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(GTPII 2015 - 2020) ሴቶችንና ወጣቶችን በማብቃት እና በልማትና 
በዴሞክራሲ ሂደት በንቃት እንዲሳተፉ በማድረግ በልማት ሂደት ተሳታፊ እና 
ከልማቱ ውጤቶች እኩል ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ የሚል ቢሆንም ሴቶች 
አሁንም በስርዓተ-ምግብ ችግር ሰለባ ከመሆናቸው ባሻገር በተለያዩ የገቢ ማስገኛ 
ተግባራት በሙሉ አቅም እየተሳተፉ አይደለም።

በግብርና ሚኒስትር በ2009 ዓ.ም ባወጣው የስርዓተ ፆታ ስትራቴጅክ እቅድ 
የኢትዮጵያ ሴቶች ከአጠቃላይ የህዝብ ብዛት ግማሹን የሚወክሉና ለሀገሪቱ 
የምግብ ምርት 70% አስተዋፅኦ እንደሚያበረክቱ ቢታወቅም ከልማቱ ፍሬዎች 
ግን እኩል ተጠቃሚ አይደሉም። ለዚህም በምክንያትነት የሚጠቀሰው 
በግለሰብም ሆነ በማህበረሰብ ደረጃ ለዘመናት ሰፍኖ የቆየው የተዛባ የስርዓተ ፆታ 
አመለካከትና ባህሪ በዋነኛነትም በህብረተሰቡና በተቋማት ልማዳዊ የአሰራር፣ 
ደንቦች፣ እሴቶችና የገበያ ሀይሎች ተቀባይነት ማግኘቱ ነው። ጊዜና ጉልበት 
ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎች ባለመኖራቸው ሳቢያ ሴቶች ተደራራቢ ኃላፊነት ወስደው 
በሚያከናውኗቸው የቤት ውስጥና የግብርና ነክ ስራዎች ጫና አሳድሮባቸዋል። 
ይህም በከፍተኛ ደረጃ የሴቶች የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን ይበልጥ ከማባባሱም 
በተጨማሪ በኢኮኖሚው ስራዎች ላይ የሚያደርጉትን ተሳትፎ ውስን ያደርገዋል።

አብዛኞቹ በእማወራ የሚተዳደሩ የገጠር ቤተሰቦች ሊሰራ የሚችል በቂ ጉልበት 
ስለማይኖራቸው እንዲሁም ሌሎች ልማዳዊ አመለካከቶች የተነሳ የእርሻ 
መሬታቸውን ለሌሎች አርሶ አደሮች በማከራየት የሚገኘውን ምርት እኩል 
ለመካፈል ይገደዳሉ። እነዚሁ ቤተሰቦች በእርሻ በሬ እና በገንዘብ እጥረት ሳቢያ 
እንዲሁም አማራጭ ጊዜ እና ጉጉቡት ቆጣቢ ቴክኖሎጆዎች ባለመኖራቸው 
ምክንያት የጉልበት ሰራተኛ ቀጥረው የእርሻ መሬታቸውን በራሳቸው 
ለማስተዳደርና ለመጠቀም አይችሉም። በተጨማሪም በአብዛኞቹ አካባቢዎች 
ባለው ማህበራዊና ባህላዊ ልማድ ምክንያት በሬ ጠምዶ እርሻ ማረስ የወንዶች 
የስራ ድርሻ ብቻ ተደርጎ ስለሚወሰድ ሴቶች እንደ አማራጭ የስራ መስክ 
እንዳይዙት ተፅእኖ አድርሷል። በሌላ በኩል የእርሻ መሬትን ለእኩል ምርት 
ድርሻ የማከራየቱ ስምምነት በየዓመቱ የሚከናወን በመሆኑ መሬቱን የሚከራየው 
ግለሰብ አብዛኛውን ጊዜ ዝቅተኛ ግብዓትና ቴክኖሎጂ (ማዳበሪያና ምርጥ ዘር) 
ይጠቀማል። ይህም ዝቅተኛ የምርታማነት ውጤት ስለሚያስከትል በእማወራ 
የሚተዳደሩ ቤተሰቦች በአባወራ ከሚተዳደሩ ቤተሰቦች ዝቅተኛ የገቢና የምግብ 
ፍላጎታቸው በተሟላ ሁኔታ እንዲያገኙ እንቅፋት ይፈጥራል።
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

ምንም እንኳን የመረጃ ልውውጥ ትስስር መፍጠር ከፍተኛ ጠቀሜታ ቢኖረውም 
በእማወራ የሚተዳደሩ ቤተሰቦች በአባወራ ከሚተዳደሩ ቤተሰቦች ጋር ሲነጻጸሩ 
ዝቅተኛ ነው። በተጨማሪም በጊዜ እጥረት ከሚፈጠረው የስልጠና እና የቴክኖሎጂ 
ሰርቶ ማሳያ ልምድ አለማግኘት ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች እማወራ አርሶ 
አደሮች ለመረጃ ተደራሽነት እጥረት ሲጋለጡ ይስተዋላል። 2007 በሀገር አቀፍ 
ደረጃ የተካሄደው ጥናትም እማወራ አ/አደሮች ከ10-15 በመቶ ያነሰ የግብርና 
ትምህርት ብቻ እንደሚያገኙ ያመለክታል።1

ደረጃውን የጠበቀ ሥርዓተ-ፆታን የሚያካተት ስልጠና እና የአቅም ልማት ማጣቀሻ 
ጽሁፎች ከፌዴራል እስከ ቀበሌ እና ማህበረሰብ ደረጃ እንዲሁም በሁሉም 
የግብርና እድገት ፕሮግራም ዘርፎች በበቂ መጠን አለመኖር ሥርዓተ-ጾታን 
አካቶ ለመስራት እንቅፋት ሆኖ ቆይቷል። ግንባር ቀደም የግብርና ባለሙያዎችም 
በመሰረታዊ የሥርዓተ- ፆታ ስርጸት ዙሪያ ስልጠና ባለማግኘታቸውና አገልግሎት 
ለሚሰጡት አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች በቂ ድጋፍ ማድረግ አልቻሉም። 
በዚሁ ምክንያት የግብርና እድገት ፕሮግራምን ተግባራዊ በሚያደርጉ ፈፃሚ 
ተቋማት የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት 40% ለማድረስ የተቀመጠውን ግብ 
ለማሳካት ተግዳሮት ገጥሞታል።

ስለሆነም ይህ የሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ ዘዴ የተዘጋጀው ከክልል እስከ ቀበሌ 
የሚስተዋለውን የእውቀት እና የክህሎት ክፍተት ለመሙላት እንደ ድልድይ ሆኖ 
ስለሚያገለግል የፕሮግራሙ ፈፃሚ ተቋማት ባለሙያዎች በአግባቡ ሊጠቀሙበት 
ይገባል።

በግብርና ሚኒስትር የግብርና እድገት ፕሮግራም የሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ ዘዴ 
በፕሮግራሙ ማስፈጸሚያ ማንዋል (Project Implementation Manual) 
በዝርዝር በቀረበው መሰረት የሥርዓተ-ፆታ ነክ ሥራዎችን እንዴት ተፈጻሚ 
ማድረግ እንደሚቻል ለወረዳና ለቀበሌ ባለሙያዎች ጠቃሚ ግብዓት ከመሆኑ 
ባሻገር በፕሮግራሙ የክትትልና ግምገማ መመሪያ አፈጻጸም መለኪያ ማዕቀፍ 
(Project Monitoring Framework) መሰረት አፈጻጸሙንና ውጤቶችን 
እንዴት መለካት እንደሚቻል አመላካች መሳሪያ ይሆንላቸዋል ተብሎ ይታመናል። 
ማስተማሪያ ዘዴው እንደ ዋነኛ የሥራ መመሪያ ሲዘጋጅ ከንድፈ ሀሳብ ጀምሮ 
የጎልማሶች ትምህርትና ሥልጠና አዘገጃጀት ሂደትን ማለትም ትንተና፤ ቀረጻ፤ 
ማዘጋጀት፤ መተግበርን እና የግምገማ ዘዴ (Analysis, Design, Development, 
Implementation & Evaluation (ADDIE) የተሰኘውን ስልት ተከትሎ 
ነው። ማስተማሪያ ዘዴው በፕሮግራሙ ማስፈጸሚያ ማንዋሉ መሰረት ለወረዳና 
ለቀበሌ የግብርና ኤክስቴንሽን ድጋፍ ሰጪ ባለሙያዎች የተሰጣቸውን ሥራ 
በአግባቡ ለማከናወን እንዲችሉ ተጨባጭ ዘዴዎችንና ስልቶችን ይዟል።

1 Lulseged et al (2015)
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

የግብርና እድገት ፕሮግራም የሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ ዘዴዎች ተከታታይነት 
ባለው መመሪያ መልክ የተዘጋጀ በመሆኑ በየጊዜው አዳዲስ የአሰራር ዘዴዎችና 
ተግባራዊ ልምዶችን በመጨመር መማማሪያ ዘዴውን የወረዳና የቀበሌ የግብርና 
ኤክስቴንሽን ባለሙያዎ ይጠቀሙበታል። ሁሉም መማማሪያ ዘዴዎች የተመረጡት 
በኢትዮጵያ የግብርና ምርጥ ተሞክሮ ቅመራ መመሪያ መስፈርት መሰረት ነው። 
ይህ መማማሪያ ዘዴ ቋሚ የሥራ መመሪያ ሰነድ ቢሆንም ማሻሻያ ማድረግ 
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በፌዴራል የግብርና እድገት ፕሮግራም ማስተባበሪያ ዩኒት 
የሥርዓተ-ፆታ ቡድን (ግብረ ሃይል) አማካኝነት ማሻሻያ ሊደረግበት ይችላል።

የግብርና እድገት ፕሮግራም - የሥርዓተ-ጾታ ስርጸት ዓላማ

የግብርና እድገት ፕሮግራም ማስፈጸሚያ ማንዋል (PIM) ከፕሮግራሙ 
ተጠቃሚዎች መካከል 40% አነስተኛ የመሬት ይዞታ ያላቸው ሴት አርሶ አደሮች 
መሆን እንዳለባቸው በግልጽ አስቀምጧል። አነስተኛ የመሬት ይዞታ ያላቸው ሴት 
አርሶ አደሮች ሲባል ባለትዳር እና በእማወራ የሚተዳደሩ ቤተሰቦችን ይጨምራል። 
ስለሆነም የግብርና እድገት ፕሮግራም ምርትና ምርታማነት እንዲሁም ገበያ ተኮርነት 
ማድረግ በሚል የተቀመጠውን የፕሮግራሙ የልማት ግብ ለማሳካት በሁሉም 
የፕሮግራሙ ክፍሎች/components ውስጥ ባለትዳር ሴቶች እና በእማወራ 
የሚተዳደሩ ቤተሰቦች ፍላጎቶችና ምርጫዎች በእኩልነት በማካተት በየደረጃው 
በሚካሄዱ የግብርና ስርፀት ዘዴ (Agricultural Extension system) ድጋፍ 
ስራዎች ላይ ተገቢውን ትኩረት በመስጠት  ማካተት  ያስፈልጋል።
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

ክፍል አንድ
የግብርና እድገት 

ፕሮግራም የስርዓተ-ፆታ 
መማማሪያ ዘዴዎች
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

የግብርና እድገት ፕሮግራም ተግባር ተኮር 
የሥርዓተ-ፆታ የትምህርት ዘዴ ለቤተሰብ 
አኗኗር ለውጥ
ተግባር ተኮር የሥርዓተ-ፆታ ትምህርት ዘዴ ለቤተሰብ አኗኗር ለውጥ በግብርና 
እድገት ፕሮግራም ውስጥ የተካተተው ባለትዳር ሴቶችን፣ እማወራ ቤተሰቦችንና 
ወንድ  አነስተኛ የመሬት ይዞታ ያላቸው  አርሶ አደሮችን ለመደገፍ ሲሆን 
ዋና ዓላማው ፕሮግራሙ በሚሰራባቸው ቀበሌዎች የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነትን 
በቤተሰብ ደረጃ ለማሻሻል ነው።

ይህ ተግባር ተኮር የሥርዓተ-ፆታ የትምህርት ዘዴ አሳታፊ የሆነ ተግባር ተኮር 
ሥርዓተ- ጾታ የትምህርት ዘዴን በመጠቀም ማህበረሰብ-መር ብቃትን ማሳደግ 
ሲሆን ዋና ዓላማው ሴቶችም ሆነ ወንዶች በህይወታቸው ዙሪያ ወሳኝ እንዲሆኑና 
ዘላቂ የሆነ የሥርዓተ-ጾታ እኩልነት በማረጋገጥ ረገድ አይነተኛ ሚና እንዲኖራቸው 
ማድረግ ነው። ተግባር ተኮር ሥርዓተ-ፆታ የትምህርት ዘዴ ተከታታይ አሳታፊ 
ሰንጠረዦች/ ቅጾች፣ ዘዴዎች፣ ምስሎችና መሳሪያዎችን የያዘ ወንዶችና ሴቶች 
በህይወታቸው ዙሪያ በመወያየት የበለጠ ኑሯቸው እንዲሻሻል በማድረግ ግለሰቦች፣ 
ቤተሰቦች፣ ማህበረሰብ እና ተቋማትን ለማጠናከር ነው። ይህ የትምህርት ዘዴ  
ለሴቶች  ብቻ ሳይሆን ሴቶችና ወንዶችን በግብርና ምርትና ምርታማነት ልማት 
ላይ ውጤታማ ለማድረግ የሚያግዝ ነው።

ተግባር ተኮር ሥርዓተ-ፆታ መማማሪያዘዴ ከአሳታፊ የሆነ ተግባር ተኮር 
መማማሪያ ዘዴን መነሻ በማድረግ በ 1993 ዓ.ም የተዘጋጀ ሲሆን ለአነስተኛ 
የሴቶች ንግድ ስራ እና ተቋማዊ ዕቅድ ዝግጅት በኋላም ለወንዶች የቁጠባ እና 
ብድር ማህበር እና አነስተኛ ህብረት ሥራ ማህበራትን ለመደገፍ የተዘጋጀ ነው። 
ይህ የመማሪያ ዘዴ በአፍሪካ ሀገራት እንደ ኢትዮጵያ፤ ሩዋንዳ፤ ታንዛኒያ፤ 
ዩጋንዳ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያየ ሁኔታ የሥርዓተ-ፆታን  እኩልነት፤ 
የንግድ ድርጅት ስራ አመራር እና የሴቶች እና ወንዶችን ፍላጎት  መሰረት 
ያደረጉ  ተግባራትን  ለማከናወን  በማገልገል  ላይ  ይገኛል።

በግብርና እድገት ፕሮግራም ቀበሌዎች፣ አባዎራዎች፤ እማወራዎች፤ ማህበረሰቡ 
እና ቤተሰቦች ከሥርዓተ-ፆታ ጋር በተያያዙ የሚገጥሟቸዉን መሰናክሎች 
ለመፍታት ይህ የመማማሪያ ዘዴ ትልቅ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋል ተብሎ 
ይገመታል።
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

የግብርና ዕድገት ፕሮግራም ተግባር ተኮር ሥርዓተ-ፆታ 
መማማሪያ ዘዴን ለቤተሰብ ለዉጥ እንዴት ልንጠቀምበት  
እችላለን?

የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ተግባር ተኮር ሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ ዘዴን በመጠቀም 
የቤተሰብ ለዉጥን በማህረሰቡ ዉስጥ ለማስተዋዎቅ እና ለማስረጽ ግንባር ቀደም 
ተዋናኝ ሲሆኑ ይህንን መመሪያ በመጠቀም ተግባራዊ ያደርጋሉ።

ይህ መመሪያ ባለትዳሮች እና እማወራዎች እንዲሁም በአጠቃላይ በአነስተኛ 
ግብርና የተሰማሩ አ/አደሮች በየቀኑ በህይዎታቸዉ የሚያጋጥሟቸዉን የሥርዓተ- 
ፆታ አለመመጣጠን እንዲረዱ/ግንዛቤ እንዲኖራቸዉ በማስቻል በቤት ውስጥ 
ሃላፊነት፤ በዉሳኔ ሰጭነት እና ሀብት አጠቃቀም ዙሪያ ያሏቸዉን ልምዶች 
በማካፈል ተግባራዊ እንዲያደርጉ ያግዛል። በመሆኑም የልማት ጣቢያ ሰራተኞች 
መመሪያዉን ለመተግበር በሚመቻቸዉ አካባቢ/ማህበረሰብ መጀመር አስፈላጊ 
ነዉ። ስለዚህ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች በዚህ ሂደት ላይ ዉሳኔ የሚሰጡ ይሆናሉ።

ከዚህ በታች የተመለከተዉ ሰንጠረዥ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ተግባር ተኮር 
የሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ ዘዴ በመጠቀም የቤተሰብ ለዉጥ መመሪያን ተግባራዊ 
በሚያደርጉበት ሰዓት ሊከተሏቸው የሚገቡ ባህሪያት ናቸዉ። ይህን የሥርዓተ-
ፆታ መመሪያ የባለትዳሮች እና የእማወራዎችን ቡድን ለየብቻ በማድረግ መጠቀም 
ያስፈልጋል። ይህም ከሥርዓተ-ፆታ ጋር የተያያዙ መሰናክሎችን እና ችግሮች 
እንደየሁኔታዉ ለመለየት ያስችላል።

ተጨማሪ ማብራሪያ: ሥርዓተ-ጾታን ያማከለ የማመቻቸት ዘዴና ሥርዓተ-ጾታን ያማከለ 
ቋንቋ መጠቀም

ድጋፍ በምታደርጉበት ጊዜ ለሴቶችና  ለወንዶች  ለቤተሰቦቻቸውና  ለራሳቸው  የወደፊት  
ብሩህ ጊዜን ለማምጣት የለዉጡ ዋና ተዋናይ መሆናችን በመገንዘብ ሙያዊና ሃላፊነት 
የተሞላበት አገልግሎት  መስጠት  ይጠበቅብናል። 

ሁልጊዜ ሴቶች የቤት ውስጥና ህጻናትን የመንከባከብ ሀላፊነት ያለባቸው በመሆኑ በስልጠና 
እንዳይሳተፉ ሊያግዳቸው እንደሚችል ማሰብ አለብን። በመሆኑም ፕሮግራሞችን ስናዘጋጅ 
መገንዘብ ያለብን አስፈላጊ ቁሳቁሶች፤ የፕሮግራም መጀመሪያና መጨረሻ እንዲሁም የእረፍት 
ሰዓት ድልድል የሴት አርሶ አደሮችን ተሳትፎ የሚያሳድግ መሆን አለበት። ሥርዓተ-ጾታን 
የሚያዳክሙ፤ የሚያንቋሽሹ ቋንቋዎች፣ አባባሎች እና አገላለጾች ፍጹም መወገድ አለባቸው።

ሴቶችን ምቾት የሚነሱ እና ሚናቸውን የሚያጥላሉ/የሚያንኳስሱ ቀልዶች መወገድ አለባቸው። 
የገጠር ሴቶች አዲስ ነገርን ለመሞከር የማህበረሰቡን ጫና በመፍራት በራስ መተማመን 
ይጎላቸዋል። ስለዚህ  የሚያነሳሱ የተለያዩ እና ተጨባጭ ታሪኮችን መጠቀም   አቅማቸውን 
ለማሳደግ   አስፈላጊ ናቸው። (ለምሳሌ

ዉጤታማ የገጠር ሴቶችን ታሪክ በመንገር እና በአካባቢያቸው ያሉ የሴቶችን የግብርና ስራዎች

በመግለጽ)።

ሁሌም ሁሉንም ሴቶች (እማወራዎችና ባለትዳር) እና ወንዶች ከምንሰጠው የአቅም ልማት 
ስራዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መትጋት አለብን። ማንኛውንም ግለሰብ ማግለል 
አያስፈልግም ምክንያቱም በምንሰራው የአቅም ማጎልበት ስራ ላይይ አሉታዊ ተጽኖ ይኖረዋል። 
ይህም ሙያዊ ድልን ያጎናጽፋል።

የስልጠና ይዘቶችንና መልዕክቶችን ቀላልና ሥርዓተ-ጾታ ምላሽ ሰጭ ማድረግ።
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

የግብርና ዕድገት ፕሮግራም ተግባር ተኮር ሥርዓተ-ፆታ 
መማማሪያ ዘዴን ለቤተሰብ ለዉጥ እንዴት ልንጠቀምበት  
እችላለን?

የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ተግባር ተኮር ሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ ዘዴን በመጠቀም 
የቤተሰብ ለዉጥን በማህረሰቡ ዉስጥ ለማስተዋዎቅ እና ለማስረጽ ግንባር ቀደም 
ተዋናኝ ሲሆኑ ይህንን መመሪያ በመጠቀም ተግባራዊ ያደርጋሉ።

ይህ መመሪያ ባለትዳሮች እና እማወራዎች እንዲሁም በአጠቃላይ በአነስተኛ 
ግብርና የተሰማሩ አ/አደሮች በየቀኑ በህይዎታቸዉ የሚያጋጥሟቸዉን የሥርዓተ- 
ፆታ አለመመጣጠን እንዲረዱ/ግንዛቤ እንዲኖራቸዉ በማስቻል በቤት ውስጥ 
ሃላፊነት፤ በዉሳኔ ሰጭነት እና ሀብት አጠቃቀም ዙሪያ ያሏቸዉን ልምዶች 
በማካፈል ተግባራዊ እንዲያደርጉ ያግዛል። በመሆኑም የልማት ጣቢያ ሰራተኞች 
መመሪያዉን ለመተግበር በሚመቻቸዉ አካባቢ/ማህበረሰብ መጀመር አስፈላጊ 
ነዉ። ስለዚህ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች በዚህ ሂደት ላይ ዉሳኔ የሚሰጡ ይሆናሉ።

ከዚህ በታች የተመለከተዉ ሰንጠረዥ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ተግባር ተኮር 
የሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ ዘዴ በመጠቀም የቤተሰብ ለዉጥ መመሪያን ተግባራዊ 
በሚያደርጉበት ሰዓት ሊከተሏቸው የሚገቡ ባህሪያት ናቸዉ። ይህን የሥርዓተ-
ፆታ መመሪያ የባለትዳሮች እና የእማወራዎችን ቡድን ለየብቻ በማድረግ መጠቀም 
ያስፈልጋል። ይህም ከሥርዓተ-ፆታ ጋር የተያያዙ መሰናክሎችን እና ችግሮች 
እንደየሁኔታዉ ለመለየት ያስችላል።

ተጨማሪ ማብራሪያ: ሥርዓተ-ጾታን ያማከለ የማመቻቸት ዘዴና ሥርዓተ-ጾታን ያማከለ 
ቋንቋ መጠቀም

ድጋፍ በምታደርጉበት ጊዜ ለሴቶችና  ለወንዶች  ለቤተሰቦቻቸውና  ለራሳቸው  የወደፊት  
ብሩህ ጊዜን ለማምጣት የለዉጡ ዋና ተዋናይ መሆናችን በመገንዘብ ሙያዊና ሃላፊነት 
የተሞላበት አገልግሎት  መስጠት  ይጠበቅብናል። 

ሁልጊዜ ሴቶች የቤት ውስጥና ህጻናትን የመንከባከብ ሀላፊነት ያለባቸው በመሆኑ በስልጠና 
እንዳይሳተፉ ሊያግዳቸው እንደሚችል ማሰብ አለብን። በመሆኑም ፕሮግራሞችን ስናዘጋጅ 
መገንዘብ ያለብን አስፈላጊ ቁሳቁሶች፤ የፕሮግራም መጀመሪያና መጨረሻ እንዲሁም የእረፍት 
ሰዓት ድልድል የሴት አርሶ አደሮችን ተሳትፎ የሚያሳድግ መሆን አለበት። ሥርዓተ-ጾታን 
የሚያዳክሙ፤ የሚያንቋሽሹ ቋንቋዎች፣ አባባሎች እና አገላለጾች ፍጹም መወገድ አለባቸው።

ሴቶችን ምቾት የሚነሱ እና ሚናቸውን የሚያጥላሉ/የሚያንኳስሱ ቀልዶች መወገድ አለባቸው። 
የገጠር ሴቶች አዲስ ነገርን ለመሞከር የማህበረሰቡን ጫና በመፍራት በራስ መተማመን 
ይጎላቸዋል። ስለዚህ  የሚያነሳሱ የተለያዩ እና ተጨባጭ ታሪኮችን መጠቀም   አቅማቸውን 
ለማሳደግ   አስፈላጊ ናቸው። (ለምሳሌ

ዉጤታማ የገጠር ሴቶችን ታሪክ በመንገር እና በአካባቢያቸው ያሉ የሴቶችን የግብርና ስራዎች

በመግለጽ)።

ሁሌም ሁሉንም ሴቶች (እማወራዎችና ባለትዳር) እና ወንዶች ከምንሰጠው የአቅም ልማት 
ስራዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መትጋት አለብን። ማንኛውንም ግለሰብ ማግለል 
አያስፈልግም ምክንያቱም በምንሰራው የአቅም ማጎልበት ስራ ላይይ አሉታዊ ተጽኖ ይኖረዋል። 
ይህም ሙያዊ ድልን ያጎናጽፋል።

የስልጠና ይዘቶችንና መልዕክቶችን ቀላልና ሥርዓተ-ጾታ ምላሽ ሰጭ ማድረግ።

ተግባር ተኮር ሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ 
ዘዴ የቤተሰብ ለዉጥ አመቻቾች (ልማት 
ጣቢያ ሰራተኞች) አመለካከት፤ እሴት እና 
ባህሪያት

ተግባር ተኮር ሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ 
ዘዴ የቤተሰብ ለዉጥ አመቻቾች (ልማት 
ጣቢያ ሰራተኞች) ዕዉቀት እና ችሎታ

  በስራቸዉ መልካም አርአያ መሆን
  ሥርዓተ-ፆታ ምላሽ ሰጭ/gender 

sensitive መሆን (በሚያመቻቹበት 
እና በማንኛውም ጊዜ የቋንቋ 
አጠቃቀማቸዉ  ሥርዓተ-ፆታን 
ያማከለ)  

  የተግባር ሰዉ የሆነ/ች
  ማህበረሰቡን የሚያከብሩና የሚከበሩ
  በቀላሉ ከሰዎች ጋር የመግባባት 

ችሎታና ታጋሽ መሆን

  በማህበረሰቡ ዉስጥ ያለዉን 
የሥርዓተ-ፆታ ጽንሰ ሀሳብ እና ምንነት 
መረዳት

  ጥሩ የመግባባት ችሎታ እና 
አድማጭነት

  ጥሩ የማመቻቸት ክህሎት
  ግጭት መከላከል እና አፈታት ችሎታ
  የአካባቢዉን ማህበረሰብ አኗኗር፤ 

ባህል፤ እና ቋንቋ መረዳት/ማወቅ
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

የሴቶችና የወንዶች ጥረት ለግብርና ምርት፤ ለገቢ ማስገኛ ስራዎች እንዲሁም 
ለቤተሰብ ኑሮ ደህንነት ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳላቸው ማህበረሰቡን ካነሳሳንና 
ካወያየን በኋላ ተግባር ተኮር ሥርዓተ-ጾታ መማሪያ ዘዴን እንዲጠቀሙ አስተያየት 
መስጠት። ከላይ የጠቀስናቸውን እንዲያሻሽሉ የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ሴቶችና 
ወንዶችን በሁለት ቡድን በማደራጀት አሁን ያለዉን የተዛባ የሥርዓተ-ጾታ 
አመለካከት በማስወገድ በቤተሰብ ደረጃ የሥርዓተ (ጾታ እኩልነት ሽግግር 
እንዲታገሉና ለውጥ እንዲመጣ ድጋፍ ማድረግ/ማገዝ አለባቸው።

የስርዓተ ጾታ ላይ መሰረት ያደረገ መድልዎን በማስወገድ ሴቶች 
እና ወንዶች ራሳቸው፤ ቤተሰባቸውን፤ ማህበረሰባቸው እንዲሁም 

በአጠቃላይ ሁሉም የሰው ልጆች ብቁ የሚሆኑበትን እንዲሁም ሙሉ 
አቅማቸውን ሁሉ መፍጠር ያስፈልጋል። ተጠቅመው በኢኮኖሚ፣ 
በማህበራዊ ጉዳዮች፣ በፖለቲካ ተሳትፎ ተዋናዮች የሚሆኑበትን 

ዓለም እንፍጠር!
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

መማሪያ ቅፅ 1: የሚና/ሃላፊነት መለያ ቅፅ

ሚና/ሀላፊነት
አዋቂ ሴት

(ሚስት)

አዋቂ ወንድ

(ባልና በቤት ዉስጥ 
ያለ ማንኛውም 
ጎልማሳ ወንድ)

ሴት 
ልጆች

ወንድ 
ልጆች

ምርታማ/ገቢ ማስገኛ ሚና

ግብርና (ዶሮ እርባታ፣ 
ወተት፣ ሰብል፣ ጓሮ 
አትክልትና ፍራፍሬ ልማት 
ስራዎች፣ አሳ)

የመስኖ ስራዎች

ንግድ/ግብይት (አነስተኛ 
ግብርና ንግድ ስራዎች)

እርሻ ቦታ ዝግጅት/ማጽዳት

ማረስ

መዝራት

ማረም

ግብርና ነክ ያልሆኑ ስራዎች  
(ሽመና፣ ሸክላ ስራ፣ ብረታ 
ብረት ወዘተ)

ሌሎች

ትውልድ የመተካት ሚና

ልጆችን መንከባከብ

አረጋዉያንን/በዕድሜ የገፉ 
መንከባከብ

የቤተሰብ ምግብ ግዥ

ምግብ አቅርቦትና ዝግጅት

ቤት ጽዳት

ዉሃ መቅዳት

የማገዶ እንጨት መሰብሰብ

ልብስ ማጠብ

ልጆችን ትምህር ቤት 
በሰዓቱ እንዲሄዱ ማድረግ

የቤተሰብ ጤና እንክብካቤ

ሌሎች
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

ተግባር እና ኃላፊነት
አዋቂ ሴት

(ሚስት)

አዋቂ ወንድ

(ባልና በቤት ዉስጥ 
ያለ ማንኛውም 
ጎልማሳ ወንድ)

ሴት 
ልጆች

ወንድ 
ልጆች

ማህበረሰብ ሚና

የእረፍት ሰዓት 

በማህበረሰብ የፖለቲካ 
ሥራዎች መሣተፍ

በዕድር፤ ዕቁብ፤ ደቦ እና 
በሌሎች ተግባራት መሳተፍ 

ማህበራዊ  ተግባራት፤ 
ጉብኝት፤ ማህበር፤ ሰንበቴ፤ 
ሰደቃ ወዘተ

የት/ቤት ኮሚቴ መሳተፍ

የዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር 
ኮሚቴ (የውሃና ንጽህና 
ኮሚቴ) መሳተፍ

የማህበረሰብ ልማት 
ሥራዎች መሳተፍ

የታመሙትን እና ድጋፍ 
የሚያስፈልጋቸዉን አካላት 
መርዳት

ሽምግልና (የተጣላ 
ማስታረቅ…)

ሌሎች
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

የግብርና እድገት ፕሮግራም- ተግባር ተኮር 
ስርዓተ ፆታ መማማሪያ ዘዴ ለቤተሰብ 
መሻሻል  እንዴት መጠቀም እንችላለን? 
(የአመቻቾች ማስታዎሻ)
ሥርዓተ ፆታን መሰረት ያደረገ የሥራ ክፍፍል ለመለየት

ይህ ቅፅ የአንድን ቤተሰብ አባላት ወይም ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ የቤተሰብ 
አባላትን በተመሳሳይ ፆታ  ወይም  የሁለቱም  ጾታዎች  ቅልቅል ቡድኖች 
ሊያገለግል ይችላል። ሆኖም ግን ቅልቅል ቡድኖችን ለመጠቀም ሃይማኖታዊ 
እሴቶችን ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል። የቡድኑ አባላት ቁጥር የሚበዛ ከሆነ  
በተለያየ ሁኔታ ተመሳሳይነት ያላቸዉን ሰዎች አንድ ላይ በማድረግ ቡድኑን 
መክፈል ያስፈልጋል። እነዚህ በተለያየ ሁኔታ ተመሳሳይነት ያላቸዉ  ሰዎች  
ተቀራራቢ የሆነ የሥራ ክፍፍል ሊኖራቸዉ ይችላል። የቡድኑ አባላት ብዛት ከ 
10 ባለትዳር ጥንዶች ወይም በአስር   እማወራዎች መብለጥ የለበትም።

ማርከር እና ሰፊ ወረቀት ያስፈልጋል። ከላይ ያለዉን ሰንጠረዥ/የሃላፊነት መለያ 
ሰንጠረዥ በሰፊ ወረቀት ከጻፋችሁ በኋላ እያንዳንዱን መስመር በጽሁፍ እና/ 
ወይም በምስል ወክሉ ወይም ለተሳታፊዎች በመስጠት ምስሉን እንዲያዩት 
ማድረግ። በሌላ መልኩ ሰንጠረዡን መሬት ላይ በመሳል ማስታዎሻ የሚይዘዉ/ 
የምትይዘዉ ሰዉ ወረቀት እና እስክርቢቶ በመጠቀም ዉይይቱን በአግባቡ 
በሰንጠረዡ ላይ ማስፈር።
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

አመቻቹ/ቿ ማስተማሪያ ዘዴውን በሚያስተዋዉቁበት ጊዜ በቤተሰብ ወይም 
በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የስራ ክፍፍል ማን ምን እንደሚሰራ ለመለየት መሆኑን 
ማስረዳት ይኖርባቸዋል። በሰንጠረዡ እያንዳንዱ  መስመር  የተለያዩ  ስራዎችን እና 
ተግባራትን ያመለክታል። የቡድኑን አባላት በማህበረሰባቸዉ ዉስጥ ይህንን ዓይነት 
ተግባር ማን (ጎልማሳ ሴቶች፤ ጎልማሳ ወንዶች፤ ልጃገረዶች  ወይም ወንድ ልጆችን) 
እንደሚሰራዉ መጠየቅ። በእያንዳንዱ አምድ በትክክል ምልክት ማድረግ። ከአንድ 
አምድ በላይ የሆነ ሀሳብ ካለ አመቻቹ/ቿ የክትትል ጥያቄ መጠየቅ ይኖርበታል/
ባታል “በአንዱ ተግባር ብዙ ሰዎች የሚሳተፉ ከሆነ ለዚህ ተግባር ሰፋ ያለ የሥራ 
ጫና ወይም ኃላፊነት ያለበት ማን  ነው?”  ቀጥሎም ይህንን ምልክት “O” በዚያ 
አምድ ስር ማስቀመጥ።

ለተግባራቱ የሚዉለዉን ሰዓት ለመለየት

ይህ ዘዴ የተለያዩ ተግባራት ምን ያህል ሰዓት እንደሚወስዱ ለመወያየት ሲሆን ይህም 
በቀን ዉስጥ በአማካይ ምን ያህል ሰዓት ለእያንዳንዱ ተግባር እንደሚዉል ለማዎቅ 
ይረዳናል። ለዚህም የ24 ሰዓት የተግባራት ቅጽ እንደ አማራጭ ሊሆን ይችላል።

ይህን ዘዴ በመጠቀም ምን ያህል ሰዓት እንደሚዉል  ለማወቅ  ሁለት  ዓይነት  
ምልክት ማድረጊያ ለምሳሌ በቆሎ /ባቄላ እና እንጨት ማዘጋጀት ያስፈልጋል። 
አንዱ ምልክት ማድረጊያ  በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ተግባራትን ለመወከል የሚያግዝ 
ሲሆን ሌላኛዉ ደግሞ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ተግባራት ምሳሌ በሳምንት አንዴ 
ወይም ከዚያ ባለፈ የሚከሰቱ ነገር ግን ስራዎቹ በሚከሰቱበት ሰዓት ጊዜ የሚወስዱ 
ተግባራትን ለመወከል ይጠቅማል። የቡድን አባላት እነዚህን ምልክት ማድረጊያዎች 
የግማሽ ሰዓት (30 ደቂቃ) ወይም የአንድ ሰዓት (60 ደቂቃ) ስራን የሚወክሉ 
መሆናቸዉን መወሰን አለባቸዉ።

የተዘጋጀዉን ሰንጠረዥ የያዘዉን ወረቀት ጠረጴዛ ላይ በማድረግ መሬት ላይ 
ማስቀመጥ። የተለያዩ ቡድኖች በዕድሜ እና በፆታ፤ አዋቂ ሴት፤ አዋቂ ወንድ፤ 
ልጃገረዶች  እና  ወንድ  ልጆች  ብሎ  በመከፋፈል  መጠየቅ።

ለእያንዳንዱ ቡድን የመጠቆሚያ ወይም ምልክት ማድረጊያ በቆሎ/ባቄላ ወይም 
ቀጭን እንጨት  መስጠት።

እያንዳንዱን ቡድን በየቀኑ እነዚህን ተግባራት ለመፈጸም ምን ያህል ሰዓት 
እንደሚጨርሱ መጠየቅ። በእያንዳንዱ ምልክት ማድረጊያ ቦታ በእጃቸዉ የያዙትን 
ዘር እየቆጠሩ ያስቀምጣሉ። በዚህ መሰረት በየቀኑ የሚሰራ ተግባር ካልሆነ (ምሳሌ 
በበዓል ዝግጅት ላይ መሳተፍ) በትንሽ ምልክት ይወክላል፤ ማለት ነዉ።

የቤተሰብ አባላት
አዋቂ 
ወንዶች

ወንድ 
ልጆች

አዋቂ 
ሴቶች

ልጃገረዶች
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

አመቻቹ/ቿ ማስተማሪያ ዘዴውን በሚያስተዋዉቁበት ጊዜ በቤተሰብ ወይም 
በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የስራ ክፍፍል ማን ምን እንደሚሰራ ለመለየት መሆኑን 
ማስረዳት ይኖርባቸዋል። በሰንጠረዡ እያንዳንዱ  መስመር  የተለያዩ  ስራዎችን እና 
ተግባራትን ያመለክታል። የቡድኑን አባላት በማህበረሰባቸዉ ዉስጥ ይህንን ዓይነት 
ተግባር ማን (ጎልማሳ ሴቶች፤ ጎልማሳ ወንዶች፤ ልጃገረዶች  ወይም ወንድ ልጆችን) 
እንደሚሰራዉ መጠየቅ። በእያንዳንዱ አምድ በትክክል ምልክት ማድረግ። ከአንድ 
አምድ በላይ የሆነ ሀሳብ ካለ አመቻቹ/ቿ የክትትል ጥያቄ መጠየቅ ይኖርበታል/
ባታል “በአንዱ ተግባር ብዙ ሰዎች የሚሳተፉ ከሆነ ለዚህ ተግባር ሰፋ ያለ የሥራ 
ጫና ወይም ኃላፊነት ያለበት ማን  ነው?”  ቀጥሎም ይህንን ምልክት “O” በዚያ 
አምድ ስር ማስቀመጥ።

ለተግባራቱ የሚዉለዉን ሰዓት ለመለየት

ይህ ዘዴ የተለያዩ ተግባራት ምን ያህል ሰዓት እንደሚወስዱ ለመወያየት ሲሆን ይህም 
በቀን ዉስጥ በአማካይ ምን ያህል ሰዓት ለእያንዳንዱ ተግባር እንደሚዉል ለማዎቅ 
ይረዳናል። ለዚህም የ24 ሰዓት የተግባራት ቅጽ እንደ አማራጭ ሊሆን ይችላል።

ይህን ዘዴ በመጠቀም ምን ያህል ሰዓት እንደሚዉል  ለማወቅ  ሁለት  ዓይነት  
ምልክት ማድረጊያ ለምሳሌ በቆሎ /ባቄላ እና እንጨት ማዘጋጀት ያስፈልጋል። 
አንዱ ምልክት ማድረጊያ  በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ተግባራትን ለመወከል የሚያግዝ 
ሲሆን ሌላኛዉ ደግሞ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ተግባራት ምሳሌ በሳምንት አንዴ 
ወይም ከዚያ ባለፈ የሚከሰቱ ነገር ግን ስራዎቹ በሚከሰቱበት ሰዓት ጊዜ የሚወስዱ 
ተግባራትን ለመወከል ይጠቅማል። የቡድን አባላት እነዚህን ምልክት ማድረጊያዎች 
የግማሽ ሰዓት (30 ደቂቃ) ወይም የአንድ ሰዓት (60 ደቂቃ) ስራን የሚወክሉ 
መሆናቸዉን መወሰን አለባቸዉ።

