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i

ለአመቻቹ የተጻፈ ማስታወሻ

ለአመቻቹ የተጻፈ ማስታወሻ
የዚህ መምሪያ አላማ አቅም ልማቱ ከግብርና እድገት ፕሮግራም አኳያ ከፍተኛውን ደረጃ 

ጠብቆ እንዲተገበር ለማስቻል ነው። ይህ የአመቻቹ መምሪያ አሰልጣኞች ስልጠናውን 

እንዲሰጡና አመቻቾች ደግሞ የተሞክሮ መጋራት ተግባራትን እንዲያመቻቹ ለማገዝ 

ተዘጋጅቷል። ይህም ስልጠናው አሳታፊና ሆኖና በተሞክሮ ላይ ተመስርቶ ጥራቱን ጠብቆ 

እንዲካሄድ ያደርጋል።

ይህ ሰነድ በትእዛዝ መልኩ ያልተዘጋጀ ስለሆነ የስልጠናው አመቻቾች ከግል የተጋባቦትና 

ስልጠና አቀራረብ ልምዳቸው ጋር አጣጥመው እንዲጠቀሙበት ይበረታታሉ። ይህን መምሪያ 

ከመጠቀማቸው በፊትም በደንብ አንብበው በሚመቻቸው መንገድ እንዲዘጋጁበትም 

ይመከራል። አመቻቹ ማስታዎስ ያለበት ዋናውና ጠቃሚው ክፍል ከስልጠናው ፕሮግራምና 

ከያንዳንዱ ምእራፍ ውጤት ለማግኘት አልሞ መንቀሳቀስን ነው። የእያንዳንዱ ምእራፍ 

ስልጠና ከመጀመሩ በፊት አመቻቹ ራሱ/ሷን መጠየቅ ያለበ/ባት ጥቄዎች፤ ከስልጠናው 

ተግባራት የሚጠበቁ ውጤቶች ንድናቸው? ሰልጣኞች ምን ማዎቅ ይጠበቅባችዋል? 

ከስልጠናው በኋላስ ምን ማድረግ መቻል አለባቸው? ናቸው።

ይህ የአመቻቹ መምሪያ የተዘጋጀjው አራቱን የጎልማሶች መማሪያ ደረጃዎች ኡደትን 

(ልምድን መጋራት፣ የተጋሩትን ልምድ ማቅረብ፣ ስለተገኘው ትምህርት አስፈላጊነት 

ማጠቃለያ መስጠትና ወደ ስራ ቦታ ከተመለሱ በኋላ የሚተገበርበትን ዘዴ መተማመን) 

በመከተል ነው። ይህም ጎልማሶች ልምድ በመጋራትና በተግባር ልምምድ በከፍተኛ ደረጃ 

የሚማሩ መሆኑንና ሁሉም የስልጠና ተሳተታፊዎች የየራሳቸው ልዩ የአቀባበል ዘይቤ ያላቸው 

በመሆኑ የተለያዩ የስልጠና አቀራረብ ዘዶዎችን መጠቀም ተገቢ መሆኑንም መሆኑንም 

ያገናዘበ ነው።

ሥልጠናውን መገምገም፦
አመቻቾች ስልጠናውን ለመገምገም እንዲያግዛቸው ዕዝል 1 የስልጠና መገምገሚያ 

ዘዴዎችን ይዟል። መገምገሚያው ሁለት ክፍሎች ያሉት ሲሆን እነሱም፦

ሀ. በምስል የሚሰጥ እለታዊ ግብረመልስና

ለ. በስልጠና መጨረሻ ላይ በምስል የሚሰጥ ግምገማ ናቸው።
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ii

የስልጠናው ፕሮግራም
አርሶ አደሮች የስራ ጫና ስላለባቸውና ለረጅም ጊዜ በትኩረት መከታተል ስለማይችሉ በያንዳንዱ 
የስልጠና ቀን ለሁለት ሰአት ገደማ ያህል ጊዜ ብቻ መሰልጠን እንዳለባቸው ታሳቢ ተደርጎ 
የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ቀናቱም በስራው ወቅታዊነትና በአርሶ አደሮች ፍላጎት ይወሰናሉ።

ርእስ የቆይታ ጊዜ

የመጀመሪያው ቀን

ምዝገባ 25 ደቂቃ
መክፈቻ

ትውውቅና ማነቃቂያ

ዶሮን የማርባትና የመመገብ አስፈላጊነት 25 ደቂቃ

የዶሮ አረባብ ዘዴዎች 65 ደቂቃ

ሁለተኛው ቀን

የዶሮ ዝርያዎች 50 ደቂቃ

ጫጩት ማሳደግ 95 ደቂቃ

ሶስተኛው ቀን

የዶሮ ቤት አሰራርና አስፈላጊነት 75 ደቂቃ

የዶሮ መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ 60 ደቂቃ

አራተኛው ቀን

የዶሮ እርባታ ቁሳቁሶች 50 ደቂቃ

ስነ ህይወታዊ የዶሮ ደህንነት አጠባበቅ 90 ደቂቃ

አምስተኛው ቀን

ዋና ዋና የዶሮ በሽታዎችና መከላከያቸው 50 ደቂቃ

ዶሮ እርባታና ስርአተ ጾታ 25 ደቂቃ

ዶሮ እርባታና ስርአተ ምግብ 40 ደቂቃ

ስድስተኛው ቀን

ለአየር ንብረት ተስማሚ የሆነ ግብርናና ዶሮ እርባታ 35 ደቂቃ

የዶሮና ዶሮ ውጤቶች ግብይት መረጃ አያያዝ 50 ደቂቃ

ማጠቃለያ ውይይትና መዝጊያ 30 ደቂቃ



የስልጠናው የመጀመሪያ ቀን





ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
ለቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች የዶሮ እርባታ የሥልጠና ማኑዋል ፣ ሰኔ 2011

1

ትውውቅ

የምእራፉ ቁጥር ትውውቅ

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

የመረዳዳት መንፈስ መፍጠር

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች የፍሊፕ ቻርት ወረቀት፣ ፓርከር፣ ፕላስተር፣ ማነቃቂያ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች አመች በሆነ ሰአት ይጀመር (25 ደቂቃ)

የትምህርቱ አላማ የስልጠናው ተሳታፊዎች፦

 � የመረዳዳት መንፈስን የይፈጥራሉ

 � በመወያየት ቡድናዊ አሰራርን ያዳብራሉ

ደረጃ 1፦ ተሳታፊዎችን እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት

ትውውቁ ትክክለኛ ቅላፄ እንዲኖር ያደርጋል፣ ተሳታፊዎች ስማቸውን፣ የመጡበትን አካባቢና 
ከአሁን በፊት በምን ስልጠና ላይ እንደተሳተፉ በመናገር እርስ በርሳቸው እንዲተዋወቁ 
አድርግ።

ይህ ተግባር በስልጠናው ሂደት በግብርና እድገት ፕሮግራም ደረጃ ትክክለኛ 

የማመቻቸት ተግባርን ለመፈጸም በጣም ጠቃሚ ነው፦

1. በሰአቱ መጀመርና በተስማሙበት ሰአት የእለቱን ሥልጠና አጠናቆ ማሰናበት፣

2. ሰልጣኞችን በስልጠናው ሂደት ለማሳተፍና የተለያዩ ሀላፊነቶችን ለመስጠት 

ጥረት ማድረግ፣

3. የአመቻቹን ሀላፊነቶች ግልጽ ማድረግ፣

4. እያንዳንዱን ምእራፍ አላማውን በማስተዋዎቅ መጀመር እንዲሁም በግንዛቤና 

በመፈጸም ጥያቄዎች በማጠናቀቅ ተtሳታፊዎች በርእሰ ጉዳዩ የተሸፈነውን 

ጭብጥ እንዲያወውቁት ያደርጋል።

የሚፈጀው ጊዜ: ለአንድ ሰው 30 ሰከንድ
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ደረጃ ሁለት 2፦ የመረዳዳት መንፈስን መፍጠር (የሚፈጀው ጊዜ 5 ደቂቃ)

