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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 

ከመጠTቀማቸው 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

ሮደስ ሳር ለእንስሳት እርባታ ያለው አስፈላጊነት 40 ደቂቃ

ለሮደስ ሳር ልማት ምቹ የሆኑ አካባቢዎችና አየር ቀጣናዎች 15 ደቂቃ

የሮደስ ሳር ልማት ስርጸትን የሚያፋጥኑ ሁኔታዎች 15 ደቂቃ

ሁለተኛው ቀን

የሮደስ ሳር ልማት እስትራቴጅዎች 50 ደቂቃ

የሮደስ ሳር አመራረትና አያያዝ 80 ደቂቃ

ሶስተኛው ቀን

የሮደስ ሳር ምርታማነት፣ ንጥረነገር ይዘትና አጠቃቀም 50 ደቂቃ

ሥርአተ ምግብ፣ ስርዓተ ጾታና ለአየር ንብረት ተስማሚ የሆነ 
ግብርና

70 ደቂቃ

አራተኛው ቀን

የሮደስ ሳር መኖ እና ዘር ግብይት 60 ደቂቃ

ጠቅላላ ውይይትና መዝጊያ 30 ደቂቃ



የስልጠናው የመጀመሪያ ቀን
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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: ሮደስ ሳር ለእንስሳት እርባታ ያለው ጠቀሜታ

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ40 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦
የሮደስ ሳርን እንዴት እንደሚያለሙ መግለጽ ይችላሉ

አጭር ምልከታ (2 ደቂቃ)
በዚህ ምእራፍ ሰልጣን አ/አደሮች የሮደስ ሳር መኖ ንጥረነገር ጥቅምና ከሮደስ ሳር መኖና 

ዘር ገቢን ስለመፍጠር ትምህርት ይሰጣል፤ ተሳታፊዎች ልምዳቸውን የሚጋሩት አመቻቾች 

ስለ ሮደስ ሳር በሚያቀርቡላቸው የቃል ጥያቄ ሲሆን ሁሉም የጎልማሶች አሰለጣጠን ዘዴዎች 

ስልጠናውን አሳታፊ ለማድረግ በየደረጃቸው ይተገበራሉ፤ የዚህ ትምህርት አስፈላጊነትን አ/

አደሮች ሮደስ ሳርን እንዲያለሙ ለማነሳሳትና የዚህን ቴክኖሎጅ ስርጸት ለማፋጠን ነው፤ 

ከዚህ ምእራፍ ቀጥሎ ለሮደስ ሳር ልማት ተስማሚ የሆኑ አካባቢዎችና አየር ቀጣናዎችን 

በተመለከተ ትምህርት ይሰጣል።

መሰረታዎ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የእንስሳት ቁጥር ቢኖራትም በግጦሽ መሬት ጥበት 

ምክንያት አማራ ክልልን ጨምሮ ምርታማነቱ ዝቅተኛ ነው፤ ይህን ችግር ለመቀነስ የእንስሳቱ 

መጠን መቀነስና ምርታማነቱን በመጨመር ገቢ በቤተሰብ ደረጃ ማደግ ይኖርበታል፤ ሮደስ 

ሳር ከብዛትም ሆነ ከጥራት መኖ አቅርቦት አንጻር ሲታይ የየተሸለው ሰንባች ተክል
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የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (10 ደቂቃ)

መጀመሪያ የምእራፉን አላማ ለሰልጣኞች በቃል ንገሯቸው፤ ከዚያም የሮደስ ሳር 

ጥቅምን በተመለከተ ምን እንደሚያውቁ ጥያቄ አቅርቡላቸው፤ መልሱን የሚያስቡበት 

ጊዜ ስጧቸውና ከጎናቸው ተሳታፊ ጋርም ይወያዩበት፤

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (20 ደቂቃ)

ተወያይተው ሲጨርሱ በፈቃደኝነት ተራ በተራ መልሶቻቸውን እንዲያቀርቡ እድል 

ስጧቸው፤ መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፤ ውይይቱን በጥያቄ፣ 

በመልስና በአስተያየት እንዲያዳብሩት አመቻቹላቸው፤ በመጨረሻም ውይይቱን 

አጠቃሉላቸው።

አሁን ደግሞ በማንዋሉ ውስጥ ስለ ሮደስ ሳር ጥቅም የተዘጋጀውን ትምህርት ዋና ዋና 

ሀሳቦችን ጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋቸወሁ በቃል አስረዷቸው፤ ጥያቄና መልስ ካላቸው 