የተዘጋጀዉን ሰንጠረዥ የያዘዉን ወረቀት ጠረጴዛ ላይ በማድረግ መሬት ላይ 
ማስቀመጥ። የተለያዩ ቡድኖች በዕድሜ እና በፆታ፤ አዋቂ ሴት፤ አዋቂ ወንድ፤ 
ልጃገረዶች  እና  ወንድ  ልጆች  ብሎ  በመከፋፈል  መጠየቅ።

ለእያንዳንዱ ቡድን የመጠቆሚያ ወይም ምልክት ማድረጊያ በቆሎ/ባቄላ ወይም 
ቀጭን እንጨት  መስጠት።

እያንዳንዱን ቡድን በየቀኑ እነዚህን ተግባራት ለመፈጸም ምን ያህል ሰዓት 
እንደሚጨርሱ መጠየቅ። በእያንዳንዱ ምልክት ማድረጊያ ቦታ በእጃቸዉ የያዙትን 
ዘር እየቆጠሩ ያስቀምጣሉ። በዚህ መሰረት በየቀኑ የሚሰራ ተግባር ካልሆነ (ምሳሌ 
በበዓል ዝግጅት ላይ መሳተፍ) በትንሽ ምልክት ይወክላል፤ ማለት ነዉ።

የቤተሰብ አባላት
አዋቂ 
ወንዶች

ወንድ 
ልጆች

አዋቂ 
ሴቶች

ልጃገረዶች

ነገር ግን የግድ ምን ያህል ሰዓት እንደሚወስድባቸዉ ማሳየት ተገቢ ይሆናል። 
አብዛኛዉ ምልክት ማድረጊያዉን ብዙ ሰዓት ለሚጠቀሙበት ተግባራት መወከል 
ይኖርባቸዋል።

እያንዳንዱ ቡድን የሰሩትን ቻርት/ሰንጠረዥ ለሌሎች በማቅረብ ዉይይት ማድረግ 
እና አስተያየት በመቀበል ሰፊ የሆኑ ልዩነቶች ወይም የማያስማሙ ጉዳዮች ካሉ 
ማስታዎሻ በመያዝ ስምምነት ላይ መድረስ። ከባድ ወይም ቀላል የሥራ ጫና 
ያሉባቸዉን ወቅቶች፤ በተለያዩ የህብረተሰብ ቡድኖች የሥራ ልዩነቶች እና ጫና 
የተለያየ መሆን አለመሆኑን፤ በየቀኑ በሚተገበሩ ሥራዎች ላይ ያሉ ችግሮችን 
በሚመለከት መወያየት። ከሌሎች የሥራ ሰዓት ጋር ሲነጻጸር እያንዳንዱ ቡድን 
ተመሳሳይ ወይም የተለያየ የመዝናኛ ወይም ለማህበራዊ አገልግሎት የሚጠቀሙበት 
ሰዓት ምን እንደሚመስል መወያየት።

በአጠቃላይ በወንዶች እና በሴቶች፤ በወንድ ልጆች እና በልጃገረዶች  መካከል 
ያለዉ የስራ ክፍፍል እና የሥራ ሰዓት ተመጣጣኝ ነዉ? ለምን እንደሆነ እና 
እንዳልሆነ መወያየት፤ ማስታዎሻ የሚይዘዉ/የምትይዘዉ  ሰዉ  በዉይይቱ  
የተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮች እና ዉሳኔ ወይም ስምምነት ላይ የተደረሰባቸዉን 
ነጥቦች በአግባቡ   ማስፈር   ይኖርበታል/ባታል።
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

የግብርና እድገት ፕሮግራም- ተግባር ተኮር የሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ ለቤተሰብ ለዉጥ 
ቅፅ 2፡ የ 24 ሰዓት /የአንድ ሙሉ ቀንና ሌሊት የተግባራት ማስፈሪያ መሣሪያ ( ላገቡ ያገቡ 
ጥንዶች እና ለባለ ትዳሮች)

ሰዓት
አዋቂ ሴት አዋቂ ወንድ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ

10:00 ሌሊት

11:00 ንጋት

12:00 ንጋት

1:00 ከጧቱ

2:00 ከጧቱ

3:00 ከጧቱ

4:00 ረፋድ

5:00 ረፋድ

6:00 ቀን

7:00 ቀን

8:00 ቀን

9:00 ቀን

10:00 ቀን

11:00 ቀን

12:00 ምሽት

1:00 ምሽት

2:00 ምሽት

3:00 ምሽት

4:00 ምሽት

5:00 ሌሊት

6:00 ሌሊት

7:00 ሌሊት

8:00 ሌሊት

9:00 ሌሊት
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

ቅፅ 2፡ የ24 ስዓት የጊዜ አጠቃቀም ሰሌዳ የአመቻቾች 
ማስታዎሻ፡

የዕለታዊ የሥራ እንቅስቃሴ አጠቃቀም መመዝገቢያና መተንተኛ ዘዴ ዋና ዓላማው 
አንድ ቤተሰብ (ለባለትዳር ወይም እማወራ) ወይም የቡድን አባላት በ24 ስዓት 
የጊዜ አጠቃቀም ውስጥ ሴቶችና ወንዶች ምን ዓይነት ሥራዎች ሲያከናውኑ 
እንደዋሉና ሥራዎቻቸውን ለማከናወን ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደባቸው ለማወቅ 
የሚረዳ ዘዴ ነው። በተጨማሪም በቤተሰብ ውስጥ በየትኛዉ የቤተሰብ አባል 
ወይም የቡድን አባላት ላይ የጊዜ ጥበትና የሥራ ጫና እንደሚበዛ ለመረዳትና 
ምክረ ሃሳቦችን ለመጠቆም የሚረዳ ዘዴ መሆኑን ለተሳታፊዎች ይግለጡላቸው።

በዚህ ዘዴ በቤተሰብ ውስጥ በአዋቂ ወንድና ሴት፤ በወንድና ሴት ልጆች እንዲሁም 
በሌሎች አብረዉ በሚኖሩ አባላት(አያት፤አጎት ወዘተ) መካከል የሚከናወኑት 
የሥራ እንቅስቃሴ ዓይነትና የጊዜ አጠቃቀም በዝርዝር በመለየት ያለውን የሥራ 
ጫናና የጊዜ አጠቃቀም ለመረዳት የሚያስችል ነው። የተለየውን ሥራ ክንውንና 
የጊዜ አጠቃቀም ከለየን በኃላ የሥራ ጫናና የጊዜ አጠቃቀም (የዕረፍት ጊዜ 
መኖርና ጊዜ ማጣት ሁኔታ) በየትኛው የቤተሰብ/ቡድን አባል ላይ ችግሩ ጎልቶ 
እንደሚታይ ማመላከት ነው። በትንተናው የተገኘውን ግኝት መሠረት በማድረግ 
ውጤቱን ወደ መቶኛ በመቀየር ማጠቃለያ መስጠት ያስፈልጋል።

በተጨማሪም ከባድና ቀላል ሥራ የሚኖርበት ወቅት በቤተሰብ/ በቡድን አባላት 
መካከል የሚኖረው የሥራ ጫናና የጊዜ አጠቃቀም የራሱ የሆነ ልዩነት እንደሚኖረው 
ማስረዳትና ልዩነቱንም በትክክል በመለየት መመዝገብ እንደሚያስፈልግ ማስረዳት 
ጠቃሚ ነው። እነዚህን ዝርዝር ሥራዎች ከሚፈጁት ሰዓት ጋር በማስተሳሰር 
እያንዳንዱን የቤተሰብ/የቡድን አባል በቅጽ (sheet) ለመመዝገብ ሰፊ ስለሚሆን 
ከአንድ ቅጽ በላይ መጠቀም እንደሚያስፈልግ አስቀድመው መረዳት ተገቢ ነው።

መልመጃውን ለመስራት አስፈላጊ ቁሳቁሶች፤

  የተለያዩ ቀለም ያላቸው ማርከሮች፤

  ሰፊ ወረቀት፤

  ወረቀት ማስታወሻ  ለማያዝ  (ልምምዱ  በዛፍ  ስር  ሆኖ  በመሬት  
ላይ የሚሠራ  ከሆነ)

  ማስታዎሻ እና እስክርቢቶ፤
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

ስለዚህ መልመጃው በባለትዳሮች ደረጃ የሚከናወን ከሆነ ከቤተሰቡ አባል 
መካከል ከአባዎራዉ በመጀመር ቅጹን ወደ ቀኝ አምድ በትክክል መሙላት 
መጀመር ያስፈልጋል። ነገር ግን ቤተሰቡ በእማወራ የሚተዳደር ከሆነ ከእማወራዋ 
በመጀመር ቅጹን መሙላት እንደሚያስፈልግ መረዳት ጠቃሚ ነው። ሌሎች 
የቤተሰብ አባላት (ወንድና ሴት ልጆች፤አክስት/አጎት/አያት…ወዘተ) ካሉና 
በመደበኛነት በዕለታዊ የሥራ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የተሳትፎና የጉልበት 
አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ከሆነ የቅጹን አምድ (column) በማስፋት የቤተሰብን 
አባላትን መመዝገብ ያስፈልጋል። የቤተሰብ አባላት ለዕለታዊ ሥራዎች ያላቸውን 
ተሳትፎና አስተዋጽኦ ለማመላከት ገላጭ በሆኑ ቃል(ቃሎች)፤ ወይም በምልክት 
(√) ወይም “በሚወስደው የሰዓት ብዛት” በቅጹ ውስጥ በትክክል ያስቀምጡ/ 
ይመዝግቡ። በግራ በኩል በሚገኘው የቅጹ ተርታ (row) በቤተሰብ/ በቡድን 
አባላት በ24 ስዓት ውስጥ (በዕየለቱ) የሚከናወኑትን ሥራዎች በዝርዝር መመዝገብ 
ያስፈልጋል። በመቀጠልም  በቅጹ  የረድፍ ክፍል  ባለትዳር  ሴቶች   በዕለታዊ 
የሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚወስድባቸውን የጊዜ አጠቃቀም የቤተሰብን አባላት 
ጾታ መሠረት በማድረግ የሥራ ሰዓት በዝርዝር መመዝገብ። በመቀጠል የልጆችና 
የሌሎች የቤተሰብ/ቡድን አባላት የዕለት ሥራ እንቅስቃሴያቸውንና የጊዜ 
አጠቃቀማቸውን በተመሳሳይ መልኩ መመዝገብ ያስፈልጋል።

በቤተሰቡ ውስጥ በዕለታዊ የሥራ እንቅስቃሴ በመደበኛነት አስተዋጽኦ የሚያደርግ 
አዋቂ ወንድ/ወንድ ዘመድ ወይም አካለ መጠን የደረሰ  ወንድ  ልጅ  ከሌለ 
በቅጹ ውስጥ ‘የወንዱ የአምድ ክፍት ይሆንና ከእማወራዋ አምድ (column) 
በመጀመር የሌሎች የቤተሰብ አባላት ሰዓት አጠቃቀም በቅጹ አምድ ይመዘገባል። 
በተመሳሳይ መንገድ በእማወራዋ ስር የሚተዳደሩ የሌሎች የቤተሰብ አባላት 
የዕለት የስራ እንቅስቃሴዎች ዓይነትና የሚወስደው የጊዜ አጠቃቀም በማስላት 
እንዲመዘገብ ይደረጋል። የልጆችን ዕለታዊ የሥራ እንቅስቃሴና የጊዜ አጠቃቀም 
በተመለከተ ልጆች ምላሽ እንዲሰጡ ማድረግ ተገቢ ነው።  ሆኖም  ግን  
ልጆች ይህን ማድረግ ካልቻሉ መረጃውን ከወላጆች ጠይቆ በማግኘት መረጃውን 
መሰብሰብ፤ ማጠናከርና ማጠቃለል ይቻላል። አልፎ አልፎ በጉልበት የሚደረግ 
ዕገዛ ለቤተሰብ የሚኖረው አስተዋጽዖ ውስን ስለሚሆን በቅጹ ውስጥ ማካተት 
አስፈላጊ  አይደለም።

ለለምሳሌ በሥራ ዓይነት በሠንጠረዡ የሚጠቀሱት እርሻ ማረስ፤ ምግብ ማብሰል፤ 
ትምህርት መማር፤ ቤት ማጽዳት፤ ውሃ መቅዳት፤ የመኝታ ጊዜ …..ወዘተ. 
በዚህ መልኩ ክፍት ቦታዎች እየተሞሉ ሲሄዱ የማይሰሩበት ጊዜ ካለ የዕረፍት 
ጊዜ  በማለት  ሥራው  እንዲመዘገብ  ይደረጋል።
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የዕለታዊ የሥራ እንቅስቃሴ ዓይነቶችንና የጊዜ አጠቃቀም መረጃን ከተለያዩ 
የቤተሰብ/ የቡድን አባላት ጾታን መሠረት በማድረግ ለማሰባሰብ ከተፈለገ አዋቂ 
ወንዶችንና አዋቂ ሴቶችን በጾታቸው በመለየት ማወያየትና መረጃ ማሰባሰብ 
ይቻላል። በተመሳሳይ መልኩ ልጆችን እንደየ ጾታቸው በመለየት የዕለታዊ የሥራ 
እንቅስቃሴያቸውንና የጊዜ አጠቃቀማቸውን በቅጹ እንዲመዘግቡ በማድረግ 
መረጃውን መሰብሰብ ይቻላል። ከዚያ በኃላ አመቻቹ/አመቻቿ በተናጠል በየቡድኑ 
በግለሰብ የተሞሉትን የሥራ ዓይነቶችንና የጊዜ አጠቃቀም መረጃ በማሰባሰብ 
አማካኝ የጊዜ ብዛት አጠቃቀማቸውን ወይም የሁሉንም የቡድን አባላት ‘ወካይ 
ጊዜ’  ማስላትና  ክፍተቱን  መረዳት  ይቻላል።

በዚህ መልኩ የቤተሰብ አባላትንም ሆነ ቤተሰቦች/ቡድን የ24 ሰዓት የዕለታዉ 
የጊዜ አጠቃቀም መረጃ ከሞላን በኋላ በሚከተሉት ጥያቄዎች ተወያዩ።

  ከእያንዳንዱ አምድ (column) ምን ተረዳችሁ?

  ለእንዳንዱ የቤተሰብ አባል ስራ እንዴት ይከፋፈላል?

  የስራ ክፍፍል፤ የጊዜ አጠቃቀም (በወቅትና ዓይነት) እና የሥራ ጫና 
በየትኛው ጾታ (ወንድ ወይም ሴት) ላይ እንደሚበዛ ከነምክንያታቸው 
መለየትና መወያየት?

  የትኛው ፆታ ምን ያህል እረፍት ጊዜ እንዳለውና ማን እንደሚበልጥ 
እንዲሁም የልዩነቱ ምክንያት ምን እንደሆነ መወያየት?

በመጨረሻም መረጃ መዝጋቢው ዋና ዋና የውይይት ሃሳቦችንና የተደረሰባቸው 
ማደምደሚያዎች በአግባቡ መዝግቦ መያዝ አለበት።
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ቅፅ 3፡	 ሃብትን የመጠቀሚያ  እና መቆጣጠርያ መረጃ መመዝገቢያ 

የጥሪት/ የሃብት ዓይነቶች

ማን ሃብት የማግኘትና 
 የመጠቀም ዕድል 

አለው

ማን ሃብትን 
የመቆጣጠር 
 ድርሻ አለው

አዋቂ 
ወንድ

አዋቂ ሴት
አዋቂ 
ወንድ

አዋቂ ሴት

መሬት  (የእርሻ፤ግጦሽ፣ የመኖሪያ ቤት፣ የጓሮ 
አትክልት)

ትልልቅ የእርሻ መሳሪያዎች(ሞፈር፤ ቀንበር፤ 
ትራክተር…)

ትንንሽ የእርሻ መሳሪያዎች (አካፋ፣  ዶማ…)

ግብዓት  (ዘር፤ማዳበሪያ…)

ትላልቅ የቤት እንስሳት (የዳልጋ ከብት፤በሬ፤ላም)

ትናናሽ የቤት እንስሳት/በግ፤ፍየል

የጋማ ከብት (አህያ፤ በቅሎ፣ ፈረስ)

ዶሮና ሌሎች በራሪ እንስሳት (ንብ እርባታ)

ሌሎች የቤት እንስሳት ካሉ ይገለጹ (ግመል…)

ብስክሌት፤ ጋሪ

የመገናኛ መሳሪያዎች (ተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ)

የሌሎች የቤተሰብ አባላት ጉልበት (አብረው ያሉ)

ከቤተሰብ ውጭ የሚገኝ ጉልበት

ከግል ቅጥር የሚገኝ ገቢ/ገንዘብ

ከምርት ሽያጭ የሚገኝ ገቢ/ገንዘብ

ከብድር (ከባንክ፣ ከአበዳሪ ድርጅት፣ ግለሰብ)

ከቁጠባ የሚሰበሰብ ገንዘብ

ከሌሎች ገቢ ማስገኛ የሚገኝ ገንዘብ ካለ ይገለጽ

የግብርና ኤክስቴሽን አገልግሎት

ሌሎች የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች

ወዘተ……..

ውሳኔ አሰጣጥ ማን ይሳተፋል? ማን ይወስናል?

የአፈር ማዳበሪያ መግዛት

ምርጥ ዘርና ሌሎች የግብርና ግብዓቶችን መግዛት
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የጥሪት/ የሃብት ዓይነቶች

ማን ሃብት የማግኘትና 
 የመጠቀም ዕድል 

አለው

ማን ሃብትን 
የመቆጣጠር 
 ድርሻ አለው

አዋቂ 
ወንድ

አዋቂ ሴት
አዋቂ 
ወንድ

አዋቂ ሴት

የቤት ውስጥ መገልገያዎችን መግዛት

የሚመረተውን ሰብል መምረጥ

በሬ ወይም የወተት ላም መግዛት

ምርት መሸጥ (ሰብል፣ ፍራፍሬ፣ አትክልት)

የእንስሳት ተዋፅኦ መሸጥ (ወተት፣ቅቤ፣ አይብ፣ 
እንቁላል…)

እንስሳትን መሸጥ (በሬ፣ ላም፣ በግ፣ ፍየል፣ ዶሮ…)

የቁጠባና ብድር፣ አበዳሪ ተቋማትን መጠቀም

ሳምንታዊ፣ ወርሃዊና ሩብ ዓመት ቁጠባ

የልጆች የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት

የልጆች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት

የቤተሰብ ምጣኔ

የጤና ምርመራ ማድረግ

በማህበረሰብ ስብሰባዎች መሳተፍ

የፖለቲካ ተሳትፎና ድምጽ መስጠት

የቤት ውስጥ ፍጆታ መገልገያዎችን መግዛት

ንብረት ማዋስ/ገንዘብ ማበደር

ማስተማሪያ ዘዴ 3፡ ሃብትን መጠቀም እና መቆጣጠር 
መረጃን እንዴት መጠቀም ይቻላል?

በእያንዳንዱ ተርታ /row/ እና አምድ /column/ በመከተል √ ምልክት / 
check-mark/ ለእያንዳንዱ ጾታ በሃብቱ የመጠቀምና የመቆጣጠር እንዲሁም 
በውሳኔ የመሳተፍና የመወሰን ስልጣኑ ላለው የቤተሰብ አባል ያስቀምጡ።

የዚህ ዘዴ ዋና ሃሳብ የሚከተሉትን ለመለየት ነው

  ከተዘረዘሩት የሃብት ዓይነቶች የሴቶች ተሳትፎና ውሳኔ አሰጣጥ ምን 
ይመስላል? ሴቶች ከወንዶች በላቀ ደረጃ በራሳቸው ውሳኔ የሚሰጡባቸው 
የሃብት/የጥሪት ዓይነቶች የትኞቹ ናቸው?
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  ከተዘረዘሩት የሃብት ዓይነቶች የወንዶች ተሳትፎና ውሳኔ አሰጣጥ ምን 
ይመስላል? ወንዶች ከሴቶች በላቀ ደረጃ በራሳቸው ውሳኔ የሚሰጡባቸው 
የሃብት/ጥሪት ዓይነቶች የትኞቹ ናቸው?

