ዝቅተኛ የምዝገባ ምጣኔ ያላቸው / ትንንሽ ት/ቤቶች
የቦርድ ሥራ ክፍለ ጊዜ
ጁን 3 ቀን 2021

መደላድልን ማበጀት
በዚህ ውይይት ስንሳተፍ ትንንሽ ት/ቤቶች ምርጥ ምርጥ
መምህራን፣ ሠራተኞች፣ ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች እና ፕሮግራሞች
እንዳሏቸው መገንዘብ በጣም ወሳኝ ይሆናል።

ምርጥ ሰዎቻችን ተማሪዎችን ለማገልገል በየቀኑ ጠንክረው
እየሠሩ እንደሁኑ እንገነዘባለን። ይህ ስለት/ቤት ፕሮግራሞች፣
ሞዴሎች ወይም አፈጻጸም አይደለም። ይህ በዲስትሪክታችን
ውስጥ አነስተኛ የተማሪ ቁጥር ያላቸው መሆኑን የሚመለከት
ነው።
እንዲሁም ለተማሪዎቻችን ምርጥ ምርጥ ዕድሎችን እና
ድጋፎችን ለማቅረብ ከማኅበረሰባችን ጋር አብሮ ስለመሥራትም
ነው።
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በDPS ውስጥ ዝቅተኛ የምዝገባ ምጣኔ ስላላቸው
ት/ቤቶች ለምን መነጋገር አስፈለገ?
የተመዝጋቢ ተማሪዎች ቁጥር መቀነስ በመላ DPS ት/ቤቶችን እየጎዳ ይገኛል።
ይህም ለተማሪዎቻችን ልንሰጣቸው የምንችላቸውን ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን
እና ድጋፎችን የሚወስን ወይም የሚገድብ ይሆናል።

● ከ2014-2020 ባለው ጊዜ ውስጥ የDPS የመጀመሪያ ደረጃ
ት/ቤቶች የምዝገባ ምጣኔ በ ~5,000 ያህል ቀንሷል። ይህም
በግምት የ16 ት/ቤቶች ያህል ማለት ነው።
● ዴንቨር ውስጥ እድሜያቸው ለትምህርት የደረሰ ልጆች ቁጥር
በመቀነሱ ምክንያት በት/ቤቶች የተማሪ ምዝገባ ምጠና በከፍተኛ
ሁኔታ የቀነሰ ሲሆን ለሚቀጥሉት 5 ዓመታትም የበለጠ
እንደሚቀንስ ተገምቷል።
● የምዝገባ ምጣኔ መቀነስ ሁሉን አቀፍ የሆኑ የትምህርት
ፕሮግራሞችን የማቅረብ አቅማችን በእጅጉ ይወስነዋል።
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ጥሩ የምዝገባ ምጣኔ ያለው ት/ቤት
ጥቅሞቹ ምንድን ናቸው?
ተማሪዎች

መምህራን

አመራሮች

መደበኛ የሆኑ የጊዜ ሰሌዳ
የተያዘላቸው የጥበብ፣ የአካል
ብቃት፣ የሙዚቃ እና/ወይም ሌሎች
በምርጫ የሚወሰዱ ትምህርቶች።

የተማሪዎችን ሥራ የመገምገም እና
የትምህርት አሃዶችን በክፍል ደረጃ
መሠረት የማቀድ ወይም ከሌሎች
ትምህርት መስክ መምህራን ጋር
የመተባበር እድሎች

የመማር-ማስተማር እና
የአመራር ስልጠናን ማግኘት
እንዲሁም መምህራንን
ለማሰልጠንና ለማሳደግ
ተጨማሪ የመምህራን
አመራር ባልደረቦችን ቅጥር

ለብዝሃ-ቋንቋ ተማሪዎች ለክፍል
ደረጃቸው እና ለቋንቋ ደርጃቸው
አግባብ የሆኑ ፕሮግራሞች
በባለተሰጦ እና ባለችሎታ፣ የልዩ
ፍላጎት ትምህርት፣ ሒሳብ እና
ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) ላሉ
ለሁሉም በየደረጃቸው አግባብ የሆኑ
የእገዛ/ተጨማሪ ድጋፎች
እንደ ት/ቤት ካውንስለሮች፣
ሳይኮሎጂስቶች እና/ወይም ሶሻል
ወርከሮች እና የእርቅ ተግባሮች
(Restorative Practices) ያሉ
የአዕምሮ ጤና ድጋፎች