አመቻቹ በሰልጠጣኞች መካከል በመረዳዳት የመማር መንፈስን ለመፍጠር በክብ 

እንዲቆሙ ካደረገ/ች በኋላ እያንዳንዱ አርሶ አደር ምን እንደሚያስደስተው አንዲናገር 

ማድረግ መነሻውን በማሟሟቅ ማስጀመር ይጠበቅበ/ባታል።

ደረጃ 3፦ በስልጠናው ሂደት ውስጥ በቡድን በመስራት ውጤታማ ለመሆንና የስልጠናውን 

አላማ ለማሳካት መከበር የሚገባቸውን መርሆች/ደንቦች ከአርሶ አደሮች በመጠየቅ 

በፍሊፕ ቻርት ወረቀት ላይ ጽፎ አመች በሆነ ቦታ ላይ መለጠፍ።

የስልጠናው መርሆች/ደንቦች፦

�� መወያየት፣

�� እያንዳንዱ ሰው ከሌላው የሚማረው ነገር ስለመኖሩና ሁሉም ልምድ ያላቸው 
ስለመሆኑ፣

�� የሀሳብ ልዩነቶች ለመማማር እንደሚጠቅሙ እንጅ ጉዳት እንደሌላቸው፣

�� በመሳተፍ መማር እነደሚያስስልግ፣

�� ወዘተ… ሊሆኑ ይችላሉ። (የሚፈጀው ጊዜ 5 ደቂቃ)

ደረጃ 4፦ ሚናና ሀላፊነቶች (5 ደቂቃ)):

የእረርሶ አደሮች ስልጠና በቀን ከሁለት ሰአት በላይ መቆየት ስለማይጠበቅበት ማነቃቂያና 

ሰአት ተቆጣጣሪ አስፈላጊ አይደሉም፣ ስለጠናው ሲጠናቀቅ አስተያየት በመጠየቅና ሌላ 

አስፈላጊና አመች በሆነ ጊዜ ደግሞ አዲስ ስልጠና ሲጀመር ከዚያ በፊት ምን እንደተማሩ 

በመጠየቅ እጃቸውን እያወጡ ሀሳብ እንዲሰጡ አድርግ/ጊ

ደረጃ 5፦ የሚመቻቹ ነገሮች ካሉና ከሌሉ እነሱን፣ ስልጠናው ስለሚጠናቀቅበትና ስለ ቀጣዩ 

የስልጠና ጊዜ ከተሳራፊዎቹ ጋር መወያየት ይጠቅማል፡ (የሚፈጀው ጊዜ 2 ደቂቃ)

ደረጃ 6፦ ሰልጣኞች ከስልጠናው ምን እንደሚጠብቁ በመጠየቅ መጻፍና በመጨረሻም 

ከአፈጻጸሙ ጋር ማገናዘብ ያስፈልጋል። (5 ደቂቃ)

ደቂቃ 7፦ የሥልጠናውን ርእሰ ጉዳዮች ለተሳታፊዎቹ አስተዋውቅ/ቂ (5 ደቂቃ)
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የስልጠናው የመጀመሪያ ቀን

የምእራፉ ቁጥር አንድ

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 1: ዶሮን የማርባት እና የመመገብ አስፈላጊነት

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ25 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � ዶሮን በማርባትና በመመገብ የሚያገኟቸውን ጥቅሞች 
ማብራራት ይችላሉ

አጭር ምልከታ (2 ደቂቃ)
ይህ ክፍል ዶሮ እርባታ ለሴቶችና ለወንዶች የሚሰጠውን ጠቀሜታና የዶሮ ውጤቶችን 

መመገብ ለጤንነት ያለውን ጉልህ አስተዋጾ ያስገነዝባል። ሰልጣኝ አ/አደሮች የስልጠናውን 

አላማ ካዎቁ በኋላ በቀበbሌ ባለሙያው በሚቀርብላቸው የቃል ጥያቄ ልምዳቸውን 

ይለዋዎጣሉ፣ በተከታይም የጎልማሳ የመማማሪያ ደረጃዎች በተከታታይ ይተገበራሉ። ይህ 

ክፍል አርሶ አደሮች ለዶሮ እርባታ እንዲነሳሱና አሰራሩን እንዲቀበሉ ለማድረግ ያግዛል። 

ከዚህ የሚገኘው እውቀት የአካባቢውን መልካም አጋጣሚዎች ለመጠቀምና ተግዳሮቶችን 

ለመፍታት ያስችላል። በዚህ ክፍል ግንዛቤ መፈጠሩ በሚቀጥለው ምእራፍ የእርባታ ዘዶዎችን 

ወደ መምረጥ ያሸጋግራል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
ዶሮ እርባታ እንቁላልና ስጋን በመስጠትና የቤተሰብ ገቢን በማሳደግ አመጋገብንና ጤንነትን 

ያሻሽላል። ዶሮ የሚሰጣትን መኖ ከሌሎች እንስሳት በላቀ ደረጃ ወደ ምርት የመቀየር ችሎታ 

ስላላት የእርባታ ስራው አትራፊ ነው። ህጻናት የዶሮ ውጤቶችን ሲመገቡ ጤንነታቸውና 

አእምሯቸው ስለሚዳብር አምራች ትውልድ ይገነባል። አብዛኛውን ጊዜ ዶሮ እርባታ በሴቶች 

ስለሚሰራና ገቢያቸውም በሴቶች ስለሚመራ የሴቶችን አቅም ለማሳደግ ያግዛል።
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የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (5 ደቂቃ)

መጀመሪያ የስልጠናውን አላማ ለሰልጣኞች አስተዋውቋቸው፣ ከዚያም ዶሮን 

ማርባትና መመገብ ለምን እንደሚያስፈልግ በቃል በመጠየቅ በውይይት ልምዳቸውን 

እንዲቀያየሩ አድርጉ፣ ውይይቱን አመቻቹላቸው።

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (10 ደቂቃ)

አ/አደሮች ተራበተራ እጃቸውን እያዎጡ በጥያቄው ላይ ሀሳባቸውን እንዲሰጡ 

አድርጉ፣ ሶቶች እንዲናገሩ አበረታቷቸው፣ ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉት፣ 

በመጨረሻም ነጥቦችን አጠቃላችሁ ወይይቱን አደማድሙት።

በመቀጠልም በዚህ ርእሰ ጉዳይ ላይ የተዘጋጃችሁበትን ነገር ዋና ዋና ነጥቦችን በጥቁር 

ሰሌዳ ላይ በመጻፍ በቃል አስረዷቸው፣ ጥያቄና መልሶችን አስተናግዱ፣ ውይይቱን 

አመቻቹ፣ በመጨረሻም ትምህርቱን አጠቃሉት።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (3 ደቂቃ)

ከዚህ ምእራፍ ያገኙት ቁም ነገር ምን እንደሆነና ከአካባቢያቸው አኳያ ያለውን 

አስፈላጊነት ተሳታፊዎችን ጠይቋቻው፣ ውይይቱን አመቻቹላቸው፣ በመጨረሻም 

አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (3 ደቂቃ)

ተሳታፊ አ/አደሮችን ከዚህ ምእራፍ ያገኙትን ትምህርት ወደቤታቸው ከተመለሱ 

በኋላ እንዴት አድርገው እንደሚተገብሩት ጠይቋቸው፣ በትምህርቱ ያገኟቸውን 

ቁምነገሮች በአካባቢያቸው ከሚገኙ ምቹ ሁኔታዎችና ተግዳሮቶች ጋር እንዴት 

አጣጥመው እንደሚጠቀሙባቸው እንዲወያዩ አበረታቷቸው፣ ውይይቱን 

አመቻቹላቸውና በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
ለቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች የዶሮ እርባታ የሥልጠና ማኑዋል ፣ ሰኔ 2011
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የስልጠናው የመጀመሪያ ቀን

የምእራፉ ቁጥር ሁለት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 2: ዶሮን የማርባት ዘዴዎች

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ፖስተር፣ በራሪ ጽሁፍ፣ ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ65 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � ለአካባቢ የዶሮ ዝርያዎች ተስማሚ የሆነውን የዶሮ አረባብ ዘዴ 
መምረጥ ይችላሉ

አጭር ምልከታ (3 ደቂቃ)
በዚህ ዩኒት ውስጥ የተለያዩ የዶሮ እርባታ ዘዴዎችን በማየት በስራ ላይ ቦታ በሚገኙ ሁኔታዎች 

ላይ ተመስርቶ ተስማሚውን ዘዴ መምረጥ ያስችላል። ስልጠናው በፖስተር የሚታገዝ 

ሲሆን በፖስተሮች ላይ የሚገኙትን ምስሎች መሰረት አድርገው አመቻቾች በሚያነሷቸው 

ጥያቄዎች ላይ ሰልጣኞች በመመለስ ይወያያሉ፣ የጎልማሶች መመማሪያ ዘዴዎች በየደረጃው 

ይተገበራሉ። የእርባታ ዘዴዎች ከተመረጡ በኋላ በሚቀጥለው ምእራፍ ከተመረጠው ዘዴ 

ጋር የሚጣጣሙ የዶሮ ዝርያዎችን ለመምረጥ የሚያስችል ትምህርት ይካሄዳል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (3 ደቂቃ)
ከዶሮ እርባታ ዘዴዎች ውስጥ ለመመምረጥ የዶሮ ዝርያ፣ የእርባታው አላማና የመሳሰሉት 