  በቤተሰቡ ውስጥ ልጆች የሚሳተፉበትና የሚወስኑበት የሃብት/ጥሪት 
ዓይነት አለ?

  በቤተሰብ ውስጥ ሴቶችና ወንዶች ሃብትን/ጥሪትን በማስተዳደርና 
በመምራት እንዲሁም እስከ መጨረሻ ድረስ በመወሰን እኩል ተሳትፎ 
አላቸው? ለምን?

  ይህ ሁኔታ የጾታ እኩልነትና የሥርዓተ-ጾታ መስተጋብር/ግንኙነት 
ለማሻሻል ፍትሃዊ ነው ብለው ያምናሉ?

ከላይ በመልመጃው ላይ በዝርዝር የተመለከትናቸውን ሃብት/ጥሪት የማግኘትና 
የመጠቀም ዕድል፤ የመቆጣጠር ድርሻ፤ የተሳትፎና የውሳኔ ሰጭነት ዝርዝር 
ገጽታዎችን በመረዳት ወደ አንድ የዋርካ/ዛፍ ተምሳሌታዊ ቤተሰብ “ሚዛናዊ/
ፍትሃዊ የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነት ስዕላዊ መግለጫ” (Gender Balance Tree) 
የቤተሰብ የድርጊት መርሃ-ግብር ወይም የራዕይ ቀረጻ እንሸጋገር።
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መማማሪያ ቅፅ 4 

“ሚዛናዊ የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነት” ተምሳሌታዊ  ዋርካ መግለጫ

በኢትዮጵያ ውስጥ ዋርካ/ዛፍ ከማህበረሰቡ ጋር ከፍተኛ የሆነ 
የማህበራዊ፤ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ቁርኝት አለው። ማህበረሰቡ በዋርካ/ዛፍ ስር 
ለህይወት ከፍተኛ ትርጉም ያለቸውን የተለያዩ መንፈሳዊ፤ማህበራዊና ባህላዊ 
ተግባራትን ያከናውኑበታል።በገጠሪቱ ኢትዮጵያ መንፈሳዊና ባህላዊ እሴቶችን 
መሠረት በማድረግ ማህበረሰቡ በዋርካ/ዛፍ ስር በመሰባሰብ ባህላዊ የግጭት 
አፈታት ሥርዓት ይከውኑበታል። የዛፍን/ዋርካን ጥላ እንደ መጠለያ በመጠቀም 
ልጆቻቸውን ያስተምሩበታል። የገጠሩ ማህበረሰብ የተለያዩ አካባቢያዊ ጉዳዮችን 
ለመመወያየትና መፍትሄዎችን ለመስጠት ዋርካ/ዛፍን እንደ መሰብሰቢያ አዳራሽ 
ይገለገልበታል። በእነዚህና በመሳሰሉት ጉዳዮች ዛፍ በኢትዮጵያ ከማህበረሰቡ 
ህይወት፤እምነት፤ባህል፤ ወግና ልማድ ጋር ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ትስስር አለው።

ከላይ በማህበረሰቡና በዋርካ/ዛፍ መካከል ያለውን የህይወት ቁርኝት/ትስስር 
ምክንያት በማድረግ በቅርብ ፍሬ ሊሰጥ የተዘጋጀ የአንድን ዋርካ/ዛፍ አካላዊ 
አወቃቀር (ሥሮች፤ ግንድና ቅርንጫፎች) እና እርስ በእርስ መረዳዳት ስዕላዊ 
መግለጫ በመውሰድ መልመጃውን እንመልከት። የአንድ ዋርካ/ዛፍ ሥሮች 
በእኩልነት ማደግና በሥሮቻቸው አፈሩን በትክክል አቅፈውና ደግፈው መያዝ 
ካልቻሉ ዛፉ በትክክል ስለማይቆም በቀላሉ በሚነሳ አውሎ ንፋስ ተገፍትሮ 
ሊወድቅ ይችላል። በተመሳሳይ መልኩ ዛፉ ያፈራቸው ፍሬዎች ክብደታቸው 
ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ሚዛን የሚደፋ ከሆነ ዛፉ የፍሬዎችን ክብደት መሸከም 
ስለማይችል/ ሚዛኑን መጠበቅ ስለማይችል በቀላሉ ሊወድቅ ይችላል። ዛፉ 
ከወደቀ ደግሞ ለሚቀጥለው ዓመት የፍራፍሬ ምርት ሊሰጥ አይችልም።

በቤተሰብ አባላት መካከል ሚዛኑን የጠበቀ የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነት ከሌለ ልክ 
እንደ ዛፉ ቤተሰቡም ፍሬ ማፍራት አይችልም። ቤተሰቡ ፍሬ ከሌለው ትውልድ 
ለማስቀጠል ችግር ያጋጥመዋል። ይህም የቤተሰብ ውድቀት ያስከትላል። 
ከላይ በ24 ስዓት የዕለታዊ የጊዜ አጠቃቀም መልመጃ እንደተመለከትነው 
ሴቶችና ወንዶች ዘወትር እኩል ሥራ አይሠሩም። የቤተሰብ አባላት የሥራ 
ክፍፍልና ክብደት ሚዛናዊ አይደለም- ልክ እንደ ዛፉ ፍሬ አያያዝ የቤተሰቡ 
የሥራ ጫናና ክብደት ወደ ሴቶችና ልጃገረዶች አቅጣጫ ሚዛኑ ያዘነበለ ወይም 
ያጋደለ ነው። በዚህ ምክንያት ሴቶችና ልጃገረዶች ከቤተሰብ ከሚገኘው ፍሬ/ 
ምርት እኩል ተጠቃሚ ስለማይሆኑ በቤተሰቡ ስኬት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ 
ያሳድራል። ምክንያቱም በቤተሰብ አባላት መካከል የሚገኘው የሥራ ጫናና 
የምርት ተጠቃሚነት ሚዛናዊ አይደለም። የቤተሰብ አባላት ጉዳዮችን በጋራ 
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በመመካከር አይወስኑም፤ሴቶች ጥሪታቸውን በእኩልነት የማግኘትና የመጠቀም 
ዕድላቸው ዝቅተኛ ነው፤ ሴቶች ሃብታቸውን የመቆጣጠርና በእኩል ተሳትፎ 
የመወሰን እንዲሁም የመምራት ድርሻቸው ዝቅተኛና ሚዛናዊ አይደለም። ሴቶች 
በቤተሰቡ ውስጥ የባለቤትነት ስሜትና የመረዳዳት ትስስር ፍትሃዊ ባለመሆኑ 
የቤተሰብ አባላት የየራሳቸውን የህይወት መንገድ እንዲከተሉ ያደርጋቸዋል። 
ልክ እንደ ተምሳሌታዊ የዛፉ ስሮቹ በቤተሰብ መካከል ትስስር፤መረዳዳትና 
መደጋገፍ የለም። በእነዚህ መሠረታዊ ምክንያቶች ቤተሰቡ ጠንካራ ስለማይሆን 
በቀላሉ ከድህነት መውጣት አይቻልም። ልክ እንደ ዛፉ ፍሬ የቤተሰቡ የሥራ 
ጫና በተወሰኑ የቤተሰብ አባላት ትክሻ ላይ ስለሚያርፍ ጫናው ከፍተኛ ነው። 
የሥራ ክብደቱም በሌሎች ዕውቅና ስለማይሰጠው ከቤተሰቡ የሚፈልገውን ፍሬ 
ማፍራት አይችልም። 

“ሚዛናዊ’ የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነት ተምሳሌታዊ ዋርካ” ስዕላዊ መግለጫ 
(Gender Balance Tree) ዓላማው ኢ-ፍትሃዊ የሆነውን የሥርዓተ-ጾታ 
ግንኙነት በመለወጥ በቤተሰብ አባላት መካከል ፍትሃዊ የሆነ መደጋገፍ እንዲኖር 
በማስተማር የእያንዳንዱን የቤተሰብ አባላት አስተዋጽኦ ማሳደግና አባላት እኩል 
ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። በተምሳሌትነት የቀረበው ስላዊ መግለጫ 
በትክክል ከተሠራና አንዱ አካል ለሌላው በትክክል አስተዋጽኦ ካደረገ ዛፉ 
መልካም ፍሬ መስጠት ይችላል። በተመሳሳይ መንገድ በቤተሰብ አባላት 
መካከል መተሳሰብና ፍትሃዊ ግንኙነት ካለ ተቋሙ/ቤተሰብ መልካም ፍሬ 
ያፈራል/ከድህነትም ይወጣል። ፍትሃዊ የሆነ የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነትና ሥራ 
ክፍፍል እንዲኖር ያደርጋል። በቤተሰብ አባላት መካከል የሚኖረው ግንኙነትም 
ውጤታማና ዘላቂ ይሆናል።

‘ሚዛናዊው’ የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነት ተምሳሌታዊ ዋርካ/ዛፍ ስዕላዊ መግለጫ 
በወንዶችና በሴቶች መካከል በተደጋጋሚ የሚንጸባረቀውን ኢ-ፍትሃዊ የሆነ የሥራ 
ጫናና በወንዶች የሚመራውን፤የሚተዳደረውን የሃብት አያያዝ፤አጠቃቀምና 
ውሳኔ ሰጪነት ግድፈት በቤተሰብ ደረጃ በማስተካከል በበርካታ አገሮች ተሞክሮ 
ውጤታማ የሆነ ቴክኒካዊ ዘዴ ነው። 

ሴቶች በቤት ውስጥና በቤት አካባቢ ዕለት በዕለት የሚያከናውኗቸው ሥራዎች 
ጫና ከፍተኛ ነው። ሥራው በማህበረሰቡ ዘንድም ዕውቅና አልተሰጠውም፤ 
በገንዘብ የሚቆጠር ገቢም አያመነጭም። በዚህም ምክንያት ሴቶች ኢኮኖሚያዊ 
ጠቀሜታ ወደ አላቸው የገቢ ማስገኛ ዘርፎች ለመሳተፍ ማነቆ ሆኖባቸዋል። 
በዚህ የተነሳ አሁንም ድረስ ሴቶች በድህነት ስር ሆነው እንዲኖሩ ተገደዋል። 
የቤተሰባቸውን ደህንነት ለመጠበቅም ተስኗቸው ይታያል።
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በወንዶች ላይ የሚንጸባረቁ አንዳንድ መልካም ያልሆኑ ባህሪያት (መጠጥ ቤት 
ማዘውተር) ከአቻ ግፊት ጋር ተደምረዉ የቤተሰብን ገቢ በአግባቡ እንዳያስተዳድሩ 
ያደርጋቸዋል፡- ምርታማ ወደ ሆኑ የስራ ዘርፎች እንዳይገቡ እንቅፋት ይሆንባቸዋል። 
በዚህም ምክንያት ብዙ ቤተሰቦች ልጆችን ለማሳደግ፤ለመንከባከብና ለማስተማር 
ሲቸገሩ ይታያል።ይህ በተራው በቤተሰብ ውስጥ ግጭት፣ አለመስማማት፤ደስታ 
ማጣትና አልፎ አልፎም በሚስትና ልጆች ላይ የሃይል ጥቃት/ ድብደባ ሲያስከትል 
ይታያል።

ሚዛናዊው የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነት ተምሳሌታዊ ዋርካ/ዛፍ ስዕላዊ መግለጫን 
በአባወራ ስር የሚተዳደሩ ሴቶችንና እማዎራዎችን ለይተን ልንተነትንበት 
እንችላለን። ምክንያቱም ሁለቱም ቤተሰቦች የየራሳቸው የሆነ የህይወት አቀራረብ 
አላቸው። በመሆኑም ሁለቱን ማህበራዊ ቡድን በተለየ መልኩ በመቅረብ 
ሚናዎቻቸውን፤ የኃላፊነት ድርሻቸውን እና ሃብት የማግኘትና የመቆጣጠር፤ 
የመሳተፍ፤ የመምራት፤ የመወሰንና የመጠቀም መብታቸውን መለየት ያስፈልጋል። 
በመሆኑም “ሚዛናዊው የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነት ተምሳሌታዊ የዋርካ/ዛፍ ስዕላዊ 
መግለጫ (Gender Balance Tree) እነዚህን መሠረታዊ ጉዳዮች እንድንረዳ 
ይጠቅመናል።

“ሚዛናዊው’ የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነት ተምሳሌታዊ የዛፍ ስዕላዊ መግለጫ 
በባለትዳርና በእማወራ በሚተዳደሩ ቤተሰቦች ላይ ብቻ መጠቀም ይቻላል። 
ምክንያቱም የሁለቱ ቤተሰቦች አቀራረባችን ስለሚለያይ ለየብቻ ማየት የተሻለ 
ይሆናል። ይህ መግለጫ የስራ ክፍፍልና የሃብት መጠቀምና መቆጣጠር መረጃን 
ቀድመን ከሰራነው መልመጃ መውሰድ ይቻላል።
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ደረጃ1፡ የዋርካ/ዛፍ ግንድ፤ በቤተሰቡ ውስጥ የሚኖሩ አባላት 
እነማን ናቸው?

በዋርካ/ዛፍ ግንድ የመሃል ውስጣዊ ክፍል በግራና በቀኝ ጎን የቤተሰብ አባላትን 
ወካይ ምልክቶችን ያስቀምጡ። በቤተሰቡ ውስጥ የሚገኙ ሴት ሠራተኞችን 
(በእማወራ ቤተሰብ አባል የሆኑ ሴቶችና፤ከአንድ በላይ ሚስት ባላቸው ቤተሰቦች 
ደግሞ በቤተሰቡ ውስጥ የሚኖሩ ሁሉም ሚስቶች) በስተግራ ጎን በሌላ (ምሳሌ፤ 
አረንጓዴ) ቀለም ይጻፉ። በቤተሰቡ ውስጥ የሚገኙ ወንድ ሠራተኞችን የሚወክሉ 
ምልክቶች በተመሳሳይ መልኩ ከግንዱ የውስጥ አካል በስተቀኝ ጎን በሌላ ቀለም 
(ምሳሌ፤ ሰማያዊ) በምልክት ያመላክቱ። ሌሎች በቤተሰቡ ውስጥ በጥገኝነት 
የሚኖሩ የቤተሰብ አባላትን ለማመላከት ሁለቱን ቀለሞች የሚወክሉትን (ለሴት 
አረንጓዴና ለወንድ ሰማያዊ/ወይም የተገኘውን ሁለት ዓይነት ቀለም መጠቀም) 
መሠረት በማድረግ በግንዱ ውስጣዊ አካል ላይ እንደየ ጾታቸው በመለየት 
በግራና በቀኝ ምልክቶችን ያስቀምጡ።

ደረጃ 2፡ ሥሮች፤ ማን ለየትኛው የሥራ ዘርፍ አስተዋጽዖ ያደርጋል?

በግንዱ ዋና ስር ግራና 
ቀኝ አራት ስሮች ይገኛሉ። 
በግንዱ በስተግራ የሚገኙት 
ሁለት ሥሮች ሴቶችን 
የሚወክሉ ሲሆን በቀኝ 
በኩል የሚገኙት ሁለት 
ስሮች ወንዶችን የሚወክሉ 
ናቸው። በሁለቱ ቀኝና ግራ 
የሚገኙ ስሮች መካከል 
ያሉት ስሮች የጋራ ስራን 
ያመለክታሉ። በሁለቱም 
አቅጣጫ ባሉ ዉጫዊ ስሮች 
በዚያ አቅጣጫ ያለ ፆታ 
ብቻውን የሚያከናውነው 

ተግባር ይቀመጥ። ብዙ ጊዜ የሚወስዱትን በጥቁር ቀለም አክብቡ። ብዙ ገቢ 
የሚያስገኙትን ደግሞ በሌላ ቀለም አክብቡ። በዚህ ጊዜ የክቡ ውፍረትና ቅጥነት 
ብዙ ጊዜ የሚወስድና ትንሽ ጊዜ የሚወስድ እንዲሁም ብዙ ገቢ የሚያስገኝና 
ትንሽ ገቢ የሚያስገኝ ተግባራትን ለመለየት ልንጠቀም እንችላልን። በመሃል ባሉ 
ስሮች ደግሞ በሁለቱ ፆታዎች አቅጣጫ ምልክትና ለጾታው የተጠቀምንበትን 
ቀለም በመጠቀም አመላክቱ። አሁንም ብዙ ግዜ የሚወስዱትን ወፍራም ክብ 
እንዲሁም ትንሽ ጊዜ የሚወስዱትን ቀጭን ክብ እንዲሁም ብዙ ገቢ ለሚያስገኙ 
ወፍራም ክብ እና ትንሽ ገቢ ለሚያስገኙ ደግሞ ቀጭን ክብ አስቀምጡ።።
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ደረጃ 3፡ ቅርንጫፎች፤ ማን 
የትኛውን ፍሬ ያገኛል?

በዛፉ  ዋና  ቅርንጫፍ  ግራና  ቀኝ  
ክፍል አራት ቅርንጫፎች ይ ገ ኛ ሉ ። 
ሁለቱ ቅርንጫፎች ሴቶችና ልጃገረዶች 
የሚወክሉ ሲሆን ቀሪ ሁለቱ ቅርንጫፎች 
ደግሞ አዋቂ ወንዶችና ወንድ ልጆችን 
ይወክላሉ። የመካከለኛው ቅርንጫፍ 
ደግሞ የጋራ ወጭን ይወክላል። 
በቅርንጫፎቹ ውጫዊ ክፍል በየጾታዎች 
አቅጣጫ ለብቻቸው የሚያወጧቸውን 
ወጭዎች አመልክቱ። ከፍተኛውን የግል 
ወጭ ወፍራም ጥቁር ቀለም በመጠቀም 
አክብቡ። ምንም  እንኳን  በአንዳቸው 
ፆታ ብቻ ቢወጣም ለቤተሰቡ የሚጠቅም 
ከሆነ ወደ ግንዱ ቀረብ ብሎ ይመላከት። በተመሳሳይ ከላይ በተቀመጠው መሠረት 
ወፍራም ክብ መስመር ብዙ ወጭ ላወጣው አክብቡ። በቅርንጫፉ መካከል የጋራ 
ለሆኑት ተመሳሳይ ክቦችን በየጾታዎች አቅጣጫ በዛ ላሉ ወጭዎች ሰማያዊ ቀለም 
በሰማያዊ ቀለም ያክቧቸው።

ደረጃ 4፡ ዋርካውን/ዛፍን የሚገፋው ምንድን ነው?

በአዋቂ ሴቶችና ወንዶች እያንዳንዳቸው  በባለቤትነት  የተያዙትን  ሀብቶች/ 
ጥሪቶች ምሳሌ መሬትና እንስሳት/ከብቶች በማን እንደተያዙ በመለየት ጾታን 
መሠረት በማድረግ በግንዱ ግራና ቀኝ አቅጣጫ ምልክቶችን ያስቀምጡ። 
ከዚህም ጋር በተያያዘ በሴቶች ቁጥጥር ብቻ ተይዘው በሴቶች በራሳቸው ውሳኔ 
የሚሰጡባቸውንና በወንዶች ቁጥጥር ብቻ ተይዘው በወንዶች በራሳቸው ውሳኔ 
የሚሰጡባቸውን ሃብቶች (የጥሪት አይነቶች) እንዲሁም በጋራ ተይዘው ውሳኔ 
የሚሰጡባቸውን ሃብቶች መለየት። ለዚህ መልመጃ ከዚህ ቀደም ስለ ሃብት 
የመጠቀም ዕድል እና የመቆጣጠር ድርሻ የተሠራውን መልመጃ ወደ ኋላ 
በመሄድ  ይመልከቱ።
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ደረጃ 5፡ ድርጊት/ተግባር፤ እንዲለወጥ የምንፈልገው ጉዳይ 
ምንድን ነው?

