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ማስታወሻ ንመሰልጠንቲ
እዚ መሳለጢ መምርሒ ተዳሊዩ ዘሎ ምስፋሕ ልምዓት ደርሆ 
ኣመልኪቱ ንሓረስቶት ንዝወሃብ ስልጠናን መሰረታዊ ምኽሪን 
ንከገልግል እዩ። ጣብያ ልምዓት ሰራሕተኛታት ንሓረስቶት ከሰልጥኑ 
ከለው ከተሓላልፉ ዝደልይዎ መልእኽቲን ናይ ተግባር ሰሪሕኻ 
መርኣይን ከመይ ገይሮም ከምዘሳልጡ ይሕግዝ።

ኣመራርፃን/ምሕራይን በዝሒን ሰልጠንቲ

ኣብ ሓደ ስልጠና ክህሊ ዝግባእ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ካብ 30 ክበልፅ 
የብሉን። ካብዚ ንላዕሊ ተሳተፍቲ እንተሃልዮም ደረጃ ተሳትፎ 
ምቕናሱ ዘይተርፍዩ።እቶም ሰልጠንቲ ዝበለፀ ተጠቀምቲ ንክኾኑ 
ዝተወሰኑ መሰረታዊ ረቛሒታት ተጠቒምካ ምምራፅ ኣገዳሲዩ። ኣብ 
ልምዓት ደርሆ ልምዲ ዘለዎምን ከስፍሑ ዝደሊዩን ቀዳምነት ዝወሃቡ 
ኮይኖም ሓደሽቲ ኣብ ልምዓት ደርሆ ክዋፈሩ ትልሚ ዘለዎም ስዒቦም 
ይመፁ።

�� ተሳተፍቲ ብናይ ባዕልቶም ውዳበ ወይ ከኣ ቁሸቶም ህዝቢ 
ኣቢሎም ክምረፁ ኣለዎም

�� ንስልጠና ዝሕረዩ ተመሳሳሊ ኣፍልጦ ዘለዎም መ/ስድራን 
ሰብሓዳር ደቂኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ክኾኑ ኣሎዎም

�� ንደቂኣንስትዮ ፍሉይ ጠመተ ምሃብ የድሊ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 
ስልጠና ንምስታፍ ዘለወን ዕድል ብሰንኪ ትካላዊን ማሕበራዊን 
ዕንቅፋታት ትሑት ስለዝኾነ እንተነኣሰ 40ሚእታዊ ደቂኣነስትዮ 
(መራሕቲ ስድራን ሰብሓዳርን) ክካተታ ምግባር።

እዚ መምርሒ መሳለጢ ከመይ ንጥቀመሉ?

እዚ መምርሒ መሳለጢ ተዳልዩ ዘሎ ንጣብያ ልምዓት ሰራሕተኛታት 
ኮይኑ ኣብቲ ቴክኒካል ማንዋል ተቐሚጦም ዘለው ንሓረስቶት ዝምልከቱ 
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መልእኽትታት ብግቡእ ንምትሕልላፍ’ዩ። እዚ ማለት ኣሰልጠንቲ 
ምስቲ ዓሰርተ ምዕራፍ ዘለዎ ቴክኒካል ማንዋል እናተኸተሉ እዚ 
መሳለጢ መምርሒ ክጥቀሙ ኣለዎም። ዝዳሎ ናይ ስልጠና ትልሚ 
ሕድሕድ ምዕራፍ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ትልሚ ናይ ሕድሕድ ምዕራፍ 
ትሕዝቶን ዕላማን ዘድሊ ማተርያልን ዝወስዶ ሰዓትን፣ ናይ ተግባር 
ዕዮታትን ዝሓዘ ክኸውን ይግባእ።

ንኣብነት

እዞም ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ኣብ ሓደ እዋን ከመይ ገይርካ ትህቦም?

እቲ ስልጠና ነቲ መሰልጠኒ ማኑዋል ብሓደ ሻዕ ብምሃብ ወይ ከዓ 
ከከምኣድላይነቱ ብምዕራፋት ከፋፊልካ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክወሃብ 
ይኽእል። ከምዝፍለጥ ሓረስቶት ካብ ተግባራዊ ትምህርቲ እዮም 
ብዙሕ ዝመሃሩ። ንኣብነት ምድላው ሰፈር ደርሆ ንበይኑ እንተሂብኩም 
ኣብ ቀፃሊ ድማ ስርዓት ኣመጋግበኣን ንበይኑ ይወሃብ። በዚ መልክዕ 
እዚ ንኩሎም ስልጠናታት ተዝኽየድ ዝበለፀ ይኸውን።ሓደ ምዕራፍ 
ምስተወድአ ኣከታቲልካ ናይ ተግባር ስልጠና ክወሃብ ኣለዎ።