አስተናግዱላቸውና ይወያዩበት፤ ከዚህ በኋላም ትምህርቱን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (3 ደቂቃ)

ሰልጣኞች ከዚህ ስልጠና ያገኙት ትምህርት ምን እንደሆነ እንዲገልጹና 

ለአካባቢያቸው የመኖ ሳር ልማት የሚኖረውን አስፈላጊነት እንዲያጠቃልሉት 

ጠይቋቸው፤ ማጠቃለያዎችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸውና በመጨረሻም 

አደማድሙላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (3 ደቂቃ)

ከዚህ ስልጠና ያገኙትን ትምህርት ተሳታፊዎች ወደ በካባቢያቸው ምቹና ጎታች 

ሁኔታዎች ውስጥ እንዴት እንደሚተገብሩት ጠይቋቸው፤ ውይይት አመቻቹላቸው፤ 

የሚሰነዝሯቸውን ዋና ዋና ሀሳቦች በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፤ በኋላም ውይይቱን 

አጠቃሉላቸው።
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የስልጠናው የመጀመሪያ ቀን

የምእራፉ ቁጥር ሁለት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 2: ሮደስ ሳርን ለማልማት አመች የሆኑ ቦታዎች

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ20 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦
ሮደስ ሳርን ለማልማት አመች የሆነውን መሬት በሀሳብ መምረጥ 
ይችላሉ

አጭር ምልከታ (2 ደቂቃ)
ይህ ምእራፍ ለሮደስ ሳር አመች የሆኑ አካባቢዎችንና አየር ቀጣናዎችን በተመለከተ 

ትምህርት ይቀርብበታየል፤ አመቻቾች ለሮደስ ሳር ልማት አመች ስለ ሆኑ አካባቢዎች 

ሰልጣኞች የሚያውቁትን እንዲናገሩ በሚያቀርቡት ጥያቄ ልምዳቸውን ይጋራሉ፤ ሁሉም 

የጎልማሳ አሰለጣጠን ዘዴዎችም በቅደም ተከተላቸው ተግባራዊ ይሆናሉ፤ ይህ ትምህርት 

ሰልጣኝ አ/አደሮች ለሮደስ ሳር ልማት ተስማሚውን አካባቢ እንዲመርጡ ያስችላቸዋል፤ 

በሚቀጥለው ምእራፍ ደግሞ የሮደስ ሳር ማልሚያ ስልቶች ይቀርባሉ።

መሰረታዎ ጽንሰ ሀሳቦች

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (3 ደቂቃ)

መጀመሪያ የክፍለ ትምህርቱን አላማ ለሰልጣኖች በቃል አስረዷቸውና ስለ ለሮደስ 

ሳር ልማት የሚስማሙ አካባቢዎችን በተመለከተ የሚያውቁትን እንዲናገሩ 

ጠይቋቸው፤ ለመልሱ ማሰቢያ ጊዜ ስጧቸው፤ ከጎናቸው ተሳታፊ ጋር ይወያበት፤
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ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (6 ደቂቃ)

አሁን ሰልጣጣች ተራ በተራ መልሶቻቸውን በቃል በማቅረብ ልምዶቻቸውን 

እንዲለዋዎጡ አመቻቹላቸው፤ መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፤ ጉዳዩ 

በውይይት እንዲዳብር አድርጉትና በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።

በዚህ ሰአት ደግሞ ስለ ሮደስ ሳር ልማት ምቹ አካባቢዎች በማንዋሉ ውስጥ 

የተዘጋጀውን ትምህርት አቅርቡላቸው፣ ጥያቄና መልሶችን አስተናግዱና ውይይቶችን 

አመቻቹላቸው፣ ከዚህ በኋላም ሃሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (2 ደቂቃ)

ሰልጣኞች ከዚህ ክፍለ ትምህርት ያገኙት ትምህርት ምን እንደሆነና ለአካባቢያቸው 

የሮደስ ሳር ልማት የሚኖረውን አስፈላጊነት በተመለከተ ማጠቃለያ እንዲሰጡበት 

ጠይቋቸውና በፈቃደኝነት የተወሰኑ ተሳታፊዎች አስተያየት ይስጡበት፣ 

መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁላቸው ይወያዩበትና አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (2 ደቂቃ)