ዛፉ የመጨረሻ ቅርጹን ከያዘ በኋላ 
የቤተሰብ አባላት ስዕላዊ መግለጫውን 
በማየት የሚከተሉትን ጥያቄዎች 
እንዲያሰላስሉና እንዲመልሱ ዕድል 
ይሰጣቸው።

  የዛፉ ስዕላዊ መግለጫ 
ስትመለከቱት ሚዛኑን የጠበቀ 
ይመስላችኋል?

  በዛፉ ስዕላዊ መግለጫ ላይ 
ሴቶች ከወንድ አጋሮቻቸው ጋር 
ሚዛናዊ በሆነ መልኩ የንብረት 
ባለቤት በመሆን፤ ገቢን 
በመቆጣጠርና ማስተዳደር እንዲሁም በመወሰን እና የቤት ውጭ ገቢ 
በማግኘት ብዙ ሥራዎችን ይሰራሉ?

የሥርዓተ-ፆታ ሚዛናዊነት የሚወክል/የሚያመላክት ምልክት በግንዱ የመጨረሻ 
ጫፍ ላይ ያመላክቱ።

በመቀጠል የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለተሳታፊዎች ይጠይቋቸው።

  የዋርካውን/ዛፉን ሚዛናዊነት በተሻለ ደረጃ እንዴት ማስተካከል ይቻላል?

  በቤተሰብ ውስጥ በጋራ መስራት ያለብን ሥራዎች የትኞቹን ነው?

  በቤተሰብ ውስጥ መወገድ ያለባቸው አላስፈላጊ ወጪዎች የትኞች 
ናቸው?

  በቤተሰብ ውስጥ በጋራ መገልገልና መወሰን ያለባቸው ንብረቶች/ሃብቶች 
የትኞቹ ናቸው?

  ለገቢ ማስገኛ ከሚከናወኑ ሥራዎች መካከል በጊዜ ሂደት የምንቀንሳቸው 
ወይም የምንጨምራቸው ሥራዎች አሉ?
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የዛፉን ስዕላዊ መግለጫ ሚዛናዊነት ለመጠበቅ አምስት መተግበር ያለባቸው 
የቃልኪዳን ድርጊቶችን/ሥራዎችን መለየት። በሥሮቹ ደረጃ የሚገኝ የስራስር 
ፍሬዎች፤ በዛፉ ቅርንጫፎች ላይ የሚገኙትን የማንጎ ፍሬዎች፤በዛፉ ግንድ 
ላይ የሚገኙትን የሙዝ ፍሬዎች እየለዩ ሚዛኑን በመጨመር ወይም በመቀነስ 
ማስተካከል። እነዚህን ነገሮች በአረንጓዴ ቀለም ማመላከት ወይም ቀደም ብለው 
በምልክት የተመላከቱትን ጉዳዮች በድጋሚ በጥቁር ቀለም መስቀለኛ በመስራት 
ማመላከት። በመጨረሻ የተስተካከሉትን ጉዳዮች/ፍራፍሬዎች በአረንጓዴ ቀለም 
በተገቢው ቦታ በማስተካከል በምልክት ማመልከት። ከፍራፍሬዎች ያልበሰሉ ካሉ 
በአረንጓዴ ምልክት በማመላከት መቀየርና እንዲበስሉና ቀይ እንዲሆኑ ማድረግ።

ቃል የተገባባቸውን ሥራዎች ለመፈጸም የድርት መርሃ ግብር ማዘጋጀት
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ቅፅ 5፡ ራዕይን መሠረት በማድረግ የሚዘጋጅ የቤተሰብ 
የድርጊት መርሃ ግብር

ስዕላዊ መግለጫ 1፡ የግለሰብ ራዕይ ሲዘጋጅ

ከላይ ያለው ስዕላዊ መግለጫ የሚያመለክተው ግለሰቦች የተለያዩ ደረጃዎችን 
(1-4) እና ወቅታዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ በማድረግ የወደፊት የግል ራዕያቸውን 
እንዴት እንደሚቀርጹ ነው። የቤተሰብ አባላት ራዕይ መቅረጽ ትክክለኛ የሆነ 
የድርጊት መርሃ ግብር ለመንደፍ ከማስቻሉም በተጨማሪ በሁሉም የቤተሰብ 
አባላት መካከል ፍትሃዊ የሆነ የስራ ክፍፍል ለማድረግና ኃላፊነትን በጋራ 
ለመሸከም ያስችላል።

የቤተሰብ አባላት ራዕያቸውን ለማሳካትና ወደ ተሻለ የህይወት መንገድ እንዲገቡ 
ያግዛል። የረዥም ጊዜ ራዕይና የአጭር ጊዜ ዓላማዎች ለመግለጽ በሚከተለው 
ሰንጠረዥ የተቀመጠውን መግለጫ ይጠቀሙ።

ደረጃ 1 
ራእይ 

ደረጃ 4 
ኢላማዎችና  
ድርጊቶች

ደረጃ 2 
ወቅታዊ ሁኔታ ደረጃ 3 

ተግዳሮቶች

ደረጃ 3 
መልካም 

አጋጣሚዎች
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የረዥም ጊዜ ራዕይ (5 
ዓመት)

የአጭር ጊዜ ዓላማዎች
ሊያጋጥሙ የሚችሉ 

ተግዳሮቶች
መልካም አጋጣሚዎች

  እማወራዎችና 
ባለትዳር ሴቶች ራዕይ 
እንዲኖራቸው መደገፍ

  ሴቶች ከአምስት ዓመት 
በኃላ 
ለራሳቸው ምን ሆነው 
መታየት ይልጋሉ

  በ2016 ዓ.ም መጨረሻ 
ቤተሰብዎ የት 
ደርሶ ማየት ይፈልጋሉ

  ከረዥም ራዕይ አኳያ 
ምሳሌ ለመጥቀስ፡-

  ከሁሉም የቤተሰብ 
አባላት ጋር በመወያየትና 
በመስማማት 
የሚመረቱትን የሰብል 
ዓይነቶች መወሰን፤ 
ዓመታዊ ምርቱን 
ማሳደግ እና በ2016 
ዓ.ም መጨረሻ 
የቤተሰቡን ገቢ በእጥፍ 
ማሳደግ

  የገንዘብ ቁጠባ 
ማድረግና የወተት ላም 
በመግዛት የወተትና 
የወተት ተዋጽኦ ንግድ 
መጀመር

  የሴት ልጅን ከፍተኛ 
ትምህርት 
ለማስቀጠል የተወሰነ 
ገንዘብ መቆጠብ

  የ5 ዓመት ራዕይን 
መነሻ በማድረግ 
በየዓመቱ ሊያሳኳቸው 
የሚፈልጉት ሥራዎች 
ምንድን ናቸው? 

  አዳጊ የሆኑ ዓመታዊ 
ዓላማዎችን ከ 5 ዓመቱ 
ራዕይ መቅዳት

   አመታዊ አላማዎች 
ውጤት ተኮር በመሆን 
የ 5ዓመቱን ራዕይ እውን 
ማድረግ 

  እያንዳንዱ ነጠላ 
ተግባር ለ5 ዓመቱ 
ራዕይ የሚያሳካ መሆን 
ይኖርበታል

  በቤተሰብ ሥራዎችና 
በህይወት መንገዶች ሁሉ 
በመሳተፍ ለመለወጥ 
ራስን ማሳመን 
አለመቻል

  በቤተሰብ ሥራዎች 
በሙሉ ፈቃደኝነት 
ለመሳተፍ የህብረተሰቡን 
ግፊትና አሉታዊ ምላሽ 
መቋቋም አለመቻል።

  ሌሎች የማህበረሰቡ 
አባላትን የአዲሱ 
የቤተሰብ ለውጥ አካል 
አድረጎ በማሳተፍ 
የሥርዓተ -ጾታ ልማድን 
ለማስተካከል መቸገር

  የሥርዓተ-ጾታ የአቅም 
ግንባታ ስልጠናዎች 
ይሰጣሉ

  የግብርና የኤክስቴሽን 
አገልግሎቶች አሉ

  ሥራዎችን መሠረት 
ያደረጉ የልምድ 
ልውውጦች ይደረጋሉ

  የቤተሰብ አባላት 
ስምምነትና መደጋገፍ 
ጨምሯል

  የቤተሰብ እሴትን፣ 
አላማዎችን እና ራዕይን 
ማዕከል ያደረገ የግል 
ህይወትን መምራት

ራዕይ ቀረጻና የአጭር ጊዜ ዓላማዎች ዝግጅት ከተጠናቀቀ በኋላ ተከታዩን የግል 
የድርጊት መርሃ ግብር እንዲያዘጋጁ ድጋፍ አድርጉ። እያንዳንዱ ባለትዳርና 
እማወራዎች የውስጥና የውጭ ሚናዎቻቸውን በሚገባው መልኩ እንዲወጡ 
በግል ደረጃ የተቀረጸ/የተዘጋጀ የድርጊት መርሃግብር ሊኖራቸው ይገባል።
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የሥርዓተ-ጾታ እኩልነት መማማሪያ ዘዴን 
በመጠቀም የቤተሰብ  እቅድ ማዘጋጀት
ቅፅ 6፡ የቤተሰብ የድርጊት መርሃ ግብር እቅድ

ራዕይ፡          

ዓላማ፡          

ስራን የመተጋገዝ ሁኔታ
ባል/አዋቂ 

ወንድ
ሚስት ወንድ ልጅ ሴት ልጅ

በቤት ዉስጥ ስራ

ፍትሃዊ በሆነ መልኩ በቤት 
ውስጥ ስራን ለመተጋገዝ በግልዎ 
ምን ያደርጋሉ?

በእርሻ ስራ/መስክ

ፍትሃዊ በሆነ መልኩ የመስክ 
ስራን ለመተጋገዝ በግልዎ ምን 
ያደርጋሉ?

በማህበረሰብ ስራ

ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ስራን 
ለመተጋገዝ በግልዎ ምን 
ያደርጋሉ?

መልካም አጋጣሚዎች

1)         

2)         

3)         

ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች

1)         

2)         

3)         
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ሰርዓተ ፆታን ያማከሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ከቤተሰብ 
የትግበራ እቅድ ዝግጅት ጋር ማቀናጀት

ይህንን የፆታ መማሪያ ስብስብ በመጠቀም የልማት ጣቢያ ሰራተኞች እና በወረዳው 
በጉዳዩ ዙሪያ እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች ድጋፍ ለሚሰጧቸው ባለትዳሮች 
ወይም ሴት የቤተሰብ ሀላፊዎች ስለፆታ ተኮር የግብርና ቴክኖሎጂዎች አይነት 
እና ጥቅም በሚገባ እንዲያስተዋውቋቸው ይበረታታሉ። በፆታ ተኮር የግብርና 
ቴክኖሎጂዎች ዙሪያ በቂ መረጃ መስጠት ድጋፍ የሚያደርጉላቸው ሴቶች ወይም 
ወንድ አርሶ አደሮች የግብርና ምርታማነታቸውን እንዲያሳድጉ የሚያስችላቸው 
ከመሆኑም በተጨማሪ በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጭ በሚያከናውኗቸው 
ስራዎች ሀይልና ጊዜያቸውን እንዲቆጥቡ ይረዳቸዋል።

ሰርዓተ ፆታን ያማከሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎች ላይ ምክሮች 

ሰርዓተ ፆታን ያማከሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎች ማለት ምርታማነትን በማሳደግ 
የባለትዳር ሴቶችን፣ የእማወራዎችን  እና ወንድ አርሶ አደሮችን ጉልበት፣ 
ጊዜ እና የስራ ጫና የሚቀነስ ቴክኖሎጂ ነው።  

በወንዶች እና አነስተኛ ይዞታ ባላቸው ሴቶች መካከል እኩል ተደራሽነት 
እንዲኖራቸው ሰርዓተ ፆታን ያማከሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎች የሚከተሉትን 
ማሟላት አለባቸው:

• ለተጠቃሚዎች ለአጠቃቀም ቀላል እና ሲበላሹ በቀላሉ መጠገን የሚችሉ

• ውድ ያልሆነ እና ብዙ ሊያገለግል የሚችል 

• በአካባቢው/ በሀገር ውስጥ ሊገኝ የሚችል

ፆታ ተኮር የግብርና ቴክኖሎጂዎች  ሀይል ቆጣቢ ምጣዶች ፣ወተት 
መናጫዎች ፣መውቂያዎች ወዘተን ሊያካትት ይችላል።

የእህል መውቂያ ወተት/ቅቤ መናጫ
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

የግብርና እድገት ፕሮግራም ተግባር ተኮር የስርዓተ ጾታ 
መማማሪያ ዘዴ 6:- የቤት ዉስጥ ስራዎች ዕቅድ

ይህ ዘዴ ለአንድ ቤተሰብ የሚያገልግል ነው። ይህን የምንጠቀመው እያንዳንዱ 
የቤተሰብ አባል ሚና ልየታና በ24 ሰዓት ዉስጥ ያሉትን ስራዎች አመልካች 
መመሪያዎችን አይተን ዉይይት ተደርጎባቸው ምን ዉጤት እንደሚያመለክቱ 
ከታወቀ በኃላ ነው።

የዚህ መመሪያ ዓላማ በቤት ዉስጥ ያሉ የተለያዩ የቤተሰብ አባላት በቤተሰብ 
ዉስጥ ያለዉን የስራ ክፍፍል ችግር በመለየት  ለሁሉም የቤተሰብ አባል እኩል 
የሆነ የስራ ክፍፍል እና በተጨማሪም የእረፍት ጊዜን በተመጣጣኝ ድርሻ 
ለሁሉም የቤተሰብ አባል እንዲኖር ማስቻል ነው።

መመሪያ:-

1. ይህ የቡድን መልመጃ አይደለም። እያንዳንዱ ቤተሰብ (ሴት እና 
ወንድ) የስራ እቅድ ግልባጭ ይሰጠዋል።

2. እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል በእቅዱ ላይ ክለሳ እንዲያደርግ በተለይም 
የሚና ልየታና የቀን ተቀን እንቅስቃሴ እቅድ በመነሳት እንዲሰራ 
ይጠየቃል።

3. ሁሉንም ቤተሰቦች ከዚህ በኋላ ስራን እንዴት መከፋፈል እንዳሰቡ 
ጠይቋቸው። ወንዱ ባለቤቱን ለመርዳት ምን ስራ መስራት እንደሚችል 
በተለይም ከቤት ዉስጥ የጉልበት ስራ ጀምሮ። ሴትና ወንድ ልጆች 
እንዴት እንደሚረዷቸው መወሰን። የግብርና ስራን ወይም የማህበረሰብ 
ስራን በሚወያዩበት ጊዜ ሁሉንም የስራ ክፍፍል ማየት አለባቸው ፤ 
ይህም የቤት ዉስጥ ስራን ጨምሮ ማለታችን ነው። የግብርና ስራን 
በምንወያይበት ወቅት ሁሉም ቤተሰብ መያዝ ያለበት ሁሉንም የስራ 
ክፍፍል (የቤት ዉስጥ ስራን ጨምሮ) ፤ ስራን በምናከፋፍልበት ወቅት 
እንዲሁም በዚያ ስራ ላይ የበለጠ ሃላፊነት ያለበት ማነው የሚለውን 
ይጨምራል። የቤተሰብ የስራ እቅድ አዳዲስ ስራዎችን ለሴቶች 
የሚጨምር መሆን የለበትም በተለይም የትግበራ ሚና ከተለዩና የ 24 
ሰዓት የጊዜ ሰሌዳ ከተሞላ ከሌሎች የቤተሰብ አባላት በተለየ ሁኔታ 
በጣም ስለሚበዛ ነው።

4. ቤተሰቦች አንዴ በእቅዱ ላይ ዉይይት ካደረጉና ከተስማሙ በኋላ 
ሁሉም ጽፈው/አፅፈው ይይዛሉ።



38

የግብርና እድገት ፕሮግራም

ማሳሰቢያ እማውራዎች ጋር ዉይይት ሲደረግ የ “ጎልማሳ ወንድ” አምድ የሚሞላው 
በቤት ዉስጥ  ጎልማሳ  ልጅ  ካለ  ወይም  ጎልማሳ ወንድ  ዘመድ  ካለና  
በቤተሰብ ደረጃ ስራዎችን ለመስራት አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልና እኩል 
የስራ ክፍፍል የሚኖር ከሆነ ነው። የሴት እማወራዎች እና ወጣቶች ከሌሎች 
የቤተሰብ አባላት እኩል  ስራ  ላይሰጣቸው  ይችላል።



ክፍል ሁለት
የግብርና እድገት 

ፕሮግራም የሥርዓተ-ፆታ 
ማስተማሪያ ዘዴዎች
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

የግብርና እድገት ፕሮግራም የሥርዓተ-ፆታ 
ማስተማሪያ ዘዴዎች ክፍል - II
በገጠር የሚኖሩ ሴቶችን በማህበረሰብ ዉይይት ማብቃት

ምስል 2፡ ማህበረሰባዊ ውይይት 

ሁሉም ሴቶች ለመሬት፣ ለአዳዲስ አሰራር፣ ለገንዘብ አገልግሎት፣ ለትምህርት 
እና ለገበያ ልክ እንደ ወንዶች እኩል እድል ካላቸው የግብርና ምርት 
ይጨምራል እንዲሁም 100-150 ሚሊዮን በምግብ ራሳቸውን ያልቻሉ 
ሰዎች ከችግር ይወጣሉ።

Food and Agriculture Organization (2011) ‘በግብርና የሥርዓተ 
ጾታን ክፍተት መሙላት’
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

በዚህ የግብርና እድገት ፕሮግራም የስርዓተ ጾታ መማማሪያ ዘዴ 
ክፍል 2 ምን ምን ይዘቶች ተካተዋል?

በዚህ መማማሪያዘዴ ከ5-12 የሚሆኑ ተሳታፊዎችን ደረጃ በደረጃ በስርዓተ 
ጾታ ላይ የሚደረጉትን የማህበረሰብ ዉይይቶች ለመምራት የሚያግዝ መመሪያ 
በዋናነት ተካቶበታል።

በዉይይት ጊዜ ተሳታፊዎች:

  የግብርና እና ቤት ዉስጥ ስራዎችን በደንብ ማየት አለባቸው እንዲሁም 
ለምን ወንዶችና ሴቶች በቤት ዉሥጥና ዉጭ ባሉ ስራዎች ላይ በተለያየ 
ስራ እንዲሰማሩ ይደረጋሉ የሚለውን መመልከት አለባቸው።

  በሴትና ወንድ ልጆች ላይ ያላቸውን የራሳቸውን እይታ እንዲያንጸባርቁ 
እንዲሁም ልጆቻቸውን እንዴት አይነት ማህበራዊ ግንኙነት 
እንዲኖራቸውና እንደሚያደርጉ?

  ሁሉም የማህበረሰቡ አባላት (ሴት፣ ወንድ፣ ሴት ልጆች ፣ ወንድ 
ልጆች) ያገቡ ሴቶችንና እማወራዎችን በቤት ዉስጥ ስራዎች በመደገፍ 
እንዴት አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚችሉ መወያየት

የታወቀ የዉይይት ተግባራትን በማገናኘትና ለተሳታፊዎች የጥያቄ እድል 
እንዲኖራቸውና በተነሳው አዲስ ሀሳብ ላይ እንዲናገሩ መርዳት።
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

ይህ ማስተማሪ ዘዴ ለምን አስፈላጊ ሆነ?