ከም ኣሰልጠንቲ ክንገብሮም ዘለና

�� መኣከቢ ቦታ ካብ ድምፂን ዕግርግርን ነፃ ዝኾነ፣ ፀሓይ ዘይረኽቦ፣ 
ዶሮና ዘይብሉ ንምቕማጥ ምችዊ ዝኾነ ምኻኑ ነረጋግፅ

�� መጀመርያ ስልጠና ኣወሃህባና እንታይ ከምዝመስል ብሓፂሩ 
ምግላፅ– ዕላሙኡን ትሕዝቶኡን ክንደይ ግዘ ከምዝውድእ፣ 
ምይይጥ ከምዝህልዎን ናይ ተግባር ስራሕ ከምዝህልዎን 
ከመይ ከምዝካየድን እቲ ሰልጣናይ ቡዙሕ እንተኾይኑ ድማ 
ናብ ንኡሽተይ ጉጅለ ከምዝምቀሉ ምግባር ወዘተ ምግላፅን 
ምስቶም ሰልጠንቲ ምርድዳእ የድሊ (ሓደ ጉጅለ ካብ 6 ሰብ 
እንተዘይበዝሑ ይምረፅ)።
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�� ግደ መሰልጠንቲ ሙሉእ ተሳትፎ ሰልጠንቲ ንክህሉ ምትብባዕ 
ስለዝኾነ ንሰንሳቶም ክመሃሃሩ ምእንታን ክተባብዑ ምግባር የድሊ

�� እቲ ስልጠና ፍሰቱ ሓሊዩ ንክካየድ ውልቀ ሰባት ደጋፊ ሓሳባት 
ንከምፅኡ ምትብባዕ የድሊ።ንኣብነት ናብዚ ትውስኽዎ ነገር 
ይህሊዶ? እዚ ከመይ ትሪእዎ? ዝብሉ ሕቶታት ምጥቃም

�� እቲ ስልጠና ሚዛኑ ዝሓለወ (ብውልቀ ሰባት ዘይተዓብለለ) 
ምዃኑ ምርግጋፅ

�� ልዕሊ ሓደ ጉጅለ እንተሃልዮም ካብሕድሕድ ጉጅለ ብተወካሊኦም 
ኣቢሎም እቲ ዝተመያየጡሉ ንገዛ ከቕርቡ ምዕዳም።

ኩነታት ምምችቻው (Colaborative Environment)

�� ንተሳተፍቲ ሰላምታ ኣቕርቡ፣ ብምምፃኦም 
ኣመስግንዎም፣ንባዕልኹም ኣፋልጡ፣ ተሳተፍቲ ነንባዕሎም 
ክፋለጡ ግበሩ - ሽሞምን ሓላፍነቶምን ቁሸቶምን ንምፍላጥ 
ፈትኑ፣ብቐልዲ እናዋዘኹም ስራሕኹም ጀምሩ

�� እቲ ምይይጥ ክንደይ ሰዓት ከምዝወስድ ንገርዎም

�� ናይቲ ምይይጥ ዕላማ ኣብራህርሁ

�� ናይቲ ስልጠና ጠቐሜታን ካብኣቶም እንታይ ትፅቢት 
ከምዝግበር፣ ኣብ ስድረኦም ኣብ ምልማዕ ፃዕዳ ሽጉርቲ ዓቕሚ 
ክፈጥሩ ከምዘለዎም ግለፅሎም

�� ኩሎም ተሳተፍቲ ፅቡቕ ስምዒት ክስመዖም ይግበሩ

� ተሳተፍቲ ሞቕታ ብዘለዎ ይቀበልዎም፣ናይ ምሕዝነት 
ስምዒት ክስመዖም ይግበሩ

� ናይ ኩሎም ሰባት ሓሳብ ብፅሞና የድምፁ፣ ናይ ቀልዲ 
ወይከኣ ምንኣስ ስምዒት ከይህልዎም ይጠንቀቑ
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� ናይ ተሳተፍቲ ናይ ፆታ ምትሕንፋፅ ልቢ ይበሉ፣ 
ናይደቂኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ቁፅሪ ንምምጥጣን 
ይፈትኑ፣ንክልቲኦም ፆታ ማዕረ ዝኾነ ናይ ምስታፍ መሰል 
ይሃብዎም

� ሱቕታ ብምስባር ተሳትፎ ንክህሊ የበረታትዑ።

ክፍሊ 1 ንምልማዕ ዓልቋይ/ዓቢይ ዓተር ተስማማኣይ ስነ 
ምህዳር

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር

መጀመሪ ግዘን ዝውድኦ 
ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ተሳተፍቲ:

 � ንምልማዕ ዓልቋይ/ዓቢይ ዓተር ተስማማኣይ ዝኾነ 

ዝናብ፤ ብራኸ፤ሙቐትን ኩነታትን ሓመድን እንታይ 

ከምዝኾነ ምግላፅ ክትክእሉ ኢኹም

 � ምብዛሕን ምሓድን ጠሊ ሓመድ ኣብ ዓልቋይ/ዓቢይ 

ዓተር ዘለዎ ሳዕቤን ምግላፅ ክትክእሉ ኢኹም

 � ዘይሂወታዊ ነገራት ኣብ ዓልቛይ /ባሎንጓ ዘብፅሕዎ 

ጉድኣት ክትፈልጡ ኢኹም

(ስላይድ 1) ብሓፈሻዊ ሕቶ ጀምሩ ብጉጅለ ክመያየጡሎም ግበሩ

ኮኮክ ዓሌት ደርሆ ኣተኣታቲኹም ትፈልጡዶ? መልስኹም እወ 
እንተኾይኑ ከመይ ትገልፅዎም? ምስ ከባቢ ደርሆ እንታይ ይፈልዮም?
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(ስላይድ 2) ኣብዞም ዝስዕቡ ፖስተር ሓደ ተጠቒሞም ሓፂር መብርሂ 
ይሃቡ

ኮኮክ ዓሌት ደርሆ

�� ናይ ስጋን እንቋቑሖን ዓሌት እየን

�� ካብ 5-6 ወርሒ ንፍርያት ይበፅሓ

�� ኣብ ዓመት ካብ 180-240 እንቋቑሖ የውድቓ

�� ካብ ቆላ ክሳበ ደጉዓ ይስማመዐን

(ስላይድ 3) ናይ ከባቢ ዓሌት ደርሆ

�� ትሑት ምህርቲ ስጋን እንቁላሊሕን ይህባ

�� ካብ 7-8 ወርሒ ንፍርያት ይበፅሓ

�� ኣብ ዓመት ካብ 40-60 እንቋቑሖ የውድቓ

(ስላይድ 4) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም?

