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ተግባር ተኮር አሳታፊ የስርዓተ-ፆታ ትምህርት ለዘላቂ ለውጥ
ተግባር ተኮር አሳታፊ የስርዓተ-ፆታ ትምህርት ለዘላቂ ለውጥ ምን ማለት ነው?
ተግባር ተኮር አሳታፊ የስርዓተ-ፆታ ትምህርት ለዘላቂ ለውጥ ማለት ማህበረሰብ-መር የግል እንዲሁም የጋራ ዕቅድ
መንደፊያ ሲሆን ዓላማውም ሴቶችን፣ወጣቶችን እንዲሁም ሌሎችን የህብረተሰብ ክፍሎች ህይወታቸውን በሚገባ
እንዲመሩ እና እንዲቆጣጠሩ ማስቻል ነው፡፡ ይህም ለተሻለ ማህበራዊ ለውጥ ቀጣይነት ያለው እንቅስቃሴ እንዲኖር
ያግዛል፡፡ በዚህም ባል፣ሚስት እና ልጆች መልካም ህይወት እንዲኖሩ ያስችላል፡፡

I. ራዕይ

ራዕይ

ራዕይ ምን ማለት ነው፡
ራዕይ ማለት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልናየው፣ ልናሳካው እንዲሁም ልንደርስበት የምንፈልገው ቦታ ወይም
ሁኔታ ማለት ነው፡፡ ሰዎች በህይወታቸው ለውጥ እንዲኖር ራዕይ ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ለውጥ
የሚጀምረው ሊደርሱበት የሚፈልጉትን ቦታ ወይም ሊያዩት የሚፈልጉትን ሁኔታ ከመለየት ነው፡፡
ይህም ለራስ፣ለባል/ለሚስት እንዲሁም ለልጆች እንዲሁም ለአጠቃላይ ቤተሰብ ተጨማሪ ደስታን
ይሰጣል፡፡ ራዕይ መድረስ የምንፈልግበትን ቦታ አብርቶ ያሳያል ስለዚህም በፀሀይ ይመሰላል፡፡

ራዕያችንን እንሳል፡
በሚቀጥለው ገፅ የየራሳችንን ራዕይ እንስላለን፡፡ መጀመሪያ ደስተኛ ህይወትን እናስብ....ለኛ ደስተኛ
ህይወት ማለት ምን ማለት ነው? ምን ይመስላል?፣ እነማን ይኖሩበታል? ምን ይኖረናል? ምን
እንሰራለን ?
1. በመጀመሪያ በእርሳስ ትልቅ ክብ መሀል ላይ እንስላለን፤ ክባችን ፀሀይን ለመምሰል ምን
ይጎድለዋል? መልሱን ጨምረን እንሳል፡፡
2. ከላይ የተቀመጡትን ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ በክቡ ውስጥ የየራሳችንን ራዕይ እንሳል፡፡
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II. የራዕይ ጉዞ
የራዕይ ጉዞን ለመሳል የሚከተሉትን ቅደም-ተከተሎች መከተል ይገባናል፡፡ ስንስልም ደብተራችንን በአግድም በመያዝ መሆን አለበት

1ኛ፡ ራዕይ
ከራዕዮቻችን መካከል አንዱን በመምረጥ በሚቀጥለው ገፅ በቀኝ
በኩል ከላይ በትንሽ ክብ ውስጥ እንሳል፡፡

ራዕይ

2ኛ፡ አሁን ያለንበት ሁኔታ
በመቀጠል ከታች በግራ በኩል አነስ ያለ ክብ ስለን ውስጡ
አሁን ያለንበትን ሁኔታ እንሳል፡፡ ራዕያችን እና አሁን ያለንበት
ሁኔታ ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ከዚያም በመቀጠል ክቡን
እዚህ በግራ በኩል በምትመለከቱት መልክ ከራዕያችን ጋር
እናገናኝ፡፡ ይህ ወደ ራዕያችን ለምናደርገው ጉዞ መንገድ ነው፡፡

3ኛ፡ መልካም አጋጣሚዎች እና አስቸጋሪ ሁኔታዎች
ራዕያችንን ለማሳካት በምናደርገው ጉዞ ሊያግዙን የሚችሉ፣
ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው መልካም አጋጣሚዎች ምንድን
ናቸው? ምን ምን አለን፣ በአካባቢያችን ምን አለ? እነዚህን
ከመንገዳችን በላይ እንስላለን፡፡ ቢያንስ 10 የሚሆኑ መልካም
አጋጣሚዎችን መሳል ይኖርብናል፡፡ ከመንገዳችን በታች ደግሞ
ራዕያችንን ለማሳካት ከኛ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ የምንላቸውን
አስቸጋሪ ጉዳዮች እንስላለን፡፡ እንደራዕይ የሳልናቸውን ነገሮች
ድጋሚ እንደ አስቸጋሪ ሁኔታ መሳል የለብንም፡፡ የምንስላቸው
መልካም አጋጣሚዎች በቁጥር ከአስቸጋሪ ሁኔታዎች መብለጥ
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4ኛ፡ ዒላማዎች እና ጠቋሚዎች