በኢትዮጵያ ዉስጥ በማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ምክንያቶች በግብርና 
ሴክተር የሥርዓተ-ጾታ እኩልነት በሀገር ደረጃ ከፍተኛ ችግር ነው። በባለትዳር 
ሴቶችና እማወራዎች መካከል ከሥርዓተ-ጾታ ጋር የተያያዙ ችግሮች የራሳቸው 
መገለጫዎች አሏቸው። ያገቡ ሴቶች ችግር የቤተሰብን ሀብት እኩል የማግኘትና 
የመቆጣጠር እንዲሁም በግብርናው ዘርፍ ዉስጥ እኩል የመሳተፍና ከሚገኘው 
ገቢ ፍትሃዊ ተጠቃሚ ያለመሆን ችግር ነው። የእማወራዎችን ችግር ስንመለከት 
ደግሞ ተጋላጭነት፤ የስራ ጫና፤ የዉሃ ሀብቶች ተደራሽነትና የመቆጣጠር፣ 
የግብርና ግብዓቶችንና ሌሎች በማህበረሰቡ ዉስጥ ስር የሰደዱ የማህበረሰቡ 
እሴት ችግሮች ናቸው። ነጻ ዉይይት በማድረግ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን 
ለማምጣት ችግሮችን መረዳትና ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ የማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ልማት ስራዎችን ማስተዋወቅና መስራት ያስችላል።

ይህ መመሪያ በማህበረሰብ ደረጃ በቤት ዉስጥ የሥርዓተ-ጾታን እኩልነት 
በማስተዋወቅ ባለትዳር ሴቶችና እማወራዎችን በግብርና ስራ እኩል ተሳትፎ 
ለማረጋገጥ ለሚሰሩ የቀበሌ ባለሙያዎች ለምሳሌ ግብርና ልማት ጣቢያ 
ባለሙያዎች፤ የሴቶች ጉዳይ ተጠሪዎች፤ የሚመለከታቸው የወረዳ ባለሙያዎች 
እንዲሁም የጤና ኤክቴንሽን ባለሙያዎች እንዲጠቀሙበት ታስቦ የተዘጋጀ ነው።

ተሳታፊዎች ከማበረሰብ ዉይይት ምን ሊያገኙ ይችላሉ 

የመናገር እድል፤ ስለስርዓተ ጾታ ያላቸውን እይታና  በቤተሰብ  ዉስጥ 
ያላቸውን ሚና ዉይይትና የሀሳብ ልዉዉጥ እንዲሁም በማህበረሰብ ጉዳዮች 
ለምሳሌ፡-           

  በማህበረሰቡ ዉስጥ  በግብርና ስራዎች  የሴቶችና የወንዶች ተሳትፎ 
ና ሚና ላይ ያሉ ልምዶች 

  በቤተሰብ ዉስጥ የሴቶችና የወንዶች የስራ ክፍፍል 

  የሴቶችና የወንዶች ለሀብቶች ያላቸው ቀረቤታና የመቆጣጠር 
እንዲሁም ዉሳኔ የመስጠት አቅም 

  በማህበረሰቡ ዉስጥ የሴቶች ተሳትፎና ሚና በተለይም በእቁብ፤ 
እድር፤ በዉሀ ተጠቃሚዎች ማህበራት፣ በቁጠባ ቡድኖች እንዲሁም  
በማህበረሰቡ  ዉስጥ ባሉ ማበራዊ ስብስቦች
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ይህ ማስተማሪያ ዘዴ መነሻ የሚያደርገው ምንድን ነው?

ይህ ማስተማሪያ ዘዴ የግብርና ባለሙያዎችን፣ የሴቶች ጉዳይ ባለሙያዎችና 
ሌሎችም የማህበረሰብ ዉይይት አመቻቾችን የሥርዓተ-ጾታን ጽንሰ-ሀሳብ 
በማህበረሰቡ የተከፋፈለና በቦታና በጊዜ ሊለወጥ የሚችል መሆኑን (ተፈጥሯዊ 
ያልሆነና በባህል ቋሚ ያልሆኑ) ያስገነዝባል። አመቻቾች “ወንድ ልጆችን”፣  
“ሴት  ልጆችን”፣  “ሴቶችን”  ና “ወንዶችን” የተመለከቱ ባህላዊ አስተሳሰቦችን 
ምንጭ  በዉይይቶች እንዲመሩ ይጠበቃል።

የማህበረሰብ ዉይይትን እንዴት ትመራለች/ይመራል?

የሥርዓተ-ጾታ መልዕክት በቀላሉ በቃልና በጽሁፍ የሚተላለፍ አይደለም። ነገር 
ግን ልማት ጣቢያ ሰራተኞችና ሌሎች የግብርና ባለሙያዎች እንዴት በማህበረሰቡ 
ዉስጥ እንደሚሰሩና እርስ በርስ ያላቸውን ሁኔታ እንዴት እንደሆነ መረዳት 
ያስፈልጋል። ከተቻለ በ2 የአመቻቾች ቡድን (ሴትና ወንድ) በጋራ የማህበረሰብ 
ዉይይቱን እንዲመሩ ማድረግ ይቻላል። ይህ ሁኔታ ከእማወራዎችና ባለትዳር 
ሴቶች ጋር የሚደረግ የማህበረሰብ ዉይይት ጥሩ ተሳታፊ እንዲሆኑ ይረዳል። 
አመቻቾች ሁልጊዜ በስልጠና ዉስጥ በማመቻቸት ተምሳሌት መሆን አለባቸው። 
በሌላ አባባል ተሳታፊዎች በተለይም በሥርዓተ-ጾታ ላይ ትኩረት  የምናደርግ 
ከሆነ የእኛን ምሳሌዎች ይከተላሉ።

ሥርዓተ-ጾታ ቀስቃሽ/አነቃቂ ቋንቋ በመጠቀም ፤ ዉጤታማ ሴቶችና ወንዶች 
በምሳሌነት በማንሳት ጥሩ የስልጠና ሁኔታ በመፍጠር ሁሉም ተሳታፊዎች 
ጥሩ ግንዛቤ እንዲጨብጡ ማድረግ ። በእቅድ ጊዜ የስልጠና መግቢያዎች፣ 
ማነቃቂያዎች፤ የአመቻቹ ቀልዶችና የሚጠቀማቸው ቋንቋዎች የሴቶችን ተሳትፎ 
የሚገቱ እንዳይሆኑ መጠንቀቅ አለበት።

አመቻቾች እነማን ናቸው?

የዚህ ስልጠና አመቻቾች የግብርና ባለሙያዎች፣ የቀበሌ ሴቶች ጉዳይ ወይም 
የወረዳ ሴቶች ጉዳይ ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሉም የአካባቢውን ቋንቋ 
እና ባህል ጠንቅቀው የሚችሉ መሆን አለባቸው። በተለይ ደግሞ  በቡድን  
ዉስጥ  የሴት አርሶ አደሮች ተሳትፎ ከወንድ አርሶ አደሮች እኩል መሆኑን 
አመቻቹ ማረጋገጥ አለበት።

የሴቶችን ተሳትፎና እኩልነት በማረጋገጥ መልካም አርዓያ መሆን!
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አመቻቾች ምን ማድረግ አለባቸው?

አመቻቹ ስልጠናው በአግባቡ ለተጠቃሚዎች/ ሰልጣኞች እንዲደርስ የተለያዩ 
ተግባራትን ማከናወን አለበት። አመቻቹ ስልጠናው በትክክል ለተመረጡ አካላት 
መድረሱን ለማረጋገጥ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን አለበት። ስልጠናዎች 
በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማት ወይም በማህበረሰብ ደረጃ ሲሰጥ የሚከተሉት 
ዉጤታማና ሥርዓተ-ጾታን ያማከሉ ተግባራት እንዲከናወኑ ይመከራል።

1. ተሳትፎን ማበረታታት

ይህ ምቹ ሁኔታን ከመፍጠር ይጀምራል (ሁሉም በሚነሱ ጉዳዩች የሚሰማቸውን 
እንዲወያዩ ክፍት ማድረግ)። ቀጥታና ልዩነት በሌለበት ሁኔታ አመቻቹና 
ተሳታፊዎች በክብ እኩል ይቀመጣሉ። እማወራዎች፣ ባለትዳር ሴቶች ሁሉም 
ምንም እንኳ ከባሎቻቸው ኃላፊነትን ቢጋሩም በስልጠና ፕሮግራሞች መገኘት 
አለባቸው። ግለሰቦችን እንዉሰድና እንዴት በቤተሰብ ደረጃ ተግባርንና ኃላፊነትን 
እንደተከፋፈሉ ልምዳቸውን እንዲለዋወጡ ማድረግ። ከዚህም እንደ ምሳሌ 
የሚወሰዱና በመማር ሂደቱ የተገኙ የሚና ክፍፍሎችን መመልከት።

ሴቶችን በመደገፍ ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ፣ ጥያቄ እንዲጠይቁና መልስ 
እንዲሰጡ ማበረታታት። ብዙውን ጊዜ ሴቶች በጭንቅላታቸው ዉስጥ ያለውን 
ለመናገርና ልምድ ለማካፈል አይናፋር ናቸው። በመሆኑም ባለ ትዳር ሴቶችንና 
እማወራዎችን ልምድ ለመለዋወጥ የሚያበረታታ ትስስርና ምቹ ሁኔታ መፍጠር 
ያስፈልጋል። ሴቶች ብቻ ያሉበት ትንንሽ ቡድን ማደራጀትና ከስልጠና በኋላ 
ክትትል ማድረግ መልካም ነው።

2. ዉይይቶችን መምራት

ምንም እንኳን በዉይይት አመራር ሂደት ተሳትፎ የሚያስፈልግ ቢሆንም አንዳንድ 
ጊዜ አመቻቹ ዉይይቶች አሉታዊ እንዳይሆኑ አቅጣጫ ማሳየት አለበት (ለምሳሌ 
ጾታ ላይ ብቻ የተጣበቀ ወይም ሌሎችን የሚሰድብ መሆን የለበትም ) እንዲሁም 
አዎንታዊና ተሳትፎን ብቻ የሚያበረታቱ መሆንም የለባቸውም። ይህ ሁሉንም 
ሚዛን የጠበቀ ለማድረግ አስቸጋሪ በመሆኑ የአመቻቹ መኖርን አስፈላጊ እንዲሆን 
ያደርገዋል።

በስልጠና ተሳታፊዎች የተሰጡ አስተያቶችን፣ ምክረ ሀሳቦችንና ሌሎች ግብዓቶችን 
መደጋገም ማጥበቅና መገምገም ያስፈልጋል። እንዲሁም በወንዶች የተሰጡ ገንቢ 
አስተያየቶችን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠርና ድጋፍ ለማግኘት ማጠናከር ያስፈልጋል።

ዉይይቱ ሥርዓተ-ጾታን ያማከለና አካታች በሆኑ ምሳሌዎችና ምስሎች መገለጹን 
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ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አርሶ አደሮች (ለሁሉንም የሚያገለግል) ቃል 
ነው። ይህም ሆኖ አርሶ አደር ስንል ለምሳሌ የሚሰማው ሰው በልምድ ወይም 
በማህበራዊ ሁኔታ በቀጥታ አርሶ አደር ማለት ሴቶች ሳይሆኑ ወንዶችን እንደ 
ማለት የመዉሰድ ሁኔታ አለ። የሴት እና የወንድ አርሶ አደሮችን ለመግለጽ 
የምንጠቀም ከሆነ እንዲሁም አርሶ አደሮች ስንል አባዎራ ና እማዎራ ለመግለጽ 
ከሆነ የተለያዩ መግለጫ ምስሎችን እንዲያስታዉሱ ማድረግ ተገቢ ነው። 
በተመሳሳይ ሁኔታ የልማት ጣቢያ ሰራተኞችን ወይም ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን 
ተግባራት በምንገልጽበት ጊዜ የወንድና የሴትን ፆታ የሚገልጹ ቃላትን መጠቀም 
ያስፈልጋል። እንዲሁም ምሳሌዎች የወንዱንና የሴቷን አርሶ አደር ተግባራት 
የሚገልጹ እንዲሆኑ ያስፈልጋል።

3. አጀንዳዉን አለመልቀቅ

አመቻቹ የተሳታፊዎችን ጊዜ ማክበር አለበት እንዲሁም የስልጠናውን የጊዜ ሰሌዳ 
ና የተቀመጠውን አጀንዳ ያልለቀቀ መሆን አለበት። ተሳታፊዎች የተቀመጠለትን 
የጊዜ ገደብ ካወቁ ይታዘዛሉ እንዲሁም በክፍለ ጊዜው ተገኝተው በንቃት 
ይከታተላሉ።

4. በዉይይቶችና በተግባር ስራ ላይ መሳተፍ

ተሳታፊዎች ከአመቻቹ በላይ እንዲናገሩ ማድረግ ስራዎች በሚሰሩበትና ዉይይት 
በሚደረግበት ጊዜ የአመቻቹን እይታ ለማካፈል ይረዳዋል። ይሁን እንጂ ተሳትፎ 
አናሳ ከሆነ ለጥያቄዎች ምላሽ የማግኘቱና ከዉይይት የመማር ሁኔታው ዉስንነት 
ይኖረዋል።

5.  ኃላፊነትን መካፈል/ማጋራት

እንደ አመቻች ሁሉንም ስለ ሥርዓተ-ጾታ ማወቅ የሚፈልገውን ሁሉ ማቅረብ 
የለበትም፣ ሁሉንም መስራት የለበትም። ተሳታፊዎች ማስታወሻ እንዲይዙ፣ 
ንግግር በሚደረግበት ጊዜ ዋና ዋና ሀሳቦችን እንዲለዩ እና ዉይይቶችን መምራት 
አንዲችሉ ነጻነት መስጠት አለበት። ይህም የማይናገሩ ተሳታፊዎችን እንዲሳተፉና 
በጣም ተናጋሪዎችን ደግሞ በስራ ለመጥመድ ያግዛል።
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ቁልፍ የማመቻቸት ክህሎቶች

ክፍት/አወያይ  
ጥያቄዎች ብዙ ምላሾች እንዲመጡ ለማድረግ 

የይደር ጥያቄዎች ለማሰብና ለመመለስ ጊዜ መስጠት፣ ብዙ ጥያቄዎችን በአንዴ አለመጠየቅ

የአይን ግንኙነትና 
ስም መጥራት የተሳፊዎችን አስተዋጽኦ ለማበረታታት

በጥንቃቄ ማዳመጥ ሀሳቦችን ለመምራት፤ ለማጠቃለልና ግንዛቤ ለማስጨበጥ

ማበረታታት ብዙ ሀሳቦች እንዲመጡ ለማደረግ (ይህ ጥሩ ሃሳብ ነው በማለት)

የተነሱ አንኳር 
ሀሳቦችን መድገም  ተሳታፊዎችን የበለጠ እንዲገነዘቡት ለማድረግና አድናቆትን ለመግለጽ

መምራት ሁሉም ተሳታፊዎች እንዲሳተፉ ለማድረግ

ማጤን የተሳትፎ ሁኔታን የትኛው ይሳተፋል የቱ አይሳተፍም 

ማነቃቃት/ 
ማብላላት ብዙ መረጃዎችና አስተያየቶች እንዲንጸባረቁ ለማድረግ

በደንብ ማዳመጥ በአይን እንዲሁም በጆሮ መዳመጥና የአካል እንቅስቃሴያቸውን መገንዘብ

ዋና ዋና ሀሳቦችን 
ማጠቃለል ተሳፊዎች ሙሉ ግንዛቤ እንዲጨብጡና የጋራ መግባባት እንዲደርስ
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

ባለትዳር ሴቶችንና እማወራዎችን ማብቃት

ቤተሰብ ምንድን ነው?

ቤተሰብና አጠቃላይ ባህሪውን በተመለከተ በደንብ ለመወያትና ለመረዳት 
ሞክሩ። በተለይም የሥርዓተ-ጾታ ጉዳይ በቀን ተቀን ህይወታችን ዉስጥ እንዴት 
እንደሚታይ። ቤተሰብ የሚለው ቃል የሰዎችን ቁርኝታዊ ህይወት ይገልጻል 
ሚስት፣ ባል፣ ልጆች፣ ባል የፈቱ፣ ባል የሞተባቸው ፣የስጋ ዘመዶችና ሞግዚቶች 
በተለይም ለግብርና ምርቶች አስተዋጽኦ ያላቸው አካላት የሚከተሉት ጥያቄዎች 
ለያንዳንዱ የቤተሰብ አባል ሊኖር የሚችለውን ሚና ለመወሰን ያግዛሉ።

የሚከተሉትን ጥያቄዎች አንድ ባንድ በመወያየት የእያንዳንዱን የቤተሰብ አባል 
የስራ ድርሻ ለመረዳት ሞክሩ:

  የግብርና ምርት ማምረትን በተመለከተ በዋናነት የሚወስነው ማን ነው?

  ዋና ዋና የሰብል ምርቶችን በተመለከተ የሚወስነው ማነው?

  እነዚህን ምርቶች ለማምረት በዋናነት የጉልበት አስተዋጽኦ የሚያደርገው 
ማነው?

  ከነዚህ ምርቶች የሚገኘውን ምርት፣ ግብይትና ገቢ የሚቆጣጠረውና 
የሚያስተዳድረው ማነው?

  መረጃዎችን በቤተሰቡ ዉስጥ ለመለዋወጥ ምቹ ሁኔታ ያለው ማነው?

  ይህን ሰብል በተመለከተ የቤተሰብ አባላት ሚና ላይ ጫና የሚያደርገው 
ማነው?

  ማን ምን ይሸጣል?

  ከቤተሰቡ ውስጥ ወደ ገበያ የሚሄደው ማነው? 

  የቤተሰቡ የምግብ ፍጆታ ለመሸመት የሚወጣውን ወጭ የሚሸፍነው  
ማነው?

  ምግብ የሚያዘጋጀው እና የሚያቀርበው ማነው?

  የተሻለውን/ተመራጩን ምግብ የሚመገበው ማነው?
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  ማን ምን እንደሚመገብ የመወሰን ሃላፊነቱ የማነው? በተናጠል ደረጃ 
ነው ወይስ በጋራ? እንዴት??

ማብቃት (Empowerment) ምን ማለት ነው?

የዓለም ባንክ ቡድን 2003 ዓ.ም ማብቃትን እንደሚከተለው ተርጉሞታል:-

ማብቃት (empowerment) ፡- ይህ ቃል በተለያዩ የማህበረሰብ ባህሎችና 
የፖለቲካ ሁኔታ በቀላሉ ለመተረጎም ያስቸግራል። አካባቢያዊ ትርጉም ሲፈለግ 
በተለይም የሚመለከታቸው አካላት የፊት ለፊት ዉይይት ያስፈልጋል። ከነዚህም 
ዉስጥ ራስን በራስ ማጠንከር፣ መቆጣጠር፣ ራስን ማጎልበት፣ ራስን መጠበቅ፣ 
የራስ ምርጫ፣ የራስን የህይወት መንገድ ማስከበር፣ ለሌሎች መብት መቆም፣ 
ራስን መቻል፣ በራስ መወሰን፣ ነጻነት፣ የመሳሰሉት ሊገልጹ ይችላሉ። እነዚህ 
ትርጉሞች ከአካባቢያዊ እሴቶችና እምነቶች ጋር ይያያዛሉ።

ሴቶችን ማብቃት/ አቅም ማሳደግ2

ሴቶች ማብቃት በሚከተሉት መንገዶች ሊገለጽ ይችላል:

1. ለራሳቸው ያላቸው ግምት መሻሻል

2. የሴቶች መብትና ምርጫን የመወሰን ሁኔታ

3. የሴቶች እድሎችንና አጋጣሚዎችን የማግኘት መብት

4. የራሳቸውን ህይወት የመምራት አቅምና መብት በተለይም በቤት ዉስጥና 
በቤት ዉጭ

5. የሴቶች ጫና የማድረግ አቅም እና የማህበረሰብን ለውጥ በተለይም 
ፍትሀዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን በሃገርና በአለም አቀፍ ደረጃ 
መሻሻል።

ለመጀመር የትኞቹ አካሄዶች በተሻለ መልኩ ሊሰሩ ይችላሉ?