መስፈርቶች በመመዘኛነት ያገለግላሉ። ስለዚህ አርሶ አደሮች ስለ እያንዳንዱ የአረባብ ዘዴ 

እንዲሁም ስለ ጠንካራና ደካማ ጎኑ እውቀት ሲኖራቸው፤ ከጋራ ፍላጎታቸው፣ ከግብአትና 

ብድር አቅርቦት፣ ካለው መሰረተ ልማት እንዲሁም ከገበያ ፍላጎ ጋር የሚጣጣሙ ዘዶዎችን 

መምረጥ ይችላሉ።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
ለቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች የዶሮ እርባታ የሥልጠና ማኑዋል ፣ ሰኔ 2011
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የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (15 ደቂቃ)

የስልጠናውን አላማ ካስተዋዎቃችሁ በኋላ ስለ አረባብ ዘዴዎች የተዘጋጀውን 

እያንዳንዱን ፖስተር ተራ በተራ በማሳየት ምን እንደሚታያቸው፣ ከአሁን በፊት ስለ 

ሚያውቁት ነገር እንዲናገሩ ጠይቋቸው፣ እንዲጠይቁና እንዲመልሱ አበረታቷቸው፣ 

ውይይቱን አመቻቹላቸው።

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (35 ደቂቃ)

መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ እርስ በርሳቸው እንዲከራከሩበት 

ውይይቱን አመቻቹላቸው፣ በመጨረሻም ውይይቱን በማጠቃለያ አደማድሙት።

በመቀጠልም ከማንዋሉና ከበራሪ ጽሁፉ ላይ የሚገኙትን ጽንሰ ሀሳቦች በቃል 

እያቀረባችሁ ዋና ዋና ጉዳዮችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ይጻፉላቸው፣ ጥያቄና መልሶችን 

ጋብዟቸው፣ ውይይት አመቻቹላቸው፣ በመጨረሻም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (5 ደቂቃ)

አሁን አ/አደሮቹ ከስልጠናው ምን እንደተማሩና ለአካባቢያቸው የሚኖረውን 

ጠቀሜታ ጠይቋቸው፣ እንዲወያዩ አመቻቹላቸውና ማጠቃለያ ስጧቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (6 ደቂቃ)

በመቀጠል አ/አደሮቹ በአካባቢያቸው ካለው ምቹ ሁኔታና ተግዳሮት ጋር 

አጣጥመው በዚህ ምእራፍ የተማሩትን ነገር እንዴት እንደሚተገብሩት ጠይቸው፣ 

ምቹ ሁኔታዎችንና ተግዳሮቶችን እየጠቀሱ እንዲወያዩ አድርጉ፣ በመጨረሻም 

ውይይቱንና ምእራፉን አጠቃሉላቸው።



የስልጠናው ሁለተኛ ቀን



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የምእራፉ ቁጥር ሶስት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 3: የዶሮ ዝርያዎች (Poultry Breeding)

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ50 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � በምርታማነታቸው የተሻሉና ለአካባቢያቸው ተስማሚ የሆኑ 
ዝርያዎችን መምረጥ ይችላሉ

አጭር ምልከታ (3 ደቂቃ)
የህ ምእራፍ ለተለያዩ የአየር ቀጣናዎች ተስማሚ የሆኑ የስጋና እንቁላል ዶሮ ዝርያዎችን 

ያብራራል። ስለ ዶሮ ዝርያዎች በሚቀርቡ የቃል ጥያቄዎችና በጎልማሶች ማሰልጠኛ 

ደረጃዎች ውይይት ይደረጋል። ይህ ምእራፍ አ/አደሮች ከተለያዩ የአረባብ ዘዴዎችና የአየር 

ቀጣናዎች ጋር የሚጣጣሙ የዶሮ ዝርያዎችን ለመምረጥ ያስችላቸዋል። በቀጣዩ ምእራፍም 

የተመረጡትን ዝርያዎች ከጫጩትነታቸው ጀምሮ እንዴት ማሳደግ እንደሚቻል ይማራሉ።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
የአካባቢ፣ የተዳቀሉና የውጭ የዶሮ ዝርያዎች በአማራጭነት መኖራቸው አርሶ አደሮች 

ከአካባቢያቸው ተtጨባጭ ሁኔታ፣ ከፍላጎታቸው እንዲሁም ከግብአት አቅርቦት አኳያ 

አንዱን ወይም ሁለቱን በመምረጥ ውጤታማ እርባታ እንዲያካሂዱ ያግዛቸዋል። ስለዚህ 

ትክክለኛ ምርጫ ለማድረግ በተለያዩ ዝርያዎች ባህረሪያት ላይ ተገቢው እውቀት ሊኖራቸው 

ይገባል።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
ለቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች የዶሮ እርባታ የሥልጠና ማኑዋል ፣ ሰኔ 2011
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የስልጠናው ሁለተኛ ቀን

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (10 ደቂቃ)

የምእራፉን አላማ ካስተዋዎቃችኋቸው በኋላ ስለ ተለያዩ የዶሮ ዝርያዎች 

የሚያዉቁት ነገር ካለ እንዲናገሩ ጠይቋቸው፤ በመልስ፣ በጥያቄና አስተያየት 

እንዲዎያዩ ሁኔታውን አመቻቹላቸው።

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (25 ደቂቃ)

ጥያቄዎቻቸውን፣ መልሶቻቸውንና አስተያየቶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ 

እንዲወያዩ አድርጓቸው፣ በመጨረሻም ሀሳቦቻቸውን አጠቃሉላቸው።

አሁን ከማንዋሉ ላይ ስለ ርእሰ ጉዳዩ የተጻፉ ጽንሰ ሀሳቦችን በቃል አስረዷቸው፣ ፍሬ 

ፍሬ ነገሮችን በጠቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፣ ጥያቄና መልስ እንዲያቀርቡ ጋብዟቸው፣ 

ውይይት አመቻቹላቸው፣ በመጨረሻም ውይይቱን በማጠቃለያ ዝጉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (5 ደቂቃ)

አሁን ከተሞክሮ መጋራቱና ከቀረበው ትምህርት ምን እንደተማሩና ለአካባቢያቸው 

ያለውን አስፈላጊነት በቃል ጠይቋቸው፤ በአስተያየት፣ በጥያቄና በመልስ እንዲወያዩ 

አመቻቹላቸው፤ መጨረሻም ውይይቱን በማጠቃለያ ዝጉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (6 ደቂቃ)

ከዚህ ክፍለ ትምህርት ያገኙትን ትምህርት ከአካባቢያቸው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር 

አጣጥመው እንዴት ሊተገብሩት እንዳሰቡ ሰልጣኝ አ/አደሮችን ጠይቋቸው፤ 

በምቹ ሁኔታዎች፣ ተግዳሮቶችና መፍትሄዎቻቸው ላይ እንዲወያዩ አመቻቹላቸው፤ 

በመጨረሻም ውይቱን አጠቃሉላቸው።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የምእራፉ ቁጥር አራት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 4: ጫጩት ማሳደግ (Poultry Brooding)

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ፖስተር፣ ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ95 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � ለአካባቢያቸው ተስማሚ የሆኑ የሮደስ ሳር ማልሚያ ዘዴዎችን 
መምረጥ ይችላሉ።

አጭር ምልከታ (5 ደቂቃ)
በዚህ ክፍለ ትምህርት አ/አደሮች በተፈጥሯዊና በሰው ሰራሽ ጫጩትን ስለ ማስፈልፈል፣ 

ጫጩቶችን ስለማሳደግና ሰለ ጫጩቶች ከለለላ ይማራሉ፤ ስለ ጫጩቶች ከለላና ስለ 

ከሰል፣ ኤሌክትሪክና የገለባ ሳጥን ጫጩት ማሞቂያዎች የተዘጋጁ ፖስተሮች ሰልጣኞች 

ተሞክሯቸውን እንዲጋሩ አገልግሎት ላይ ይዉላሉ፤ ይህ ትምህርት አ/አደሮች ከሚመርጧቸው 

የዶሮ ዝርያዎች አኳያ ተስማሚ የጫጩት መከለያዎችንና ማሞቂያዎችን እንዲመርጡ 

ያስችላቸዋል፣ ይህም ወደ ቀጣዩ ምእራፍ ማለትም የዶሮዎችን ቤት ወደመምረጫና 

ማዘጋጃው ትምህርት ያሸጋግረናል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (5 ደቂቃ)
ጫጩቶች ቁፍ ባለች እናት ዶሮ በጠፈጥሯዊ ዘዴ ሊፈለፈሉ ይችላሉ። ጫጩት ለማስፈልፈል 