ከትምህርቱ የጨበጡትን ቁም ነገር በአካባቢያቸው ምቹ ሁኔታዎችና ተግዳሮቶች 

ውስጥ እንዴት እንደሚተገብሯቸው ጠይቋቸው፤ የሚነሴትን ሁኔታዎችና 

የአተገባበር ስልቶች በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፤ በጥያቄና መልስ እንዲወያዩባቸው 

አመቻቹላቸውና በመጨረሻም ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።



የስልጠናው ሁለተኛ ቀን
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የምእራፉ ቁጥር አራት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 4: ሮደስ ሳርን የማልሚያ ስልቶች

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ፖስተር፣ ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ50 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦
ለአካባቢያቸው ተስማሚ የሆኑ የሮደስ ሳር ማልሚያ ዘዴዎችን 
መምረጥ ይችላሉ።

አጭር ምልከታ (3 ደቂቃ)
በዚህ ክፍለ ትምህርት ሰልጣኞች የሮደስ ሳር ማልሚያ ስልቶችን በተመለከተ እስከነ 

ጥቅምና ጉዳታቸው ይማራሉ፤ ተሳታፊዎች ስለነዚህ ስልቶች የሚያውቁትን እንዲናገሩ 

አመቻቾች በሚያቀርቡት ጥያቄ ሰልጣኞች ልምዳቸውን ይጋራሉ፤ ሌሎች የጎልማሶች 

አሰለጣጠን ዘዴዎችም በየደረጃቸው ለአሳታፊ መማማር ይተገበራሉ፤ ይህ ትምህርት አ/

አደሮች ከራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር የሚመቻቸውን የማልሚያ ስልት እንዲመርጡ 

ያስችላቸዋል፤ በሚቀጥለው ምእራፍ ደግሞ የሮደስ ሳር አመራረት ተግባራትን በተመለከተ 

ትምህርት ይቀርባል።

መሰረታዎ ጽንሰ ሀሳቦች (3 ደቂቃ)
በኢ/ት ውስጥ ዋና የመኖ ምንጮች የተፈጥሮ ግጦሽና የሰብል ቅሪቶች ናቸው፤ የግጦሽ 

መሬቶች ከልክ ያለፈ በመጋጣቸው ምክንያት የተጎዱ ሲሆን የሰብል ቅሪቶችም በንጥረ ነገር 

ደረጃ ዝቅተኛ ጥራት ያላቸው ናቸው፤ በተጨማሪም የፋብሪካ ውጤቶች በአ/አደር ደረጃ 

ለመግዛት ዋጋቸው ውድ ስለሆነ ሮደስ ሳርን የመሰሉ የተሻሻሉ የመኖ ዝርያዎቸን ለአ/

አደሮች ማስተዋወቅና ማስፋፋት የመኖ እጥረቶችን ችግር ለማቃለል ሁነኛ መፍትሄ ሆኖ 

ተገኝቷል።
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የስልጠናው ሁለተኛ ቀን

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (10 ደቂቃ)

በቅዲሚያ የምእራፉን አላማ በአጭሩ አስተውቋቸው፤ በመቀጠልም ተሳታፊዎች 

ስለ ሮደስ ሳር ማልሚያ ስልቶች የሚያውቁት ነገር ካለ እንዲናገሩ በቃል ጠይቋቸው፤ 

መልሶቻቸውን የሚያስቡበት ጊዜ ስጧቸውና ከጎናቸው ተሳታፊ ጋር እንዲወያዩበት 

አድርጉ፤

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (25 ደቂቃ)

የተወሰኑ አርሶ አደሮች መልሶቻቸውን ተራ በተራ እንዲናገሩ አድርጉ፤ በጥያቄ፣ 

በመልስና በአስተያየት እንዲወያዩበት አመቻቹላቸው፣ መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ 

ላይ ጻፉላቸው፤ በመጨረሻም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።

በዚህ ሰአት ስለ ሮደስ ሳር አሰባሰብና ምርታማነት የተዘጋጁትን ፖስተሮች በማሳየትና 

የሚመለከቱትንና የሚረዱትን ነገር እንዲናገሩ አድርጉ፣ ስለ መኖው ማልሚያ 

ስልቶች በማንዋሉ ውስጥ የተዘጋጀውን ትምህርት በቃላችሁ አቅርቡላቸው፤ ጥያቄና 

መልሶችን አስተናግዱላቸውና ይወያዩበት፤ ከዚህ በኋላ ሃሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (4 ደቂቃ)