በማህበረሰብ ደረጃ ማለትም ሴቶችን፣ ወንዶችን፣ ልጃገረዶችንና ወንድ ልጆችን 
በሥርዓተ-ጾታና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ትምህርት የሚሰጡ ባለሙያዎች ይህን 
ስልት እንዲከተሉ ይመከራል። እዚህ ላይ ማስታወስ ያለብን ሁሉም የማህበረሰቡ 
አባላት የሥርዓተ-ጾታ እኩልነትን በተመለከተ በሁሉም ተግባራት መሳተፋቸዉ 
በጣም ወሳኝ መሆኑን ነዉ።

2 United Nations Population Information Network. Guidelines on Women’s Empowerment. See also “Women’s 
Empowerment in Agriculture Index” in the FAO Term Portal.
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1. የአካባቢ የስርዓተ ጾታ ጀግኖች/ፋና ወጊዎች መለየት: በሁሉም ቀበሌዎች 
ከማህበረሰብ መሪዎችና አባላት ጋር የሥርዓተ-ጾታ ግቦችን እና የሥርዓተ-
ጾታ እኩልነት አስፈላጊነትን በመጀመሪያዎቹ የዉይይት መድረኮች 
ማስገንዘብ አስፈላጊ ነዉ። ይህን ማድረግ ጠቀሜታዉ ስለ ሥርዓተ-ጾታ 
ጉዳዮች ጉጉት ለመፍጠር ብቻ አይደለም። በተጨማሪም የሥርዓተ-
ጾታ እኩልነትን ለማረጋገጥ፣ የሴቶችን ተሳትፎ እና ተጠቃሚነት 
የሚገድቡ ልምዶችን እና ሁኔታዎችን ለመለየት ይረዳል። በሂደት 
የሥርዓተ-ጾታ ጉዳይ በመንደሩ እንዲሰርጽ የሚሰሩ፣ ከወንዶች ጋር 
ለመሳተፍ የሚያቅማሙ ሴቶች ከወንዶች ጋር እንዲሳተፉ የሚያደርጉ 
እና በሂደቱ ለሥርዓተ-ጾታ ስርጸት እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮች እንዲፈቱ 
የሚያደርጉ የሥርዓተ-ጾታ ጀግኖች በማህበረሰቡ ዉስጥ ሊፈጠሩ 
ይችላሉ። አካባቢያዊ የሥርዓተ-ጾታ ጀግኖች የኃይማኖት መሪዎች፣ 
የቀበሌ ሊቃነ-መናብርት፣ የእድር ሊቃነ-መናብርት የትምህርት ቤት 
ርዕሳነ መምህራን ወይም ሌሎች በማህበረሰቡ ተደማጭነት ያላቸዉ 
አካላት ሊሆኑ ይችላሉ።

2. ብዙ ማህበራዊ ትስስሮችና ቡድኖችን ይጠቀሙ: ምንም እንኳ በማህበረሰቡ 
ዉስጥ ተለምዷዊ መረጃ መለዋወጫ መንገዶች ቢኖሩም ወሳኝ 
መረጃዎች ሊታለፉ ወይም ሊዛቡ ስለሚችሉ እና አንዳንድ ግለሰቦችም 
መረጃ ስለማያገኙ ማህበራዊ ትስስሮችንና ቡድኖችን (የግብርና ልማት 
ቡድኖችን) መጠቀም ወሳኝ ነዉ። ስለዚህ በማህበረሰብ ደረጃ እቁብን፣ 
ደቦን፣ እድርን የቁጠባ ቡድኖችን፣ የኃይማኖት ተቋማት እና መሪዎች 
እና ተመሳሳይ የማህበረሰብ የመሰብሰቢያ መድረኮችን መረጃ ለመለዋወጥ 
መጠቀም ይኖርብናል።

3. ከአርሶ አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ ወደ አርሶ አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ እና 
የቤት ለቤት ጉብኝት: የቡድን ዉይይቶች መሰረታዊ መልእክቶችን 
ለመለዋወጥ ጠቃሚ ቢሆኑም በተናጠል ግለሰባዊ የሆኑ ግንኙነቶችና 
ዉይይቶች በተለይ ሴቶች ራሳቸዉንና ቤተሰቦቻቸዉን በተመለከተ 
ሴቶችም ወንዶችም ምቹ ሁኔታ ይፈጥርላቸዋል። በግብርና ልማት 
ሰራተኞች፣ የሴቶች ጉዳይ ሙያተኞች እና በሌሎች የሥርዓተ-ጾታ 
ጀግኖች የሚካሄዱ የቤት ለቤት ጉብኝቶች ከባሎች፣ ሚስቶች እና 
ከሌሎች የቤተሰብ አባላት በግልጽ ለመወያየት፣ የሰዎችን ግንዛቤ 
ለመረዳት፣ ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት እና ተሳትፎው ትክክል 
ስለመሆኑ ለማበረታታት ይረዳል። በተለይ ተሳትፎዎች ዝቅተኛ ከሆኑና 
ችግሮች ካጋጠሙ የቤት ለቤት ጉብኝት ከአንድ ጊዜ በላይ ሊካሄድ 
ይችላል።
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የማህበረሰብ ውይይት 1፡ ውጤታማ የሆኑ ሴትና ወንድ 
አርሶ አደሮችን ማለም/ማሰብ

ይህ ውይይት ምንድን ነው?

ተሳታፊ አርሶ አደሮች ተቃራኒ ጾታ ቢሆኑና ውጤታማ አርሶ አደር ለመሆን 
ምን መልካም አጋጣሚና ፈታኝ ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል ይገምቱ።

ተሳታፊዎች አሁን እየተሰሩ ባሉ ፕሮጀክቶች የገጠሟቸውን ችግሮች ወይም 
በግብርና ተግባራት ውስጥ የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች ሊገልጹ ይችላሉ።

ደረጃዎች/Steps

ደረጃ አንድ፡ ተሳታፊዎችን ከሁለቱም ጾታዎች የተቀላቀሉበት በሁለት ቡድን 
መክፈል

ደረጃ ሁለት፡ ተሳታፊዎች ተቃራኒ ጾታ የሆነ/የሆነች አርሶ አደር ሆነው 
እንዲያስቡ ማድረግ። ተሳታፊዎች ስለ አዲሱ ማንነት/ጾታ እና 
ህይወት እንዲያስቡ ማድረግ።

ደረጃ ሦስት፡  ለአንደኛው ቡድን “ውጤታማ ሴት አርሶ አደር ለመሆን ያሉ 
መልካም አጋጣሚዎች ምን ምን ናቸው? ውጤታማ ሴት 
አርሶ አደር ለመሆን የሚያጋጥሙ ፈታኝ ሁኔታዎች ምን ምን 
ናቸው?” ለሌላኛው ቡድን ደግሞ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ግን 
ወንድ አርሶ አደሮችን በተመለከተ መጠየቅ።

ደረጃ አራት፡ ራሳቸውን እንደ ሴት አርሶ አደር እንዲቆጥሩ የተደረጉ ወንዶችን 
“ሴት አርሶ አደር በመሆናችሁ ውጤታማ ለመሆን ምን ድጋፍ 
ትፈልጋላችሁ?”

ደረጃ አምስት፡ ከቡድን አባላት አንድ ሰው ስለተወያዩበት የስርዓተ-ፆታ መልካም 
አጋጣሚና ፈታኝ ሁኔታዎች እንዲያቀርብ መጠየቅ። የሴትና 
የወንድ ቡድኖች የገለጹት ልዩነት ላይ በጠቅላላ ተሳታፊው 
እንዲወያይበት ማድረግ።

ደረጃ ስድስት፡ ሴት አርሶ አደሮች ያልገለጹት ነገር ካለ ወንድ አርሶ አደሮች 
አስተያየት እንዲሰጡበት ማድረግ ወይም ወንድ አርሶ አደሮች 
ያልገለጹት ነገር ካለ ሴት አርሶ አደሮች አስተያየት እንዲሰጡበት 
መጠየቅ
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ለሴት አርሶ አደር ፈታኝ ሁኔታዎች ለሴት አርሶ አደሮች መልካም አጋጣሚዎች

  እንዲያርሱ አለመፈቀድ
  በቤት ውስጥ የስራ ጫና ምክንያት በስብሰባ 

ዘግይቶ መምጣት
  የውሃ መሳቢያ ሞተር እንዳይጠቀሙ ማድረግ
  በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር 

አለመሳተፍ
  በማህበረሰብ ስብሰባዎች ላይ በሰብሳቢነት 

አለመሳተፍ
  ተከታታይ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት 

አለማግኘት
  ……….

  በሌሎች አርሶ አደሮች የጉልበት ድጋፍ 
ማግኘት

  በማህበረሰብ ስብሰባዎችና ውይይቶች ላይ 
ለመናገር በራስ መተማመን

  በማህበረሰብ ደረጃ ባሉ ቡድኖች በመሪነት 
መመረጥ ዕድል

  በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ውስጥ 
በአባልነትና በመሪነት መሳተፍ መቻል

  የመምረጥና የመመረጥ መብት መኖር

የወንድ አርሶ አደሮች ፈታኝ ሁኔታዎች የወንድ አርሶ አደሮች መልካም አጋጣሚዎች

  የግብዓትና ጸረ-ተባይ መድሃኒቶች ዋጋ 
መጨመር

  የማምረቻ መሬት አለማግኘት
  በትዳር አጋራቸው ሞት ምክንያት ህጻናትን 

መንከባከብ፣ የቤት ውስጥ ስራ መስራትና 
የማሳ ስራን በተመሳሳይ ጊዜ ለማከናወን 
መቸገር

  ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጅዎች አለመኖር/
አለመጠቀም

  የምርት ገበያ ችግር
  ……………………………

  የግል ወይም የቤተሰብ መሬት መኖር
  በማህበረሰብ ስብሰባዎች ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ 

መኖር
  በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር አባል 

ወይም መሪ መሆን
  ተከታታይ የግብርና ኤክስቴንሽን ድጋፍ 

ማግኘት
  ……………………………….
  ……………………………….
  ………………………………

ደርጃ ሰባት፡  በቡድኖች የቀረበውን አንደኛው ፆታ ለሌላኛው የማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ አቅም መጎልበት የሚኖረውን መልካም አጋጣሚ 
ለጠቅላላ ተሳታፊዎች ማጠቃለያ መስጠት። በተጨማሪም ከፆታ 
ጋር የተያያዙ ፈታኝ ሁኔታዎች ለግለሰብና ለማህበረሰብ ልማት 
እንዴት ጎታች ሊሆኑ እንደሚችሉ ማብራራት።
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የማህበረሰብ ውይይት ሁለት፡ ባለትዳሮችና እማወራዎች 
በቤት ውስጥና በማሳ ስራ የሚገጥማቸውን ፈታኝ ሁኔታ 
መገንዘብና በማህበረሰብ ውስጥ እንዴት አቅማቸው 
ሊጎለብት እንደሚችል መወያየት።

በኢትዮጵያ ሴቶች በግብርና ውስጥ ወሳኝ ሚና ያላቸው ቢሆንም እንደ አርሶ 
አደር ግን እምብዛም አይቆጠሩም። በመሆኑም የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት 
በተገቢው መንገድ አይደርሳቸውም። የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎትና ድጋፍ 
ቢያገኙም እንኳን በርካታ ችግሮች አሉባቸው። የቤትና የማሳ ስራ የሚያከናውኑ 
ቢሆንም የግብዓትና የመሬት ችግር እንዲሁም የገበያ መረጃ በበቂ ሁኔታ 
አያገኙም። ይህ ግለ-ታሪክ የሚዳስሰው የባለትዳርና የእማዎራ አርሶ አደሮች 
ቤተሰብ የሚገጥማቸውን ፈታኝ ሁኔታ እንዲሁም ተሳታፊዎች ምናባዊ ወይም 
ልብወለድ ለሆነችው መንደርና ነዋሪዎቿ ለችግሮች የተለያዩ የመፍትሄ ሃሳቦችን 
ያቀርባሉ።

ቀጥሎ የተቀመጡትን ታሪኮች ታሪኩን ካነበባችሁ በኋላ ተሳታፊዎች ታሪኩን 
እንዲረዱና እንዲተነትኑ አድርጉ። ሁሉም ተሳታፊ ቡድኖች እንዲወያዩበትና 
ሴት አርሶ አደሮች በማህበረሰብ ተግባራት ያላቸውን ተሳትፎ በማጠናከርና 
የሚገጥሟቸውን ፈታኝ ሁኔታዎች እንዴት ሊቋቋሙ እንደሚችሉ እንዲሁም 
በማህበረሰቡ ውስጥ ያላቸውን ተፈፃሚነት  እንዲወያዩ  ማበረታታት  ያስፈልጋል።

ግለ-ታሪክ አንድ፡ የስራ ጫናን የመጋራት ጠቀሜታ

ስንዱና ማሞ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት በቸሃ ወረዳ 
የሚገኙ ጥንዶች ናቸው። ጥንዶቹ በአቅራቢያቸው በሚገኘው የአርሶ አደር 
ማሰልጠኛ ማዕከል በየሳምንቱ የሚካሄደውን የቤተሰብ ጉዳዮች የማህበረሰብ 
ውይይት እንዲሳተፉ በተደረገ ግብዣ መሰረት ለስድስት ሳምንታት ተሳትፈዋል። 
በሂደትም የቤት ውስጥ ኃላፊነትን መጋራት ያለውን ዋጋ መረዳት ቻሉ። በተለይ 
ማሞ ባለቤቱ ስንዱ በቤት ውስጥ ቤተሰቡን ለመንከባከብና በማሳ ተግባራት ላይ 
የምታሳልፈው ሰዓት ምን ያህል እንደሆነ በማወቁ በጣም ይጨነቅ ነበር። የቤት 
ውስጥ የስራ ጫናን መካፈል/መተጋገዝ ያለውን ጠቀሜታ በመረዳት ስንዱን 
ለመርዳት  ፈለገ።

ማሞ ለስንዱ ውሃ መቅዳት፣ የማገዶ እንጨት መልቀም እና ስንዱ ስራ ሲበዛባት 
ህፃናቱን መንከባከብና መመገብ ጀመረ። ስንዱም የቤት ውስጥ የስራ ጫና 
በመቀነሱ በጣም ደስተኛ ነበረች። ነገር ግን ጎረቤቶቹ ስንዱ ማሞን አፈዘዘችው/ 
መተት አደረገችበት በማለት ማሽሟጠጥ ጀመሩ። ጎረቤቶችም ጤነኛ የሆነ ወንድ 
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በፍጹም በሴት ስራ አይገባም ይሉ ነበር። ጓደኞቹም ሴት ሆነሃል እያሉ ይስቁበት 
ነበር። በተጨማሪም ማሞ የበላይነቱን ለማሳየት ጡንቻውን መጠቀም አለበት 
ይሉም ነበር። አንዳንድ በእድሜ የገፉ የመንደሩ ሰዎች ወንድ የሴትን ስራ 
መስራት ባህላችን አይደለም ይሉ ነበር።

ማሞ ሃፍረት ቢሰማውም ሚስቱን በቤት ውስጥ ስራ ማገዙና ሃላፊነት መጋራቱን 
በፍጹም አላቆመም። በሂደትም በማህበረሰቡ ውስጥ እንደነ ማሞ ቤተሰብ 
ሁለንተናዊ ስኬት የመጣበት ቤተሰብ ባለመኖሩ ማድነቅ ጀመሩ። ለሌሎች 
ቤተሰቦችም መልካም አርያና ምሳሌ መሆን ጀመረ። የሃይማኖትና የማህበረሰብ 
መሪዎችም ማሞ ቤተሰቡን የሚወድ አባወራ ነው በማለት ለመንደሩ ሰው ምሳሌ 
አድርገው  ይገልጹት  ነበር።

ሁሉንም ተወያይ ቡድኖች በሚከተሉት ጉዳዮች እንዲወያዩ አድርጉ፡

  ተሳታፊዎችን ታሪኩ ምን አይነት ስሜት እንዳሳደረባቸው ጠይቁ

  ወንድና ሴት ጥሩ ተንከባካቢና ገቢ የሚያስገኙ መሆኑ ላይ እምነት 
ያላቸው መሆኑን ጠይቁ

  የቤተሰብን ህልውና ለማስቀጠል የቤት ውስጥ ስራ ወሳኝ መሆኑን ተወያዩ 
ምክንያቱም ያለ ምግብ፣ ልብስና መጠለያ ገንዘብ ለማግኘት ጠንክሮ 
መስራት አይቻልም።

  የቤት ውስጥ ተግባራትን ባልና ሚስት እኩል ከተካፈሉ ሴቶች በማሳ 
ተግባራት ላይ የበለጠ በመሳተፍ፣ ወሳኝ በሆኑ ስብሰባዎች በመገኘትና 
ጤናቸውን በመጠበቅ ምርታማ/ውጤታማ ይሆናሉ

  አባዎራዎች ቤተሰብን በመንከባከብ ስራ በተሳተፉ ቁጥር ከቤተሰባቸው 
ጋር በሚኖራቸው ጊዜ ደስታን የሚያገኙ ሲሆን ለወንድና ሴት 
ልጆቻቸውም መልካም አርያ በመሆን ቤተሰባቸውን (ልጆችንና 
ሚስቶችን) በመንከባከብ ኩራት ይሰማቸዋል።

ግለ-ታሪክ ሁለት፡ እማወራ መሆን እና የህይወት ውጣ ውረድ

አየለች ባለቤቷ ከመሞቱ በፊት የያዘው የእርሻ መሬት አላት። አዲስ በተቋቋመው 
የሴቶች ልማት ቡድን አማካኝነት በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል ባገኘችው 
አዲስ አሰራር ስልጠና መሰረት የዘር ስራዋን ቀድማ ነበር የጀመረችው። ነገር 
ግን በመስመር መዝራትና አረም ማረም በፊት ከተለመደው አሰራር የበለጠ ጊዜ 
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ይወስድ ነበር። በመሆኑም ብዙ ጊዜዋን በማሳ ላይ ስታሳልፍ ምንም እንኳን 
ጨቅላ ልጅዋን ጡት እያጠባች አብራ የምታውል ቢሆንም ታላቁ ህጻን ልጇ 
ግን ቤት ውስጥ ስለሚውል ትጨነቅ ነበር። በተጨማሪም በሳምንት አንድ ቀን 
የልማት ቡድኑ ስብሰባ አለባት እርሱም ጊዜዋን ይሻማት ነበር።

ወደ ቤት ስትመለስም የቤት ውስጥ ስራዋን መጨረስ ነበረባት። አማቷም ልጅ 
የማትንከባከብና ሰነፍ እያለች ትቆጣት ነበር። አየለች ቀድማ ተነስታ ዘግይታ 
በመተኛቷ ምክንያት በጣም ይደክማትና ያማት ጀመር። በዚህ ምክንያት በርካታ 
የልማት ቡድን ውይይቶችን መሳተፍ አልቻለችም። በመሆኑም ስለ ድህረ ምርት 
አያያዝ፣ እሴት ጭመራና ግብይት ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን ማግኘት አልቻለችም። 
በስብሰባ ባለመገኘት ያጣችውን መረጃ ለማግኘት ወደ ቡድን አባላቶቿ ስትሄድም 
አማቷና ጎረቤቶቿ ያሟትና የቤተሰብን ክብር ያዋረደች እያሉ ይሰድቧታል።

አየለችም ቀስ በቀስ በስብሰባ ላይ መሳተፍ እየቀነሰች መጣች። አንዳንድ የልማት 
ቡድኑ አባላትም አየለች ሰነፍ እንደሆነች ሲያስቡ አንዳንዶች ደግሞ አዳዲስ 
አሰራር መቀበል የማትችል ይሏታል። ነገር ግን አየለች በውጫዊና ውስጣዊ 
የቤተሰብ፣ የጎረቤትና የልማት ቡድን አባላት ጉዳይ ተወጥራ ነበር። አየለች 
አዳዲስ አሰራሮችን በማከናወን የቤተሰቧን ኑሮ ለማሻሻል ያላት ፍላጎትም 
ተዳከመ።

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይጠይቁ፡

  በታሪኩ ውስጥ ያለው ችግር ምንድን ነው?

  አየለች ውጤታማ እንዳትሆን የከለከላት ምንድን ነበር?

  አየለች የገጠማትን ችግር እንድትወጣ ምን አይነት አስተያየት በመስጠት 
ያበረታቷታል?

  ከእናንተ መካከል እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞት የሚያውቅ ካለ ወይም 
እንደዚህ አይነት ችግር የገጠመው ሰው ታዉቃላችሁ? ለዚህ አይነት 
ችግሮች ምን አይነት ምላሽ ትሰጣላችሁ?