የሚመረጥ እንቁላል በአውራ ዶሮ የተጣለ መሆንና ሌሎችንም መስፈርቶች መሟላት 

አለበት። እናቷ ዶሮ እንቁላል ታቅፋ ስትቀመጥ በጸረ ተባይ ደህንነቷን መጠበቅ ያስፈልጋል። 

ጫጩቶቹ እንደተፈለፈሉ ንጹህ ውሃ ማቅረብ ያስፈልጋል። የተፈጥሮውም ሆነ ሰው ሰራሹ 

የማስፈልፈል ዘዴ የየራሳቸው ጥቅምና ጉዳቶች አሏቸው። የጫጩት መከለያ ጫጩቶች 

ከማሞቂያቸው እንዲሁም ከቀረበላቸው መኖና ውሃ እንዳይርቁ ያደርጋል።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የስልጠናው ሁለተኛ ቀን

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (20 ደቂቃ)

መጀመሪያ የክፍለ ትምህርቱን አላማ ለተሳታፊዎች አስተዋውቋቸው፣ ከዚያም ስለ 

ጫጩቶች ከለላ እንዲሁም ስለ ከሰል፣ ኤሌክትሪክና የሳጥን/ድርቆሽ የጫጩቶች 

ማሞቂያዎች የተዘጋጁትን ፖስተሮች ተራ በተራ ለሰልጣኝ አ/አደሮች እያሳያችሁ 

በፖስተሮች ላይ ምን እንደሚታያቸው፣ ከአሁን በፊት ስላላቸው ልምድና ከአማራጭ 

ማሞቂያዎች ውስጥ የትኞቹን እንደሚርጡ ከነምክንያታቸው እንዲገልጹ በቃል 

ጠይቋቸው፤ ውይይታቸውን አመቻቹላቸው።

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (48 ደቂቃ)

አርሶ አደሮች በጠየቃችኋቸው ጥያቄዎች ላይ በቃል እንዲመልሱ በማድረግ 

መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አስተያየቶችን፣ ጥያቁዎችንና 

መልሶችን እየተናገሩ እንዲወያዩ አድርጉ፤ በመጨረሻም ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ከዚህ በኋላ በማሰልጠኛ ማንዋሉ ውስጥ በዚህ ርእሰ ጉዳይ ላይ የሚገኙትን ጽንሰ 

ሀሳቦች በቃል እያቀረባችሁ አስረዷቸው፤ ጥያቄና መልሶችን በተገቢው ሁኔታ 

እያስተናገዳችሁ አወያዩአቸው፤ በመጨረሻም አጠቃሉና አደማድሙት።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (7 ደቂቃ)

ሰልጣኞቹ ከዚህ ምእራፍ የተማሩትን ነገር እንዲናገሩ ጠይቋቸው፤ የተማሩት ነገር 

ለአካባቢያቸው የዶሮ እርባታ ስራ ያለውን አስፈላጊነትም እንዲናገሩ አበረታቷቸው፣ 

የሚቀርቡትን ሀሳቦች በጥቁር ሰሌዳ ላይ በመጻፍ ውይይቱን አመቻቹላቸው፤ 

በመጨረሻም የቀረቡትን ሀሳቦች አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (10 ደቂቃ)

ሰልጣኞች በዚህ ስልጠና ያዳበሩትን አቅም በአካባቢያቸው እንዴት እንደሚተገብሩት 

ጠይቋቸው፤ ለትግበራው ምቹና ጎታች ሁኔታዎችን እያነሱ ስራዎችን እንዴት 

አጣጥመው ውጤታማ እንደሚያደርጉት ሀሳብ እንዲያቀርቡ አድርጉ፤ ውይይቱን 

አመቻቹላቸውና በመጨረሻም በማጠቃለያ አደማድሙላቸው።



የስልጠናው ሦስተኛ ቀን



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የስልጠናው ሦስተኛ ቀን

የምእራፉ ቁጥር አምስት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 5: የዶሮ ቤት ጥቅምና አሰራር

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ፖስተሮች፣ ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ 75 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � ትክክለኛ የዶሮ ቤት አሰራርንና የሚያስገኘውን ጥቅም መግለጽ 
ይችላሉ

አጭር ምልከታ (5 ደቂቃ)
በዚህ ምእራፍ ውስጥ በተመረጠው የዶሮ እርባታ ዘዴና በአየር ቀጣናው መሰረት ትክክለኛ 

የዶሮ ቤት ማዘጋጀት ያለውን ጠቀሜታ ይረዳሉ። ከማሰልጠኛ ማንዋሉ ውስጥ ስለሚገኙት 

የተለያዩ የዶሮ ቤት አይነቶች በመንገር በዶሮ ቤት አሰራር ላይ ያላቸውን ልምድ በመጠየቅና 

ሌሎችንም የጎልማሶች አሰለጣጠን ዘዴዎች በመጠቀም ሥልጠናው የካሄዳል። ከዚህ 

ተምህርት የሚገኘው እውቀት አ/አደሮች ትክክለኛውን የዶሮ ቤት አይነት እንዲመርጡ 

ያሰችላቸዋል። ከዚህ ምእራፍ ቀጥሎ የሚመጣው ተፈላጊውን ስጋና እንቁላል ለማግኘት የዶሮ 

መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብን በተመለከተ ይሆናል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (3 ደቂቃ)
የዶሮ ቤት ዶሮዎችን ከተለያዩ ጥቃቶች ይከላከላል። የሚመረጡት የዶሮ ቤት አይነቶች 

በእርባታ ዘዴውና በአየር ቀጣናው አይነት ይወሰናሉ። የዶሮ ቤት አይነቶች በመጠን፣ 

በአቀማመጥ፣ በጣራ አይነትና በወለላቸው ይለያያሉ።

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (8 ደቂቃ)

የምእራፉን አላማ ካስተዋዎቃችሁ በኋላ ስለ ዶሮ ቤት አይነቶች ያላቸውን ልምድ 

እንዲናገሩ ተሳታፊዎችን በቃል ጠይቋቸው፤ መልሶች፣ ጥያቁዎችና አስተያየቶች 

እንዲሰጡ ውይይቱን አመቻቹላቸው።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (46 ደቂቃ)

ተሳታፊዎች እጃቸውን እያዎጡ ለቀረበላቸው ጥያቄ ተራ በተራ በቃል መልስ 

እንዲሰጡ አድርጉ፤ መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አሳዩአቸው፤ 

እንዲወያዩ ሁኔታውን አመቻቹላቸው፤ በመጨረሻም ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ቀጥሎ ከማንዋሉ ላይ ስለ ዶሮ ቤት አይነቶችና አሰራር የተጻፈውን ጽንሰ 

ሀሳብ አብራሩላቸው፤ ጥያቄና መልሶች ካሏቸው እንዲያቀርቡና እንዲወያዩ 

አመቻቹላቸው፤ ከውይይቱ በኋላ ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (5 ደቂቃ)

አሁን ተሳታፊ አ/አደሮች ከስልጠናው ምን እንደተማሩና ለስራቸው ያለውን 

አስፈላጊነት በተመለከተ ማጠቃለያ እንዲሰጡ ጠይቋቸው፤ አስተያየቶችን፣ 

ጥያቄዎችንና መልሶችን በማቅረብ እንዲወያዩ አመቻቹላቸው፤ ውይይቱ ሲያልቅም 

ሃሶቦችን በማጠቃለል አደማድሙላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (8 ደቂቃ)

ከዚህ ስልጠና ያገኟቸውን ትምህርቶቸ ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ እንዴት 

እንደሚተገብሯቸው እንዲወያዩ ጠይቋቸው፤ ምቹ ሁኔታዎችንና እንቅፋቶችን ከዶሮ 

እርባታቸው ጋር እንዴት እንደሚያጣጥሟቸው ይወያዩበት፤ መልሶቻቸውን በጥቁር 

ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አሳዩአቸው፤ በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
ለቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች የዶሮ እርባታ የሥልጠና ማኑዋል ፣ ሰኔ 2011

