመወሰን የተከፋፈሉ የውጤት 

መረጃዎችን/Disaggregated Achievement Data/ መጠቀም 

4. ተያያዥ በሆኑ 
የምርምርና የጥናት 
ተግባራት ላይ የመሳተፍና 
የመገነባባት ብቃት 

4.1 ለስኬታማ የትምህርት አሰጣጥ ወቅታዊ ምርምርና ንድፈ ሀሳብን መጨበጥ  

ለውጤታማ መማር ማስተማር ግለጋሎት የሚሰጡ ተግባራዊ ጥናት /action 

research/ ማካሄድ ፣ 

4.1 በካሪኩለምና በማስተማር ዘዴዎች ላይ የተደረጉ ወቅታዊ የምርምር ውጤቶችን 
ለአባላቱ ማሳወቅ፣ 
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5. የትምህርት መረጃዎችን 
በመረዳት የትም/ቤቱ 
መምህራንና ሠራተኞች 
መረጃዎችን ለአስፈላጊው 
ጉዳይ እንዲጠቀሙ 
ሁኔታዎችን  የማመቻቸት 
ብቃት 

5.1 ውሳኔዎችን ለማስተላለፍና መረጃ ለመስጠት ዘርፈብዙ የመረጃ ቋቶችን 
የመጠቀም ስልት መቅረጽ  

5.2 ስለተማሪዎች ዕድገት ለትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ማሳወቅ  

 

6. በመማር ማስተማሩ 
ጥራት ላይ ክትትልና 
ግምገማ የማድረግ ብቃት 

6.1 የተለያዩ የጥራት ማረጋገጫ ሥርዓቶችን መለየት፣መተግበር፣መከለስ፣ 

6.2 አሀዛዊና አሃዛዊ ያልሆኑ መረጃዎችን መሰብሰብ፣መተንተንና መጠቀም፣ 

 

 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ : -   የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር  

የሙያ ብቃት የግለሰብና ቡድን አቅም ግንባታና አመራር 

ኮድ EDU SPR  04  0112 

መግለጫ 

 

ይህ የሙያ ብቃት ግለሰቦችና በድኖችን  ለመምራትና ለማጎልበት በከፍተኛ  
የክንውን ስታንዳርድ ቀረፃ ማብቃት መደገፍ ክትትል ማድረግ የድግግፍ መረቦችን 
በመመስረት የሚያስፈልጉ የክንውን ውጤት፣ ክህሎትና ዕውቀት ብቃቶችን  
ያብራራል። 

ንዑስ የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ  የክንውን አመልካች 

1. የሙያ ዕድገት 
ፍላጐቶችን ቅደም ተከተል 
የማውጣትና የመለየት 
ብቃት 

1.1 ከድርጅታዊ ፍላጐቶች/Organizational Requirements/ አንፃር የመማማርና  
የዕድገት ፍላጐቶችን በመለየት ተግባራዊ ማድረግ፣ 

1.2 የመማማር ዕቅዶች የግለሰብና የቡድን የስልጠና ዕድገት ፍላጐቶችን በመለየት 

ተግባራዊ ማድረግ፣ 

1.3 የመማማር ዕቅዶች የግለሰብና የቡድን የስልጠና ዕድገት ፍላጐቶችን ያሟሉ 

መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

2. ግለሰቦችና ቡድኖችን 
የማብቃት ብቃት 

2.1 የመማማርና የማብቃት ኘሮግራም ግብዓቶችንና ዓላማዎችን መለየት፣ 

2.2 የመማማር አቀራረብ ዘዴዎች ከተለዩት ግቦችና ዓላማዎች ጋር መጣጣማቸውንና 

ትክክለኛነታቸውን ማረጋገጥ፣ 

2.3 የመማር ዕድሎችንና የብቃት ማሻሻያ፣ የማማከርና የስልጠና ድጋፎችን መስጠት፣ 
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3. በሥራ ቦታ የመማማር 
ስልጠናዎች ሂደት 
የመከታተልና የመገምገም 
ብቃት 

3.1 የግለሰቦችንና የቡድኖችን ግብረ መልስ ለቀጣይ ስልጠናዎች እንደግብአት 

መጠቀም፣ 

3.2 የግለሰቦችን /ቡድኖችን የተመዘገቡ ውጤቶችና ክንውኖችን መመዘን፣ 

3.3 የትምህርት ብቃትና ውጤታማነትን ለማሻሻል የትምህርት ዕቅዶችን ለመከለስ 

መመካከር 

4. የግለሰቦችንና 
የቡድኖችን ግንባታ 
ለመደገፍ የግንኙነት 
መረቦችን የመዘርጋት 
ብቃት 

4.1 የግንኙነት መረቦችን ተደራሽነት በትም/ቤትና ከት/ቤት ውጪ መመስረት፣ 

ማስቀጠል 

4.2 በየጊዜው የትምህርት ቤት ብቃትና ማህበረሰብን መሠረት ያደረገ የግንኙነት 

መረቦችን  መከለስ 

5. ጥናትን መሠረት ባደረገ 
የአቅም ግንባታ ሂደት 
በዕቅድና ትግበራ ሂደት 
ድጋፍ የማድረግ ብቃት 

5.1 በመምህራን ሙያዊ አቅም ግንባታ/Professional Development/ በስፋት 

መሳተፍ 

5.2 ሙያዊ የአቅም ግንባታ ዕድሎችን ማመቻቸት 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ: -   ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

የሙያ ብቃት  የትም/ቤት ሥራ ክንውንና ሀብት አመራርና አስተዳደር 

ኮድ EDU SPR 05  0112 

መግለጫ ይህ ብቃት ስኬታማ የትምህርት አካባቢ  ለመፍጠር ና ክትትል 
ለማድረግ እንዲሁም ሀብትና የትምህርት ቤት ክንውን ለማስተዳደር 
የሚያስፈልግ የክንውን ውጤት፣  ክህሎትና ዕውቀትን ያብራራል።  

ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት 
አካባቢ የመፍጠር ብቃት 

1.1 ከትም/ቤቱ አባላትና ወላጆች ጋር ሕግና ደንብ እንዲከበር ተግባቦትን 

መፍጠር፣ 

1.2 የትም/ቤት ሕጐችና ደንቦች ተቀባይነት እንዲኖራቸው ማድረግ፣ 

2. የተማሪውንና የመምህሩን 

አካላዊና አእምሮአዊ ፍላጐቶቹን 

የሚያሟላ የመማማሪያ አካባቢ 

የመፍጠርና የማሳደግ ብቃት 

2.1 ለሁሉም የትም/ቤት አባላትና ወላጆች ተደራሽ መሆን፣ 

2.2 የትም/ቤቱ ውጪያዊ ገጽታ፣ ህብረተሰብአዊና ባሕላዊ አካባቢ 

የተማሪዎችን ፍላጐቶች ምን ያህል  እንዳሟላ  መፈተሽ፣ 

2.3 የትም/ቤቱን አባላት አካላዊና አእምሮአዊ የጤና ፍላጐቶችን/Physical & 

Mental Healyh Needs/ ለመጠበቅ ያሉትን ሀብቶች መለየት 

3.. የተማሪዎችንና መምህራኑን 

ትምህርትና ስልጠና የሚደግፍ 

ሀብትና ቴክኖሎጂ የማፈላለግ፣ 

በጀት የመመደብና የመጠቀም 

ብቃት 

3.1 የትም/ቤቱን ሥራ ለመምራትና የተማሪውን የመማር ሂደት ለማሳደግ 

አስፈላጊውን ሀብት ማፈላለግ ፣ መጠቀም፣ 

3.2 በጀቱን ማስተዳደር፣ 

3.3 የተገኙ ሀብቶችን በመለየት ለሁሉም በፍትሐዊነት መመደብ፣ 

4. የትም/ቤቱን መምህራንና 

ተማሪዎች ለመደገፍ  የአሰራርና 

አተገባበር መመሪያዎችንና  

የማስተዋወቅ ምቹ የመማማሪያ 

አካባቢ የማደራጀት ብቃት  

4.1 ሁሉንም የትም/ቤቱን መምህራንና ሠራተኞች መደገፍ /Supervise/ እና 

መገምገም፣ 

4.2 ለመማር ማስተማር የሚሆኑ መመሪያዎችን፣ሕጐችንና ደንቦችን ሥራ ላይ 

ማዋል፣ 
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5. ሙያዊ ሥነ 

ምግባር፣ፖሊሲዎችንና የሙያ 

መራሄ ሕጐችን ጠንቅቆ 

የማወቅ፣የመደገፍና የመላበስ 

ብቃት 

5.1 በትም/ቤቱ ለሚከናወኑ ሥራዎች  / School Operations / ኃላፊነት 

መውሰድ፣ 

5.2 ሰዎችን በእኩልነት ያለአድልዎ ማስተናገድ፣አክብሮት መስጠት፣ 

5.3 ተያያዥ የሆኑ ሕጐችንና መራሄ ሥራዎችን ባግባቡ ተግባራዊ ማድረግ፣ 

6. የትም/ቤቱን የተለያየ 

ማህበረሰብ እሴቶችና ተግዳሮቶች 

የማሳደግ ብቃት 

6.1 በትምህርት ቤት ማህበረሰብ  ውስጥ ያለውን ልዩነት በቅርበት መረዳት፣ 

6.2 የሌሎችን ህጋዊ መብቶች ማክበርና መቀበል። 

7. የትም/ቤቱን ሀብት አስተዳደርና 

አጠቃቀም ለባለድርሻው አካላት 

የማሳወቅ/ሪፖርት የማድረግ ብቃት 

7.1 ለትምህርትቤቱ ቦርድ የትም/ቤቱን አካላዊ፣ የሰው፣ የገንዘብና ኢኮቴ 

ሀብት አስተዳደርና አጠቃቀም ሪፖርት ማድረግ፣ 

7.2 ለባለድርሻ አካላት እንደአስፈላጊነቱ ሪፖርት ማቅረብ 
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5.የብቁ - I ርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ስታንዳርድ 

 የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ስያሜ :-  የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር        

  

 

 

                                                                 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDU SPR 04 0112 

የግለሰብና ቡድን 

አቅም ግንባታና 

አመራር  

 

 

 EDU SPR 03 0112 

የመማር - ማስተማር 
አመራርና አስተዳደር 

EDU SPR 02 0112 

የሕብረተሰብ 

ተሳትፎና ግንኙነት 

አመራር  

 

 