�� ኣፈላላይ ኮኮክ ዓሌትን ከባቢ ደርሆን ፈሊጥኩምዶ?

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ኮኮክ ዝዓሌቱ ደርሆ

ክፍሊ 2 ሰፈር ደርሆ

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር

መጀመሪ ግዘን 
ዝውድኦ ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቕላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ንህንፀት ገዛ ደራሁት ዝሰማማዕ ከባቢ ከመይ ክምረፅ 

ከምዝከኣል ይገልፁ፣

 � ዓይነትን ዲዛይንን ገዛ ደራሁትን ምስኦም ሓቢሮም ዝኸዱ 

ነገራት እንታይ ክመስሉ ከምዝኽእሉ ይገልፁ፣

 � ብመሰረት ዕድመን ከባቢያዊ ኩነታት ኣየርን ንሕድሕድ 

ጫቑት ዘድሊ ከባቢ እንታይ ክመስል ከምዘለዎ ይገልፁ፣

(ስላይድ 5) ብዛዕባ ዕላማ ኣስተምህሮ ናይዚ ክፋል/ርእሲ እዚ 
ኣብራህሪህኹም ሕለፉ

�� ንህንፀት ገዛ ደራሁት ዝሰማማዕ ከባቢ ከመይ ክምረፅ ከምዝከኣል 
ይገልፁ፣

�� ዓይነትን ዲዛይንን ገዛ ደራሁትን ምስኦም ሓቢሮም ዝኸዱ 
ነገራት እንታይ ክመስሉ ከምዝኽእሉ ይገልፁ፣

�� ብመሰረት ዕድመን ከባቢያዊ ኩነታት ኣየርን ንሕድሕድ ጫቑት 
ዘድሊ ከባቢ እንታይ ክመስል ከምዘለዎ ይገልፁ፣

(ስላይድ 6) ዕዮ ጉጅለ

ንሰፈር ደርሆ ዝስማማዕ ከባቢ ከመይ ዝበለ እዩ?
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ሰፈር ደርሆ ንምስራሕ እንታይ ምድላው የድሊ?

ጨቓውትን ዓበይቲን ደራሁ ኣብ ሓደ ሰፈር ምቕማጥ ይከኣልዶ? 
ንምንታይ?

(ስላይድ 7) ሰፈር ደርሆ

ኣብዞም ዝስዕቡ ፖስተር ክልተ ተጠቒሞም ሓፂር መብርሂ ይሃቡ

�� ካብ ጭቃን ውሕጅን ነፃ ዝኾነን ናይቲ ከባቢ ናይ ንፋስ ኣንፈት 
ተፃራሪን ሰፈር ምስራሕ የድሊ

�� ዘድሊ ስፍሓት

�� ኣብ ሓደ ሜትሮ ብሓደ ሜትሮ /ካሬ/ስፍሓት መሬት፣ 14 
ጩጩት 11 ዓርሒዶ፣ 7 መውደቖ ደርሆ ከም ዝሕዝ ገይርካ 
ይስራሕ ።

�� መንቀሳቐሲዝኸውን ብመንፊት/ሬቲ ዝተሓፀረን ፅላል ዘለዎን 10 
ሜትሮ ብ 5ሜትሮ ይስራሕ

�� ን50 ደርሆ ስፍሓቱ ኣብ ቆላ 7 ካሬ ሜትር፣ ኣብ ደጉዓን ወይና 
ደጉዓን 6 ካሬ ሜትር ይኸውን ።

�� ብርቱዕ ንፋስ ከይኣቱ መከላኸሊ ሓፁር ወይ መንደቕ የድልዮ ።

(ስላይድ 8) ውሽጣዊ ትሕዝቶ ሰፈር ደርሆ

�� ኣብዞም ዝስዕቡ ፖስተር ሰለስተ ተጠቒሞም ሓፂር መብርሂ 
ይሃቡ

�� ኣብ ዝተሰርሐ ሰፈር ደርሆ ውሽጢ ደርሆ ካብ መሬት ልዕል 
ኢላ ሰቐላ ስለትደሊ ነዚ ዘመቹ ብብረት ወይ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ 



8

ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ኮኮክ ዝዓሌቱ ደርሆ

መሰላል ነገር ምስራሕ ንደርሆ ምቹው ይገብሮ ።

ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ከም መመገቢ ፣ ማይ መስተይን እንቁላሊሕ 
መውደቅን ክህሉ ኣለዎ

(ስላይድ 9) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም?

�� ሰፈር ደርሆ ኣበይን ብኸመይን ከምዝስራሕ ፈሊጥኩምዶ?

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?