15

የስልጠናው ሦስተኛ ቀን

የምእራፉ ቁጥር ስድስት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 6: የዶሮ መኖ ዝግጅትና አመጋገብ

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ፖስተር፣ ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ 60 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � በአካባቢ ቁሳቁስ የዶሮ መኖ ማዘጋጀትንና የዶሮዎችን አመጋገብ 
መግለጽ ይችላሉ

አጭር ምልከታ (5 ደቂቃ)
ይህ ምእራፍ በዶሮዎች የእድገት ደረጃና የእርባታ ዘዴዎች ላይ የተመሰረቱ የመኖ አይነቶችን 

የያዘ ነው፤ የፋብሪካና በአካባቢ የሚዘጋጁ መኖዎችም ይቀርቡበታል፤ ስለ መኖ አይነቶች 

ለተሳታፊዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎችና ልምዳቸውን እንዲጋሩ ያግዛቸዋል፤ ሌሎች የጎልማሶች 

ማሰልጠኛ ዘዴዎችም በተከታታይ ይተገበራሉ፤ ከዚህ ክፍለ ትምህርት ቀጥሎ መመገቢያዎች፣ 

መጠጫዎችና ሌሎች የዶሮ እርባታ ቁሳቁሶችን በተመለከተ ትምህርት ይቀርባል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (5 ደቂቃ)

ሰልጣኞችን ስለ ዶሮ መኖዎች ያላቸውን ተሞክሮ በቃል ጠይቋቸው፤ መልሶችን፣ 

ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን እያቀረቡ በቃል እንዲወያዩበት አመቻቹላቸው።

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (35 ደቂቃ)

በቃል የሚያቀርባቧቸውን መልሶች በጥቁር ሰሌዳ ላይ በመጻፍ አሳዩአቸው፤ 

በመጨረሻም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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አሁን ደግሞ ከማንዋሉ ላይ ስለ ዶሮ መኖዎች የተዘጋጀውን ትምህርት በቃል 

አስረዷቸው፣ ዋና ዋና ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አሳዩአቸው፣ ጥያቄና 

መልሶችን አስተናግዳችሁ ትምህርቱን ቋጩላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (5 ደቂቃ)

ሰልጣኝ አ/አደሮችን ከትምህርቱ ምን ጠቃሚ ነገር እንዳገኙ ጠይቋቸው፤ 

ከአካባቢያቸው ተጨባች ሁኔታ አኳያ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ማጠቃለያ 

እንዲሰጡበት አድርጉ፤ መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አወያዩአቸውና 

በመጨረሻም አጠቃሉት።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (10 ደቂቃ)

ከስልጠናው ያገኙትን ትምህርት ወደቤታቸው ሲመለሱ እንዴት እንደሚተገብሩት 

ጠይቋቸው፤ በአካባቢያቸው የሚገኙትን ምቹና ጎታች ሁኔታዎች እየጠቀሱ እንዴት 

እንደሚያጣጥሟቸው ይወያዩበት፤ የሚያቀርቧቸውን ፍሬ ሀሳቦች በጥቁር ሰሌዳ ላይ 

እየጻፋችሁ አሳዩአቸው፤ በመጨረሻም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።



የስልጠናው አራተኛ ቀን



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የምእራፉ ቁጥር ሰባት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 7: ለዶሮ እርባታ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ፖስተር፣ ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ50 ደቂቃዎች 
ይሰጣል)

የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � ለዶሮ እርባታ የሚያስፈልጉ ዋና ዋና ቁሳቁሶች መዘርዘር ይችላሉ

አጭር ምልከታ (3 ደቂቃ)
ይህ ክልለ ትምህርት መመገቢያዎችን፣ መጠጫዎችን፣ የእንቁላል መጣያ ጎጆዎችን፣ 

የምንቁር መቁረጫዎችንና የመሳሰሉትን የዶሮ ማርቢያ መሳሪየያዎች የሚመለከት ነው፤ 

በአመቻቾች በሚቀርቡ የቃል ጥያቄዎች ሰልጣኘኞች ልምዳቸውን ይጋራሉ፤ ሌሎች 

የጎልማሶች አሰለጣጠን ዘዴዎችም በቅደም ተከተላቸው ይተገበራሉ፤ የዶሮ ስነ ህይዎታዊ 

ደህንነትን በተመለከተ በሚቀጥለው ምእራፍ ላይ ይቀርባል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
መመገቢያዎችና መጠጫዎች ንጹህ የዶሮ መኖና ውሃ ማቅረቢያ ቁሳቁሶች ናቸው፤ 

የእንቁላል መጣያ ጎጆዎችም ለእናት ዶሮዎች የዘጋጁ ምቹ ቦታዎች ናቸው፤ ብርሃን የሚሰጡ 

መሳሪያዎች ደግሞ ዶሮዎቹ እንዲመገ ቡና እንዲጠጡ የሚያበረታቱና ምርታማነታቸውን 

የሚጨምሩ ናቸው። የምንቁር መቁረጫም ዶሮዎች ከጫጩትነታቸው ጀምሮ እንዳይነካከሱ 

ያደርጋል።

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (8 ደቂቃ)

ለሰልጣኞች የክፍለ ትምህርቱን አላማ ከነገራችኋቸው በኋላ ስለ ዶሮ እርባታ ቁሳቁሶች 

የሚያውቁትን ነገር እንዲጋሩ በቃል ጠይቋቸው፤ በጥያቁው ላይ እንዲያስቡበት ጊዜ 

ስጧቸው፤ ከጎናቸው ተሳታፊ ጋርም ሃሳብ እንዲለዋዎጡበት አድርጉ።
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ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (25 ደቂቃ)

ከዚህ በኋላ ተራ በተራ እጃቸውን እያዎጡ ተሞክሮዎቻቸውን እንዲናገሩ አድርጉ፤ 

ዋና ዋና ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ እንዲወያዩበት አመቻቹላቸው፤ 

በመጨረሻም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።

አሁን ደግሞ በፖስተሩ ላይ የሚገኙትን መመገቢያዎችና መጠጫዎች አሳዩአቸው፤ 

ምን እንደሆኑ ጠይቁአቸውና ስለ ጠቀሜታቸው እንዲዎያዩ አድርጉ፤ በማንዋሉ 

ውስጥ የሚገኙትን ጽንሰ ሀሳቦች ዋና ዋና ሀሳቦችን ከጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ 

በቃል አቅርቡላቸው፤ ጥያቄና መልሶቻቸውን እያነሱ አወያዩአቸው፣ በመጨረሻም 

ትምህርቱን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (5 ደቂቃ)

ከዚህ ምእራፍ ምን እንደተማሩና ለአካባቢያቸው ያለውን አስፈላጊነት ጠይቋቸው፤ 

ውይይት እንዲያደርጉበት አመቻቹላቸውና በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (7 ደቂቃ)

ሰልጣኞች ወደቤታቸው ከተመለሱ በኋላ ያገኙትን ትምህርት እንዴት 

እንደሚተገብሩት ጠይቋቸው፤ በአካቢቢያቸው ከሚገኙት ምቹ ሁኔታዎችና 

ተግዳሮቶች አኳያ ትግበራውን እንዴት እንደሚያዩት ይወያዩበት፤ በመጨረሻም 

እንዲያጠቃልሉት አድርጉ።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የምእራፉ ቁጥር ስምንት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 8: የዶሮ ስነ ህይወታዊ ደህንነት

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ፖስተር፣ ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ 90 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � ተገቢ የዶሮ ስነ ህይወታዊ ደህንነት ተግባራትን ለመፈጸም 
ይስማማሉ

አጭር ምልከታ (5 ደቂቃ)
ይህ ምእራፍ ንጽህናን በመጠበቅ ዶሮዎችን ከበሽታና ሌሎች ጥቃቶች መከላከል 

የሚቻልባቸው ዘዴዎች ይቀርቡበታል፤ ተሳታፊዎች ስለ ዶሮ ስነ ህይዎታዊ ደህንነት 

በአመቻቾች በሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች ልምዳቸውን የሚጋሩ ሲሆን ሁሉም የጎልማሳ 

አሰለጣጠን ደረጃዎች ይተገበራሉ፤ ይህ ክፍለ ትምህርት ዶሮዎች ጠነኛ ሆነው የሚፈለገውን 

ምርት እንዲሰጡ ለማድረግ ወሳኙ ክፍል ነው፤ ከዚህ ምእራፍ ቀጥሎ ስለ ዶሮ በሽታዎችና 

መከላከያወቻቸው ይቀርባል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (5 ደቂቃ)
�� የዶሮ ስነህይዎታዊ ደህንነት ማለት ዶሮዎችን ከብክለት በሽታዎች መጠበቅ 