 EDU SPR 01 0112 

የመማማር ራዕይ 
አመራርና አስተዳደር 

 EDU SPR 05 0112  

የትም/ቤት ሥራ 
ክንውንና ሀብት 
አመራርና አስተዳደር 
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5. የብቁ - I/PROFICIENT-I/ ርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ስታንዳርድ 

 የሙያ ብቃት ስታንዳርድ: - የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራን 

የሙያ ብቃት የመማማር ራዕይ አመራርና አስተዳደር  

ኮድ EDU SPR 01 0112 

መግለጫ 

 

ይህ የሙያ ብቃት በትምህርት ቤት ለውጥ ለመፍጠር የታለመን  ግብ ዕድገት 
ለማረጋገጥ፤ የሚያስፈልጉትን የጋራ ራዕይ ፣ግቦች፣ የክንውን ውጤት፣ ክህሎት፣ 
ዕውቀት ያብራራል። 

 

ንዑስ የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. በትምህርት ቤት 
ተከታታይ መሻሻል 
ኘሮግራም የጋራ ራዕይ 

1.1 በውስብስብና አስቸጋሪ ሁኔታዎች  ወቅት በጋራ ራዕይ ላይ ትኩረት ማድረግ  

1.2 ዘርፈ ብዙ ዘዴዎችን /Multiple approaches/በመጠቀም የጋራ ራዕይ በጋራ 
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በመቅረጽ ተግባራዊ 
የማድረግ ብቃት 

ማዘጋጀት፣ 

1.3  ዕሳቤዎች፣ባሕርያትና ትግበራዎቻቸው ከትም/ቤቱ ራዕይ ጋር መጣጣማቸውን 

መከታተል፣ 

2. የትምህርት ግቦች 
ዝግጅትና ክትትል 
ሂደቶችን የመምራት ብቃት 

2.1 የአገርአቀፍ ስታንዳርድ ዕውቀቶችን በመጠቀም የመምህሩን የሙያ ብቃት 
ለማሳደግ መደገፍ፣ 

2.2 መለካት የሚችሉ የትም/ቤት ግቦችን ማዘጋጀት፣ 

3.  ለተከታታይ መሻሻልና 
ዕድገት የለውጥ ሂደቶችን 
የመምራት ብቃት 

3.1 ተፈላጊ ለውጦችን ለመተግበር የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን መደገፍ 

3.2 በለውጥ ሂደቶች/Change processes/ መነቃቃት መምጣት እንዲችል 

መምህራኑን በሪሶርስ ማገዝ፣ 

4. ለትምህርት ዕድገት 
በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች 
የመሳተፍ፣የመከታተልና 
ምላሽ  የመስጠት ብቃት 

4.1 የክንውንና የስትራቴጂያዊ ዕቅዶችን ዕድገት ማረጋገጥ፣ 

4.2 ከባለድርሻዎች ጋር በማህበረሰብ ለውጥና በተማሪዎች ፍላጐት ላይ አብሮ 

መስራት፣ 

 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ስያሜ : -   ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

የሙያ ብቃት የሕብረተሰብ  ተሳትፎና ግንኙነት አመራር 

ኮድ EDU SPR  02  0112 

መግለጫ ይሀ ብቃት የትምህርት ቤት ማሕበረሰቡን ግንኙነት ውጤታማ በሆነ መልኩ 
ለመተግበር ከተማሪ መማማርና ከትምህርት ቤቱ ማሕበረሰብ ና ከተማሪ ወላጆች 
ጋር  ሊፈጠር የሚገባውን  ተግባቦት የክንውን ውጤቶችን፣ ክህሎቶችና ዕውቀቶች  
ይገልፃል። 

 

ንዑስ  የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1 . ትምህርት ቤቱን 
ከሕብረሰቡን የማስተሳሰር/ 
የማገናኘት ብቃት 

1.1 ስለትም/ቤቱ ሁኔታ ሕብረተሰቡን በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ማሳወቅ፣ 

 

2. ወላጆችንና ሕብረተሰቡን 
በትምህርት መሻሻል 
ኘሮግራሞች የማሳተፍ 
ብቃት 

2.1 ወላጆችንና  በጐ ፈቃደኞችን ከትምህርት የሚጠበቁ ተግባራትን ማሳወቅ 

ማሳተፍ፣  

2.2 የሕብረተሰቡን ተሳትፎ ማነቃቃት፣ 
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3 . የሕብረተሰቡን ሀብት 
ለትም/ቤት መሻሻል 
ኘሮግራሞች የመጠቀም 
ብቃት 

3.1 የተማሪዎችን አቅም ለማሳደግ /ለማሻሻል በሀብት አጠቃቀም ረገድ 
ከሕብረተሰቡ የተለያዩ ቡድኖች ጋር ትብብሮችን መፍጠር፣ 

4.  እሴቶችንና ልዩነቶችን 
የሚያጎለብቱ ባሕሎችን 
መምስረት  

4.1 ስትራቴጂዎችን በመንደፍ የመቻቻል ባህል እንዲጎለብት ማገዝ፣ 

 

 

 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ: የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

ብቃት የመማር - ማስተማር አመራርና አስተዳደር 

ኮድ EDU SPR 03 0112 

መግለጫ ይህ የሙያ ብቃት መማር ማስተማርን ለመምራትና ለማስተዳደር ብሎም 
የተማሪውን ውጤት የሚያሳድግ ፍላጎቶቻቸውን ከፍ የሚያደርግ፤ የሥርዓተ 
ትምህርት ትግበራና ላቅያለና ጥራት ያለው የግምገማ ሥራዎችን ለመሥራት 
የሚያስፈልግ  የክንውን ውጤት፣ ክህሎትና፣ ዕውቀትን ያብራራል። 

 

ንዑስ የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. የትም/ይዘቱ ከሀገር አቀፍ 
የትም/ይዘት ጋር 
መጣጣሙን የማረጋገጥ 
ብቃት 

1.1 የትም/ስታንዳርዱ በመማር ማስተማሩ ሂደት ውስጥ መተግበሩን መከታተል፣ 

1.2 የትም/ስታንዳርድ በክፍሎች፣ በቡድኖችና በትም/ይዘቶች መካከል ወጥነቱን 

ማያያዝና ማደራጀት፣ 

2. የመማር ማስተማር 

ትግበራ ውጤታማነቱንና 

የተማሪውን ፍላጐት 

መሟላቱን የማረጋገጥ ብቃት 

2.1 የላቀ የትም/ አሰጣጥና ልምድ ለማዳበር እንዲረዳ ለሥራ ባልደረቦች ልምድ 

ማካፈል፣ ማሰልጠንና ማብቃት፣ 

2.2 ለወሳኝ የትምህርት ጉዳዮች/Critical Instructional Issues/ ትኩረት መስጠት፣ 

3. ተማሪዎችን ለላቀ 
የትም/አቀባበል 
የማበረታታት ብቃት 

3.1 የተማሪዎችን የትም/ውጤት መረጃ በመልክ በመልኩ በማደራጀት በየወቅቱ 

ማጥናት፣ 

3.2 የተማሪዎችን የትምህርት ፍላጎት በተለይም የልዪ ፍላጎት /Special 

Educational Needs/ እና ለአደጋ የተጋለጡ ተማሪዎችን ትምህርት 
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በተመለከተ የውይይት መድረኮችን ማሳደግ፣   

4. ተያያዥ በሆኑ  የጥናትና 
የምርምር ተግባራት ላይ 
የመሳተፍና የመገነባባት 
ብቃት 

4.1 ውጤታማ ለሆነ መማር ማስተማር ሥራ አጋዥ የሆኑ ተግባራዊ ጥናትና 

ምርምር ማካሄድ፣ 

4.2 የአካዳሚክ ሠራተኞችን በጥናትና ምርምር ሥራ ማሳተፍ፣ 

5. የትምህርት መረጃዎችን 
በመረዳት የትም/ቤቱ 
መምህራንና ሠራተኞች 
መረጃዎችን ለአስፈላጊው 
ጉዳይ እንዲጠቀሙ 
ሁኔታዎችን  የማመቻቸት 
ብቃት 

5.1 የትምህርት ዕድገቶችን የሚለኩ የግምገማ ሥርዓት/Assessment System/ 

መዘርጋትና መተግበር፣ 

5.1 መምህሩና ሠራተኛው መረጃዎችን በመሰብሰስብና በመተንተን ለተማሪዎች 

ውጤት መሻሻል እንዲጠቀም ዕድሉን ማመቻቸት፣ 

6. በመማር ማስተማሩ 
ጥራት ላይ ክትትልና 
ግምገማ የማድረግ ብቃት 

6.1 የቀጥታ ክትትልና ግምገማ ሥራዎችን ማካሄድ፣ 

6.2 የጥናት ግኝት ሪፖርት ማድረግ፣ 

 

የሙያ ብቃትስታንዳርድ ስያሜ  : -   የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር  

የሙያ ብቃት የግለሰብና ቡድን አቅም ግንባታና አመራር 

ኮድ EDU SPR  04  0112 

መግለጫ 

 

ይህ የሙያ ብቃት ግለሰቦችና በድኖችን  ለመምራትና ለማጎልበት በከፍተኛ  
የክንውን ስታንዳርድ ቀረፃ ማብቃት መደገፍ ክትትል ማድረግ የድግግፍ መረቦችን 
በመመስረት የሚያስፈልጉ የክንውን ውጤት፣ ክህሎትና ዕውቀት ብቃቶችን  
ያብራራል። 

 
 

ንዑስ የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. የሙያ ዕድገት 
ፍላጐቶችን ቅደም ተከተል 
የማውጣትና የመለየት 
ብቃት 

1.1 ግለሰቦች ግለ ግምገማ እንዲያደርጉ ማበረታታት፣ 

1.2 ከቡድን አባላት የአፈፃፀም ግብረ መልሰ መሰብሰብ፣ 

1.3 የግለሰቦችን የመማር ልዩነቶችን /Individual differences/ እና የሥራ 

ዝንባሌዎችን ማጣጣም፣ 

2. ግለሰቦችንና ቡድኖችን 
የማብቃት ብቃት 

2.1 ግለሰቦችን ለማብቃት የሚያግዝ ስትራቴጂ ማዘጋጀትና መተግበር፣ 

2.2  ለመማማር ሥራዎች የሚያግዝ ሀብትና ጊዜ ማመቻቸት፣ 
2.3  ግለሰቦች መቀራረብን እንዲፈጥሩና የትምህርት ቤት አቅም እንዲገነቡ የሚረዳ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Desktop/new%20final%20standard%20document%20(Repaired).docx%23EDUSAD04