ማንኛውም ረጅም ጉዞ ከትንንሽ እርምጃዎች ይጀምራል፡፡
ራዕያችን በረጅም ጊዜ ልናሳካው የምንችለው ሲሆን
ዒላማዎቻችን ግን በተነፃፃሪ አጠር ባለ ጊዜ ውስጥ ተሳክተው
ራዕያችንን ለማሳካት የምናደርገውን ጉዞ የሚያግዙ ናቸው፡፡
ለምሳሌ ራዕያችን በ 2 ዓመት ሊሳካ የሚችል ነገር ሲሆን
ዒላማችንን ለአንድ አመት ማስቀመጥ እንችላለን፡፡ ኢላማ
ከራዕይ ጎን ወፈር ያለ የዕንቁላል ቅርፅ ባለው ክብ ውስጥ
ይሳላል፡፡ ጠቋሚዎች ወደ ዒላማችን እንዲሁም ወደ ራዕያችን
በምናደርገው ጉዞ በትክክለኛው አቅጣጫ ላይ እንደሆንን
የሚያመላክቱን ናቸው፡፡ ሶስት የሚሆኑ የዕንቁላል ቅርፅ
ያላቸውን ክቦችን በመንገዳችን ላይ በሚታየው መሰረት ቀጠን
ባለ መስመር እንስላለን፡፡
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የራዕይ ጉዞ
የራዕይ ጉዞን ለመሳል የሚከተሉትን ቅደም-ተከተሎች መከተል ይገባናል፡፡ ስንስልም ደብተራችንን በአግድም በመያዝ መሆን አለበት

5ኛ፡ መሰራት ያለባቸው ስራዎች
አምስተኛው እና ከቅደም ተከተሎቹ የመጨረሻው እያንዳንዱን
ጠቋሚ እንዲሁም ዒላማ ከዚያም ትልቁን ራዕያችንን ለማሳካት
ማድረግ ያሉብንን ነገሮች፣ ማከናወን ያሉብንን ስራዎች
ምንስልበት ነው፡፡ እነዚህም የሚሳሉት በእያንዳንዱ የዕንቁላል
ቅርፅ ያለው ጠቋሚ መሀል ባሉት ቦታዎች ነው፡፡
ለምሳሌ አሁን ያለንበትን ሁኔታ ከሚያመላክተው
የታችኛው ክብ ቀጥሎ የመጀመሪያውን ጠቋሚ ላይ
ለመድረስ ምን መስራት አለብን የሚለውን እንስላለን፡፡
ሌሎቹም በዚሁ መሰረት ይሳላሉ፡፡
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III.

የደስተኛ ቤተሰብ ዛፍ

ደስተኛ ቤተሰብ በባልና በሚስት መካከል ስላለው ግንኙነት፣ ማን ምን እንደሚሰራ እንዲሁም ማን ምን ለ ቤተሰብ አስተዋፅኦ
እንደሚያደርግ የምናይበት እንዲሁም ደስተኛ ቤተሰብ ለመገንባት ማድረግ ያሉብንን ነገሮች እንዲሁም መለወጥ ያለባቸውን
ጉዳዮች ምንለይበት ልምምድ ነው፡፡ ደስተኛ ቤተሰብ በብዙ ስሮች እንደቆመ ለምለም ዛፍ ይመሰላል፤ በዚህም ምክንያት
ስዕላችን የዛፍ ምስል ይኖረዋል፡፡ አንድ ዛፍ ምን ምን አካላት አሉት? ተወያዩ

ደስተኛ ቤተሰብን ለመሳል የሚከተሉትን ቅደም-ተከተሎች መከተል ይገባናል፡፡

1ኛ፡ ግንድ፡ ማን በቤታችን ውስጥ አለ?
ግንድ የምንስለው ሁለት ቀጥ ያሉ መስመሮችን መሀል ላይ
በማስቀመጥ ነው፡፡ በግንዱ በስተግራ የሴቶች (ሚስት
ወይም የሴት ልጆች) ስዕል ሲቀመጥ ከግንዱ በስተቀኝ
ደግሞ የወንድ (ባል ወይም ባል ከሌለ ትልቅ ወንድ ልጅ)
ስዕል በሚከተው መልኩ ይሳላል፡፡