ማለት ነው።

�� ብክለትን ማሶገድ ማለት ስነ ህይዎታዊና ህይዎት የሌላቸውን በካይ ነገሮች 
ከቤቶችና ቁሳቁሶች ላይ በአካላዊ ዘዴ የማጽዳት ሂደት ነው።

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (15 ደቂቃ)

ተሳታፊዎች ስለ ስነ ህይዎታዊ የዶሮ ደህንነት መጠበቂያ ዘዴዎች የሚያውቁትን 

ነገር እንዲናገሩ ጠይቋቸው፣ እንዲያስቡበት ጊዜ ስጧቸው፣ ከጎናቸው ሰው ጋር 

እንዲወያዩባቸው አመቻቹላቸው።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (48 ደቂቃ)

ፈቃደኛ ተሳታፊዎች እጃቸውን እያዎጡ ተራ በተራ መልሶቻቸውን እንዲናገሩ 

አመቻቹላቸው፤ ዋና ዋና ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አሳዩአቸው፤ 

በጥያቄና በመልስ እንዲወያዩበት አድርጉና በመጨረሻም ውይቱን አጠቃሉላቸው።

ስለ ሞቱ ዶሮዎች አዎጋገድ የተዘጋጀውን ፖስተር አሳዩአቸውና ምን እንደሚመለከቱ 

ጠይቋቸው፤ ሌሎች በማንዋሉ ላይ የሚገኙ ጽንሰ ሰሳቦችን በቃል አቅርቡላቸው፤ 

ጥያቄና መልሶችን በመጋበዝ ውይይት አመቻቹላቸው፤ በመጨረሻም ማጠቃለያ 

አድርጉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (7 ደቂቃ)

ሰልጣኞች ከዚህ ምእራፍ ምን እንደተማሩ ጠይቋቸው፤ ለአካባቢያቸው ዶሮ 

እርባታ የሚኖረውን አስፈላጊነትም እንዲናገሩ አድርጉ፤ ውይይት እንዲያደርጉበት 

አመቻቹላቸውና በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (10 ደቂቃ)

ያገኙትን ትምህርትና አስላጊ ነው ያሉትን ጉዳይ ወደ ሰፈራቸው ከተመለሱ በኋላ 

እንዴት እንደሚተገብሩት ጠይቋቸውና ከምቹ ሁኔታዎችና ተግዳሮቶች ጋር 

እያዛመዱ እንዲወያዩበት አመቻቹላቸው፤ ዋና ዋና ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ 

ጽፋችሁ አሳዩአቸው፤ በመጨረሻም ውይቱን አጠቃሉላቸው።



የስልጠናው አምስተኛ ቀን
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የምእራፉ ቁጥር ዘጠኝ

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 9: ዋና ዋና የዶሮ በሽታዎችና የመከላከያ 
ዘዴዎች

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ፖስተር፣ ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ 50 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � የተለያዩ የዶሮ በሽታዎችን ዝርዝር፣ መነሻቸውን፣ ጉዳታቸውንና 
መከላከያቸውን መግለጽ ይችላሉ

አጭር ምልከታ (3 ደቂቃ)
በዚህ ምእራፍ ላይ ደግሞ የዶሮ በሽታ አይነቶች፣ መንስኤዎቻቸውና የመከላከያ ዘዴዎች 

ይቀርባሉ፤ የስልጠናው ተሳታፊዎች ስለ ዶሮ በሽታዎች በተዘጋጀው ፖስተርና በማንዋሉ 

ጽንሰ ሀሳብ ላይ ተመስርቶ በሚቀርቡላቸው የቃል ጥያቄዎች ልምዳቸውን ይለዋወጣሉ፤ 

የገጎልማሶች አሰለጣጠን ደረጃዎችም በቅደም ተከተላቸው ይተገበራሉ፤ ይህ የስልጠና 

ክፍል የዶሮዎችን ጤንነት ለመጠበቅና ምርታማና ትርፋማ እንዲሆኑ ለማድረግ ያግዛል፤ 

በሚቀጥለው ምእራፍ የሴቶችን አቅም ከማሳደግና ገቢያቸውን ከማሻሻልም አኳያ ስርአተ 

ጾታ ከዶሮ እርባታ ጋር ያለው ተያያዥነት ይቀርባል፤

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
�� በሽታ ማለት የእንስሳትን ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ አካል በመጉዳት የቀን ከቀን 

ተግባራቱን የሚያውክ ማንኛውም ከተትክክለኛ ስትአተት ውጭ የሆነ ሁኔታ 
ነው።

የዶሮ በሽታ በአንድ አካባቢ ሲከሰት በፍጥነት ወደ ሌሎች አካባቢዎች በመስፋፋትና 

የዶሮዎችን ሞት በማስከተል የእርባታ ሂደቱን ያውካል።
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ተሞክሮን መጋራት (10 ደቂቃ)

በዶሮ በሽታ ላይ የተዘጋጀውን ፖስተር ለሰልጣኞች በማሳየትና ስለ ፖስተሩ እንዲሁም 

ስለ ዶሮ በሽታ ጥያቄዎችን በማቅረብ ተሳታፊዎች ልምዳቸውን እንዲለዋወጡ 

ውይይት አመቻቹላቸው፤

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (23 ደቂቃ)

ተሳታፊዎች በፈቃደኝነት ወይም እየተጋበዙ ሀሳብ እንዲሰጡ በማድረግ ልምዳቸውን 

በአስተያየት፣ በጥያቄና በመልስ ውይይት እንዲጋሩ አመቻቹላቸው፤ በመጨረሻም 

ውይይቱን አጠቃሉላቸው።

ከዚህ በኋላ በማንዋሉ ውስጥ ስለ ዶሮ በሽታ የተዘጋጀውን ጽንሰ ሀሳብ በቃልና ዋና 

ዋና ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ በመጻፍ አቅርቡላቸው፤ በያቄና በመልስ ውይይት 

እንዲካሄድ አድርጋችሁ ሃሶቦችን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (5 ደቂቃ)

በዚህ ሰአት ደግሞ ሰልጣኞች የተማሩት ነገር ምን እንደሆነና ለአካባቢያቸው ያለውን 

ፋይዳ ጠይቋቸው፤ ውይይቱን አመቻቹላቸውና የሚቀርቡትን ዋና ዋና ሀሳቦች በጥቁር 

ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አሳዩአቸው፤ በመጨረሻም ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (7 ደቂቃ)

ከስልጠናው የተገኘውን ትምህርት ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ ባሉት ምቹና ጎታች 

ሁኔታዎች ውስጥ እንዴት እንደሚተገብሯቸው ጠይቋቸው፤ ዋና ዋና ሀሳቦችን 

በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ ውይይት እንዲያደርጉ አመቻቹላቸው፤ ከውይቱ በኋላ 

ሃሳቦችን አጠቃሉላቸው።
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የስልጠናው አምስተኛ ቀን

የምእራፉ ቁጥር አስር

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 10: የዶሮ እርባታ ለስርአተ ጾታ መሻሻል 
የሚኖረው ጠቀሜታ

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ 25 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � ዶሮ እርባታ ለሴቶች የሚያስገኘውን ጥቅም መዘርዘር ይችላሉ

አጭር ምልከታ (2 ደቂቃ)
በዚህ ክልለ ትምህርት በዶሮ እርባታ ስራ የወንዶችና የሴቶች የስራ ክፍፍል ምን እንደሚመስል፣ 

ከዚህ ስራ የሴቶች ተጠቃሚነት ያለውን ደረጃና ከስትአተ ጾታ አኳያ ያሉት ውስንነቶችና 

በዚህ የማስፋት ስራ መስተካከል የሚገባቸው ጉዳዮች ይቀርባሉ፤ ስለ ዶሮ እርባታ ከስርአተ 

ጾታ ጋር ስላለው ግንኙነት አመቻቾች ለሰልጣኝ አ/አደሮች በሚያቀርቧቸው ጥያቄዎችና 

በሂደት በሚደረጉ የተለያዩ ውይይቶች የጎልማሶች አሰለጣጠን ዘዴዎች በቅደም ተከተላቸው 

ተግባራዊ ይደረጋሉ፤ በሚቀጥለው ምእራፍ ከስርአተ ጾታ ጋር ጠንካራ ትስስር ያለው የስርአተ 

ምግብ ትምህርት ይቀርባል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
በዶሮ እርባታ ላይ የሴቶች ሚና ከወንዶቹ የላቀ ነው፤ ይሁን እንጅ ከተወሰኑት በቀር ገቢው 