አሁን ደግሞ ከክፍለ ትምህርቱ ተሳታፊዎች ምን እንደተማሩና ለአካባቢያቸው 

የሮደስ ሳር ልማት የሚኖረውን ጠቀሜታ በተመለከተ እንዲናገሩ ጠይቋቸው፤ ሀሳብ 

እንዲሰጡበት አድርጉና በጥያቄና መልስ ውይይት እንዲዳብር አመቻቹላቸው፤ 

በመጨረሻም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (5 ደቂቃ)

በመጨረሻም ያገኙትን ትምህርት በአካባቢያቸው አሉታዊና አዎንታዊ ሁኔታዎች 

ውስጥ እንዴት እንደሚተገብሩት ተሳታፊዎችን ጠይቋቸው፤ የሚያነሷቸውን 

ሀሳቦች በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አወያዩአቸው፤ ውይይቱ ሲጠናቀቅ ሀሳቦችን 

አጠቃሉላቸው።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የምእራፉ ቁጥር አምስት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 5: የሮደስ ሳር አመራረትና አያያዝ ተግባራት

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ፖስተሮች፣ ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ80 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦
የሮደስ ሳር አመራረትን ዋና ዋና ተግባራት መዘርዘር ይችላሉ

አጭር ምልከታ (5 ደቂቃ)
በዚህ ምእራፍ ተሳታፊዎች ስለ ሮደስ ሳር አመራረትና አያያዝ ተግባራት ይማራሉ፤ ሰልጣኞች 

ስለ የሮደስ ሳር አመራረትና አያያዝ ተግባራት የሚያውቁትን ነገር እንዲናገሩ በአመቻቾቹ 

በሚቀርቡ የቃል ጥያቄዎች ልምዳቸውን ይጋራሉ፤ ሁሉም የጎልማሶች አሰለጣጠን ዘዴዎች 

በየደረጃቸው ይተገበራሉ፤ ይህ ክፍል የሮደስ ሳርን ምርታማነት ለመጨመር የሚጠቅም 

ትምህርት ነው፤ በሚቀጥለው ምእራፍ ስለ ሮደስ ሳር ምርታማነትና የንጥረ ነገር ይዘት 

ይቀርባል።

መሰረታዎ ጽንሰ ሀሳቦች (4 ደቂቃ)
የሮደስ ሳር መኖና ዘር ምርታማነት በሚለማባቸው አካባቢያዊ ሁኔታዎች ይወሰናል፤ የሮደስ 

ሳር ዘሮች ጥቃቅን ስለሆኑ በደንብ የተዘጋጀ መሬት ብቅለታቸውንና እድገታቸውን ያግዘዋል፤ 

የመኖ ሳር ተፈላጊውን ውጤት ለማግኘት የራሱ የሆነ የዘር መጠን፣ የመዝሪያ ጊዜና ዘዴ፣ 

የማዳበሪያ አጠቃቀም፣ የተክል ጥበቃ፣ የመስኖ አቅርቦትና የድህረ ምርት አያያዝ ዘዴዎች 

አሉት።



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
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የስልጠናው ሁለተኛ ቀን

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (15 ደቂቃ)

አስቀድማችሁ የክፍለ ትምህርቱን አላማ ለሰልጣኖች ንገሯቸው፤ ከዚያም የሮደስ 

ሳርን አመራረትና አያያዝ ተግባራት አስመልክቶ የሚያዎቁት ነገር እንዳለ ልምዳቸውን 

እንዲጋሩ ጠይቋቸው፤ የሚያስቡበት ጊዜ ስጧቸውና ከጎናቸው ተሳታፊዎች ጋርም 

እንዲወያዩበት አመቻቹላቸው፤

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (44 ደቂቃ)

አሁን ተሳታፊዎች ያዘጋጇቸውን መልሶች ተራ በተራ በቃል እንዲያቀርቡ አድርጉ፤ 

መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁላቸው በጥያቄ፣ በመልስና በአስተያየት 

እንዲወያዩባቸው አመቻቹላቸው፤ ከዚህ በኋላ ውይቱን አጠቃሉላቸው።

በዚህ ሰአት ደግሞ ስለ ሮደስ ሳር ባህሪያትና ስለ ማልሚያው መሬት አዘገጃጀት 

የተዘጋጁትን ፖስተሮች በማሳየት የሚመለከቱትንና የሚረዱትን ነገር በመጠየቅ 

እንዲሁም ስለ ሮደስ ሳር አመራረትና አያያዝ ተግባራት በማንዋሉ ውስጥ የተዘጋጀውን 

ትምህርት ዋና ዋና ሀጥቦችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ በቃል አስረዷቸው፤ 