ክፍሊ 3 ቀለብን ስርዓት ኣቀላልባን ደርሆ

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር

መጀመሪ ግዘን 
ዝውድኦ ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቕላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ክርከብ ዝኽእል ናይ መግቢ ፍልፍልን ምስኦም ሓቢሮም 

ዝኸዱ ነገራትን ይፈልዪ፣

 � ኣገባብን ደረጃ ብርክን ናይቲ ኣሰራርሓ መግቢ ብመሰረት 

ዕድመ ጨቓውቲ ዓይነት ምህርትን ይገለፁ፣

 � ሜላ ኣመጋግባን ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለወን እንታይ 

ከምዝመስል ይገልፁ፣
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(ስላይድ 10) ብዛዕባ ዕላማ ኣስተምህሮ ናይዚ ክፋል/ርእሲ እዚ 
ኣብራህሪህኹም ሕለፉ

�� ክርከብ ዝኽእል ናይ መግቢ ፍልፍልን ምስኦም ሓቢሮም ዝኸዱ 
ነገራትን ይፈልዪ፣

�� ኣገባብን ደረጃ ብርክን ናይቲ ኣሰራርሓ መግቢ ብመሰረት ዕድመ 
ጨቓውቲ ዓይነት ምህርትን ይገለፁ፣

�� ሜላ ኣመጋግባን ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለወን እንታይ ከምዝመስል 
ይገልፁ፣

(ስላይድ 11) ዕዮ ጉጅለ

ካብ ዘለዎም ልምዲ ደራሁት ከመይ ትምግብወን ናይ ባዕለን 
መመገቢን መስተይን ትፈልዩለን’ዶ?

ኣዘውቲርኩም እንታይ ትምግብወን?

ፖስተር 4 ተጠቒምኩም ሓፂር መብርሂ ሃቡ

(ስላይድ 12) ቀለብን ስርዓት ኣቀላልባን ደርሆ

ካብ ዝኾነ ከሚካል ነፃ ዝኾነን ዘይዓሰወን ምግቢ ክዳሎ ኣለዎ ።

ዘመናዊ ወይ ድማ ካብ ከባቢ ጥረ-ኣቅሓ ብዝተሰርሐ መመገብን 
መስተይን ምቕራብ የድሊ

መዓልታዊ ዝተመጣጠነ /ምጥን/ ምግቢ ንጫቚት/ ጩጩት 40 
ግራም፣ ንዓርሒዶ 72 ግራም፣ ንመውደቖ 120 ግራም ኮይኑ ኣብ 
መዓልቲ ክልተ/ሰለስተ ግዜ ብመመገቢ ይቐርበለን። መመገቢአን 
ኣዝዩ ከይረስሐ ክሕፀብ ኣለዎ
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ኩሉ ግዜ ፅሩይ ማይ ከም ድሌተን/ክቐርበለን ኣለዎ

ማይ መስተይአን መዓልታዊ ክሕፀብ ኣለዎ ።

(ስላይድ 13) ብመሰረት ፖስተር 5 መብርሂ ይሃቡ

ዓይነት ቀለብ ደርሆ

1. ሓይሊ ወሃቢ ምግብታት ፡- ዕፉን ፣ስርናይ ፣ማሽላ፣ስገም ፣ 
ፍሩስካ

2. ሃናፂ ምግብታት ፡- ተረፈ ምህርቲ ዘይቲ ፣ ኣዕታር ፣ ፋጉለ

3. መኣድናት ንዓፅምን ናይ እንቋቑሖ ቅርፊት ንምስራሕን ዝጠቅም 
ኮይኑ ካብ ኖራ ፣ ጨው ይርከብ

4. ቫይታሚን ፡- ንጥዕነኣን ሓጋዚ እንትኸውን ካብ ኣሕምልን 
ቆፅላመፅልን

(ስላይድ 13) ዝቐፀለ…

ባዕሉ ምግቢ ዘመጣጥን ሓረሰታይ ከካትቶም ዘለዎ ኣብነት ሓደ ኩንታል 
ንምድላው

ተ
.ቁ ጥረ-ኣቁሑ ጩጩት/ጫቝት ንኣርሕዶ ንመውደቅቲ

1 ዕፉን 43.0 ኪ/ግ 40.0 ኪ/ግ 42.0 ኪ/ግ

2 ፍርስኬሎ 18.0 ኪ/ግ 24.0 ኪ/ግ 20.0 ኪ/ግ

3 ፍርሽካ 5.0 ኪ/ግ 8.6 ኪ/ግ 5.0 ኪ/ግ

4 ዓ/ዓተር 18.5 ኪ/ግ 9.0 ኪ/ግ 13.0 ኪ/ግ
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5 ኒሁግፋጉሎ 14.0 ኪ/ግ 16.0 ኪ/ግ 12.0 ኪ/ግ

6 ጨዉ 0.4 ኪ/ግ 0.4 ኪ/ግ 0.4 ኪ/ግ

7 ኖራ 0.5 ኪ/ግ 1.52 ኪ/ግ 7.0 ኪ/ግ

8 ቫይታሚን 0.5 ኪ/ግ 0.4 ኪ/ግ 0.5 ኪ/ግ

ድምር 100 ኪ/ግ 100 ኪ/ግ 100 ኪ/ግ

(ስላይድ 14) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም?

�� ፅሩይ መስተይን መብልዕን ከምዝደልየን ተገንዚብኩምዶ?

�� ክትግብርዎ ትኽእሉዶ?