የመተዳደር በወንዶች እጅ ነው፤ ስለዚህ በዚህ የዶሮ እርባታ የማስፋት ሂደት ሴቶችን 

ያሳተፈ እንዲሆንና ገቢን ከማስተዳደር ጀምሮ ከስርአተ ጾታ አኳያ የነበሩት ክፍተቶች ሁሉ 

እንዲስተካከሉ ይጠበቃል።
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ተሞክሮን መጋራት (5 ደቂቃ)

ሰልጣኝ አ/አደሮችን በዶሮ እርባታ ስራ ውስጥ ስርአተ ጾታ የሚገኝበትን ሁኔታ 

በቃል ጠይቋቸው፤ ከሴትና ከወንድ ማን ብዙ ስራ እንደሚሰራ፣ እስካሁን ደረስ 

የኤክስቴንሽንና የስልጠና ተጠቃሚ ማን እንደሆነ፣ ከዶሮ ሽያጭ የሚገኘውን ገቢ ማን 

እንደሚያስተዳድረው ጠይቋቸው፤ እንዲያስቡበትና እንዲወያዩበት ጊዜ ስጧቸው።

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (10 ደቂቃ)

ተሳታፊዎች ያላቸውን ሀሳብ ተራ በተራ እጃቸውን በማውጣት እንዲናገሩ ጋብዟቸው፤ 

በጥያቄ፣ በመልስና በአስተያት እንዲወየዩበት አመቻቹላቸው፤ ዋና ዋና ሀሳቦችን 

በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አሳዩአቸው፤ በመጨረሻም ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።

በመቀጠልም ስለ ስርአተ ጾታና ዶሮ እርባታ ግንኙነት በማንዋሉ ውስጥ የሚገኘውን 

ትምህርት በቃል እያቀረባችሁ አስረዷቸው፤ ጥያቄና መልሶችን በመጋበዝ እንዲወያዩ 

አድርጉ፤ ውይይቱ ሲያበቃም ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (2 ደቂቃ)

አ/አደሮቹ ከዚህ ምእራፍ ያገኙት ትምህርት ምን እንደሆነ ጠይቋቸው፣ 

በአካባቢያቸው ይህን ስራ ለመስራት ያለው አስፈላጊነት ምን ያህል እንደሆነ 

እንዲናገሩ አድርጉ፣ በጉዳዩ ላይ እንዲወያዩበት አመቻቹላቸው፣ በመጨረሻም 

ውይይቱን በማጠቃለያ ሀሳብ አጠናቁት።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (4 ደቂቃ)

ያገኙትን እውቀትና ፋይዳውን ከተናገሩ በኋላ ወደ አካባቢያቸው ከተመለሱ በኋላ 

እንዴት ተግባራዊ እንደሚያደርጉት ጠይቋቸውና ይወያዩበት፣ የአካባቢያቸውን 

ተግዳሮቶችና ምቹ ሁኔታዎች እያነሱ ከቴክኖሎጅ ማስፋቱ ስራ ጋር እንዴት 

እንደሚያጣጥሟቸው ሃሳብ ይስጡበት፣ ውይይቱ ሲያበቃም ሃሳቦች እንዲጠቃለሉ 

አድርጉ።
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የስልጠናው አምስተኛ ቀን

የምእራፉ ቁጥር አስራ አንድ

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 11: ዶሮ እርባታ ለስርአተ ምግብ መሻሻል 
የሚኖረው ሚና

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ 40 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � የዶሮ ውጤቶችን የንጥረ ነገር ይዘትና ጥቅማቸውን ማብራራት 
ይችላሉ

አጭር ምልከታ (2 ደቂቃ)
በዚህ ምእራፍ የዶሮ ውጤቶችን መመገብ ከጤና፣ ከምርታማነትና ገቢን ከማሳደግ አንጻር 

ያለው ንጥረነገራዊ ጥቅም ለሰልጣኞች ይቀርባል፤ ስለ ዶሮ እርባታና ከስርአተ ምግብ 

ጋር ስላለው ግንኙነት አመቻቾች በሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች ሰልጣኞች ልምዳቸውን 

ይለዋወጣሉ፤ የጎልማሶች አሰለጣጠን ዘዴዎችም ተራ በተራ ይተገበራሉ፤ ስለዚህ ሰልጣኞች 

ይህን ስልጠና በመውሰዳቸው ከዶሮ እርባታ አመጋገባቸውንና ጤንነታቸውን እንዲያሻሽሉ 

ይረዳቸዋል፤ ስርአተ ምግብ ለአየር ንብረት ጥበቃ ካለው አስተዋጾ አኳያ የአየር ንብረትና 

ዶሮ እርባታ የሚለው ምእራፍ ከዚህ ቀጥሎ ይቀርባል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
�� ቫይታሚን ኤ፣ በ-12፣ ሪቦፍላቪን፣ ካልሲየም፣ ብረትና ዚንክ በአትክልት 

ምግቦች ውስጥ በከፍተኛ መጠን አይገኙም፣

�� እነዚህህ ንጥረነገሮች በበቂ መጠን አለመውሰድ የደም ማነስ፣ የቀጨጨ 
እድገት፣ የአጥንት መጉበጥ፣ ዝቅተኛ የአስተሳሰብ፣ አይነስውርነት፣ የአንጎልና 
ጡንቻ ትስስር ችግርና ሞትን ያስከትላል፣

�� ከእንስሳት ውጤት የሚገኙ ምግቦች በእነዚህ ንጥረ ነገረች የበለጸጉ ናቸው።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (8 ደቂቃ)

ሰልጣኞች ስለ ዶሮ ምግብነትና ስለ ሚሰጣቸው ንጥረ ነገሮች፣ ስለ ሚያስገኟቸው 

ውጤቶችም የሚያውቅትን ነገር እንዲናገሩ በቃል ጠይቋቸው፣ ማሰቢያ ጊዜ 

ስጧቸው፣ እርስ በርስ እንዲወያዩበት አድርጉ፣

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (20 ደቂቃ)

ያሰቧቸውንና የተወያዩባቸውን ጉዳዮች ተራ በተራ እንዲናገሩ አድርጉ፣ ዋና ዋና 

ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፣ ጥያቄና መልሶችን እያነሱ እንዲወያዩ 

አመቻቹላቸውና በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።

በመቀጠል በማንዋሉ ውስጥ የሚገኘውን የስርአተ ምግብ ጽንሰ ሀሳብ ፍሬ ፍሬ 

ነገሮችን በጥቁር ሰሌዳ እየጻፋችሁ በቃል አቅርቡላቸው፤ ጥያቄና መልሶችን ጋብዙና 

እንዲወያዩ አመቻቹላቸው፤ ከዚያም ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (3 ደቂቃ)

ከዚህ ምእራፍ ስልጠና ሰልጣኞች ያገኙትን ትምህርትና ይህን ስራ በአካባቢያቸው 

ለመስራት የሚኖረውን አስፈላጊነት እንዲናገሩ ጠይቋቸው፤ ውይይት አመቻቹላቸው፤ 

በኋላም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (5 ደቂቃ)

ሰልጣኞች ወደ አካባቢያቸው ከተመለሱ በኋላ ከዚህ ስልጠና ያገኙትን ትምህርት 

እንዴት እንደሚተገብሩት ጠይቋቸው፤ በአካባቢያቸው ከሚገኙት ምቹ ሁኔታዎችና 

ተግዳሮቶች ጋር እያዛመዱ እንዲናገሩ ውይየይት አመቻቹላቸውና ሃሳቦችን 

አጠቃሉላቸው።



የስልጠናው ስድስተኛ ቀን
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የምእራፉ ቁጥር አስራ ሁለት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 12: ዶሮ እርባታ ከአየር ንብረት ጋር ያለው 
ግንኙነት

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ 35 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � ዶሮ እርባታ ለአየር ንብረት መጠበቅ ያለውን አወንታዊ 
አስተዋጾ ይገነዘባሉ

 � የዶሮ ጽዳጅ አካባቢን እንዳይበክል መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ 
ይዘረዝራሉ