ጥያቄና መልሶችን በማስተናገድ ውይይት አመቻቹላቸውና በመጨረሻም ትምህርቱን 

አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (5 ደቂቃ)

ተሳታፊዎች ከክፍለ ትምህርቱ የተማሩት ነገር ምን እንደሆነ ጠይቋቸው፤ ትምህርቱ 

ለአከባቢያቸው የሮደስ ሳር ልማት የሚኖረውን አስፈላጊነት በተመለከተ አስተያየት 

እንዲሰጡ አድርጉ፤ ውይይቱን በጥያቄና መልስ እንዲዳብር አድርገጉትና ሃሳቦችን 

አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (7 ደቂቃ)

በመጨረሻም ሰልጣኞች ያገኙትን ትምህርት በአካባቢያቸው በሚገኙ አወንታዊና 

አሉታዊ ሁኔታዎች ውስጥ እንዴት ሊተገብሩት እንዳሰቡ እንዲናገሩ ጠቋቸው፣ 

ሀሳቦቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ አወያዩአቸው፣ በመጨረሻም 

አጠቃሉላቸው።



የስልጠናው ሦስተኛ ቀን
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የስልጠናው ሁለተኛ ቀን

የምእራፉ ቁጥር ስድስት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 6: የሮደስ ሳር ምርታማነት፣ ንጥረነገር ይዘትና 
አጠቃቀም

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ50 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦
የሮደስ ሳርን ምርታማነት፣ ንጥረነገር ይዘትና አጠቃቀሙን 
መናገር ይችላሉ

አጭር ምልከታ (4 ደቂቃ)
በዚህ ክፍለ ትምህርት ሰልጣኞች ስለ ሮደስ ሳር ምርታማነት፣ የንጥረ ነገር ይዘትና 

አጠቃቀም ይማራሉ፤ ስለ ሮደስ ሳር ምርታማነት፣ ንጥረ ነገርና አጠቃቀም እንዲናገሩ 

በአመቻቾች በሚቀርቡ ጥያቄዎች ሰልጣኞች ልምዳቸውን ይጋራሉ፤ ለአሳታፊ መማማር 

የጎልማሶች አሰለጣጠን ዘዴዎችም በየደረጃቸው ይተገበራሉ፤ ይህ ትምህርት ተሳታፊዎች 

የምርታመማነት ምክንያቶችን አውቀው ከመኖ ሳር የሚፈለገውን ውጤት እንዲያገኙ 

ያስችላቸዋል፤ በሚቀጥለው ምእራፍ ሮደስ ሳር ልማት ከስርአተ ጾታ፣ ስርአተ ምግብና አየር 

ንብረት ጋር ያለውን ግንኙነት ሰልጣኞች ይማራሉ።

መሰረታዎ ጽንሰ ሀሳቦች (3 ደቂቃ)
በተለያዩ ምክንያቶች የተፈጥሮ ግጦሽ ሽፋንና የእንስሳት ብዛት አይመጣጠንም፤ የተፈጥሮ 

መኖ ዝቅተኛ የንጥረ ነገር ይዘትና የልመት ደረጃ ደግሞ የመኖውን ችግር ይበልጥ የከፋ 

ያደረጉት ምክንያቶች ናቸው፤ ስለዚህ ይህን ችግር የሚፈቱ ሌሎች አማራጮችን መጠቀም 

ግዴታ እየሆነ መጥቷል፤ በምርታማነቱ፣ በንጥረ ነገር ይዘቱና በሰፊ አካባቢዎች ለማጅነቱ 

በአሁኑ ሰአት የተሸለው መኖ ሮደስ ሳር ነው። ሮደስ ሳንን እርጥቡን በማጨድ፣ በማስጋጥና 

በድርቆሽ መልክ መመገብ የሚቻል ሲሆን መስኖ ባለባቸው አካባቢዎች ማዳበሪያ 

በመጨመር ለብዙ ዙሮች ማጨድ ይቻላል።
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ተሞክሮን መጋራት (10 ደቂቃ)

የምእራፉን አላማ ለሰልጣኞች ካስተዋዎቃችሁ በኋላ ስለ ሮደስ ሳር ምርታማነት፣ 

የንጥረ ነገር ይዘተትና አጠቃቀም የሚያውቁትን ልምድ እንዲጋሩ በቃል ጠይቋቸው፤ 

መልሱን እንዲያስቡበት ጊዜ ስጧቸው፣ ከጎናቸው ተሳታፊ ጋር እንዲወያዩበት 

አመቻቹላቸው፤

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (25 ደቂቃ)