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?
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ክፍሊ 4 ስርዓት ምርባሕ ደርሆ

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር

መጀመሪ ግዘን ዝውድኦ 
ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ ይኽእሉ፡

 � መሞቒን መፈልፈሊን ሜላ ጨቓውቲ ይገልፁ፣

 � ናይ ‘ኮኮክ’ ጨቓውቲ ምእንታን ክፍልፈላ መማረፂ መፈልፈሊ 

ከመይ ክርከብ ከምዝከኣል ይገልፁ፣

 � ዝተፈላለየ ዓይነት ኣተሓሕዛ እንቋቑሖን ምኽዛን ናውቲን ከመይ 

ከምዝስራሕ የረእዪ፣

 � እቲ መሞቒን መፈልፈሊን ናውቲ ጨቓውቲ ከመይ ከምዝስራሕ 

የርእዪ፣

(ስላይድ 15) ብዛዕባ ዕላማ ኣስተምህሮ ናይዚ ክፋል/ርእሲ እዚ 
ኣብራህሪህኹም ሕለፉ

�� መሞቒን መፈልፈሊን ሜላ ጨቓውቲ ይገልፁ፣

�� ናይ ‘ኮኮክ’ ጨቓውቲ ምእንታን ክፍልፈላ መማረፂ መፈልፈሊ 
ከመይ ክርከብ ከምዝከኣል ይገልፁ፣

�� ዝተፈላለየ ዓይነት ኣተሓሕዛ እንቋቑሖን ምኽዛን ናውቲን ከመይ 
ከምዝስራሕ የረእዪ፣

�� እቲ መሞቒን መፈልፈሊን ናውቲ ጨቓውቲ ከመይ ከምዝስራሕ 
የርእዪ፣
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(ስላይድ 16) ዕዮ ጉጅለ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሓደ ብሓደ ሕተትዎም ዝህብኹም ግብረመልሲ ኣብ 
ፊሊፕ ቻርት ወይከኣ ማስታወሻኹም መዝጊብኩም ሓዝዎም

ንምርባሕ/ንምሕቛፍ ዘድሊ ዕንቋቑሖ ከመይ ዝበለ እዩ?

ሓደ ኩኩናይ ንክንደይ ደርሆ የድሊ?

(ስላይድ 17) ፖስተር 6 ተጠቒምኩም መብርሂ ሃቡ

�� ንምሕቛፍ እንደልዮ እንቋቑሖ ብጣዕሚ ዓብይ ወይ ድማ ደቂቕ 
ዘይኮነስ ማእኸላይ ክብደት ዘለዎን ሽፋኑ ለማፅ ዝኾነን ክንመርፅ 
ኣለና ።

�� ንምሕቛፍ እንደልዮ እንቋቑሖ ንምርካብ ምስ ዓሰርተ ኣንስትዮ 
ደርሆ ክልተ ኩኩናይ /ተባዕታይ ደርሆ/ የድሊ፣ እቲ እንቋቑሖ 
ንምግቢ እንድሕር ንደልዮ ኮይንና ግና ኩኩናይ ኣየድልን

�� ጩጩት ኣብ ናይ መጀመርያ ክልተ ሰሙን ዕድመአን ዝለዓለ 
ጥንቃቐ የድልየን

�� ንጫጩት ኤሌክትሪክ መሞቒ ምጥቃም ተዘይሃልዩ ግን ኣዶ 
ኣልቦ መዕበይ ጩጩት ምጥቃም የድሊ
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(ስላይድ 18) ዝቐፀለ…

በዝሒ 
ጩጩት

መጠን ሳንዱቅ 
መሞቂ ሳ/ሜ

መንቀሳቀሲ 
መጠን ሳ/ሜ

10 30*26*26 30*56*56

20 30*37*37 30*80*80

30 30*45*45 30*98*98

40 30*52*52 30*113*113

50 30*57*57 30*127*127

60 30*63*63 30*139*139

70 30*68*68 30*156*156

(ስላይድ 19) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም?

�� ንምርባሕ ደራሁት እንታይ ከምዘድሊ ተረዲእኹምዶ?

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?

መጠን ኣዶ ኣልቦ 
መዕበይ ጩጩት
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ክፍሊ 5 ምክልኻል ሕማማት ደርሆ

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር

መጀመሪ ግዘን 
ዝውድኦ ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ነቶም ቐንዲ ሕማማት፣ ምልክታት፣ ኣገባብ ምትሕልላፍን 

ከመይ ከመዝውገድን ይገልፁ፣

 � ከመይ ከይርካ ወቕቱ ዝሓለወ ቁፅፅር ከምእትገብርን 

ከመይ ገይርካ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሕማማት ክትቆፃፀር 

ከምእትኽእልን ይገልፁ፣

 � ንዝተፈላለዪ ሕማማት ጨቓውቲ ዝወሃበሉ ናይ ኽታበት 

ፕሮግራም ይገልፁ፣

(ስላይድ 20) እዚ ክፋሊ’ዚ ምስተወደኣ፣

�� ነቶም ቐንዲ ሕማማት፣ ምልክታት፣ ኣገባብ ምትሕልላፍን 
ከመይ ከመዝውገድን ይገልፁ፣

�� ከመይ ከይርካ ወቕቱ ዝሓለወ ቁፅፅር ከምእትገብርን 
ከመይ ገይርካ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሕማማት ክትቆፃፀር 
ከምእትኽእልን ይገልፁ፣

�� ንዝተፈላለዪ ሕማማት ጨቓውቲ ዝወሃበሉ ናይ ኽታበት 
ፕሮግራም ይገልፁ፣

(ስላይድ 21) ዕዮ ጉጅለ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሓደ ብሓደ ሕተትዎም ዝህብኹም ግብረመልሲ ኣብ 
ፊሊፕ ቻርት ወይከኣ ማስታወሻኹም መዝጊብኩም ሓዝዎም
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�� ኣብ ከባቢኹም ቀንዲ ሕማማት ደራሁ ዝበሃሉ እንታይ እንታይ 
እዮም?

