የተሰጠ መግሇጫ
መስክረም 23 ቀን 2012ዓ/ም
ሇትምህርት ጥራት አገር በቀሌ የትምህርት ፖሉሲ ይዘጋጅ!!
የትምህርት ስርዓት ባሇው ሊይ እየተጨመረ የአሇም አቀፍ የሳይንስና የቴክኖልጂ እዴገትን ተንተረሶ ከአገሪቱ
የፖሇቲካ፣ የኤኮኖሚና የማህበራዊ እዴገት ጋር በማጣጣም ዯረጃ በዯረጃ የሚያዯግና የሚሇወጥ ነው እንጂ
መንግስት በተሇወጠ ቁጥር ሇፖሇቲካ ፍጆታ እንዱያገሇግሌ ተዯርጎ መዘጋጀት የሇበትም። ያሇመታዯሌ ሆኖ ዯርግ
በንጉሱ ጊዜ የነበረውን የትምህርት ፖሉሲ ከስሩ በማፈራረስ ሇራሱ ሇፖሇቲካ ማራመጃ እንዱውሌ አዴርጎ አዘጋጀ፣
በተመሳሳይ የወያኔ/ ኢህአዳግ አገዛዝም እንዯዚሁ የዯርጉን አፈራርሶ ሇስርዓቱ በሚያመች ሁኔታ ቀረጸ።
በ1986ዓም (እኢአ)በዓሇም ባንክና በዓሇም የገንዘብ አበዲሪዎች እገዛ መዋቅር ማስተካኪያ በሚሌ አገር በቀሌ
ያሌሆነ የትምህርት ፖሉሲ ነዴፎ በተግባር ሊይ እንዱውሌ አዯረገ።
የወያኔ /ኢህአዳግ ትውሌዴ ገዲይ የትምህርት ፖሉሲ - ሀገራዊ ራእይ የላሇው በመሆኑ ኢትዮጵያዊነት እንዱኮስስ
፣ የአገር አንዴነት እንዱሇሊ የጎሳ ሌዩነት በመፍጠር ወጣቱ ትውሌዴ በጎሳው እንዱዯራጅ፣ ጎሰኝነት እንዱስፋፋ
አዴርጓሌ።አሁን ሊሇውና ሇተፈጠረው የሕዝብ መፈናቀሌ የዚሁ የጎሰኝነት ውጤት ነው። ፖሉሲው ዓሇም አቀፍ
የዩኒስኮን መሰረታዊ የሰው ሌጆች መብት ማሇትም ህጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር ሲገባቸው በሚኖሩበት
አካባቢ በክሌለ ቋንቋ በግዴ እንዱማሩ ተዯረጉ።በዚህም የተነሳ በብዙ አካባቢዎች ህጻናት እንዲይማሩ ከቤት
እንዱውለ ተዯርጓሌ።ፖሉሲው ከትምህርት ስራ ይሌቅ በሕዝብ መካከሌ ጥርጣሬና ጥሊቻ በማንገስ
ሇወያኔ/ኢህአዳግ የጎሳ ፖሇቲካ ማራመጃ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯሌ።የሙያ ትምሀርት ዘርፉም የተባሇውን የሰሇጠነ
የሰው ኃይሌ ሆነ ምቹ የማስተማሪያ ቦታና መሳሪያ ሳይዘጋጅ ሕዝቡን ሇማታሇሌ የታቀዯ ባድ ጫጫታ እንዯሆነ
ከውጤቱ ማየት ተችሎሌ በተሇይ በአንዯኛ ዯረጃ ት/ቤቶች ተግባራዊ የሆነው አሀዲዊ (Self -Contained
Teaching Method) የማስተማሪያ ዘዳ የመምህራንን ይሁንታ ያሊገኘና መምህራን ያሌተቀበለት በመሆኑ
በውጤቱም 4ኛ ክፍሌ የዯረሰ አንዴ ህጻን ማንበብና መጻፍ ያሇመቻለ የትምህርት ፖሉሲውን ውዴቀት የሚያሳይ
ነው። እንዱሁም የ2ኛ ዯረጃ ት/ቤቶች የፕሊዝማ የትምህርት አሰጣጥ ከጥቅሙ ጉዲቱ ያመዘነ እንዯሆነ በተግባር
ተስተውሎሌ።
የስርዓተ ትምህርት ሇውጥ ሳይዯረግ የመርጃ መጻሕፍት ሇውጥ በተዯጋጋሚ ማዴረግ እንዯ መፍትሔ ተቆጥሯሌ፤
ባንዴ የትምህርት ዘመን ሊንዴ ዓመት እንኳን ሳያገሇግለ በላሊ መጻሕፍት መተካት፣ የተዘጋጁትም ቢሆኑ
በመምህራን አስተያየት ያሌዲበሩ በመሆናቸው ከኪሳራ በስተቀር የፈየደት የሇም፤የት/ ሚኒስቴር ባወጣው ዘገባ
ባንዴ ወቅት ብቻ ሇመጻሕፍት ህትመት 150 ሚሉዮን የአሜሪካን ድሊር እንዯወጣ ተገሌጿሌ።
በ2011 ማገባዯጃ ወር ሊይ በ5 ዓመታት ውስጥ የሚጠናቀቅ በ2013ዓም ተግባራዊ የሚሆን ባሇ70 ገጽ የትምህርት
ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀቱን የትምህርት ሚኒስቴር ገሌጿሌ። ጥናቱ የተካሄዯው ካምብሪጅ አሰስመንት(Cambridge
Assessment) በሚባሌ የውጪ ዴርጅት ፣ አጥኝዎቹም የውጪ አገር ዜጎች፣ የተኮረጃውም ከጋና፣ ከኬንያና
ከዯቡብ አፍሪካ የትምህርት ፖሉሲዎች እንዯሆነ ተብራርቷሌ። ስሇ ትምህርት ፍኖተ ካርታ ጥናትን በሚመሇከት
ከትምህርት ሚኒስቴር የተሰጠው ምክኒያት ከፖሇቲካ ተጽዕኖ ነጻነትን ፍሇጋ ነው የሚሌ ነው። እንዯአገሊሇጹ ከሆነ
ነጻነት ከዚህ የሇም የሚሌ መሌዕክት እንዲሇው ማወቅ ይቻሊሌ።ያሇ ነጻነት የትምህርት ጥራት እንዳት ይታሰባሌ?