አሁን ተሳታፊዎች መልሶቻቸውን በቃል በመናገር ልምዳቸውን እንዲያጋሩ እድል 

ስጧቸው፤ መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፤ ውይይቱ በጥያቄና መልስ 

እንዲዳብር አመቻቹላቸው፤ በመጨረሻም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።

ቀጥሎም በማንዋሉ ውስጠጥ ስለ ሮደስ ሳር ምርታማነት፣ የንጥረ ነገር 

ይዘትና አጠቃቀም የተዘጋጀውን ትምህርት አቅርቡላቸው፣ ጥያቄና መልሶችን 

አስተናግዱላቸው፤ ከዚህ በኋላም ትምህርቱን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (4 ደቂቃ)

ሰልጣኞች ከዚህ ምእራፍ ያገኙትን ትምህርት እንዲናገሩ ትያቄ በቃል አቅርቡላቸው፤ 

ትምህርቱ ለአካባቢያቸው የሮደስ ሳር ልማት የሚኖረውን ፋይዳ በማጠቃለያ መልኩ 

እንዲያንጸባርቁ አድርጉ፤ የሀሳብ ልውውጥ ውይይት አመቻቹላቸው፤ በኋላም 

ሃሳቦችን አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (5 ደቂቃ)

ጥያቄዎቻችሁን በመቀጠል ሰልጣኞች ያገኙትን ትምህርት በአካባቢያቸው በሚገኙት 

በጎና ጎታች ሁኔታዎች ውስጥ እንዴት ሊተገብሯቸው እንዳሰቡ ጠይቋቸው፤ 

መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ እንዲወያዩበት አድርጓቸው፤ 

በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።
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የስልጠናው ሁለተኛ ቀን

የምእራፉ ቁጥር ሰባት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 7: ሥርአተ ምግብ፣ ስርዓተ ጾታና ለአየር 
ንብረት ተስማሚ የሆነ ግብርና በሮደስ ሳር 
ልማት ውስጥ

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ70 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

 የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦
የሮደስ ሳር ልማት ለስርአተ ምግብ፣ ጾታና አየር ንብረት ተስማሚ 
ግብርና የውን አስተዋጾ መግለጽ ይችላሉ

አጭር ምልከታ (3 ደቂቃ)
የሴቶችን ጉልበት ለመቀነስና ገቢያቸውም ለመጨመር፣ የምግብን መጠንና ጥራት ለማሻሻልና 

የአየር ንብረት መሻሻል አስተዋጾ ለማድረግ የሮደስ ልማት የሚኖረው ሚና በዚህ ክልለ 

ትምህርት ይቀርባል፤ ስለ ርእሰ ጉዳዩ ተሳታፊዎች ያላቸውን ልምድ እንዲናገሩ በአመቻቾች 

በሚቀርብላቸው ጥያቄና በቀሪ የጎልማሶች አሰለጣጠን ዘዴዎች ሰልጣኞች ልምዳቸውን 

ይለዋወጣሉ፤ የህን ክፍለ ትምህርት ማዎቃቸው ሰልጣኞች ሮደስ ሳርን ስርአተ ጾታን፣ ስርአተ 

ምግብንና አየር ንብረትን በሚጠቅም ሁኔታ እንዲያለሙት ያስችላቸዋል፤ በቀጣይ መእራፍ 

የሮደስ ሳር ልማት የሚዘምንብ የግብይት ትምህርት ይቀርባል።

መሰረታዎ ጽንሰ ሀሳቦች (3 ደቂቃ)
ሮደስ ሳር በጓሮ መልማት ስለሚችል ጉልበት ቆጣቢ ነው፤ የህም ሴቶች በሮደስ ሳር ልማት 

እንዲሳተፉና አቅማቸው እንዲሻሻል ያደርጋል፤ የሮደስ ሳር መኖ የእንስሳቱን ምርታማነት 

በመጨመር የቤተሰብ የምግብ ንጥረ ነገር ይዘትና ገቢ እንዲሻሻል ከፍተኛ ሚና ይጫዎታል፤ 

በተለየዩ ምክንያተች ወደ ህዋ የሚለቀቁትን ጋዞች መጠንም እንዲቀንስ ያደርጋል፤ ስለዚህ 

ይህ ምእራፍ ሮደስ ሳርን ከጾታ እኩልነት፣ ስርአተ ምግብ መሻሻልና የአየር ንብረት መሻሻል 

ጋር ለማጣጣም በጣም አስፈላጊ ነው።
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ተሞክሮን መጋራት (12 ደቂቃ)