�� ባልዓትከ?

�� ከመይከ ትከላኸልዎም?

ፖስተር 7-9 ተጠቒሞም መብርሂ ይሃቡ

(ስላይድ 22) መበገሲ ሕማም ደርሆ

�� ምጉዳል ናይ ውልቀን ከባብን ፅሬት

�� ምግብን ማይን ምብካል

�� ምስ ዝሓመማ ናይ ደገ ደርሆ ምንኽኻእ

�� ብኻልኦት እንስሳት ካብ ካሊእ ብምንኽኻእ ምምሕልላፍ/ ከም 
ኣንጭዋ ፣ዑፍ ወ.ዘ.ተ

(ስላይድ 23) መከላኸሊ ሜላታት ሕማም ደርሆ

�� ናይ ውልቀን ከባብን ፅሬት ምሕላው

�� ፅሩይ/ዘይተበከለ/ምግብን ማይን ምቕራብ

�� ምስ ዝሓመማ ናይ ደገ ደርሆ ዘይምትሕውዋስ

�� ዝስራሕ ሰፈር ኣንጭዋን ዑፍን ዘየእቱ ምግባር

�� ብሰዓቱ ምኽታብ

�� ዝሓመማ ፈሊኻ ምውጋድ
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(ስላይድ 24) ዓይነታት ሕማም፤ ምልክቱን መከላኸሊ ሜላን ደርሆ

�� ኩድም /ክምብል/ ፡- ምልክቱ ክሳድ ምጉዕፃፅን ፣ ቆፃል 
ተቕማጥን የስዕብ

መከላኸሊ ሜላታት

ብሰዓቱ ምኽታብ- ንኩድም/ፈንግል/ ኣብ 7ን፣ 21ን መዓልትን 
ከምኡ ድማ በብ 4 ወርሑ ምኽታብ

�� ጉምቦሮ ምልክቱ ፃዕዳ ተቕማጥን ምብዕዛዝን

መከላኸሊ ሜላታት

ብሰዓቱ ምኽታብ- ንጉምቦሮ ኣብ 14ን 28ን መዓልተን ምኽታብ

(ስላይድ 25) ዝቐፀለ…

ፍንጣጣ/ዕንፍርር /ካንሸፍሸፈ

መከላኸሊ ሜላታት

አብ 2 ወርሐን ምኽታብ

ማሬክስ ምልክቱ ፓራሊስስ እንትኸውን

መከላኸሊ ሜላታት

ኣብ ሐደ መዓልቲ ዕድመአን ድማ ይኽተባ

(ስላይድ 26) ምክልኻል ባልዓት ደርሆ

ንደርሆ ተፃባእቲ እንስሳት
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ሽላ፣ሓኽሊድሙ፣ውኻርያ፣ምጩ፣ከልቢ፣ተመን፤ጩኾ፤ስልሕልሖት

መከላኸሊ ሜላታት

ፅኑዕ ዝኾነ ገዛን ሓፁርን ምስራሕ

ሓለዋን ክትትልን ምግባር

(ስላይድ 27) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም?

�� ናይ ደራሁት ሕማማት፤ ባልዓትን መከላኸሊ ሜለኦምን 
ተገንዚብኩምዎምዶ?

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?
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ክፍሊ 6 ምእካብን ኣተሓሕዛን ምህርቲ እንቋቑሖ

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር

መጀመሪ ግዘን 
ዝውድኦ ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቕላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ዕንቋቑሖ ዝወድቀሉ ቦታ እንታይ እንታይ ከምዘድልዮ 

ፈሊጦም ይወፁ

 � ምህርቲ ዕንቋቑሖ መኣዝ መኣዝ ከምዝእከብ ይግንዘቡ

(ስላይድ 28) ብዛዕባ ዕላማ ኣስተምህሮ ናይዚ ክፋል/ርእሲ እዚ 
ኣብራህሪህኹም ሕለፉ

�� ዕንቋቑሖ ዝወድቀሉ ቦታ እንታይ እንታይ ከምዘድልዮ ፈሊጦም 
ይወፁ

�� ምህርቲ ዕንቋቑሖ መኣዝ መኣዝ ከምዝእከብ ይግንዘቡ

(ስላይድ 29) ዕዮ ጉጅለ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሓደ ብሓደ ሕተትዎም ዝህብኹም ግብረመልሲ ኣብ 
ፊሊፕ ቻርት ወይከኣ ማስታወሻኹም መዝጊብኩም ሓዝዎም

ካብ ልምድኹም ደራሁት ኣብ ከመይ ዝበለ ቦታ ዕንቋቑሖ የውድቓ?

ዕንቋቑሖ ምስተኣከበ ኣብ ምንታይ ይዕቀብ?

