የኮርስ የቤት ስራ - ሁለተኛ ደረጃ
የትምህርት ሂደቱ ዋናው ማእከል ተማሪው ነው። በመሆኑም ተማሪዋች በራሳቸው ሂደት ኋላፊነት መውሰድ እንዳለባቸው
ይጠበቃል።እነርሱ ከአስተማሪዋችና ከጎደኞቻቸው ጋር በመተባበር ይሰራሉ እንዲሁም ከክፍል ውስጥ ስራዋችን እና
ውይይቶች አስተዋፆ ያደርጋሉ። የተሰጣቸውን ስራዋች በሙሉ አስተማሪው በሚያዘው መሰረት፣ በተሰጠው የጊዜ ገደብ
እና የመመዘኛ መስፈርት መሰረት ያጠናቅቃሉ። በተጨማሪም ስራቸውን ይከልሳሉ በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ የተሰጠው
ደረጃ እና የሚጠበቀው ውጤት ያልተገኘ ከሆነ። የዚህ ሂደት አካል የራሳቸውን እድገት ለውጥ በመከታተል በየጊዜው
የሚሰጡ የፈተና ውጤቶችና የመጨረሻውን ውጤት ጭምር በመከታተል ተማሪዋች ንቁ ተሳትፎ ያደርጋሉ አጠቃላይ
የሚፈልገውን የመመዘኛ ደረጃ ላይ ለመድረስ በግል የሚታየውን የእድገት ለውጥ ለመረዳት።
የሚሰጣቸውን መረጃ ዝም ብለው ተቀባይ ከሚሆኑ ይልቅ ተማሪዋች ትርጉም እንዲኖረው ራሳቸው እንዲረዱ በማድረግ
የሚያጠኑት ትምህርት ምንነት - የትምህርት ይዘቱን በሚገባ መረዳታቸውን ለማረጋገጥ የጠለቀ ይዘት ያለውን ጥያቄዋችን
በመጠይቅ ጭምር እንዲረዱ ማድረግ ። በተቻለ መጠን ተማሪዋች ስለሚማሩት ርእስ የመተንተን እና የጠለቀ አመለካከት
እንዲኖራቸው ይታሰባል።
በክፍል ውስጥ ተማሪዋች ብቃትና ኋላፊነት ማሳየት፣ በራሳቸው የትምህርት ሂደት በተከታታይ ንቁ እና ቀጥተኛ ተሳትፎ
እንዳላቸው ያረጋግጣሉ። በዚህ ቁርጠኝነት መሰረት ተማሪዋች ሲመረቁ በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የኮሌጅ ዝግጁነት አምስት ተፈላጊ
ችሎታ መስኮች ፤ የተወሳሰበ ይዘት ያለው ንባብ መረዳት፣ በሚመሩት የትምህርት ይዘት ፅሑፍ ማዘጋጀት፣ በሚከታተሉት

የትምህርት መስክ ትንተና ፣ የመረጃ ትንተና ትርጉም እና ውጤታማ የሆነ የንግግር እና የማዳመጥ ችሎታ እንደሚኖራቸው
ይጠበቃል።
የኮርስ የቤት ስራ በክፍል ውስጥ እና በመኖሪያ ቤት መካከል ጥሩ የመገናኛ መስመር ነው። የአንድ ፕሮግራም ወይም ኮርስ
ጥራት መለኪያ መስፈረት በተማሪዋች የሚከናወነው ስራ ጥራት ነው። ጥሩ የሆነ ፕሮግራም የኮርስ የቤት ስራ በት/ቤት እና
በመኖሪያ ቤት ያለው የትብብር ግንኙነት ያጠነክራል ዘላቂነት ያላቸውን ውጤቶች ለተማሪው እና ለእርሱ/እርሷ ቤተሰብ
ጭምር ። ከዚህ በተጨማሪ የኮርስ የቤት ስራ በራስ የማሰብን በማሳደግ ፣ በራስ መመራትን እና በራስን የመምራት
በማስተማር ጠቃሚ መሳሪያ ነው። ለተማሪው መልካም የስራ ልምድ እንዲኖረው በመርዳት፣ እና ጊዜን በአግባቡ ጊዜን
በመጠቀም ተማሪው ያግዛል።
ለኮርስ የቤት ስራ መመሪያዋች፤
1.

የሚዘጋጅውን የቤት ስራ ተማሪዋች በሚገባ ለመስራት ስለሚያስፈልገው አስተማሪዋች የማስተዋወቂያ ገለፃ እና
ስለሚያስፈልገው እውቀት ዝርዝር መግለጫ ከሰጡ በኋላ አስተማሪዋች የቤት ስራውን ይሰጣሉ።

2. አስተማሪዋች የሚያዘጋጁት የቤት ስራ መዘጋጀት የሚኖርበት ከስራው የሚጠበቀውና ዓለማው በተማሪዋች በግልፅ

የሚታወቅ መሆን ይኖርበታል።
3. የቤት ስራ፣ የንባብ የቤት ስራ አንድ ቁም ነገር ሊኖረው ይገባል እንዲሁም የኮርስ ከሚፈለገው ክህሎት እውቀትና ከኮርስ
ደረጃ ጋር የተጣመረ መሆን አለበት ። በተለይም የኮርስ ስራ ማገልገል ያለበት በፖሊሲው IFA( የምዘና እና ግምገማ) እና
ደንቦች ላይ በተቀመጠው መሰረት የተማሪውን እድገት መመዘን ይኖርበታል።
4. አስተማሪዋች የቤት ስራውን በሚሰጡበት ወቅት ተማሪዋች አስፈላጊ ሪሶዋርስ ማቴሪያሎች ማግኘት መቻላቸውና
የትምህርት አሰጣጥ አላማውን ያገናዘበ መሆኑን አስተማሪዋች ማጤን ይኖርባቸዋል።
5. አስተማሪዋች የተማሪውን ስራዋችን ወዲያውኑ መገምገም ይኖርባቸዋል እንዲሁም የማሻሻያ ሃሳብ ወዲያውኑ ለተማሪው
መስጠት ይኖርባቸዋል። አስተማሪዋችን ጥረትና ብቃትን እውቅና መስጠት ይኖርባቸዋል።
6. ተማሪው በተከታታይ የተሰጠውን ስራ የማይጨርስ ከሆነ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለማወቅ መጣር አለባቸው። አስተማሪዋች
ተማሪዋች የተሰጣቸውን ስራ አይሰሩም በሚል እምነት የቤት ስራ ከመስጠት መቆጠብ የለባቸውም።
7. አስተማሪዋች ከመጠን በላይ የሆነ የቤት ስራ መስጠት አይገባቸውም።
8. አስተማሪዋች ለመቅጣት በሚል ሃሳብ የቤት ስራ መስጠት አይገባቸውም።
9. አስተማሪዋችና አስተዳዳሪዋች ተገቢውን እርምጃ መውሰድ አለባቸው ለወላጅ/አሳዳጊ በማሳወቅ የትምህርት ቤት አስተዳደር
የቤት ስራ ፖሊሲ እና የእነሱን ድጋፍ ለማግኘት ።
የፀደቀው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤

ጃንዋሪ 9፣ 1997
ጁላይ 1፣ 2005
ሜይ 9፣ 2013
ጁን 11፣ 2015

የህግ ማጣቀሻ፤
የቃላት መፍቻ፤

የ1950 የቨርጂኒያ ህግ እንደተሻሻለው § 22.1-78
IFA፤ ምዘና እና ግምገማ
IFA-R፤ ምዘና እና ግምገማ ደንቦች