1ኛ ግንድ

የደስተኛ ቤተሰብ ራዕይ
በግንዳችን ላይ ከፍ አድርገን የደስተኛ ቤተሰብ ራዕያችንን እንስላለን፡፡ ይህም
በባልና ሚስት መዋደድ (እጅ ለእጅ መያያዝ) ወይም በልብ ቅርፅ ሊመሰል
ይችላል፡፡ ይህ ምስል መቀመጥ ያለበት በግንዱ ውስጥ በሚሳል ክብ ውስጥ ነው፡፡

2ኛ፡ ስር፡ ማን ምን ይሰራል?
ስር ማን በቤት ውስጥ ምን ይሰራል የሚለውን ምናመላክትበት ነው፡፡ ይህም በተቻለ መጠን ትክክለኛ መሆን አለበት፡፡ በመጀመሪያ
ሁለት መስመሮችን ግንዱን በመከተል ከግራ እና ከቀኝ እንስላለን፡፡ በመቀጠልም የመሀል ከዚያም ሌሎቹን ስሮች በተከታታይ
እንስላለን፡፡
1

3

2

ማን ምን ይሰራል የሚለው ቀጥሎ በተመለከተው
የሚሳል ይሆናል፡፡
1ኛ ግንድ
ባል እና ሚስት በጋራ
ለቤተሰብ የሚሰሩት ስራ

5

2ኛ ስሮች
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III.

የደስተኛ ቤተሰብ ዛፍ

3ኛ፡ ቅርንጫፍ፡ ማን ምን ፍሬ ያገኛል?
ከግንድ እና ከስር ቀጥለን የምንስለው ቅርንጫፍ ሲሆን የቅርንጫፎቹም አሳሳል ከስር እንደታሚየው ነው፡፡ በቀላሉ
የስሮች አሳሳል ወደላይ ተገልብጦ ማለት ነው፡፡ ቅርንጫፎች ወጪን ይወክላሉ፡፡ ባል (ወንድ) ወይም ሚስት (ሴት)
ለብቻቸው የሚያወጡት ነገር ለብቻቸው መሆኑ ላይ እን
ማን ምን ፍሬ ያገኛል
የሚለው ቀጥሎ
በተመለከተው መልኩ
የሚሳል ይሆናል፡፡
ባል እና ሚስት በጋራ ለቤተሰብ
የሚያወጡት

3ኛ ቅርንጫፍ

1

2

3

1ኛ ግንድ

ባል እና ሚስት በጋራ ለቤተሰብ
የሚሰሩት ስራ (በገቢም ያለገቢም)

2ኛ ስሮች

4ኛ፡ ግፊት፡ ዛፉን
የሚያወዛውዙት ኃይሎች
1ኛ

እዚህ ቅደም ተከተል ላይ ሁለት ሀሳቦች የሚሳሉ ይሆናል፡፡
በመጀመሪያ ማን ምን አለው? ለምሳሌ ከብቶቹ የማን ናቸው?
እርሻውስ? ዶሮዎቹስ? የወንድ በወንድ እንዲሁም የሴት በሴት በኩል
ይሳላሉ፡፡ ቀጥሎ ማን ምን ላይ ይወስናል (ለምሳሌ ለመሸጥ፣
ለመለወጥ፣ ለማዋስ) የሚለውም እንዲሁ በወንድ ,እና በሴት በኩል
ይሳላል፡፡

6
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የደስተኛ ቤተሰብ ዛፍ

5ኛ፡ ተግባሮች፡ ምን መለወጥ እንሻለን?
ዛፉ ሚዛናዊ ነው ወይስ ወደ አንድ በኩል አዘንብሏል? ሴቶች (ሚስቶች) ብዙ ስራ ይሰራሉ? ወንዶች (ባሎች) ብዙ ነገር ላይ ውሳኔ
ያስተላልፋሉ? ማን ለራሱ ብዙ ወጭ ያወጣል? በየራሳችሁ በኩል..ወንዶች (ባሎች) በ ባሎች በኩል ሴቶች በሴቶች በኩል መለወጥ
የምንፈልጋቸውን ከ5-10 የሚሆኑ ነገሮች እንለይ፡፡ዛፉ ወደ አንድ በኩል አጋድሎ ቅርንጫፎቹ እንዳይሰበሩ እና ከስሩ እንዳይነቀል ምን
መቀነስ እንሻለን? ምንን በደምብ አጠንክረን መቀጠል እንፈልጋለን? እነዚህን በፍሬ እንመስላቸዋለን፡፡ መለወጥ የምንፈልጋቸውን ነገሮች
ስዕሎች በአረንጓዴ ቀለም እንከባቸዋለን ይህም ያልበሰሉ ፍሬዎችን ያመለክታል፡፡ እንደ ሌላ አማራጭ መቀነስ፣ማቆም የምንፈልጋቸውን
ነገሮች በአረንጓዴ ላያቸው ላይ ተለቅ ያለ የኤክስ ምልክት (x) በማድረግ እንደ አዲስ በአረንጓዴ ቀለም ከጎን መሳልም ይቻላል፡፡
ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያቀድናቸው ነገሮች ሙሉበሙሉ ከተሳኩ በቀይ ዙሪያቸውን በማክበብ በግማሽ ከተሳኩ በግማሽ በማክበብ አሊያም
በጥቂቱ ከተሳኩ በጥቂቱ በቀይ ምልክት በማድረግ ለውጡን መግለፅ ይቻላል፡፡