28 

 

ስትራቴጂዎችን ማዘጋጀት 

3. የሥራ ቦታና የመማማር 
ስልጠናዎችን ሂደት 
የመከታተልና የመገምገም 
ብቃት 

3.1 የተገኙና የተሻሻሉ ብቃቶችን መመዝገብ፣ ሪፖርት ማድረግ፣ 

3.2 የትም/ቤት የሥራ አፈፃፀም መመሪያዎችና አሰራሮችን ማስተዋወቅ መተግበር፣ 

3.3 ግለሰቦችንና ቡድኖችን በሥራ ቦታ /Work place/ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 

ገንቢ ግብረመልስ መስጠት 

4. የግለሰቦችንና 
የቡድኖችን ግንባታ 
ለመደገፍ የግንኙነት 
መረቦችን የመዘርጋት 
ብቃት 

4.1 የትም/ቤቱንና የሕብረተሰቡን መረብ /Networks/ ትስስር ውጤታማነት 

መፈተሽ፣  

4.2 ከትምህርት ቤት ውስጥና ውጭ የግንኙነት መረቦችን መዘርጋትና ተደራሽ 

ማድረግ 

5. ጥናትን መሠረት 
ባደረገ የአቅም ግንባታ 
ሂደት በዕቅድና ትግበራ 
ሂደት ድጋፍ የማድረግ 
ብቃት 

5.1 የመምህራንና ተማሪዎችን መረጃ መጠቀም ሙያዊ የስልጠና ፍላጎቶችን 

መለየት፣ 

5.2  መምህራን በተግባሮቻቸው ላይ ግለ ጽብረቃ እንዲያደርጉ ዕድሉን መስጠት፣ 

 

 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ስያሜ : -   ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር  

የሙያ ብቃት የትም/ቤት ሥራ ክንውንና ሀብት አመራርና አስተዳደር 
ኮድ EDU SPR 05 0112 

መግለጫ ይህ ብቃት ስኬታማ የትምህርት አካባቢ  ለመፍጠር ና ክትትል ለማድረግ 
እንዲሁም ሀብትና የትምህርት ቤት ክንውን ለማስተዳደር የሚያስፈልግ የክንውን 
ውጤት፣  ክህሎትና ዕውቀትን ያብራራል። 

 

ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1 . ደህንነቱ የተጠበቀ 
የትምህርት አካባቢ የመፍጠር 
ብቃት 

1.1 ሕግና ደንቦች ወጥ በሆነ መንገድ ሥራ ላይ መዋላቸውን ማረጋገጥ፣ 

1.2 እያንዳንዱን የዕለት ተዕለት የደህንነት ሥጋቶችን በመፈተሽ ማስተካከል፣ 

2. የተማሪውንና የመምህሩን 
አካላዊና አእምሮአዊ ፍላጐቶቹን 
የሚያሟላ የመማማሪያ አካባቢ 

2.1 ለትም/ቤቱ ተማሪዎች መምህራንና ሠራተኞች፣ ወላጆችና ማህበረሰብ 

አክብሮት መስጠት፣ 

2.2 የተለዩትን ግብአቶችና ስትራቴጂዎች በአግባቡ የመጠቀም ባሕል ማሳደግ፣ 
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የመፍጠርና የማሳደግ ብቃት 

3. የተማሪዎችንና መምህራኑን 
ትምህርትና ስልጠና የሚደግፍ 
ሀብትና ቴክኖሎጂ 
የማፈላለግ፣በጀት የመመደብና 
የመጠቀም ብቃት 

3.1 የትም/የሥራ ክንውን የሚያግዙ ቴክኖሎጂዎችን ባግባቡ መጠቀም፣ 

3.2 ከትም/ቤቱ ማህበረሰብ ፍላጐት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የበጀት ዕቅድ 

ማዘጋጀት፣ 

3.3 የመማር ማስተማር ጉዳዮችን ለማቀድና ለመከወን ዕለታዊ መርሃ 

ግብሮችንና ዓመታዊ ካሌንደሮችን ማዘጋጀት፣ 

4. የትም/ቤቱን መምህራንና 
ተማሪዎች ለመደገፍና 
ለማስተዋወቅ   የአሰራርና 
አተገባበር መመሪያዎችንና  ምቹ 
የመማማሪያ አካባቢ የማደራጀት 
ብቃት  

4.1 የትም/ቤቱን ራዕይ ዕውን ሊያደርጉ የሚችሉ መምህራን ምልመላና ቅጥር 

በቅርበት መከታተል፣ 

4.2 መምህራኑንና ሠራተኞችን ማነቃቃትና ማትጋት፣ 

5. ሙያዊ ሥነ 
ምግባር፣ፖሊሲዎችንና የሙያ 
መራሄ ሕጐችን ጠንቅቆ 
የማወቅ፣የመደገፍና የመላበስ 
ብቃት  

5.1 ሕጎችንና ደንቦችን ያለ አድልዎ በጥንቃቄ ሥራ ላይ ማዋል 

5.2 ቅንና በሥነ ምግባር የታነፀ ባሕርይ /Ethical behavior/ ማሳየት፣ 

5.3 የትም/ቤት የአሰራር መርሆች ከአካባቢ፣ ከክልልና ከፌደራል ሕጐች ጋር 

እንዳይጣረሱ በየጊዜው ማሻሻያ ማድረግ፣ 

6. የትም/ቤቱን የተለያየ 
ማህበረሰብ እሴቶችና ተግዳሮቶች 
የማሳደግ ብቃት 

6.1  በትምህርት ቤት ውስጥ ለሚገኙ የተለያዩ ማህበረሰብ አባላት አድናቆትና 

ትኩረት መስጠት 

6.2 የሌሎችን ሕጋዊ መብቶች መረዳት ማክበር፣ 

7. የትም/ቤቱን ሀብት 
አስተዳደርና አጠቃቀም 
ለማህበረሰቡና ለባለድርሻው 
አካላት የማሳወቅ/ሪፖርት 
የማድረግ ብቃት 

5.1 ስለሥራው ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ማድረግ፣ 

5.2 የት/ቤቱን ሀብት ለማስተዳደርና ለማሳደግ ግብረ መልስ 

መጠቀም፣ 
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የብቁ - II ርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ስታንዳርድ 

 የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ስያሜ :-  የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር        

 

 

  

 

 

                                                                 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDU SPR 04 0112 

የግለሰብና ቡድን 

አቅም ግንባታና 

አመራር  

 

 

 EDU SPR 03 0112 

የመማር - ማስተማር 
አመራርና አስተዳደር 

EDU SPR 02 0112 

የሕብረተሰብ 

ተሳትፎና ግንኙነት 

አመራር  

 

 

 EDU SPR 01 0112 

የመማማር ራዕይ 
አመራርና አስተዳደር 

 EDU SPR 05 0112  

የትም/ቤት ሥራ 
ክንውንና ሀብት 
አመራርና አስተዳደር 
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6. የብቁ - II/PROFICIENT- II/ ርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ስታንዳርድ 

የሙያዊ ብቃቶች ስታንዳርድ: - ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

ሙያ ብቃት የመማማር ራዕይ አመራርና አስተዳደር 

ኮድ EDU SPR 01 0112 

መግለጫ ይህ የሙያ ብቃት በትምህርት ቤት ለውጥ ለመፍጠር የታለመን  ግብ 
ዕድገት ለማረጋገጥ፤ የሚያስፈልጉትን የጋራ ራዕይ፣ግቦች፣የክንውን 
ውጤት፣ ክህሎት፣ ዕውቀት ጉዳዮችን ያብራራል። 

 

ንዑስ የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ 

የክንውን አመልካች 
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1. በትምህርት ቤት 
ተከታታይ መሻሻል 
ኘሮግራም የጋራ ራዕይ 
በመቅረጽ ተግባራዊ 
የማድረግና የማመቻቸት 
ብቃት 

1.1 ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ትብብር በማድረግ የትም/ቤት  ራዕይ 
እንዲጠበቅ ማድረግ፣ 

1.2 የሚያጋጥሙ ችግሮችን መረጃዎችን መሠረት በማድረግ ከጋራ ራዕይ ጋር 
ማጣጣም፣ 

2. የትምህርት ግቦች፣ 
ዝግጅትና ክትትል 
ሂደቶችን የመምራት ብቃት 

2.1 ለግቦች ስኬት ትኩረት እንዲሰጥ ማድረግ፣ 
2.2 የትም/ቤት አባላትን ሊለኩ ለሚችሉ ትም/ቤት አቀፍ ግቦች መሳካት  

መገፋፋት፣ 
2.3 ወደ ግብ የሚያደርስ በመረጃ የተደገፈ ክትትል ማድረግ 

3.  ለተከታታይ መሻሻልና 
ዕድገት የለውጥ ሂደቶችን 
የመምራት ብቃት 

3.1 የተሻለና አዲስ የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ቀጣይነት ያለው ማምጣት፣ 
3.2 ተከታታይ የመረጃ አሰባሰብ ትንተና ትግበራና ግብረመልስ  ሥርዓቶችን 

መዘርጋት፣ 
4. ለትምህርት ዕድገት 
በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች 
ተስፋ የማድረግ ፣ 
የመከታተልና ምላሽ 
የመስጠት ብቃት 

4.1 በትም/ቤት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሌሎች ባለድርሻ አካላትን /Informal 
groups/ መለየትና ፋይዳውን መጠቀም፣ 

 

  

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ: -   ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

ሙያ ብቃት የሕብረተሰብ ተሳትፎና ግንኙነት አመራር 

ኮድ EDU SPR  02  0112 

መግለጫ ይሀ ብቃት የትምህርት ቤት ማሕበረሰብ ግንኙነት ውጤታማ በሆነ መልኩ 
ለመተግበር ከተማሪ መማማርና ከትምህርት ቤቱ ማሕበረሰብ ና ከተማሪ ወላጆች 
ጋር  ሊፈጠር የሚገባውን  ተግባቦት የክንውን ውጤቶችን፣ ክህሎቶችና ዕውቀቶች  
ይገልፃል። 

 

ንዑስ የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. ሕብረሰቡን ከትምህርት 
ቤቱ የማገናኘት/ 
የማስተሳሰር  ብቃት 

1.1 የተማሪውን ውጤት ለማሳደግ የሚያግዙ የትም/ቤት - ሕብረተሰብ ትብብሮችን 

/School-community partnerships/ ማቀድ፣ 
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2. ወላጆችና ሕብረተሰቡን 

