
 
 

3.A.- *የተሻሻለ/ የተስተካከለ.1.23 
 

ግቦች 
እነዚህ ግቦች የተማሪ ትምህርትና ስኬት ውጤቶችን በተመለከተ ትኩረት 
ሊደረግባቸው የሚችሉ መስኮችን ይገልጻሉ። የወደፊት ግቦችን ግልጽ በማድረግ 
ትምህርት ቤቶችና ዲስትሪክቶች አሰራሮቻቸውን እና ሀብቶቻቸውን የበለጠ ዓላማ 
ተኮር፣ ውጤት ተኮር በሆነ መልኩ ማቀናጀት ይችላሉ። 

 ግቦቹ – በአንድ ላይ – ለእያንዳንዱ ተማሪ እድገትና ስኬታማነት ወሳኝ የሆኑ ሶስት መስኮች ላይ ማተኮር ያለባቸው ሲሆን እነዚህም፡ 
የትምህርት ስኬት፤ የትምህርት ጽናትና ቁርጠኝነት፤ እና የማህበራዊ ስነ ልቡና ደህንነትና እድገት ናቸው። ቢበዛ 5 ግቦች ይመከራሉ። 
 

ይህን 18 ግቦችን የያዘ የመረጃ ቋት በተማሪዎ ውጤቶች ላይ የጋራ ስምምነት ላይ ለመድረስ እንደ መነሻ ነጥብ ይጠቀሙበት። 
ከፍላጎቶችዎ ጋር በሚጣጣም መልኩ ለማስማማት (ምሳ፡ ለማረም፣ ለማጣመር) አይጨነቁ። 

 

 

1 የማህበራዊ ሥነ ልቡና ዕድገት 
እያንዳንዱ ተማሪ ከአፀደ ህጻናት-3ኛ ክፍል 
ስኬታማ ለመሆን በሚያበቃቸው አቋም ላይ 
የሚገኝበትን የማህበራዊ ስነ ልቦና ክህሎቶች፣ 
እራስን መቆጣጠር እና ትኩረት የመስጠት 
ክህሎቶች ያሳያል። 

8 የተማሪ ድምጽ፣ አድቮኬሲና አመራር 
እያንዳንዱ ተማሪ በትምህርት ክፍሉ ውስጥ እና 
በትምህርት ቤቱ ለሚካሄድ የውሳኔ አሰጣጥና አመራር 
ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ዕድል ያገኛል። 

15 ፍትሀዊ/ እኩል ተደራሽነት እና ዕድል 
እያንዳንዳንዱ ተማሪ ለየትኛውም እድል፣ የትምህርትና 
ስኬት ክፍተቶች በተጠጋ መልኩ ለማደግ  አስፈላጊ የሆኑ 
ድጋፎችን ያፈኛል። 

2 የመሰረታዊ ትምህርት ዝግጁነት 
እያንዳንዱ ተማሪ ከቅድመ አጸደ ህጻናት እስከ 
3ኛ ክፍል በስኬት ለመሸጋገር የሚያስችል 
የዝግጁነት መስፈርትን ያሳካል። 

9 መገኘትና መሳተፍ 
እያንዳንዱ ተማሪ በ95% ክፍለ ጊዜዎች ላይ በመገኘት 
የትምህርት ቤትና የትምህርት ተሳትፎውን ያሳያል። 

16 ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለመመረቅ በጽናት 
መቀጠል 
እያንዳንዱ ተማሪ ለኮሌጅ ወይም ሙያ ስኬት 
የሚያስፈልጉትን ክህሎቶች፣ የአስተሳሰብ ልምዶችና 
ተፈጥሯዊ ቁጥጠኝነት አግኝቶ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ይመረቃል። 

3 3ኛ ክፍል ላይ ማንበብና መጻፍን፣ የቁጥር 
እውቀትን እና የሳይንስ እውቀትን ማሳካት 
እያንዳንዱ ተማሪ የ3ኛ ክፍል ትምህርቱን 
ሲያጠናቅቅ የማንበብና መጻፍ፣ የቁጥር እውቀትና 
የሳይንስ የክፍል ደረጃ መለኪያዎቹን ያሳካል። 