አጭር ምልከታ (2 ደቂቃ)
በዚህ ምእራፍ ሰልጣኞች ዶሮ እርባታ ለአየር ንብረት ጠበቃ ያለውን ጥቅምና ጉዳት 

ይማሩበታል፤ አመቻቾች ስለ አየር ተስማሚ ግብርናና ከዶሮ እርባታ ጋር ስላለው ዝምድና 

ለሰልጣኞች በሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች ልምዳቸውን በውይይት ይጋራሉ፤ ሌሎች የጎልማሶች 

አሰለጣጠን ዘዴዎችም ይተገበራሉ፤ ይህ ጉዳይ ለዘላቂ ልማት አስፈላገጊ ስለሆነ አ/አደሮች 

ይህን ርእስ መሰልጠናቸው ወሳኝ ጉዳይ ነው፤ ከዚህ ምእራፍ ቀጥሎ ደግሞ የዶሮ እርባታው 

የመጨረሻ ሰንሰለት ማለትም የግብይቱ ክፍል ይቀርባል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
�� ለአየር ንብረት ተስማሚ የሆነ ግብርና ከምርታማነት፣ ከመላመድና ኦዞንን 

ከሚሸነቁሩት ጋዞች ልቀት አኳያ የሚታይ ነው።

�� እነዚህ ጋዞች ካርቦን ዳይ ኦክሳይድ፣ ሜቴንና ኒይትረስ ኦክሳይድ ናቸው።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የስልጠናው ስድስተኛ ቀን

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (6 ደቂቃ)

ሰልጣኝ አ/አደሮችን ስለ አየር ንብረት ለውጥ፣ ስለምክንያቶቹና መደረግ ስላለበት 

በቃል ጠይቋቸው፤ መልሱን እንዲያስቡበት ጊዜ ስጧቸው፣ ጎን ለጎን እንዲወያዩበት 

አመቻቹላቸው።

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (17 ደቂቃ)

ተሳታፊዎች ያጋጁትን መልስ ተራ በተራ እንዲናገሩ እድል ስጧቸው፣ ጥያቄዎችንና 

መልሶችን እያቀረቡ እንዲወያዩ አመቻቹላቸው፣ ዋና ዋና ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ 

ጻፉላቸው፣ በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።

ቀጥሎ ደግሞ በማንዋሉ ውስጥ የሚገኘውን ስለ አየር ንብረት የተጻፈውን ጽንሰ 

ሀሳብ ዋና ዋና ነጥቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ በቃል አቅርቡላቸው፤ ጥያቁና 

መልሶችን አስተናግዱና ውይይት እንዲያደርጉበት አመቻቹላቸው፣ ሲያበቃም 

ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (3 ደቂቃ)

ሰልጣኞቹ ከዚህ ስልጠና ያገኙትን ትምህርት እንዲናገሩና በአካባቢያቸው ዶሮ 

እርባታን ለማካሄድ ያለውን አስፈላጊነት በተመለከተ ማጠቃለያ እንዲሰጡበት 

አድርጉ።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (5 ደቂቃ)

በዚህ ሰአት ደግሞ ከስልጠናው የተገኘውን ትምህርት በአካባቢያቸው በሚገኙ 

አወንታዊና አሉታዊ ሁኔታዎች ውስጥ እንዴት እንደሚተገብሩት ጠይቋቸውና 

ይወያዩበት፣ መበጨረሻም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።
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የምእራፉ ቁጥር አስራ ሶስት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 13: የዶሮ ግብይትና መረጃ አያያዝ

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ 50 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦

 � የዶሮ ግብይት የገበያ ሰንሰለትን ይገነዘባሉ

 � የዶሮ እርባታ መረጃ መያዝ የሚያስገኘውን ጥቅም ይቀበላሉ/
ይደግፋሉ

አጭር ምልከታ (2 ደቂቃ)
በዚህ ምእራፍ ሰልጣኞች ስለ ዶሮና ዶሮ ውጤት ግብይት፣ ስለ ገበያ ምቹና ጎታች ሁኔታዎች 

እንዲሁም ስለ ዶሮ እርባታ መረጃ አያያዝ ይማራሉ፤ ከአመቻቾች በሚቀርቡላቸው የቃል 

ጥያቄዎች ሰልጣኞች ልምዳቸውን ይቀያየራሉ፣ የጎልማሳ አሰለጣጠን ዘዴዎችም በየተራ 

ይተገበራሉ፤ ይህም ዶሮ እርባታን ዘመናዊና ትርፋማ ለማድረግ ይረዳል።

መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
�� የዶሮ ግብይት ግብአቶችን፣ ዶሮዎችንና ውጤታቸውን ለተለያዩ ተጠቃሚዎች 

የመግዛትና የመሸጥ ሂደት ነው።

�� የገበያ እስትራቴጅዎች ትርፋማ የእርባታ ስራ ለማካሄድ የሚያስችሉ የገበያ 
ምቹ ሁኔታዎችን፣ ደንበኞችን፣ ተቀናቃኞችን፣ አዋጭ የገበያ ዋጋዎችን 
መለየትን ያጠቃልላሉ።

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (6 ደቂቃ)

ሰልጣኞች የዶሮ ግብይትንና መረጃ አያያዝን በተመለከተ ያላቸውን ልምድ 

ጠይቋቸውና በውይይት ተሞክሯቸውን እንዲጋሩ አድርጉ፣ የማሰቢያ ጊዜ ስጧቸው፣ 

ከጎናቸው ጋር ይወያዩበት።
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የስልጠናው ስድስተኛ ቀን

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (30 ደቂቃ)

መልሶቻቸውን በየተራ በቃል እንዲናገሩ አድርጉ፤ በጥያቄና መልስ እንዲወያዩባቸው 

አድርጉ፤ ዋና ዋና ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፤ በመጨረሻም ውይይቱን 

አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (4 ደቂቃ)

ሰልጣኞች ከዚህ ስልጠና ምን እንደተማሩና በአካባቢያቸው ዶሮ ለማርባት ያለውን 

አስፈላጊነት የማጠቃለያ ሀሳብ እንዲያቀርቡበት አድርጉ፤ ሀሳቦች በውይይት 

እንዲዳብሩ አድርጉ፤ በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (6 ደቂቃ)

ሰልጣኞች ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ በሚኖሩት አሉታዊና አወንታዊ ሁኔታዎች 

ውስጥ የተማሩትን ነገር እንዴት እንደሚተገብሩት እንዲናገሩ ጠይቋቸው፤ 

ይወያዩበትና ዋና ዋና ነጥቦች በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፤ ውይይቱ ሲያበቃ 

በማጠቃለያ አደማድሙት።
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እዝል 1: ናሙና የስልጠና መገምገሚያዎች

ሀ. እለታዊ ግብረመልስ
ከታች የተመለከተው ቅጽ በያንዳንዱ የሥልጠና ቀን መጨረሻ የሚሞላ ሲሆን ሰልጣኞች 

የውሎ ስሜታቸውን ከሚገልጸው ምስል በታች የ ‘x’ ምልክት በማድረግ ግብረመልስ 

ይሰጣሉ።

በዛሬው ስልጠና 
ደስተኛ ነኝ

በዛሬው ስልጠና 
እርካታየ መካከለኛ ነው

በዛሬው ስልጠና ደስተኛ 
አይደለሁም

ለ. በስልጠና መጨረሻ ላይ በምስል የሚሰጥ ግምገማ
አርሶ አደሮች ማንበብ መጻፍ ስለማይችሉ በስልጠናው መጨረሻ በምስል የተደገፈ ግምገማ 

እንዲሰጡ ይመከራል። ከታች እንደሚታየው ሰልጣኞች ስለ ስልጠናው ቦታ፣ ስለ አመቻቹ፣ 

ስለ ተግባር መልመጃዎች፣ ስለ ስልጠና ቁሳቁሶች፣ ስለ ስልጠናው ርዝማኔ እና ስልጠናው 

ለስራቸው ስላለው ጠቀሜታ ይገመግማሉ። ተሳታፊዎች ከያንዳንዱ መመዘኛ መስፈርት 

በታች የእርካታቸውን መጠን በሚገልጽላቸው ምስል ፊትለፊት ከታች በምሳሌነት በሚታየው 

አይነት የ ‘x’ ምልክት በማስቀመጥ ግምገማቸውን የሰጣሉ። ቀጥሎ የደረጃ አወጣጣቸውን 

ምክንያቶች ለማዎቅ ውይይት መካሄድ ይኖርበታል። እባካችሁን ይህን ቅጽ ለግምገማ 

ስትጠቀሙ በቅጹ ላይ በምሳሌነት የተቀመጡትን የ ‘x’ ምልክቶች አጥፏቸው!
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