በተማሪዎች መማር መሻሻል 

ፕሮግራሞች የማሳተፍ 

ብቃት    

2.1 የተማሪዎችን ውጤት ለማሳደግ የወላጆችና  የሕብረተሰብ   በጎፈቃደኞችን 

ለመማር ማስተማር ተግባር ባግባቡ መጠቀም፣  

2.2 ለተማሪዎች መማር ከወላጆችና  ከሕብረተሰብ አባላት ጋር ያለውን ግንኙነት 

ለማሳደግ ቴክኖሎጂን ባግባቡ መጠቀም፣     

3.የሕብረተሰቡን ሀብት 

ለትም/ቤት መሻሻል 

ኘሮግራሞች የመጠቀም 

ብቃት 

3.1 ለሁሉም ተማሪዎች  ስኬት መሻሻልና ማነቆዎችን ለመግታት ከህብረተሰቡ  

አካላት ጋር ትብብር  በማድረግ አስፈላጊ ሀብቶችን መለየት፣  

4. በሕብረተሰቡ መካከል 

ያለውን የእሴቶች ልዩነት 

የመገንዘብ፣ የመከባበርና 

የመተሳሰብ ባሕል የማሳደግ 

ብቃት 

4.1የመቻቻልን ባህል ለማሳደግና ባለመግባባት የሚፈጠሩ ግጭቶችን ለመቋቋም 

የሚረዱ ፈጣንና ተግባራዊ ስትራቴጂዎችን/Proactive strategies/ ሥራ ላይ 

ማዋል፣ 

 

 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ: -   ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

የሙያ ብቃት የመማር - ማስተማር አመራርና አስተዳደር 

ኮድ EDU SPR 03 0112 

መግለጫ ይህ የሙያ ብቃት መማር ማስተማርን ለመምራትና ለማስተዳደር ብሎም 
የተማሪውን ውጤት የሚያሳድግ ፍላጎቶቻቸውን ከፍ የሚያደርግ፤ የሥርዓተ 
ትምህርት ትግበራና ላቅያለና ጥራት ያለው የግምገማ ሥራዎችን ለመሥራት 
የሚያስፈልግ  የክንውን ውጤት፣ ክህሎትና፣ ዕውቀትን ያብራራል። 

ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የክንውን አመልካች  

1. የሚሰጠው የትም/ይዘት ከሀገር አቀፍ 
የትም/ይዘት ጋር መጣጣሙን 
የማረጋገጥ ብቃት 

1.1  በትም/ስታንዳርድ፣ በሥርዓተ ትምህርትና በማስተማር  ሂደት 
ስምረት ላይ በሚደረጉ ትንታኔዎች መምህራኑን መምራት፣ 

2. የመማር ማስተማር ትግበራ 
ውጤታማነቱንና የተማሪውን ፍላጐት 
በተለይም የልዩፍላጎትና ለአደጋ 
ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎች ፍላጎት 
መሟላቱን የማረጋገጥ ብቃት 

2.1 መምህራን ከሥራ ሰዓት ውጪ ተጨማሪ ክፍለ ጊዜያት 

እንዲጠቀሙ ማበረታታት፣ 

2.2 መምህራን ሥርዓተ ትምህርት ዲዛይን በማድረግ፣ በማስተማርና 

የግምገማ ጉዳዮች ላይ አቅም እንዲኖራቸው ማድረግ፣ሁኔታዎችን 

ማመቻቸት፣ 
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3. ተማሪዎችን ለላቀ የትም/አቀባበል 
የማበረታታት ብቃት 

3.1 የተማሪዎችን የትም/ፍላጐት በተለይም የልዩ ፍላጎትና ለአደጋ 

ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎች ልዩ ፍላጎት   በተመለከተ ውይይቶች 

እንዲካሄዱ ማበረታታትና በቀጥታ መሳተፍ፣ 

4. ተያያዥ በሆኑ የጥናትና የምርምር 
ተግባራት ላይ የመሳተፍና የመገነባባት 
ብቃት 

4.1 የአካዳሚክ ሠራተኞች ጥናትን መሠረት ያደረገ የመማር ማስተማር 

ሥራ /research based instructional practices/ እንዲተገብሩ  

መምራት፣ 

5. የትምህርት መረጃዎችን በመረዳት 
የትም/ቤቱ መምህራንና ሠራተኞች 
መረጃዎችን ለአስፈላጊው ጉዳይ 
እንዲጠቀሙ ሁኔታዎችን  የማመቻቸት 
ብቃት 

5.1 መምህራን የተማሪዎችን ምዘና ውጤት/  መረጃ ለተከታታይ 

ትምህርት መሻሻልና ቀረፃ እንዲጠቀሙ መገፋፋት፣ 

5.2 የተማረውን ስኬት መምህራኑ መረጃ እንዴት መሰብሰብ መተንተንና 

መተረጎም እንደሚገባቸው ስልጠና እንዲያገኙ ማድረግ፣ 

6. በመማር ማስተማሩ ጥራት ላይ 
ክትትልና ግምገማ የማድረግ ብቃት 
 

6.1 ለማሕበረሰቡና ለመላው ሰራተኛ ግብረ መልስ መስጠት፣ 

 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ: -   ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

ሙያ ብቃት የግለሰብና ቡድን አቅም ግንባታና አመራር 

ኮድ EDU SPR  04  0112 

መግለጫ ይህ የሙያ ብቃት ግለሰቦችና በድኖችን  ለመምራትና ለማጎልበት በከፍተኛ  
የክንውን ስታንዳርድ ቀረፃ ማብቃት መደገፍ ክትትል ማድረግ የድግግፍ መረቦችን 
በመመስረት የሚያስፈልጉ የክንውን ውጤት፣ ክህሎትና ዕውቀት ብቃቶችን  
ያብራራል። 

 

ንዑስ የሙያ ብቃት 
ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. የሙያ ዕድገት 
ፍላጐቶችን ቅደም ተከተል 
የማውጣትና የመለየት 
ብቃት 

1.1 መምህራንና ሠራተኞች በማለማመድ በማሰልጠንና በአፈፃፀም ክለሣ ረገድ 

ውጤታማ የሆኑ ስትራቴጂዎችና አሰራሮችን ማዘጋጀትና ሥራ ላይ ማዋል፣  

1.2  ለእያንዳንዱ ግለሰብ ኢላማዎችን በመንደፍ ሙያዊ ብቃታቸውን እንዲያሳድጉ 

ማድረግ፣ 

2.ግለሰቦችንና ቡድኖችን 
የማብቃት ብቃት 

2.1 ሙያዊ የአቅም ግንባታ ስትራቴጂዎችን/የማማከር፣የመደገፍ፣የማስተባበርና የትም/ 

አስተዳደር ክህሎቶችን/ ሥራ ላይ ማዋል፣ 
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2.2  የቡድኖችን አደረጃጀትና አሰራር ከትም /ቤት ራዕይና የስራ ስምምነት ውል 

/Schools operating agreement/ አንፃር   ማቀድ፣ መተግበርና መፈተሽ፣ 

3. የሥራ ቦታ የመማማር 
ስልጠናዎችን ሂደት 
የመከታተልና የመገምገም 
ብቃት 

3.1 የትም/ቤት ቦርድ በክንውን አመራር ሥርዓት/Performance management 

system/ ግምገማና ክለሣ ለማሳተፍ እንዲቻል  የሪፖርት አሰራር ሂደቶችን 

ማቋቋምና መተግበር፣ 

3.2 የሥራ አፈጻጸም መመሪያዎችን/ የተገኙ ግብረ መልሶችን መሰረት በማድረግ 
የአሰራር ሥርዓቶችን መዘርጋት፣  

4. የግለሰቦችንና 
የቡድኖችን ግንባታ 
ለመደገፍ የግንኙነት 
መረቦችን የመዘርጋት 
ብቃት 

4.1 የትም/ቤቱንና የሕብረተሰቡን የግንኙነት መረብ ትስስር ውጤታማነት በየጊዜው 

መፈተሽ፣ 

4.2 የግለሰብ፣የቡድኖችንና የትም/ቤቱን አቅም የመገንባት ሥራን በውጤታማነት 

የመደገፍ ተግባርን መከለስ፣ 

5. ጥናትን መሠረት ባደረገ 
የአቅም ግንባታ ሂደት 
በዕቅድና ትግበራ ሂደት 
ግልሰቦችንና ቡድኖችን 
ለመደገፍ  የግንኙነት 
መረብ የመዘርጋት ብቃት 

5.1 የተማሪውን የትምህርት ስኬት ለማገዝ እንዲቻል መምህራን እንደ ትም/ቤት 

አመራር ለሌሎች አርአያነት ያለው ግልጋሎት ማበርከት እንዲችሉ ሰልጣኝ 

ቡድኖችን መፍጠር፣ 

 

 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ: -   ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

ሙያ ብቃት የትም/ቤት ሥራ ክንውንና ሀብት አመራርና አስተዳደር 

ኮድ EDU SPR 05 0112 

መግለጫ ይህ ብቃት ስኬታማ የትምህርት አካባቢ  ለመፍጠር ና ክትትል ለማድረግ 
እንዲሁም ሀብትና የትምህርት ቤት ክንውን ለማስተዳደር የሚያስፈልግ የክንውን 
ውጤት፣  ክህሎትና ዕውቀትን ያብራራል። 

 

ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1.ደህንነቱ የተጠበቀ የትም/አካባቢ 
የመፍጠር ብቃት 

1.1 የባሕሪያትን መሻሻል የሚደግፍ /behavioural support and 

intervention/ ትም/ቤት አቀፍ ሥርዓት መዘርጋትና መተግበር፣ 
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2.የተማሪውንና የመምህሩን አካላዊና 

አእምሮአዊ ፍላጐቶቹን የሚያበለጽጉ 

የመማማሪያ አካባቢ የመፍጠርና 

የማሳደግ ብቃት 

2.1 የተማሪዎቹን ትምህርት ለመደገፍ የትም/ቤቱን አካላዊና ባሕላዊ 

ገጽታዎች ማሻሻል፣ 

2.2 ተማሪዎች፣ ወላጆችና ሕብረተሰቡ በመምህራኑና ሠራተኞች/staff/ 

ተገቢውን አክብሮት ማግኘታቸውን ማረጋገጥ፣ 

3.የተማሪዎችንና የመምህራኑን 

ትምህርትና ስልጠና የሚደግፍ 

ሀብትና ቴክኖሎጂ የማፈላለግ፣በጀት 

የመመደብና የመጠቀም ብቃት 

3.1 የቴክኖሎጂ አጠቃቀም መገምገም/መፈተሽ፣ 

3.2 ከተማሪዎችና ሰራተኞች አንፃር የገቢ ምንጮችን ማሳደግ፣ 

 
 