10 በዋና ዋና የትምህርት አይነቶች ላይ እውቀት 
ማግኘት 
እያንዳንዱ ተማሪ በትምህርት ስራው ላይ ስኬታማ 
የሚሆንበትን እኩል እድል ያገኛል እንዲሁም በዋና ዋና 
የትምህርት አይነቶች እና ዋና ዋና የሽግግር የክፍል 
ደረጃዎች ላይ የአፈጻጸም ደረጃዎችን ያሟላል። 

17 ለኮሌጅ፣ ሙያና ህይወት ዝግጁ መሆን 
እያንዳንዱ ተማሪ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተመርቆ 
ለኮሌጅ፣ ሙያና የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ስኬት 
ዝግጁ ይሆናል እንዲሁም በስኬት ወደ ድህረ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ተሞክሮዎች ይሸጋገራል። 

4 ጠንካራ ጅማሪ 
እያንዳንዱ ተማሪ ወደ አፀደ ህጻናት በስኬት 
ለመሸጋገር በሚደግፉት በከፍተኛ ደረጃ 
ጥራታቸውን በጠበቁ የቅድመ ትምህርትና 
የቅድመ አፀደ ህጻናት ፕሮግራሞች ላይ 
ይሳተፋል። 

11 ለጠንካራ የትምህርት ስራ ተደራሽና ስኬታማ 
መሆን 
እያንዳንዱ ተማሪ ቢያንስ አንድ የከፍተኛ ደረጃ 
ትምህርት አቅርቦት (ምሳ፡ AP፣ IB፣ የሁለቲዮሽ ምዝገባ፣ 
CTE፣ GATE) አግኝቶ ያጠናቅቃል። 

18 ለተቀያያሪ አለም መዘጋጀት 
ሁሉም ተማሪዎች ከሰፊና በፍጥነት ተቀያያሪ አለም ጋር 
ለመቀላቀል የሚያስፈልጉትን አስፈላጊ 
የግንኙነት/ተግባቦት፣ ትብብር፣ ወሳኝ አስተሳሰብና የፈጠራ 
ክህሎቶች አውቆ ይመረቃል። 

5 ጤናና ደህንነት 
እያንዳንዱ ልጅ በስነ ልቡና፣ በባህሪ፣ በአእምሮና 
በአካል ለማደግ አስፈላጊውን ድጋፍ ያገኛል። 

12 የእያንዳንዱ ተማሪ ቀጣይነት ያለው እድገት 
እያንዳንዱ ተማሪ በስሙ እድገት የሚያመጣ ከመሆኑም 
በተጨማሪ ደረጃዎቹን ያላሳኩ ተማሪዎችም ፈጣን 
እድገት ያሳያሉ። 

  

6 ደህንነት፣ ግንኙነትና አካታችነት 
እያንዳንዱ ተማሪ ደንነቱ የተጠበቀ፣ በትምህርት 
ቤት የትምህርት ባህል ላይ ያተኮረ፣ 
በተማሪዎችና መምህራን መካከል መተማመን 
የሰፈነበት አዎንታዊ የትምህርት ቤት ሁኔታ 
ያገኛል። 

13 በከፍተኛ ደረጃ ጥራታቸውን ለጠበቁ የትምህርት 
ድጋፎች ተደራሽ መሆን 
እያንዳንዱ ተማሪ የትምህርት መለኪያዎችን ለማሳካት 
ለመደበኛ የትምህርት ድጋፍ ስርዓቶች እኩል/ፍትሀዊ 
ተደራሽነት አግኝቶ ተሳታፊ ይሆናል። 

  

7 የትምህርት ባለቤትነት 
እያንዳንዱ ተማሪ የትምህርት ባለቤትነት፣ የራስ 
ግንዛቤ ምሳሌ የሆኑ እና ለራሱ ፍላጎቶችና 
ድጋፎች ጠበቃ መሆን የሚያስችሉትን የአእምሮ 
አስተሳሰብና የባህሪ ልማዶች ያጎለብታል። 

14 ዕኩል/ፍትሀዊና ድጋፍ ሰጪ መቼቶች 
እያንዳንዱ ተማሪ ከትንኮሳ/አድልዎ የፀዱ የክፍል 
ውስጥና የትምህርት ቤት ተሞክሮዎችን ያገኛል 
እንዲሁም ፍትሀዊና እኩል አቀባበል ያገኛል። 

  

 