የዚህን ምእራፍ የስልጠና አላማ ባጭሩ ለሰልጣኞች አስተዋዉቋቸው፤ ሮደስ ሳር 

ከስርአተ ጾታ፣ ከስርአተ ምግብና ከአየር ንብረት ጋር ያለውን ዝምድና በተመለከተ 

ሰልጣኞች ያላቸውን ልምድ እንዲያካፍሉ ጥያቄ አቅርቡላቸው፤ መልሶቻቸውን 

የሚያዘጋጁበት ጊዜ ስጧቸው፤ ከጎናቸው ተሳታፊዎች ጋር ይወያዩበት፤

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (20 ደቂቃ)

ሰልጣኘኞቹ መልሶቻቸውን ተራ በተራ በቃል እንዲናገሩ አድርጉ፤ ዋና ዋና 

ሀሳቦቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ ተሳታፊዎች እንዲወያዩባቸው አድርጉና 

በመጨረሻም አጠቃሉላቸው።

በአሁኑ ሰአት ደግሞ በማንዋሉ ውስጥ የሮደስ ሳር ልማት ከስርአተ ጾታ፣ ስርአተ 

ምግብና ከአየር ንብረት ጋር ያለውን ግንኙነት ዋና ዋና ሀሳቦችን በጥቁር ሰሌዳ 

ላይ እየጻፋችሁ በቃል አስረዷቸው፤ ጥያቄና መልሶችን በማስተናገድ ተሳታፊዎች 

እንዲወያዩበት አድርጉ፣ በኋላም ትምህርቱን አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (3 ደቂቃ)

ካላይ ከነበረው የመማማር ሂደት ሰልጣኞች ምን ትምህርት እንዳገኙና ይህ ትምህርት 

በአካባቢያቸው ሮደስ ሳርን ለማልማት የሚኖረውን ፋይዳ በማጠቃለያ እንዲናገሩ 

ጠይቋቸው፤ የሚያቀርቧቸውን ሀሳቦች በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ እንዲወያዩበት 

አድርጉና ውይይቱን አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (4 ደቂቃ)

በመጨረሻም ከዚህ ምእራፍ ያገኙትን ትምህርት ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ 

ከደጋፊና አደናቃፊ ሁኔታዎች ጋር አጣጥመው እንዴት እንደሚተገብሯቸው 

እንዲናገሩ ጤቋቸው፤ የሚናገሯቸውን ዋና ዋና ሀሳቦች በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ 

እንዲወያዩበት ካደረጋችሁ በኋላ አጠቃሉላቸው።



የስልጠናው አራተኛ ቀን
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የምእራፉ ቁጥር ስምንት

የክፍለ ትምህርተቱ 
ቁጥርና ርእስ

ምእራፍ 8: የሮደስ ሳር መኖ እና ዘር ግብይት

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማንዋል፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ

መነሻ ሰአት/የሚፈጀው 
ጊዜ

ለአርሶ አደሮች ተስማሚ በሆነ ሰአት ይጀመራል (ለ60 
ደቂቃዎች ይሰጣል)