4.የትም/ቤቱን መምህራንና ተማሪዎች 

ለመደገፍ  የአሰራርና አተገባበር 

መመሪያዎችን ማስተዋወቅ፤ ምቹ 

የመማማሪያ አካባቢ የማደራጀት 

ብቃት 

4.1 የትም/ቤቱን ባሕላዊ እሴቶችና መማር ማስተማርን የሚያበረታቱ 

ልማዶችንና ሥርዓተ በዓላትን ማስፋፋት፣ማሳደግ፣ 

4.2 ውጤታማ ሙያተኞችን በሥራ ላይ ማቆየት ማበረታታት፤ የማበረታቻ 

ዘዴዎችን ሥራ ላይ ማዋል፣ 

5.ሙያዊ ሥነ ምግባር፣ 

ፖሊሲዎችንና የሙያ መራሄ 

ሕጐችን ጠንቅቆ የማወቅ፣የመደገፍና 

የመላበስ ብቃት 

5.1 ለወረዳውና ለአካባቢው ሕብረተሰብ የክልሉንና የፌደራል የሥራ 

ኃላፊነቶችን ማስተዋወቅ፣ 

5.2 ለተማሪዎች ውጤት መሻሻል ለማህበረሰቡ አባላት በየደረጃው 

በሚገኘው የትምህርት ጉዳይ ተሳትፎ እንዲያደርጉ መቀስቀስ 

6. የትም/ቤቱን የተለያየ ማህበረሰብ 
እሴቶችና ተግዳሮቶች የማሳደግና 
የመፍታት  ብቃት 

6.1 የትም/ቤቱን ችግሮች ከህብረተሰቡ ታሪካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 

እሴቶች አንፃር መፈተሽ፣ 

7. የትም/ቤቱን ሀብት አስተዳደርና 
አጠቃቀም ለማህበረሰቡና 
ለባለድርሻው አካላት 
የማሳወቅ/ሪፖርት የማድረግ ብቃት 

7.1 የትም/ቤቱን ሀብት አጠቃቀም ስትራቴጂና መመሪያዎች መከለስ፣ 
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7.የመሪ ርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ስታንዳርድ 

 የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ስያሜ :-  የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር        

  

 

 

                                                                 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDU SPR 04 0112 

የግለሰብና ቡድን 

አቅም ግንባታና 

አመራር  

 

 

 EDU SPR 03 0112 

የመማር - ማስተማር 
አመራርና አስተዳደር 

EDU SPR 02 0112 

የሕብረተሰብ 

ተሳትፎና ግንኙነት 

አመራር  

 

 

 EDU SPR 01 0112 

የመማማር ራዕይ 
አመራርና አስተዳደር 

 EDU SPR 05 0112  

የትም/ቤት ሥራ 
ክንውንና ሀብት 
አመራርና አስተዳደር 
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7. የመሪ /LEAD/ ርዕሰ መምህር የሙያ ብቃት ስታንዳርድ 

 የሙያ ብቃት ስታንዳርድ: - ትምህርት ቤት  ርዕሰ መምህር 

ሙያ ብቃት የመማማር ራዕይ አመራር 

ኮድ EDU SPR 01 0112 

መግለጫ ይህ የሙያ ብቃት በትምህርት ቤት ለውጥ ለመፍጠር የታለመን  ግብ 
ዕድገት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን የጋራ ራዕይ ፣ግቦች፣የክንውን ውጤት፣ 
ክህሎት፣ ዕውቀት ያብራራል። 

 

ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. በትምህርት ቤት ተከታታይ 
መሻሻል ኘሮግራም የጋራ ራዕይ 
በመቅረጽ ተግባራዊ የማድረግና 
የማመቻቸት ብቃት 

1.1 የትምህርት ቤቱን መረጃዎች በመሰብሰብና በመተንተን ወደ ራዕዩ 
ስኬት የሚያደርሱ የጋራ አቀራረባዊ ስልቶችን /collaborative, 
systematic approach/ መንደፍ፣ 

2. የትምህርት ግቦች፣ ዝግጅትና 
ክትትል ሂደቶችን የመምራት ብቃት 

2.1 የትም/ቤት መሻሻል ግቦችን ስኬት ስልታዊ በሆነ ዘዴ መሰብሰብና 

መተንተን ፣ 

3.  ለተከታታይ መሻሻልና ዕድገት 
የለውጥ ሂደቶችን የመምራት ብቃት 

3.1 የአመራር ብቃት፣ለተለየ ፍላጐት ማሳኪያ መጠቀም  
3.2 ለተሻለ ተግባቦት ሂደታዊ ሥርዓቶችን/አደረጃጀቶችን ማስቀጠል፣ 

ማሳደግ፣ 

4.ለትምህርት ዕድገት በሚደረጉ 
እንቅስቃሴዎች የመሳተፍ፣ ተስፋ 
የመያዝ፣ የመከታተልና ምላሽ 
የመስጠት ብቃት 

4.1 በትም/ቤት አካባቢ የሚካሄዱ ለውጦችን ከአጭርና ከረዥም ግቦች 
አንጻር መተንበይ፣ 

4.2 በወረዳ፣በክልልና በሃገር አቀፍ ፖሊሲ ቀረፃ መሳተፍና ተጽዕኖ 

ማሳደር፣ 

  

የሙያዊ ብቃት ስታንዳርድ ስያሜ : -   የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር   

ሙያዊ ብቃት የሕብረተሰብ ተሳትፎና ግንኙነት አመራር 

ኮድ  EDU SPR  02  0112 
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መግለጫ  

 

ይሀ ብቃት የትምህርት ቤት ማሕበረሰብ ግንኙነት ውጤታማ በሆነ መልኩ 
ለመተግበር ከተማሪ መማማርና ከትምህርት ቤቱ ማሕበረሰብ ና ከተማሪ ወላጆች 
ጋር  ሊፈጠር የሚገባውን  ተግባቦት የክንውን ውጤቶችን፣ ክህሎቶችና ዕውቀቶች  
ይገልፃል። 

 

ንዑሳን የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1 ሕብረሰቡን ከትምህርት ቤቱ 

የማገናኘት /የማስተሳሰር ብቃት 

1.1 የሕብረተሰቡን ፕሮግራሞች/ community initiatives/ የሚያግዙና 

በተማሪ ውጤት ላይ ለውጥ የሚያመጡ ግቦችን ማቀድና መምራት፣ 

2. ወላጆችንና ሕብረተሰቡን 

በትምህርት መሻሻል ኘሮግራሞች 

የማሳተፍ ብቃት 

2.1 በትም/ቤት መሻሻል ኘሮግራም ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ለማሳተፍ 

የቤት ለቤት ድጋፎችን /Outreach activities/  ማበረታታት፣ 

3.የሕብረተሰቡን ሀብት/ሪሶርስ 
ለትም/ቤት መሻሻል ኘሮግራሞች 
የመጠቀም ብቃት 

3.1 ሕብረተሰቡ አዳዲስ የሀብት ምንጮችን  እንዲያሳድግ ምቹ 
ሁኔታዎችን መፍጠር፣ 

4.በሕብረተሰቡ መካከል የመከባበር፣ 
የመተሳሰብና ልዩነትን በክብር 
የሚቀበል  ባሕል የማሳደግ ብቃት   

4.1 ዕለት በዕለት በሚከናወኑ የትም/ሥራዎች መምህራኑን፣ ተማሪዎችንና  
ወላጆችን በጋራ በማስተሳሰር የተማሪዎችን ውጤት ላቅ ባለ ሁኔታ 
ማሻሻል፣ 

 

የሙያ ብቃት ስታንዳርድ : -   ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

የሙያ ብቃት የመማር - ማስተማር አመራርና አስተዳደር 

ኮድ EDU SPR 03 0112 

መግለጫ ይህ የሙያ ብቃት መማር ማስተማርን ለመምራትና ለማስተዳደር ብሎም 
የተማሪውን ውጤት የሚያሳድግ ፍላጎቶቻቸውን ከፍ የሚያደርግ፤ የሥርዓተ 
ትምህርት ትግበራና ላቅያለና ጥራት ያለው የግምገማ ሥራዎችን ለመሥራት 
የሚያስፈልግ  የክንውን ውጤት፣ ክህሎትና፣ ዕውቀትን ያብራራል። 
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ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. የሚሰጠው የትም/ይዘት ከሀገር አቀፍ 
የትም/ይዘት ጋር መጣጣሙን 
የማረጋገጥ ብቃት 

1.1 በትም/ቤትና በወረዳ ትም/ጽ/ቤት ደረጃ የተቀናጀ ሥርዓተ 

ትምህርት፣ መማር ማስተማርና የግምገማ ሥርዓት መፍጠር፣ 

2. የመማር ማስተማር ትግበራ 
ውጤታማነቱንና የተማሪውን ፍላጐት 
በተለይም የልዩፍላጎትና ለአደጋ 
ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎች ፍላጎት 
መሟላቱን የማረጋገጥ ብቃት 

2.1 የተሻሉ የማስተማር ዘዴዎች እንዲተገበሩና የተማሪዎች ውጤት 
እንዲሻሻል የተማሪውን ፍላጎት መፈተሽና ማበረታታት፣ 

2.2 ባለድርሻ አካላትን በትም/ቤትና በወረዳ ትም/ጽ/ቤት ደረጃ ላይ 
የተቀረጸው የትምህርት ማሻሻል ኘሮግራሞች ላይ እንዲሳተፉ 
መምራት፣  

3. ተማሪዎችን ለላቀ የትም/አቀባበል 
የማበረታታት ብቃት 

3.1 በወረዳ አቀፍ ዋና ዋና  የመማማር ኘሮግራሞች በንቃት መሳተፍ፣ 

4. ተያያዥ በሆኑ የጥናትና ምርምር  
ተግባራት ላይ የመሳተፍና የመገነባባት 
ብቃት 

4.1 የተለዩ የትምህርት ማሻሻያ ለውጦች/Specific instructional 

reforms/ ሥራ ላይ የሚውሉበትን ስልቶች ተግባራዊ ጥናት 

በመጠቀም መገምገም እና ልዩ ፍላጎትና ለአደጋ ተጋላጭ 

ተማሪዎችን መደገፍ ፣ 

4.2 በተለዩ የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ፍላጎቶች ላይ ጥናት 

ማድረግ 

5. የትምህርት መረጃዎችን በመረዳት 
የትም/ቤቱ መምህራንና ሠራተኞች 
መረጃዎችን ለአስፈላጊው ጉዳይ 
እንዲጠቀሙ ሁኔታዎችን  የማመቻቸት 
ብቃት 