ብእዋኑ ተዘይተኣኪቡ እንታይ ሳዕቤን የስዕብ?
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(ስላይድ 30) ናይዞም ሕቶታት ግብረ መልሲ ምስተቐበልኩም 
ፖስተር 10 ተጠቒምኩም መብርሂ ሃቡ

�� ንእንቋቑሖ መውደቒ ዝኸውን ጉዝጓዝ ዘለዎን ሩፍሩፍ ወይ ድማ 
ሰፈር ክዳሎ ኣለዎ።

�� ናይ መውደቒ ሰፈር ኣብ ፅልምት ዝበለ ክኸውን ኣለዎ

�� እንቋቑሖ በብግዜኡ ክእከብ ኣለዎ መብዛሕቲአን ደርሁ ኣብ 
ሰዓት 4ን ሰዓት 8ን ምውዳቕ የዘውትራ

�� እንቋቑሖ ምስተኣከበ ኣብ ጎማ /መደርደሪ እንቋቑሖ/ ኣብ 
ዝዘሓለ ቦታ ይቕመጥ

�� ናይ እንቋቑሖ ፃንሒት ንምሕቛፍ /ንምጭጫሕ ክልተ ሰሙን 
ንምግቢ እንተኾይኑ ድማ ኣብ መዝሐሊ ሓደ ወርሒ እዩ

�� እንቋቑሖ ብእዋኑ ምእካብ ካብ ባልዕ፣ ካብ ዝተፈላለዩ 
ጉድኣታትን ደርሆ ባዕለን ከይበልዐኦን የኽእል ።

(ስላይድ 31) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም?

�� ናይ እንቋቑሖ ፃንሒት ንምሕቛፍ /ንምጭጫሕን ንምግቢን 
ከምዝፈላለ ተረዲእኹምዶ

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?
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ክፍሊ 7 ዕዳጋ ልምዓት ደርሆ

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር

መጀመሪ ግዘን 
ዝውድኦ ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ሜላ ኩነታት ዕዳጋ ምህርቲ ጨቓውቲ/ደርሁ ይገልፁ፣

 � ዕዳጋ ብዝምልከት ናይ ‘ኮኮክ’ ደራሁ/ጨቓውቲ ረብሓን 

ጉድኣትን ይገልፁ፣

 � ኣዋፃኣይነት ዋጋን ረብሓን ትንተና ቢዝነስ ፕላን ናይ ‘ኮኮክ’ 

ደራሁ/ጨቓውቲ ሰሪሖም የርእዪ፣

ከም መሳለጥቲ ኣሕፅር ኣቢልኩም ብናይ ገባራት ናይ ባዕሎም 
ቋንቋ ተጠቒምኩም ብኤልሲዲ/ፒኮ ፕሮጀክተር ተጠቒምኩም 
ኣብራህረህሎም

(ስላይድ 32) ዕዮ ጉጅለ

ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መብርሂ ክህቡ ሕተትዎም

ኣብ ልምዓት ደርሆ ምውፋር የዋፅእዶ ትብሉ?

ዋጋ ደርሆን እንቋቑሖን ኣብ ከባቢኩም ክንደይ እዩ?

ዕዳጋ ትረኽቡሉዶ?

ፖስተር 11 ተጠቒምኩም ሓፂር መብርሂ ሃቡ
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(ስላይድ 33)

�� ቅድሚ ንእንቋቑሖ ወይ ድማ ንስጋ ኢልካ ምውሳንካ ኩነታት 
ዕዳጋ ምፅናዕ

�� ፅቡቕ ዕዳጋ ጠለብ ንምርካብ ፅቡቕ ምምጋብን 
ምንክብካብን፣ብፅሬት ምሓዝ፣ ዘለካ ምህርቲ ምፍላጥ

�� ምስ ዓመት በዓላትን ካልኦት ንእንቋቁሖን ስጋን ጠለብ ዘለዎ 
ግዜን ከባብን ምምችቻው

�� ብዘይ ደላሊ ባዕልኻ ናብ ተጠቃሚ ማለት ናብ ሆቴላት ፣ 
ሬስቶራንት ምቕራብ ምኽኣል

(ስላይድ 34) ዝቀፀለ…ምንፅፃር ወፃእን ኣታውን

ወፃኢታት

�� መግዝኢ ጩጩት /ጫቑት 59 ብር* 50 ጫቑት = 2950

�� ቀለብ መግዝኢ /ንጫቒት 1346 ፣ ንኣርሕዶ 4900 መውደቖ 
31430/ 2 + 2950 = 21788

ኣታዊ

�� ሓንቲ ደርሆ ኣብ ዓመት ብማእኸላይ 200 ተውድቕ ስለዚ 50 
ደርሆ እንተሃልየን 50*200 = 10000 እንቛቑሖ ይህሉ ።

�� ናይ እንቋቑሖ ሽይጣት 10000*3.5 ብር = 35000 ብር

�� ዋጋ ሓንቲ ደርሆ 150 ብር * 50 ደርሆ = 7500 ብር

ጠቕላላ ኣታዊ 35000 +7500 =42500

ትርፊ = ጠቕላላ ኣታዊ—ጠቕላላ ወፃኢ

ዓመታዊ ትርፊ 42,500 - 21,788= 20,712 ብር ወርሓዊ ትርፊ 
20,712/12=1726 ብር
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(ስላይድ 35) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተተዎም

�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም?

�� ኣብ ደርሆ እንተሰሪሕኹም ዘዋፅእ ምዃኑ ተገንዚብኩምዶ? 
እሞኸ?