የትምህርቱ አላማ ተሳታፊዎቹ፦
ውጤታማ የሮደስ ሣር ግብይት ስርአት ቴክኒክን መናገር ይችላሉ

አጭር ምልከታ (3 ደቂቃ)
ይህ የመጨረሻው ምእራፍ ሲሆን የመኖና የመኖ ዘር ግብይትን የእሴት ሰንሰለት እንዲሁም 

የሮደስ ሳር ግብይትን ለማዘመን መረጃ የመያዝን ጥቅሞችና የምንጠቀምባቸውን ቅጾች 

በተመለከተ ትምህርት ይቀርባል፤ ስለ ሳር ግብይትና መረጃ አያያዝ በአመቻቾች ለተሳታፊዎች 

በሚቀርቡ ጥያቄዎች እና በሚተገበሩ ሌሎች የጎልማሶች አሰለጣጠን ዘዶዎች አማካኝነት 

ሰልጣኞች ልምዳቸውን ይጋራሉ፤ የሮደስ ሳር ልማቱ ገበያ ተኮር ካልሆነና በመረጃ ካልተደገፈ 

በምርታማነቱ ደካማ ከሆነው ልማዳዊ አመራረት ገግባር መላቀቅ አይቻልም።

መሰረታዎ ጽንሰ ሀሳቦች (2 ደቂቃ)
የኢትዮጵያ የመኖ ልማት ዘዴዎች ገበያ ተኮር አይደሉም፤ ደካማ የገበያ መሰረተ ልማት፣ 

የግብይት ድጋፍ ሰጭ አገልግሎት እጥረት እና የገበያ መረጃ ውስንነት የመኖ ግብይት ችግሮች 

ከመሆኑም ባሻገር የመኖ ግብይት ወቅታዊ ነው፤ ነገር ግን የእንስሳት እርባታ በሚካሄድባቸው 

አካባቢዎች መኖ የሁል ጊዜ ፍላጎት ነው፤ የመኖ አቅርቦቱም በአካባቢ ዝርያ ላይ የተወሰነና 

ልማቱ ዝቅተኛ በመሆኑ ምክንያት መጠኑም ከፍላጎት በታች ነው፤ ስለlዚህ ይህ ምእራፍ 

የአርሶ አደሮችን የመኖ ፍላጎት መሸፈን የሚያስችል ገበያ ተኮር የሮደስ ሳር ልማትና 

አቅርቦት እንዲኖር ከፍተኛ ዋጋ ይኖረዋል።
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የስልጠናው አራተኛ ቀን

የመማማሪያ ተግባራት፦

ተሞክሮን መጋራት (15 ደቂቃ)

በቅድሚያ የምእራፉን የትምህርት አላማ ለሰልጣኞቹ አስተዋውቋቸው፤ በመቀጠልም 

ስለ ሮደስ ሳር ግብይትና መረጃ አያያዝ ያላቸውን ተሞክሮ እንዲጋሩ ጥያቄ በቃል 

አቅርቡላቸው፤ መልሱን የሚያስቡበት ጊዜ ስጧቸው፣ ከጎናቸው ተሳታፊ ጋር 

እንዲወያዩበት አመቻቹላቸው፣

ተሞክሮዎችንና ትምህርቱን ማቅረብ (30 ደቂቃ)

ተሳታፊዎች ተራ በተራ መልሶቻቸውን በቃል እንዲናገሩ አድርጉ፤ መልሶቻቸውን 

በጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፉላቸው፤ በጥያቄ፣ መልስና አስተያየት እንዲወያዩበት 

አመቻቹላቸውና ወይይቱ ሲያበቃ ሀሳቦችን አጠቃሉላቸው።

በመቀጠልም በማንዋሉ ውስጥ የተዘጋጀውን የምእራፉን ትምህርት ዋና ዋና 

ነጥቦች በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየጻፋችሁ በቃል አስረዷቸው፤ ጥያቄና መልሶችን 

አስተናግዱ፤ ተሳታፊዎች እንዲወያዩበት አመቻቹላቸውና በመጨረሻም ትምህርቱን 

አጠቃሉላቸው።

ተሞክሮዎችንና የቀረበውን ትምህርት ማጠቃለል (5 ደቂቃ)

አሁን ሰልጣኞች ከዚህ ክፍለ ትምህርት ምን ቁም ነገር እንደቀሰሙና ይህም 

በአካባቢያቸው የሮደስ ሳርን ልማትን ገበያ ተኮር ለማድረግ የሚኖረውን አስረላጊነት 

በተመለከተ ማጠቃለያ እንዲሰጡበት ጠይቋቸው፤ መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ 

እየጻፋችሁ እንዲወያዩበት ካደረጋችሁ አጠቃሉላቸው።

ከትምህርቱ የተገኘው እውቀትና ክህሎት ትግበራ (5 ደቂቃ)

በመጨረሻም ሰልጣኞች ከምእራፉ ያገኙትን ትምህርት በአካባቢቸው በሚገኙት 

ምቹ ሁኔታዎችና ተግዳሮቶች ውስጥ ሆነው እንዴት እንደሚገብሯቸው እንዲናገሩ 

ጠይቋቸው፤ መልሶቻቸውን በጥቁር ሰሌዳ ላይ በመጻፍ እንዲወያዩበት አድርጉና 

በኋላም ውይይቱን አጠቃሉላቸው።
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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!



ኤጂፒ 2 ሲዲኤስፍ
ለቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች የሮደስ ሳር ማሳ አዘገጃጀትና አዘራር የሥልጠና ማኑዋል ፣ ሰኔ 2011
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