5.1 በርካታ የመረጃ ምንጮችን ለመፈተሽና መረጃዎችን ለመሰብሰብ 

የሚያስችሉ መሣሪያዎችን ማመንጨት፣ 

5.2 በውሳኔ አሰጣጥ የሚረዳ የተለያዩ ዳታ ምንጮችን ማጠናቀር 

እንዲችሉ መምህራንን ማበረታት የሚጠበቁ ውጤቶችን መለየት 

6. በመማር ማስተማሩ ጥራት ላይ 
ክትትልና ግምገማ የማድረግ ብቃት 

6.1 አዳዲስ አቅጣጫዎችን በመተለም የመማር ማስተማሩን ተግባር 

መከታተልና መገምገም፣ 
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የሙያ ብቃት ስታንዳርድ : - ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

የሙያ ብቃት የግለሰብና ቡድን አቅም ግንባታና አመራር 

ኮድ EDU SPR  04  0112 

መግለጫ 

 

ይህ የሙያ ብቃት ግለሰቦችና በድኖችን  ለመምራትና ለማጎልበት በከፍተኛ  
የክንውን ስታንዳርድ ቀረፃ፣ ማብቃት፣ መደገፍ ፣ክትትል ማድረግ ፣የድግግፍ 
መረቦችን ለመመስረት የሚያስፈልጉ የክንውን ውጤት፣ ክህሎትና ዕውቀት 
ብቃቶችን  ያብራራል። 

 

ንዑስ የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1. የሙያ ዕድገት ፍላጐቶችን 
ቅደም ተከተል የማውጣትና 
የመለየት ብቃት 

1.1 ሙያዊ ልምምዶችን/professional practice/ ለማሻሻል መግባባት ላይ 

የደረሰባቸውን  የግለሰብና የቡድን የስልጠና ፍላጐቶችንና ተጠያቂነቶችን 

በግልጽ መለየታቸውንና መብራራታቸውን ማረጋገጥ፣ 

2.ግለሰቦችንና ቡድኖችን 
የማብቃት ብቃት 

2.1 የትም/ቤት ደንቦችንና አሰራሮችን በመፈተሽ የቡድኖችን አቅም መገንባት፣ 

ማብቃት ፣ 

2.2 ግለሰቦችና ቡድኖች የስልጠና ፍላጐቶቻቸውን በሚለዩበትና ክህሎታቸውን 
በሚገመግሙበት ወቅት ድጋፍ መስጠት፣ 

3. በሥራ ቦታ የመማማር 
ስልጠናዎችን ሂደት 
የመከታተልና የመገምገም 
ብቃት 

3.1 የሥራ አፈጻጸም ሁኔታዎችን ለመወሰን የመማር ሂደቶችንና መመሪያዎችን 

መገምገም፣ 

3.2 ከትም/ቤት አስተዳደራዊና አደረጃጀታዊ ፍላጎት አንፃር የግለሰብና የቡድን 

የሥራ አፈጻጸም መከታተል፣ ማህደር ማዘጋጀትና ሪፖርት ማድረግ፣ 

4. የግለሰቦችንና የቡድኖችን 
ግንባታ ለመደገፍ የግንኙነት 
መረቦችን የመዘርጋት ብቃት 

4.1 በባለሙያና በሕብረተሰብ የግንኙነት መረብ/Professional and community 

networks/ ዝርጋታ የመሪነት ሚና መጫወት፣ ከህብረተሰቡ ጋር አዎንታዊ 

ትስስር መገንባት፣ 

5. ጥናትን መሠረት ባደረገ 
የአቅም ግንባታ ሂደት በዕቅድና 
ትግበራ ሂደት ግልሰቦችንና 
ቡድኖችን ለመደገፍ  የግንኙነት 
መረብ የመዘርጋት ብቃት 

5.1 በየዘርፉ ያሉትን ተገልጋዮች እርካታ፣ ዕውቀትና የሙያ ስልጠናዎች 

ያመጡትን ውጤትና ተጽዕኖ በጋራ መገምገም፣ 
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የሙያ ብቃት ስታንዳርድ ስያሜ: -   የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር 

የሙያ ብቃት የትም/ቤት ሥራ ክንውንና ሀብት አመራርና አስተዳደር 

ኮድ EDU SPR 05  0112 

መግለጫ ይህ ብቃት ስኬታማ የትምህርት አካባቢ  ለመፍጠር ና ክትትል ለማድረግ 
እንዲሁም ሀብትና የትምህርት ቤት ክንውን ለማስተዳደር የሚያስፈልግ የክንውን 
ውጤት፣  ክህሎትና ዕውቀትን ያብራራል። 

 

ንዑሳን  የሙያ ብቃት ስታንዳርድ የክንውን አመልካች 

1.ደህንነቱ የተጠበቀ የትም/አካባቢ 
የመፍጠር ብቃት 

1.1 አጠቃላይ የደህንነትና የጥበቃ ዕቅድ /comprehensive safety and 

security plan/ ዲዛይን፣ ዝግጅቶችና ግምግማ ሥራዎችን ባለድርሻ 

አካላትን በማሳተፍ መምራት፣ 

2.የተማሪውንና የመምህሩን አካላዊና 
አእምሮአዊ ፍላጐቶቹን የሚያበለጽጉ 
የመማማሪያ አካባቢ የመፍጠርና 
የማሳደግ ብቃት 

1.2 የተማሪውንና መምህራኑን የጤና፣ አካላዊ ገጽታና አካዳሚያዊ 

ፍላጐቶች ሊያሟሉ ከሚችሉ ባለድርሻ አካላት ጋር ትብብር/ጉድኝት 

መፍጠር፣ 

3.የተማሪዎችንና መምህራኑን 

ትምህርትና ስልጠና የሚደግፍ 

ሀብትና ቴክኖሎጂ የማፈላለግ፣በጀት 

የመመደብና የመጠቀም ብቃት 

3.1 የትም/ቤቱን ማህበረሰብ ትም/ቤቱ ተጨማሪ ርዳታና ድጋፍ 

እንዲያገኝ ማሳተፍ፣ 

3.2 ለተማሪዎች ውጤት መሻሻል በትምህርት ቤቱ  የውስጥ አሠራር 

የቴክኖሎጂ አጠቃቀም እንዲዳብር ማመቻቸትና መምራት፣ 

4.የትም/ቤቱን መምህራንና ተማሪዎች 

ለመደገፍ  የአሰራርና አተገባበር 

መመሪያዎችን ማስተዋወቅ ፤ምቹ 

የመማማሪያ አካባቢ የማደራጀት 

ብቃት 

4.1 የትም/ቤቱን  የአሰሪር ደንብና  መመሪያዎችን መፈተሽ፣ መምረጥና 

ማስተዋወቅ ፣፣ 

4.2 በወረዳና በሌሎች አካባቢዎች አርአያ የሆኑ የአሰራርና የአተገባበር 

ተሞክሮዎችን ቀመሮ ማስፋፋት፣ 

5.ሙያዊ ሥነ ምግባር፣ፖሊሲዎችንና 

የሙያ መራሄ ሕጐችን ጠንቅቆ 

የማወቅ፣ የመደገፍና የመላበስ ብቃት 

5.1 ሙያዊ መራሄ ሥነምግባርና እሴቶችን ማሳወቅ/ማሰራጨት 

6.የትም/ቤቱን የተለያየ ማህበረሰብ 
እሴቶችና ተግዳሮቶች የማሳደግ 

 

6.1 የትም/ ቤቱን ማህበረሰብ ቅንነት እንዲኖራቸውና መልካም ሰብዕናና 
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ብቃት ሥነምግባር እንዲላበሱ ማበረታታት፣   

7.የትም/ቤቱን ሪሶርስ/ሀብት 

አስተዳደርና አጠቃቀም ለባለድርሻው 

አካላት የማሳወቅ/ሪፖርት የማድረግ 

ብቃት 

7.1 የትም/ ቤት ሪፖርት አሰራር የሀብት አጠቃቀምና አስተዳደርን 

ያሟላና  የሪፖርት አደራረግ ሥርዓቶችን ሥራ ላይ ማዋል፣ 

 

 
 
 

8.ተቀጽላዎች 

ተቀጽላ - 1: በየስታንዳርዱ የሚያስፈልጉ ቁልፍ ዕውቀቶች ፣ ክህሎቶችና 
አመለካከቶች 

8.1 የመማማር ራዕይ አመራርና አስተዳደር /Lead &Facilitate Vision of Learning/ 

የመረጃ  አደረጃጀት መምሪያ 

ቁልፍ ተፈላጊ 
ችሎታዎች 

 

 

 

 

 

የሚጠበቁ ክህሎቶችና ዕውቀቶች: 

 ለተመደበበት የሥራ ሃላፊነት የጋራ የሆነ ስትራቴጂካዊ ዕቅድ የማዘጋጀት  
 በስትራቴጂክ ዕቅድ ዝግጅት ቁልፍ ግባቶችን የመስጠት 
 ለጋራ ስትራቴጂካዊ ራዕይና ግቦች ዝግጅት የራሱን አስተዋፅኦ የማበርከት 
 ስትራቴጂካዊ ራዕይና ግቦችን ለተማሪዎች ለመምህራኑና ለማህበረሰቡ የማስተዋወቅ  
 ለትምህርት ቤቱ ግቦች መሳካት ክትትል የማድረግ 
 በትምህርት ቤት በሚካሄዱ የክለሣ ሂደቶች አስተዋፅኦ የማድረግ 
 ለዓመታዊ  ሪፖርት ዝግጅት የሚያገለግሉ ሰነዶችን የማሰናዳት 
 በትምህርት ቤት ስትራቴጂካዊ ራዕይ ፣ግቦችና ተግባራት ዝግጅት ክለሣና ውሳኔ 

አሰጣጥ የትምህርት ቤት ቦርድ አባላትን የማሳተፍ 
 ለሁሉም የትምህርት ቤት ማህብረሰብ አባላት በተቀረፀ ራዕይ ቁርጠኝነት 

እንዲኖራቸው ተግባቦት የማድረግ  
 የትምህርት ቤት ደንቦችና መመሪያዎች ከራዕይና ግቦች ጋር መጣጣማቸውን 

ለማረጋገጥ በየጊዜው ክለሣ በማድረግ ተግባራዊ የማድረግ 
 የግቦችን ስኬት የመከታተል በዕቅዱም ላይ ማስተካከያ የማድረግ ክህሎትና ዕውቀት 