ክፍሊ 8
ብኽለት ከባብያዊ ኣየር ዘየስዕቡን ንዘጋጥም ፅዕንቶ 

ከባብያዊ አየር ዝፃወሩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻ (Climate 
Smart Agriculture)፣ ስርዓተ ፆታን ስርዓተ ምግብን

ዘድሊ ናውቲ ፖስተር፤ ፍሊፕ ቻርት፤ ማርከር

መጀመሪ ግዘን 
ዝውድኦ ሰዓትን

2:30 (25 ደቒቓ)

ዕላማ

ድሕሪ ምጥቅላል እዚ ምዕራፍ ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡ 
ይኽእሉ፡

 � ብኽለት ከባብያዊ ኣየር ዘየስዕቡን ንዘጋጥም ፅዕንቶ 

ከባብያዊ አየር ዝፃወሩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻ እንታይ 

ማለት እዩ ዝብል ይትንትኑ፣

 � ፆታዊ ማዕርነት ኣብ ልምዓት ደርሆ ዘለዎ ኣበርክቶ 

ይግንዘቡ

 � ደርሆ ንስርዓተ ምግቢ ዘለዋ ኣበርክቶ ይርድኡ

(ስላይድ 36) ዕዮ ጉጅለ

ግደ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ልምዓት ደርሆ ኣብ ሓደ ስድራ ከመይ 
ትገልፅዎ?
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ልምዓት ደርሆ ኣብ ከባብያዊ ኣየር ብኣዎንታን ብኣሉታን ዝግለፅ 
ነገር እንታይ ኣሎ?

ፖስተር 12 ተጠቒምኩም ሓፂር መብርሂ ሃቡ

(ስላይድ 37) ደርሆ ምስ ስርዓተ ፆታ

�� ኣብ ምርባሕ ደርሆ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ድማ ናይ 
ቆልዑን ተራ ዓብይ ምኻኑ ዝፍለጥ ኮይኑ

�� ናብ ዝዓበየ ተጠቃምነት ንምርግጋፅ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተሳትፎ

�� ኣብ ሰፈር ምስራሕ ፣

�� ፅሬትን ምፅራግን ፣

�� መድሓኒትን ቀለብን ምምፃእ ካልኦትን ተሳትፎ ክግበረሉ ኣለዎ።

ፖስተር 13 ተጠቒምኩም ሓፂር መብርሂ ሃቡ

(ስላይድ 38) ደርሆ ምስ ምግብን ስርዓት ኣመጋግባን

�� ናይ ምግቢ ጉጅለታት ዝበሃሉ ሽዱሽተ ኮይኖም 
ኣዝርእቲ፣ኣዕታር፣ኣሕምልቲ፣ ናይ እንስሳት ውፅኢት፣ ስብሕን 
ፍራምረን እዮም ።

�� ስጋ ደርሆን እንቋቁሖን ካብቶም ጉጅለ ናይ እንስሳት ውፅኢት 
ሓደ ኮይኑ ምስ ዝተፈላለዩ ምግብታት ብሓባር እንምገቦ ኮይኑ 
እዞም ዝስዕቡ ዓበይቲ ጥቕምታት ኣለዉዎ

�� ሃናፂ ምግቢ፡- ንዕብየት ሰውነት፣ሕማማት ንምክልኻል፣ ንጥዕናን 
ንጥንካረ ኣዕፅምትን ብፍላይ ንህፃናት ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ።

�� ሓይሊ ውሃቢ፡- ሙሉእ ጉልበት ክህልወና ይገብር



ዝህቡዎ ስልጠና መሳለጢ መምርሒ
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ፖስተር 14 ተጠቒምኩም ሓፂር መብርሂ ሃቡ

(ስላይድ 39) ደርሆ ምስ ከባቢ ኣየር

ተብፅሖ ጉድኣት

�� ናይ ፍታነን ሕማቕ ጨና ኣለወን

�� ብኣግባቡ ተዘይተታሒዘን ሓሰር ይብትና ፣ እኽልን ተኽልን 
ከባላሽዋ ይኽእላ

መከላኸሊ ጉድኣት

�� ፍታነን ብእዋኑ እናፀረግካ ኣብ ፅላል ምእካብ

�� ኣብ 25 ሊትሮ ማይ 0.5 ሚሊ ሊትር ስነ ሂወታዊ ከሚካል 
ብምብፅባፅ ክምገባ ምግባር ።

�� ዝተመጣጠነ ምግቢ ምቕራብ

�� ምችው ዝኾነ ገዛ ሃልዩወን ብኣገባቡ ክተሓዛ ምግባር

(ስላይድ 40) ዝቐፀለ… ረብሓ ምስ ከባቢ ኣየር

�� ከባቢ ናይ ምብካል ዓቕመን ዝነኣሰ እዩ

�� ድኹዒ ሓመድ ልሙዕነት ብምውሳኽ ንመፍረይነት ምዕባይ 
ይጠቅም

�� ዘይተደለዩ ደቀቕቲ ሓሳኹን ባልዓትን እናተመገባ ክጠፈኡ 
ይሕግዛ

(ስላይድ 41) መጠቓለሊ

ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተትዎም
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�� ካብዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም?

�� ደርሆ ኣብ ከባቢ ኣየር ተብፅሖ ጉድኣትን ረብሓን 
ተገንዚብክምዎዶ?

�� ግልፂ ዘይኮነ ነገር ኣለዶ?