በአንድ ኮርስ ወይም የክፍል ደረጃ
መለኪያዎች (ስታንዳርዶች) እና
ዳሰሳዎች ላይ የማተኮር አቅም
መደበኛ ስልጠናዎች እና የሙያዊ
ልማት እድሎች
ለመምህራን የተለየ የማቀጃ ጊዜ እና
በመረጃ ላይ የተመሠረተ የመማርማስተማር ሂደቶች

በት/ቤት ውስጥ ሊሰጡ
የሚችሉ አገልግሎቶችን
የማጎልበት አቅም
ት/ቤት አቀፍ የሆኑ (እንደ
ምሳ ሰዓት፣ እረፍት ሰዓት
ያሉ ክፍለጊዜዎችን
የሚሸፍኑና ተተኪ
መምህራን፣ ወዘተ) ያሉ
ተጨማሪ ሠራተኞችን
እንዲኖሩ ማድረግ
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ዝቅተኛ የምዝገባ ምጣኔ መማሪያ ክፍሎችን እንዴት ይጎዳል?
ዝቅተኛ የምዝገባ ምጣኔ ተጽዕኖዎች

ዝቅተኛ የምዝገባ ምጣኔ ወይም የተማሪዎች ቁጥር ማነስ የታሰቡ የት/ቤት ፕሮግራሞችን በብዙ
መንገድ ይጎዳዋል።
ምሳሌዎች፦
● አንዳንድ ት/ቤቶች በተማሪ እና በሠራተኛ ቁጥር ማነስ ምክንያት የመማሪያ ክፍሎችን
ማዋሃድ/መቀላቀል ወይም መክፈል ግድ ይሆንባቸዋል።
○ የሽግግራዊ የአፍ መፍቻ ቋንቋ መማር-ማስተማር (TNLI) እና የቋንቋ ትምህርት
ፕሮግራሞች የክፍል ደረጃዎችን፣ የቋንቋ ደረካውፕችም ወይም የቋንቋ ፕሮግራሞችን (ELAE/ELA-S) ሊያዋህዱ/ሊያቀላቅሉ ይችላሉ።
○ የክፍል ደረጃ መማሪያ ክፍሎች ወይም ደጋፊ ኮርሶችን ሊያዋህዱ/ሊያቀላቅሉ ይችላሉ።

● ተማሪዎች በአማራጭ እና የእገዛ/ተጨማሪ ኮርሶች ውስጥ ለመሳተፍ የሚኖሯቸው እድሎች ያነሱ
ይሆናሉ።

● ለተማሪዎች ድጋፍ የሚሰጡ የአዕምሮ ጤና እና የማኅበራዊ ስሜታዊ ፕሮግራሞችን

ለሚያስፈጽሙ ሠራተኞች ክፍያ የሚውል የገንዘብ ድጋፍ እድሎች የተወሰኑ ይሆናሉ።
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የት/ቤት ቡደናዎች (ት/ቤቶችን ማቧደን)
ዝቅተኛ የምዝገባ ምጣኔ ያላቸውን ት/ቤቶች በተናጥል ከመለየት ይልቅ በጊዜ
ሂደት ውስጥ የምዝገባ ምጣኔ መቀነስ ያጋጠማቸውተመሳሳይ የክፍል ደረጃዎችን
የሚያገልግሉ ት/ቤቶችን ወይም “የት/ቤት ቡድኖችን” ነው እየተመለከትን ያለነው።
ይህም ት/ቤቶቻችን እና ማኅበረሰቦቻቸው ት/ቤትን የሚያዋህዱ መፍትሄዎችን
በጋራ እንዲያፈልቁ ያደርጋቸዋል።
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ማኅበረሰብ-መር የሆነ በDPS የሚደገፍ ሂደት
የማዋሃድ አማራጮችን የማውጣቱ ሂደት ምን ይመስላል?
● ማጠናከር የት/ቤቶችን ቁጥር የመቀነስ ሂደትን የሚያመላክት ቢሆንም ት/ቤቶቹ ግን ሙሉ
የምዝገባ ምጣኔ ኖሯቸው ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ሊያገኟቸው የሚገባቸውን መጠነ-ሰፊ
የማበልጸጊያ እድሎችን መስጠት የሚችሉ ይሆናሉ።
● ተመሳሳይ የክፍል ደረጃዎችን የሚያገለግሉ እና አጎራባች የሆኑ ት/ቤቶች - ዝም ብለው
የተወሰኑ ት/ቤቶችን ከመዝጋት እና የተወሰኑትን ከማስቀጠል ይልቅ - ለመዋሃድ እና
ለወደፊቱ የተሻሉ ዘላቂ አማራጮን ለመቀየስ ከማኅበረሰቦቻቸውና ከዲስትሪክት ሠራተኞች
ጋር ይሠራሉ።

● የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች እና የትምህርት ቦርድ ለማኅበረሰብ አጋርነትን ከፍተኛ ዋጋ
አላቸው፣ እናም ወደፊት እንዴት መቀጠል እንዳለብን በመወሰን ሂደት ውስጥ
የማኅበረሰብ ተሳትፎ ቁልፍ ጉዳይ ይሆናል።
● ተግዳሮቶችን ለመገምገም እና የተሻሉ አማራጮችን ለመወሰን የዲስትሪክትና የት/ቤት
አመራሮችን፣ መምህራንን፣ ቤተሰቦችን እና የማኅበረሰብ አባላትን የሚያካትት
የማኅበረሰብ ተሳትፎ ሂደት ይኖራል።
7

ቻርተር ት/ቤቶች
በትንንሽ ት/ቤቶች ላይ የሚደረገው ውይይት በቻርተር ት/ቤቶች ላይ ምን ተጽዕኖ ያስከትላል?
በዲስትሪክት ከሚመሩ እና ከiZone ት/ቤቶች በተለየ የቻርተር ት/ቤቶች ለራሳቸው ፋይናንሻል
መፍትሄዎች ሙሉ ኃላፊነት ያለባቸው ሲሆን ዝቅተኛ የምዝገባ ምጣኔ በሚኖራቸው ጊዜም (ለምሳሌ፣
ከበመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ከ215 በታች ቢሆንም) ከዲስትሪክቱ ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ወይም
ድጎማ አያገኙም።
ፋይናንሻል መፍትሄ (Financial solvency) በእያንዳንዱ የቻርተር ት/ቤት እና በዲስትሪክቱ መካከል
በተደረገ የኮንትራት ውል ቁልፍ መስፈርት ነው። እናም አንድ የቻርተር ት/ቤት የፋይናንስ ጤንነቱን
ማስጠበቅ ካልቻለ የኮንትራት ውሉ ላይታደስለት ወይም ፈቃዲን ሊመልስ ይችላል።
ከ2017-18 የትምህርት ዘመን ጀምሮ ስድስት የቻርተር ት/ቤቶች (ከትላልቅ የቻርተር ኔትወርኮች ውስጥ
በርካታ ት/ቤቶችን ጨምሮ) የምዝገባ ምጣኔ መቀነስን እንደ ዋና ምክንያት በመጥቀስ ፈቃዳቸውን
መልሰዋል።
በቻርተር ት/ቤቶች እድሳት ሂደት ውስጥ የዲስትሪክቱ ሠራተኞች ምዝገባ የት/ቤቱን የተፈቀዱ
የትምህርት ፕሮግራሞችን የማስቀጠል አቅሙን ምን ያህል ይጎዳዋል የሚለውን ይመለከታሉ።
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የሁለት ዓመት ጊዜ-ሰሌዳ
ለውጦች በአንድ ሌሊት አይመጡም - እናም በእያንዳንዱ እርምጃ አብረን እንሠራለን።
የተሳትፎ እቅድ
● ማኅበረሰብን እንዴት
ታሳትፋለህ?
● ለዚህ ሂደት እና
ውጤቶቹ መመሪያዎች
እና ማስጠበቂያዎች
ምንድን ናቸው?

ፀደይ (ስፕሪንግ) 2021

የማኅበረሰብ ተሳትፎ
● የአነስተኛ ት/ቤቶቻችን
አቋም ምን ይመስላል?
● ይህን እንዴት ማቃለል
ወይም መፍታት
ይኖርብናል?

ከፎል 2021 እስከ
ስፕሪንግ 2022

የቦርድ
ማጽደቅ
● በወደፊት
አቅጣጫዎች ላይ
የቀረቡ
አማራጮችን እና
የተሰጡ ድምጾችን
ቦርድ ይገመግማል

ሜይ 2022

የማቀጃ ዓመት
● የማቀጃ ዓመት (20222023)
○ መሪ እና ሠራተኛን
መሰየም
○ የፕሮግራም ዲዛይን

● የት/ቤት ምርጫ
በዊንተር 2023
● ክፍት ጉብኝት (ኦፕን
ዶርስ) በኦገስት 2023
ጁን 2022 ኦገስት 2023

ጥ እና መ
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