ሊኖረው ይገባል። 

ተፈላጊ ዕውቀት  የሚጠበቁ ዕውቀቶች  : 

 የትምህርት ቤት አመራር ለቦርዱ ያለው ተጠያቂነት  
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 ለአካዳሚያዊ ስኬት መሻሻል መልካም ተሞክሮ የመቀመርና ጥናት የማድረግ 
 የለውጥ ሂደት ስርዓት በተቋም በግለሰቦችና በሥርዓተ ትምህርት ውስጥ ማስፈን 
 የግንኙነት ስልት 
 የመለካት የመገምገምና የመፈተሽ ስልት  
 የግብብነትና የድርድር ቴክኒክ  
 ስለወቅታዊ ትምህርት/Contemporary Education/ ጉዳዮች 
 የመረጃ ምንጮች 
 የአመራርና የአስተዳደር መሠረተ ሀሳብ  

 በትምህርት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ አካባቢያዊ አገርአቀፋዊና አለምአቀፋዊ ጉዳዮች 
 የልኬት፣ የግምገማና የምዘና ስትራቴጂ 
 የስብሰባ አመራር  
 የማትጊያ ጽንሰሀሳብ ስልት 
 የአደረጃጀት ባሕል 
 በትምህርት ሚኒስቴርና በክልል ትምህርት ቢሮዎች የተዘጋጁ ፖሊሲዎችና 

መመሪያዎች 
 የለውጥ ሂደትና አዲስ የአሰራር ሽግግሮች 
 የሙያ ማሻሻያ ትግበራዎች 
 አሃዛዊና አይነታዊ /Quantitative & Qualitative/ መረጃ አሰባሰብና የአተናተን ስልት  
 የጥራት ማረጋገጫ ሥርዓት 
 በዕቅድና በጀት ዝግጅት መካከል ያለ ግንኙነት 
 የግንኙነት  ምስረታ ዘዴ  
 በራዕይና ግቦች ቀረፃና ትግበራ የርዕሰ መምህራንና የቦርድ ሚናና ኃላፊነት 
 የአጭርና የረዥም ጊዜ ዕቅድ መሣሪያዎች  
 ግለ ግምገማ ፎርማት(SAF)ና ጥራት አመላካቾች  
 የስትራቴጂክ ዕቅድ አዘገጃጀት ሂደት 
 ራዕይ የማዘጋጀት ስልት 

ተፈላጊ አመለካከት  የሚጠበቁ አመለካከቶች :-   

 በየወቅቱ በስትራቴጂክ ራዕይና ግቦች ስኬት የተገኙትን የሰዎች ዕምነትና ልምምዶች 
መፈተሽ  

 ተከታታይ የምህርት ቤት መሻሻል 
 ለውጥን በበጎ አመለካከት መቀበልና ለውጡን ለትምህርት ቤት ማሕበረሰብ ጥቅም 

እንዲውል ማድረግ  
 ቁርጠኝነት ጠንካራ ዕምነትና ፍላጎት በትምህርት ቤት ስትራቴጂክ ዕቅድና ግቦች ላይ 

መፍጠር  
 በትምህርት ቤት ስኬት፣ መተማመንና እርካታን ማስረፅ  
 ሃላፊነትና ተጠያቂነት መቀበል      

ተፈላጊ  ክህሎቶች  የትምህርት ቤቱን ራዕይና ግብ  ለመቅረፅ ለመተግበርና ለመምራት የሚያስችሉ 
ክህሎቶች:-አስተዳደራዊ ፣የትንተና ፣የስትራቴጂክ ዕቅድ አዘገጃጀት፣ የድርድርና 
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የማግባባት፣ የውሳኔ ሰጪነትና ችግር ፈቺነት፣የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን 
ቴክኖሎጂ፣የአመራርና አደረጃጀታዊ ፣ የማትጊያ፣ የሪፖርት አፃፃፍና የጥናትና ምርምር 
ክህሎቶች  

 

8.2 የሕብረተሰብ ተሳትፎና ግንኙነት አመራር/Develop & Manage School-Community 
Relations/ 

የመረጃ አደረጃጀት መምሪያ 

ቁልፍ ተፈላጊ 
የብቃት ችሎታ 

የሚጠበቁ  ዕውቀቶችና ክህሎቶች : 
 ከተማሪ ወላጆችና ከመላው ማህበረሰብ  ጋር መልካም ግንኙነት የመፍጠር  
 ከተማሪ ወላጆችና ከማህበረሰቡ ጋር የማወያየት   
 ከወላጆችና ከማህበረሰቡ ጋር የተፈጠረውን መልካም ግንኙነት የማጠናከር፣ 

የማስፋፋት ዕውቀትና ክህሎት ሊኖረው ይገባል። 

ተፈላጊ ዕውቀት  የሚጠበቅ ዕውቀት: 

 ማህበራዊ ግንኙነትና ሂደት 
 የማህበረሰብ ሀብቶች 
 የወላጆችና ህብረተሰቡ ባሕላዊ ፣ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ  ባሕሪያትና ፍላጎቶች 
 በትምህርት ቤት ላይ ተጽእኖ ማሳደር የሚችሉ አዳዲስ ጉዳዮች 
 የወላጅና ማህበረሰብ ትስስርና ተጨባጭ ሁኔታ 
 የብዙሀን መገናኛ አጠቃቀም  
 የንግግርና ውይይት ስልቶች 
 የወላጆችና የማህበረሰቡን እሴቶች ፍላጎቶችና ጉዳዮች ማስቀደም 
 በወላጆችና ማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን ማህበራዊና ባህላዊ ልዩነቶች  
 ከወላጆችና ከማህበረሰቡ እንዲሁም ከድጋፍ ሰጪዎች ጋር ትብብር ለመፍጠርና 

ለማዝለቅ የሚረዱ ስትራቴጂዎች 
 ከወላጆችና ከማህበረሰቡ ጋር ለመግባባት የሚረዱ ስትራቴጂዎች   
 ወላጆችና ማህበረሰቡን በመማር ማስተማር ፕሮግራም ዕቅድ ትግበራና ክለሣ ማሳተፍ  
 ተማሪዎችን ማህበረሰቡን መሠረት ባደረገ የመማር ማስተማር ተግባራት የማሳተፍ 

ስትራቴጂዎች  
 የትምህርት ቤት ዓላማና ስኬት የሚያሳድጉ ስትራቴጂዎች  
 የሞዴል ወላጆች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ማህበረሰብ፣ መንግሥት፣ ኢንዱስትሪና ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት ጉድኝት 
 ከመላው ህብረተሰብና ወላጆች ጋር የጠበቀ ግንኙነት ለማድረግ የሚረዱ የትምህርት 

ቤቱንና የቦርዱን ሕጎችና የአሠራር መመሪያዎች  
 በትምህርት ቤት የተለያየ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ተለዋዋጭ ሁኔታዎች  
 በማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን በርካታ ልዩነቶችና ክህሎቶች 
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ተፈላጊ 
አመለካከት  

የሚጠበቅ  አመለካከት  :  

 ግንዛቤ ያለው ሕብረተሰብ /An informed public/ 
 ከወላጆችና ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ በመሥራት ለተማሪዎች ደህንነት ትክረት 

መስጠት 
 ከወላጆችና ከማህበረሰቡ ጋር በቅርበት መነጋገር መወያየት በውሳኔ አሰጣጥ ወላጆችንና 

ባለድርሻ አካላትን ማሳተፍ 
 የወላጆችና የማህበረሰቡን  አስተዋጽኦ  ማድነቅ  
 ትምህርት ቤቶች እንደመላው ሕብረተሰብ አካል ሆነው እንደሚሰሩ 
 ወላጆችን በልጆቻቸው ትምህርት እንደአጋዥ አካል መመልከት 
 ልዩነቶች ትምህርት ቤትን ያበለጽጋሉ የሚለውን ቢሂል 
 ወላጆች ለልጆቻቸው መልካሙን ይመኛሉ/ይፈልጋሉ የሚለውን ቢሂል 
 የወላጆችና የማህበረሰቡን ሀብት መጠቀም ለተማሪዎች ትምህርት አስተዋጽኦ 

እንደሚያበረክት 

ተፈላጊ ክህሎት የሚጠበቅ  ክህሎት ፦ 

 ይህን ሙያዊ ብቃት ባግባቡ ለመተግበር ቀጥሎ የተዘረዘሩት ክህሎቶች 
ያስፈልጋሉ። የመተንተን፣ የውሳኔ ሰጪነትና የችግር ፈቺነት፣ የኮሙኒኬሽን፣ 
የአመራር፣ የድርድር፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ የግንኙነት መረብ ዝርጋታ፣ 
ጥናትና ምርምር፣ ራስን የመምራት፣ የአደረጃጀትና የሪፖርት አዘገጃጀት 

 

8.3 የመማር - ማስተማር አመራርና አስተዳደር/Lead & Manage Learning and 
Teaching/ 

የመረጃ  አደረጃጀት መመሪያ 

ቁልፍ ተፈላጊ 
ችሎታዎች 

የሚጠበቁ ዕውቀቶችና ክህሎቶች :- 
 ለትምህርት ቤት ደንቦችና መመሪያዎች ቀረፃ ዝግጅት አስተዋፅኦ የማድረግ  

 የትምህርት ቤት ደንቦችና መመሪያዎችን ለሥርዓተ ትምህርትና ለትምህርት ጥራት 
ትግበራ ማስጠበቅ የማዋል   

 ውጤታማ ፣ ፈታኝና ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት አካባቢ የመፍጠር፣የማመቻቸት 

 የተማሪዎች ውጤት ላቅ እንዲል የሚያግዙ የማስተማር መማር ጥራትንና ምዘናን 
የማበረታት፣ የመደገፍ 

 በትምህርት ፕሮግራሞች ጥራትና ቀጣይነትን ለማረጋገጥ የጥራት ቁጥጥር  
ተግባራዊ የማድረግ 

 በመማር ማስተማር ጥራት ክትትልና ግምገማ መምህራኑን የማገዝ ዕውቀትና 
ክህሎት ሊኖረው ይገባል። 



48 

 