ባል እና ሚስት በጋራ ለቤተሰብ
የሚያወጡት

3ኛ ቅርንጫፍ

1ኛ ግንድ

ባል እና ሚስት በጋራ ለቤተሰብ
የሚሰሩት ስራ (በገቢም ያለገቢም)

2ኛ ስሮች

7
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IV.

የለውጥ አመራር ሰንሰለት

የዚህ ልምምድ ዓላማ የተማርነውን፣ ስለራሳችን ያወቅነውን እንዲሁም ለውጦቻችንን ለሰዎች ማጋራት ነው፡፡ ማጋራት በዙሪያችን ካሉ
ሰዎች ይጀምራል፡፡ ይህም የቤተሰብ አባላትን፣ ጓደኞችን እንዲሁም በመስጊድ ወይም በቤተክርስቲያን የምናገኛቸውን ሰዎች
ይጨምራል፡፡ ያወቅናቸውን ጠቃሚ ነገሮች ለሌሎች ከማጋራት ባለፈ የለውጥ አመራር ሰንሰለት የሚጠቅመን ዕቅዶቻችንን ለማሳካት
ትብብራቸው የሚያስፈልገንን ሰዎችን ለመለየትም ይጠቅመናል፡፡ የለውጥ አመራር ሰንሰለትን ለመለማመድ የሚከተለውን ቅደም
ተከተል በሚገባ እንመልከት፡፡

አንደኛ

ሁለተኛ፡ ማን በዙሪያችን አለ?

በሚቀጥለው ገፅ መሀል ላይ
መካከለኛ ክብ እንሳል፡፡ ከዚያም
በክቡ
ውስጥ
ራሳችንን
እናስቀምጣለን፡፡ ይህም በለውጥ
አመራር ሰንሰለቱ ውስጥ የራሳችንን
ከፍተኛ ሚና ያሳያል፡፡

በመቀጠል ከራሳችን ክብ ዙሪያ በዙሪያችን
ያሉ ሰዎችን ወይም ተቋማትን እንስላለን፡፡
እነዚህንም
እንደየቅርበታቸው
እና
ርቀታቸው እያቀረብን እና እያራቅን
እንስላለን፡፡በቅርባችን ያሉ ለምሳሌ እንደ
ቤተሰብ እና ጓደኞች ከክቡ በቅርበት ሲሳሉ
ሌሎች ደግሞ ራቅ ተደርገው ይሳላሉ፡፡
የምንስላቸው ሰዎች/ተቋማት ለግቦቻችን
መሳካት በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ተለቅ
ተደርገው ሲሳሉ ያን ያህል ተፅዕኖ
ከሌላቸው ደግሞ አነስ ተደርገው ይሳላሉ፡፡

ሶስተኛ፡ ምን አይነት ግንኙነት?
ከተለያዩ ሰዎች እና ተቋማት ጋር የተለያየ
የግንኙነት አይነት ይኖረናል፡፡ ለምሳሌ
ከቤተሰቦቻችን ጋር የፍቅር ከባንኮች/
ከአበዳሪዎች ጋር የገንዘብ እንዲሁም ከሌሎች
ግለሰበቦች ጋር የተለያየ አይነት ግንኙነት
ይኖረናል፡፡ እነዚህን በሚከተለው መልኩ
እንስላለን፡
ቀይ ቀለም፤ የፍቅር ግንኙነት
አረንጓዴ እና የገንዘብ ምልክት፤ የገንዘብ
ግንኙነት፡፡
ሰማያዊ፤ የኃይል ግንኙነት፡፡

አራተኛ፡ከማን ጋር እናጋራ?
የተማርነውን፣ ስለራሳችን ያወቅነውን እንዲሁም ለውጦቻችንን ማጋራት
የምንፈልገው ከማን ጋር ነው? ማን ለዕቅዶቻችን መሳካት ወሳኝ ሚና
አለው? እነዚህን ሰዎች/ተቋማት በማክበብ እናመለክታለን፡፡ በዚህ
መሰረትም እነዚህን ሰዎች በፕሮግራም እያገኘን ያወቅነውን እናጋራለን፡፡
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