  ለወደፊት እርስዎ እንደዚህ ያለ ኢፍትሃዊና በሴቶች ላይ የሚደርሱ 
ችግሮችን ለመቀየር ሚናዎ ምን ሊሆን ይችላል?
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የግብርና እድገት ፕሮግራም

ግለ-ታሪክ ሶስት፡ ገቢን መቆጣጠርና ውሳኔ መስጠት

ጫልቱ የሰብል አመራረቷን ቀላል ለማድረግና በገበያ ተፈላጊ የሆኑትን የተለያየ 
ዝርያ ያላቸው የለውዝ ምርቶች  ለማምረት የሚያገለግሉ የግብርና ግብአቶችን  
ለመግዛት የብድር ቡድኑ አባል መሆን ትፈልግ ነበር።

የጫልቱ የብድር ቡድኑ አባል ለመሆኑ የሚያስፈልጋትን ገንዘብ ቢሰጣትም 
ብድሩ በተራዋ ሲሰጣት ባለቤቷ ተቀብሎ እርሱ ለሚፈልገው የእንስሳት ርባታ 
አዋለው። ጫልቱ ሁልጊዜ ባለቤቷን ለብድር የሚመለስ ገንዘብ እንዲሰጣት 
ብትጠይቀውም እርሱ ግን ከመጀመሪያ አባል ለመሆን ገንዘብ የሰጣት እርሱ 
ስለሆነ አሁን እንደማይሰጣትና የራሱ ገንዘብ እንደሆነ እየተናገረ ይሰድባት ነበር። 
በተጨማሪም እርሱ የቤቱ መሪ ስለሆነ የእርሱ ስራ በጣም አስፈላጊ መሆኑን 
ይናገራል። ጫልቱ ሶስት ዙር ክፍያዎችን ሳትከፍል በመቅረቷ ሃፍረት ይሰማት 
ጀመር።

ምንም እንኳን ምርቷን ወደ ገበያ ወስዶ የሚሸጠው ባለቤቷ ቢሆንም ጫልቱ 
በሰብል ማምረቱ ጠንክራ በመስራት የተሻለ ምርት አምርታለች። ከምርት ሽያጭ 
የተገኘውንም ገንዘብ ሰብስቦ እርሱ ለፈለገው አገልግሎት ብቻ ያውል ነበር። 
የተወሰነውን ገንዘብ የራሱን ብድር ለመክፈል፣ የእንስሳቱ መኖ ለመግዛትና ለራሱ 
መዝናኛ ያውለው ነበር። የቀረውን ደግሞ ምግብ ገዝታ ቤተሰቡን እንድትመግብ 
ለጫልቱ ይሰጣት ነበር። የሚሰጣት ገንዘብ አነስተኛ በመሆኑ በራሷ የሰብል 
ምርት የሚያገለግል ቁሳቁስ ለመግዛት አትችልም ነበር።

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጠይቁ፡

  በታሪኩ ውስጥ ያለው ችግር ምንድን ነው?

  ጫልቱ ውጤታማ እንዳትሆን ያደረጋት ምንድን ነው?

  ለጫልቱና ለባለቤቷ ምን አይነት ምክር ይሰጣሉ?

  ከእናንተ መካከል እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት ወይም እንደዚህ 
አይነት ችግር የገጠመው ቤተሰብ የሚያውቅ አለ?

  ከሆነ ችግሩን እንዴት ፈቱት?

  ችግሩን ለማስወገድ ምን መደረግ አለበት ይላሉ?
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

ግለ-ታሪክ አራት፡ ምሳሌ የሚሆንና የተደጋጋፊ ማህበረሰብ 
መልካም አርያ ወንዶች

የአውራምባ ማህበረሰብ በግብርና ነክ በሆኑ እና ባልሆኑ ስራዎች  ላይ የተሰማራ 
ሲሆን ወንድም ሴትም ሰብል ማምረት እና ሌሎች ስራ ይሰራሉ። አሁን አሁን 
ወንዶች ወደ  አጎራባች  አካባቢዎች  ለስራ ጉዳይ ስለሚሄዱ አብዛኛው 
የግብርና ስራ በሴቶች ይከናወናል። ይሁን  እንጅ ሴቶች የማምረት ስራውን 
የሚያከናውኑበት በእጅ በመሆኑ የሚያመርቱት ምርት አነስተኛ ነበር። አብዛኛው 
ምርትም ዋጋው ርካሽ በሆነበት ወቅት ስለሚሸጡ የተወሰነ ወቅት ላይ ህጻናት 
ይራባሉ፤ የተመጣጠነ ምግብ እጥረትም የተለመደ ሆነ።

የአውራምባ ማህበረሰብ ቀበሌ አስተዳደርም ችግሩን በመረዳት ሴቶችን ሊያግዙ 
የሚችሉ የተለያዩ የቴክኒክ ስልጠናዎች በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል 
እንዲሰጣቸው ተደረገ። የቀበሌው ግብርና ጽ/ቤትም የሴቶችን የገንዘብ ችግር 
ሊያቃልል የሚችል የብድር ቡድን መሰረተ። በተጨማሪም ሴቶች የመስኖ ውሃ 
ተጠቃሚዎች ማህበር ንቁ ተሳታፊ እንዲሁም የኮሚቴ አባልና መሪ መሆን 
ጀመሩ። በየሳምንቱ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል በሰርቶ ማሳያ የተደገፈ 
ስልጠና፣ ውይይትና የልምድ ልውውጥ ያደርጉ ጀመር። ሴቶችም ምርታቸውን 
ሊያሻሽሉ የሚችሉ የተለያየ የአሰራር ቴክኒክ፤ አዳዲስ የሰብል፣ የአትክልትና 
የፍራፍሬ ዝርያዎችን ማወቅና መማር ጀመሩ። በተለይ መቼ ይዘራል፣ መቼ 
ይታረማል፣ መቼ ምርት ይሰበሰባል እንዲሁም ስለድህረ ምርት አያያዝና ደረጃ 
ማውጣት ተጨማሪ እውቀት አግኝተዋል።

በእነዚህ ተግባራት ውስጥም ሴቶች ስለ ስርዓተ-ምግብ ማወቅ ቻሉ። በተለይም 
የጓሮ አትክልት ልማት እንዴት መስራት እንደሚቻልና የተለያየ ንጥረ ነገር ይዘት 
ያላቸው አትክልትና ባቄላን በማሰባጠር እንዴት ማምረት እንደሚቻል ማወቅ 
ቻሉ። በምግብ ዝግጅት ሰርቶ ማሳያ ላይ ባገኙት እውቀትና ክህሎት መሰረት 
በቤታቸው የተለያዩ የምግብ ዓይነቶችን፣ አትክልትና ፍራፍሬ በማዘጋጀት 
ቤተሰባቸውን መመገብ ቻሉ። ያመረቱትን የሰብል፣ አትክልትና ፍራፍሬ ምርት 
ዋጋ እንዴት መተመን እንደሚችሉና የማምረቻ ዋጋንም እንዴት እንደሚያሰሉ 
ተምረዋል። የመንደሩ ሴቶችም ባላቸው ተነሳሽነትና በሚያገኙት ገቢ በጣም 
ተገረሙ። የአውራምባ ወንዶች ለስራ ከሄዱበት ወደ ሰፈራቸው ሲመለሱም 
ሴቶች ስለተማሩት አዳዲስ የግብርና አሰራርና ውጤታማ ስለሆኑበት አዲስ ዘዴ 
ተማሩ። ወንዶችም በጣም በመደሰታቸው ሚስቶቻቸው ውጤታማ እንዲሆኑ 
በአዳዲስ የሰብል፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ዝርያዎች ልማት ያግዙዋቸው ጀመር። 
ያገኙትን ልምድም በአጎራባች መንደር ለሚገኙ ጓደኞቻቸው ያካፍሉ ጀመር።
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የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጠይቁ፡

  ከአውራምባ ማህበረሰብ ምን ተማራችሁ?

  የሴቶችን አቅም ለማጎልበት ለቤተሰብ እንዲሁም ለማህበረሰብ በሚደረግ 
ድጋፍ ዙሪያ ምን ታዘባችሁ?

  ይህንን ተመሳሳይ ተግባር እንዴት በራሳችሁ ማህበረሰብ መተግበር 
ትችላላችሁ?

  የሴቶችን አቅም በማጎልበት ስራ እርስዎ የማህበረሰቡ መልካም አርአያ 
መሆን ይፈልጋሉ? አዎ/አልፈልግም ካሉ ለምን?

የማህበረሰቡን ተሳትፎና ውይይት ሊያነቃቁ የሚችሉ 
ሃሳባዊ ገለጻዎች (ድራማዎች)

የሚከተሉትን የድራማ ሃሳቦች ተሳታፊዎች እንዲለማመዱ አድርጉ። የተለያዩ 
ድራማ ሃሳቦች ተሳታፊዎች የተለያየ ትምህርታዊ ልምዶችን እንዲያጠናከሩ 
ያግዛሉ። ከያንዳንዱ ድራማ መጨረሻ ላይ ጥያቄዎችን በመጠየቅና ሁሉም 
የቡድን አባል እንዲወያይ በማድረግ በድራማው ውስጥ ያለውን ቁልፍ መልዕክት 
እንዲረዱ አድርጉ።

ሃሳባዊ ድራማ 1፡ በቅርቡ ባለቤቷን የፈታችና 
የቤት ውስጥና የግብርና ተግባራትን የመምራት 
ሃላፊነት የተረከበች እማዎራ። በአቅራቢያዋ 
የሚገኘው የቧንቧ ውሃ በመበላሸቱ ምክንያት 
እንዲጠገን ለመንደሩ ተጠሪ በተደጋጋሚ 
ብታመለክትም ምንም አይነት እርዳታ ማግኘት 
አልቻለችም።

ተግባር፤ እርሷ ችግሩን ለማቃለል ከማህበረሰብ 
መሪዎች እንዴት ድጋፍ ማግኘት እንዳለባት 
የሚያሳይ ከ3-4 ደቂቃ የሚፈጅ ድራማ አዘጋጁ።

(ሚናዎች፡ እማዎራ፣ የቀበሌ አስተዳዳሪ፣ 
የውሃና ንጽህና ኮሚቴ ሊቀመንበር፣ ሁለት 
የማህበረሰብ አባላት - ሁለት ሴቶች እና አንድ 
ወንድ)

ሃሳባዊ ድራማ 2፡ ባልና ሚስት ተግባራትን፤ 
(ምግብ ማብሰል፣ የማሳ ተግባራትንና ህጻናት 
መንከባከብን) በጋራ የሚሰሩ ቤተሰብ። ይህ 
ቤተሰብ በሚሰሩት ስራ ደስተኛ ቢሆኑም 
ባል ግን ሚስቱን በቤት ውስጥ ስራ በማገዙ 
የማህበረሰቡ መሳለቂያ የሆነ።

ተግባር፤ ባልና  ሚስት  የማህበረሰቡን  
አመለካካት እንዴት እንደሚቀይሩ የሚያሳይ 
ከ3-5 ደቂቃ የሚፈጅ ድራማ አዘጋጁ።

(ሚናዎች፡ ባል፣ ሚስት፣ ሶስት የማህበረሰብ 
አባላት - ሁለት ሴቶች እና አንድ ወንድ)
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ሃሳባዊ ድራማ 3፡ በዚህ ዓመት የተሰበሰበው 
ምርት አነስተኛ ነው። እማዎራዋ መሬቷን 
የሚያርሰውን ሰው ለማዳበሪያ የወሰዱትን ብድር 
መጋራት እንዳለበት እያግባባች ነው። ክፍያውን 
በጋራ መክፈል ካልቻሉ የእርሷን ድርሻ ማሽላ 
በሙሉ ለመሸጥ እንደምትገደድና ለልጆቿ ቀለብ 
ምንም እንደማይቀራት ለማሳመን እየሞከረች 
ነው።

ተግባር፤ የማዳበሪ ብድር ክፍያን ለመጋራት 
መሬት የተከራየውን ግለሰብ እማወራዋ እንዴት 
ማሳመን እንዳለባት የሚያሳይ ከ3-4 ደቂቃ 
የሚፈጅ ድራማ አዘጋጁ።

(ሚናዎች፡ እማዎራ፣ መሬት ተከራይቶ የሚያርስ 
የቀበሌ አስተዳዳሪ፣ የገበሬ ማህበር ሊቀመንበር፣ 
የማህበረሰብ አባል - ሴት)

ሃሳባዊ ድራማ 4፡ የልጃቸው ሚስት ከአማቶቿ 
ጋር አብራ ትኖራለች። ባለቤቷ ለስራ ራቅ ያለ 
ቦታ ይኖራል። የልጃቸው ሚስት ለአማቶቿ 
ታዛዥና የቤቱንና የግብርናውን ተግባር 
የመምራት ሃላፊነት አለባት። በቅርብ ጊዜ ምርቱ 
እየቀነሰ በመሄዱ አማቶቿ እርሷን ጥፋተኛ 
ያደርጋሉ። እርሷም በስራ በጣም ትጣደፋለች 
በዚያ ላይ የአየር ጠባይ ለውጥም ተከሰተ። 
የባለ መሬቱ ሚስት ማሳውን በማየት የተሻለ 
ምርት ማምረት ካልቻለች መሬቱን ለሌላ ሰው 
እንደምትሰጥ አስፈራራቻት።

ተግባር፤ ቤተሰቡ የስራ ጫናን እንዴት 
እንደሚቀንስና ከባለመሬቱ ጋር እንዴት 
እንደሚደራደር የሚያሳይ ከ3-4 ደቂቃ የሚፈጅ 
ድራማ አዘጋጁ።

(ሚናዎች፡ ሴት አማት፣ ወንድ አማት፣ የልጅ 
ሚስት፣ የመሬት ባለቤቱ ሚስት፣ የማህበረሰብ 
አባል - ሴት)

ሃሳባዊ ድራማ 5፡ የመስኖ ውሃን ለመጠቀም ሁልጊዜ የምትቸገር እማዎራ። ሁሉም ጎረቤቶቿ 
እንኳን ለማሳቸው በጓሮ ለማልማት ጭምር የመስኖ ውሃ ያገኛሉ። እርሷም የመስኖ ውሃ 
ተጠቃሚዎች ማህበር አመራሮችን የማህበሩ አባል ለመሆንና የመስኖ ውሃ ለመጠቀም ጥያቄ 
አቀረበች። ተራ ሲደርሳት እንደ ሌሎች አባላት የሚጠበቅባትን እንደምትሰራ መሆኗን ማግባባትና 
ማሳመን አለባት።

ተግባር፡ እማወራዋ እንደ ሌሎች ወንድ አባላት እኩል እንደምትሳተፍ ለመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች 
ማህበር አመራሮች እንዴት እንደምታሳምን የሚያሳይ ከ3-5 ደቂቃ የሚፈጅ ድራማ አዘጋጁ።

(ሚናዎች፡ እማወራ፣ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር አመራር ኮሚቴ አባላት፣ የቀበሌ 
አስተዳዳሪ፣ የማህበረሰብ መሪ)
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አባሪ አንድ፡ የሥርዓተ-ፆታ መርጃ ማስተማሪያ 
ዘዴዎች  አፈፃፀም ስልት

ተቋም/አካል ኃላፊነት እንዴት ይተገበራል

ፌዴራል ግዕፕ 
ማስተባበሪያ 
ዩኒት 

ፌደራል 
የሴቶች 
እና ህፃናት 
ወጣቶች 
ዲይሬክቶሬት

  ማጽደቅ/አስተያየት መስጠት
  በሲዲኤስኤፍ በተዘጋጀው የስልጠና 

ቁሳቁስ አማካኝነት ለፌደራል፣ 
ማስተባበሪያ ዩኒትና ለፈጻሚ 
ተቋማት የአሰልጣኞች ስልጠና 
መስጠት

  የሥርዓተ-ፆታ መማሪያ  ማሳተምና 
ለሁሉም ክልሎች ማሰራጨት

  ስርጭትና አተገባበሩን መከታተል

  ቴክኒካዊ የስራ ቡድን ይመሰረታል
  በሲዲኤስኤፍ የገንዘብና የቴክኒክ 

ድጋፍ የአሰልጣኞች ስልጠና ይሰጣል
  ቼክሊስት ማዘጋጀት፤ ስርጭቱንና 

አተገባበሩን መከታተል
  ግብረመልስ ለመቀበል የሚያስችል 

ቼክሊስት ማዘጋጀት
  በቼክሊስቱ መሰረት ግብረመልስ 

ማሰባሰብና የሚሻሻልበትን አካባቢ 
መለየት

  በተሰበሰበው ቼክሊስት መሰረት 
የሥርዓተ-ፆታ መማሪያ ማሻሻል

ክልል ግዕፕ 
ማስተባበሪያ 
ዩኒት

  የአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት
  ለሁሉም ወረዳዎች ማሰራጨት
  የቁሳቁስ ስርጭትንና አተገባበርን 

መከታተል
  ለፌደራል ግዕፕ ማስተባባሪያ ዩኒት 

ግብረ መልስ መስጠት

  በሲዲኤስኤፍ የቴክኒክ ድጋፍ 
የአሰልጣኞችን ስልጠና ለወረዳ 
ኤክስፐርት መስጠት

  ስርጭቱንና ትግበራዉን በቼክሊስት 
አማካኝነት መከታተል

  በግብረመልስ ቼክሊስቱ መሰረት 
ግብረመልስ ማሰባሰብ

  ለፌደራል ግዕፕ ማስተባባሪያ ዩኒት 
ግብረ መልስ መስጠት
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የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ማስተማሪያ ዘዴዎች

ተቋም/አካል ኃላፊነት እንዴት ይተገበራል

ወረዳ (ወረዳ 
ባለሙያዎች፣ 
ግዕፕ 
አስተባባሪ)

  የአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት
  ለሁሉም ቀበሌዎች መሳሪያውን 

ማሰራጨት
  የቁሳቁስ ስርጭትንና አተገባበርን 

መከታተል
  ለክልል ግዕፕ ማስተባበሪያ ዩኒት 

ግብረ መልስ መስጠት

  በሲዲኤስኤፍ የዞን የአቅም ልማት 
ባለሙያዎች ድጋፍ የአሰልጣኞች 
ስልጠና ለቀበሌ ባለሙያዎች 
ይሰጣሉ

  ስርጭቱንና ትግበራዉን በቼክሊስት 
አማካኝነት መከታተል

  በግብረመልስ ቼክሊስቱ መሰረት 
ግብረመልስ ማሰባሰብ

  ለክልል ግዕፕ ማስተባባሪያ ዩኒት 
ግብረ መልስ መስጠት

ቀበሌ (ልማት 
ጣቢያ 
ሰራተኞች)

  ለእማወራ፣ ባለትዳር ሴቶችና 
አባወራዎች ስልጠና መስጠት

  በማህበረሰቡ ውስጥ የአመለካከት 
ለውጥና የሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ 
በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል 
ክትትልና ድጋፍ ማድረግ

  የሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ 
በምንተገብርበት ጊዜ ያጋጠሙ 
ችግሮችንና የተገኙ ስኬቶችን 
መመዝገብና ሪፖርት ማድረግ

  እንደ ስልት በቀበሌ ደረጃ ያሉ 
የልማት ቡድኖቸን መጠቀም

  ለእማወራ፣ ባለትዳር ሴቶችና 
አባወራዎችን በሁለተኛው የግዕፕ 
የስርዓተ-ጾታ የተግባር መማማሪያ 
ለቤተሰብ ለውጥ መመሪያ መሰረት 
ማሰልጠን

  እማወራ፣ ባለትዳር ሴቶችና 
አባወራዎች በዕለት ከዕለት 
ተግባራቸው ውስጥ እንዴት 
እየተገበሩት እንደሆነ መከታተል

  በግብረመልስ ቼክሊስቱ መሰረት 
ከእማወራ፣ ባለትዳር ሴቶችና 
አባወራዎች ግብረመልስ ማሰባሰብ

  ለወረዳ ግዕፕ አስተባባሪ ግብረ 
መልስ መስጠት

  የሥርዓተ-ፆታ መማማሪያ  
በምንተገብርበት ጊዜ ያጋጠሙ 
ችግሮችንና የተገኙ ስኬቶችን 
በመለየት ሪፖርት ማዘጋጀትና 
ለወረዳ ግዕፕ አስተባባሪ መላክ