ተፈላጊ ዕውቀቶች የሚጠበቁ ዕውቀቶች :- 
 የምዘና አሰራር ሥርዓቶችና ደንቦች 
 ተከታታይ መሻሻል 
 ሥርዓተ ትምህርት ዝግጅት፣ትግበራና ግምገማ 
 በትምህርት ፕሮግራሞች የልዩነት ፍቺ  
 የመማር ማስተማርና የምዘና ሥርዓት 
 የትምህርት ቅበላ ንድፈሀሳብ  
 የምዘናና ትንተና ስትራቴጂ 
 የመማር ማስተማር መርህ 
 የትምህርት ቤት ባሕል 
 የትምህርት ቤት ግምገማ  
 ልዩ ትምህርት ፍላጎት 
 የተማሪ ዕድገትና መሻሻል 

ተፈላጊ አመለካከት  የሚጠበቁ አመለካከቶች  : - 
 የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል በሚደረጉ ጥረቶች ሃላፊነት ይወስዳል 
 ሕፃናትና ጎልማሶች የተለያየ የትምህርት አቀባበል እንዳላቸው ይገነዘባል 
 ሕፃናትና ጎልማሶች መማርና በከፍተኛ ደረጃ ስኬታማ መሆን እንደሚችሉ 

በእርግጠኝነት ይቀበላል  
 የመማር ማስተማር ፕሮግራሞችን በጋራ ያዘጋጃል ይተግብራል ይከልሳል 
 በየጊዜው የመማር ማስተማር እምነቶችንና ልምዶችን ይፈትሻል  
 ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ተደጋጋፊና ጥረት ጠያቂ የመማር ማስተማር አካባቢዎችን 

ያመቻቻል 
 ደረጃው የተጠበቀ የመማር ማስተማር ራዕይ ያሰፍናል የተማሪውን ትምህርት 

እንደመሠረታዊ የትምህርት ዓላማ ይቀበላል  
 ለተከታታይ ትምህርት ቤት መሻሻል ትልቅ ቦታ ይሰጣል 

ተፈላጊ ክህሎቶች  የመማር ማስተማሩን ሥራ ለመምራት የትንተና፣ የድርድርና ተግባቦት፣  የውሳኔ 
አሰጣጥ፣ የኢኮቴ ፣ የተግባቦት፣  የማትጋት፣  ሪፖርት የማድረግ፣የጥናትና ምርምር፣ 
ራስን የመምራት ክህሎቶች ይኖሩታል።  

 

8.4 የግለሰቦችና የቡድን አቅም ግንባታና አመራር/Lead &Develop Individuals and Teams/ 

የመረጃ አደረጃጀት መምሪያ 

ቁልፍ ተፈላጊ ብቃቶች  የሚጠበቁ ዕውቀቶችና ክህሎቶች  : 

 ለራሱና ለሌሎች የትምህርት ዕድሎችን የመለየትና የመተግብር  
 ተሳትፎን ለማበረታታት ለቡድን አባላት ግብረመልስ መስጠትና የመቀበል 
 ከክህሎት ፍላጎት ጋር የሚጣጣሙ የመማማር ዕቅዶችን የማዘጋጀት 
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 የትምህርት ቤት ህጎችና ደንቦች የማወቅ ዕውቀትና ክህሎት ሊኖረው ይገባል። 

ተፈላጊ ዕውቀት  የሚጠበቁ ክህሎቶች : 

 የተጠያቂነት የአሰራር ሂደት  
 የአቅም ግንባታ ዘዴዎች 
 የጋራ ውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች 
 ግጭትና የ ግጭት አወጋገድ ስትራቴጂዎች 
 የምክክርና የኮሙኒኬሽን ቴክኒክና ስትራቴጂ 
 የሠራተኛ ቅጥር ህጎችንና ውሎችን 
 የአመራር ጽንሰሀሳብና ትግበራ 
 የአመራር ዓይነቶች 
 የመደገፍ /Mentoring/ እና የስልጠና ስልቶች 
 የማስተሳሰር /networking/ ስልቶች 
 ሥራ አፈጻጸም አመራር  
 የብቃት ስታንዳርዶች 
 የቡድንና የግል የሥራ ክንውን ክትትል ሂደቶች 
 የሙያ ማሻሻያ ስትራቴጂ 
 በሥራ አፈጻጸም አመራር የትም/ቦርድና የትም/አመራሮች ሃላፊነት 
 የቡድን አመሠራረትና አመራር 
 የቡድን የሥራድርሻና ሃላፊነት 
 የቡድን አወቃቀርና ትግበራዎች 

ተፈላጊ አመለካከት  የሚጠበቅ አመለካከት  :  

 ላቅ ያለ የትምህርት ቤት ራዕይ 

 የጋራ አመራርና ውሳኔ አሰጣጥ  

 ቀጣይ የትምህርት ቤት መሻሻል  

 ላቅ ያለ ሥራ አፈጻጸም ቅንነትና ስነ ምግባር ሙያዊ ግንባታን እንደ 
ትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም መውሰድ  

 ሰዎችን በሚሰጡት ብይን ላይ እምነት መጣል 

ተፈላጊ ክህሎት የሚጠበቅ ክህሎት : 

ይህን ሙያዊ ብቃት ባግባቡ ለመተግበር ቀጥሎ የተዘረዘሩት ክህሎቶች 
ያስፈልጋሉ የኮሙኒኬሽን ፣የአመራር፣ የድርድር፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ 
ሠራተኛን የማትጋት፣ የግንኙነት መረብ ዝርጋታ፣ ጥናትና ምርምር፣ 
ራስን የመምራት  
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8.5 የትም/ቤት ሥራ ክንውንና ሀብት አመራርና አስተዳደር/Lead &Manage School 
Operations and Resources/ 

የመረጃ አደረጃጀት መምሪያ 

የብቃት ቁልፍ 
ተፈላጊ ችሎታዎች  

የሚጠበቁ ዕውቀትና ክህሎቶች: 
ሀብት የማፈላለግ፤ የመመደብ፣ የሰው ሃይል፣ የፋይናንስ ሀብትና ንብረቶችን የማስተዳደር 
ወቅታዊና ትክክለኛ ሪፖርት ለማቅረብ መረጃ የማሰባሰበ ፣የትምህርት ቤት መረጃ ና 
ኢኮቴን የመምራት ዕውቀትና ክህሎት ሊኖረው ይገባል። 

ተፈላጊ ዕውቀት የሚጠበቅ ዕውቀት : 
   ህብት ማፈላለግ 
 ኦዲት አሠራር. 
 መሠረታዊ የሂሳብ አሠራር መርህ  
 በጀት መሥራት  
 የህፃናት ጤንነትና ደህንነት 
 የንብረት አስተዳደር  
 የፋይናንስ አስተዳደር ፖሊሲና መመሪያዎች 
 የሰው  ሀብት አስተዳደር ፖሊሲና መመሪያዎች  
 ኢኮቴ ሀብት አመራር ፖለሲና መመሪያዎች 
 የመረጃ አስተዳደርና ኢኮቴ ዕቅድ  
 የክትትል ሥርዓት  
 የመምህራንነ ሠራተኞች ሥራ አፈጻጸም ምዘና መመሪያ 
 የመምህራንና ሠራተኞች መረጣና ቅጥር. 
 የጊዜ አጠቃቀም ስልት 
 የሥነምግባር መመሪያዎች/ማዕቀፎች የትምህርት ቤት የተለያዩ  ማህበረሰብ 

አባላት እሴቶች  
 የሙያ ሥነምግባር ሕጎች 

ተፈላጊ አመለካከት  የሚጠበቅ አመለካከት :  
 የላቀ የመማር ማስተማር ስታንዳርድ ራዕይ   
 ተከታታይነት ያለው የምህርት ቤት መሻሻል 
 ሥልጣንና ሃላፊነት ውክልና   
 የሀብት ክፍፍል የተማሪውን ውጤት መሻሻል መርዳቱን ማረጋገጥ  
 ለሥራ አፈፃፀም ትኩረት መስጠት 

ተፈላጊ ክህሎት የሚጠበቅ ክህሎት :  

 ይህን ሙያዊ ብቃት ባግባቡ ለመተግበር ቀጥሎ የተዘረዘሩት ክህሎቶች 
ያስፈልጋሉ፦ የመተንተን፣ የውሳኔ ሰጪነትና የችግር ፈቺነት፣ 
የኮሙኒኬሽን፣ የአመራር፣ የድርድር፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ የግንኙነት 
መረብ ዝርጋታ፣ ጥናትና ምርምር፣ ራስን የመምራት፣ የአደረጃጀትና 
የሪፖርት አዘገጃጀት 
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ተቀጽላ — 2: በርዕሰ መምህር ስታንዳርድ ምዘና ዋነኛ የመረጃ ምንጮች 
 

 የትምህርት ቤት መሻሻል ዕቅድ  /SIP/ 

 የስብሰባ ቃለ ጉባኤዎች/አጀንዳ  

 የተግባር ክንውን ግለ ማህደር/ Performance Portfolios /  

 የተዘጋጀ ራዕይ፣ተልዕኮ/የተለጠፉ መግለጫዎች  

 በራዕይ፣ ተልዕኮ …ዝግጅት የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ማረጋገጫ መረጃ  

አስረጅ ሪከርዶች፣ ሰነዶች… 

 የክፍል ትምህርት ግምገማ ማስረጃዎች 

 የትምህርት እቅድ ግምገማና ትንተና   

 የሂደታዊ ግምገማ መሣሪያዎችና ግኝት 

 ከትምህርት ቤት ያቋረጡና የደገሙ/የወደቁ ተማሪዎች መረጃ /Data/ 

 የተማሪ ውጤት መረጃ   

 የመምህር ግብረመልስ 

 የሱፐርቫይዘር ግብረመልስ 

 የወላጅ ግብረመልስ 

 የተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ዕቅድ 

 የተከታታይ ሙያ ማሻሻያ ሪከርድ 

 የሜንቶር  ሪከርድና ግብረመልስ  

 የግል ግምገማ ሪከርድ 

 የታተሙና የተሠራጩ ማቴሪያሎች 

  የትምህርት ቤት በጀት ዕቅድ 

 የሥራ ክንውን ሪፖርት 

 የደብዳቤ ልውውጦች ማህደር  

 የወላጆችና ድጋፍ ሰጪ አካላት ተሳትፎና ድጋፍ መረጃ  

 የተወሰዱ የዲሲፕሊን እርምጃዎች/የተከሰቱ አደጋዎች መረጃ  
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ተቀጽላ — 3: ብቃቶች የሚመዘኑበት ስልት  

 የጽሁፍ ምዘና  

 የተግባር ምዘና 

 የክህሎቶች አተገባበር   

 የዶክመንት ፍተሻ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