ሇጥናቱ መነሻ የሆነው ዯግሞ 4ኛ ክፍሌ የዯረሱ ህጻናት ማንበብና መጻፍ አሇመቻሊቸው፤ 10ኛ ክፍሌ የጨረሱ
ተማሪዎች ምንም ዓይነት እውቀት ሳይገበዩ መጨረሳቸው ነው የሚሌ ነው።ይህን በተመሇከተ የቀዴሞው
የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር (ኢመማ) ገና ከጅምሩ የወያኔ የትምህርት ፖሉሲ ትውሌዴ ገዲይ እንዯሆነ
በተዯጋጋሚ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ገሌጿሌ። ነገር ግን ሰሚ አሌተገኘም።
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በ1986ዓም ተግባራዊ የሆነው የወያኔ/ ኢህአዳግ የትምህርት ፖሉሲ የታገዘው በዓሇም ባንክና በዓሇም
የገንዘብ አበዲሪዎች ሲሆን የአሁኑ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ዯግሞ ከካምብሪጅ አሰስመንት ነው። ሁሇቱም
የባእዴ አገር ዴርጅቶች ናቸው።ትምህርትን በእጅ አዙር ሇራሳቸው ጥቅም ማስጠበቂያ ማዴረግ የሚፈሌጉ
የውጪ መንግስታት ወኪልች ናቸው። ሇአገራችንና ሇሕዝባችን የሚጠቅም የተማረ ትውሌዴ እንዱፈጠር
የማፈይፈሌጉ ሀገሪቱን ሁሌጊዜም የእነሱ ጥገኛ ሇማዴረግ የሚሰሩ ናቸው። የአሁኑም ፍኖተ ካርታ
ከወትሮው ከ1986ቱ የተሇያ አይዯሇም አሌሸሹም ዞር አለ ነው።አዴሮ ቃሪያ እንዱለ። ሇውጡ ምኑ ሊይ
ነው?
የትምህርት ውዴቀት የአገር ውዴቀት ነው።የትምህርት ጉዲይ ባሇቤቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው።የትምህርት
ዘርፍ የሚመሇከታቸውን መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ወሊጆች፣ በማግሇሌ የሚዘጋጅ የትምህርት ፖሉሲ
ውጤታማ አይሆንም፤ ሇአገርም አይጠቅምም። መምህራንን፣ ተማሪዎችን፣ ወሊጆችን የትምህርት
ባሇሙያዎችን ያካተተ አገር በቀሌ የትምህርት ፖሉሲ እንዱዘጋጅ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ወሊጆች፣ ሁለም
የኢትዩጵያ ህዝብ መታገሌ ይኖርበታሌ። ሇዚህ ዯግሞ መሰረቱ የዱሞክራሲ መብቶች የመጻፍ፣ ሀሳብን
በነጻነት የመግሇጽ፣ የመሰብሰብና የመዯራጀት መብቶች በተግባር ሊይ መዋሌ ይኖርባቸዋሌ።የመምህራን
የአካዲሚክ ነጻነት መስፈን፣ የተማሪዎች የመመክርት ሸንጎ መመስረት መቻሌና በትምህርት ጉዲይ ሀሳብ
የመስጠት ሁኔታ መፍጠር ሇትምህርት ጥራት ቅዴመ ሁኔታ ከሆኑት ውስጥ ዋነኛዎቹ ናቸው። የመምህራን
የዯመወዝ ሁኔታ ሳይሸሻሌ፣ ምቹ የማስተማሪያ ሁኔታዎች ባሌታዘጋጁበት የትምህርት ጥራት ከቶውኑ ማሰብ
አይቻሌም።
በመጨረሻ መምህራን መብቶቻቸውን ሇማስከበር ተሊጣፊውን ማሀበር በማስወገዴ ማህበራቸውን ኢመማን
ከትምህርት ቤት መሰረታዊ ማህበር ጀምሮ እስከ አገር አቀፍ ዴረስ ከአገዛዙም ሆነ ከማንኛውም የፖሇቲክ
ዴርጅት ጣሌቃ ገቢነት ነጻ በሆነ መንገዴ መመስረት የወቅቱ ተግባር መሆኑን በስዯት የኢትዮጵያ መምህራን
ማህበር አስተባባሪ ኮሚቴ ያሳስባሌ።
የመምህራን መብት ይከበር!!!
ተሊጣፊ መምህራን ማህበርን ሇማሰውገዴ ትግለ ተጠናክሮ ይቀጥሌ!!
ሇአገር በቀሌ የትምህርት ፖሉሲ እውን መሆን- እንታገሌ!!
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