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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 እና ወንዶችን፣ ባለትዳሮችን ፣ወጣቶችን እንዲሁም ሌሎችን የህብረተሰብ 

ክፍሎች ህይወታቸውን በሚገባ እንዲመሩ እና እንዲቆጣጠሩ ማስቻል ነው፡፡ ይህም የተሻለ ማህበራዊ ለውጥ 

እንዲመጣ ያደርጋል፡፡ በዚህም ባል፣ሚስት እና ልጆች መልካም ህይወት እንዲኖሩ ያስችላል፡፡ 

1. ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍ 

ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍ በቤተሰባችን እንዲሁም በማህበረሰባችን ደረጃ ሊገጥሙን የሚችሉትን ችግሮች 

የምንፈታበት መንገድ ነው፡፡ ከጥቅሞቹ መካከልም፡ 

 ለገቢ ማነስ ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ከምርት ጋር የተያያዙ ምክንያቶችን ለማወቅ፣ 

 ለገቢ ማነስ ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ከግብይት ጋር የተያያዙ ምክንያቶችን ለማወቅ፣ 

 በሥርዓተ-ፆታ እና በምርታማነት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት፣ 

 በራሳችን ወይም ከሌሎች ጋር በህብረት ሊፈቱ የሚገባቸውን ችግሮች ለይቶ ለማወቅ፣ 

 በመፍትሄ ሀሳቦች ላይ የምናውቀውን ከሌሎች ጋር ለመለዋወጥ፣ 

 በግላችን መፍታት የምንችላቸውን 10 የተግባር ፍሬዎች (ዕቅዶች) አውጥቶ በኑሮ ዕቅድ ካላንደር ላይ ለማካተት 

ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍ ማለት ምን ማለት ነው? 

ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍ እንዴት ይሳላል? 

እንደሌሎቹ የተግባር ተኮር አሳታፊ የስርዓተ-ፆታ ትምህርት መማሪያዎች ሁሉ ይህን ችግርን በተግባር የመፍቻ ዛፍ 

የምንማረው ስዕል በመሳል ይሆናል፡ ስዕሉ የሚሳለው ደብተራችንን በአግድም በመያዝ ቦታ እንዲኖረን በሁለት ገጾች 

ላይ ነው፡፡ ማንበብ እና መፃፍ የምንችል በስዕላችን ላይ ቀን መፃፍ አለብን፡፡ የዛፉ አሳሳል እንደሚከተለው ተገልጧል፡ 

1ኛ፡ ግንድ (ጉዳዩ) 

በደብተራችን መሀል ላይ ሁለት መስመሮችን እንደ ግንድ ከጎን በተመለከተው 

መንገድ መሳል፡ በመቀጠልም ለሚከተሉት ምልክት ማስቀመጥ፡ 

ሀ) የገቢ/የስራ ራዕይ በግንዱ የላይኛው ክፍል ይሳላል፡ ለምሳሌ አትክልት በኪሎ 

መሸጥ የምንፈልግበት ዋጋ፣ ማምረት የምንፈልግበት የጥራት ሁኔታ፣ የመሳሰሉት 

እንደ ራዕይ መቀረፅ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው 

ለ) ከመስመሮቹ በታች በራዕያችን የገለፅነው ነገር አሁን በተነፃፃሪ ያለበት ሁኔታ 

በክብ ውስጥ ይሳላል 

መ) ማን ስራውን ይሰራል/ ለራዕዩ መሳካት መሰራት ያለበትን ነገር ማን 

ያከናውናል? 

ራዕይ 

ሥ 

ራ 

1ኛ፡ የሥራ ግንድ 

(መፈታት ያለበት 

ጉዳይ) 

ገቢ ማሳደጊያ ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍ 

በመቀጠል ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍን ለመሳል ምንከተለውን የሚገባንን ቅደም ተከተል እንመለከታለን፡፡ 

በራዕይ የተገለጸው ጉዳይ 

አሁን ያለበት ሁኔታ በስዕል 
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ተግባር ተኮር አሳታፊ የስርዓተ-ፆታ ትምህርት ለዘላቂ ለውጥ 

የቀጠለ...ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍ 
2ኛ፡ ሥር (የተጠቀሰው ጉዳይ ላይ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮች) 

የችግር መፍቻ ዛፍ ብዙ አይነት ጉዳዮች ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን 

ለመፍታት ያገለግላል፡፡ መሳል ያለበት የስሮች ቁጥርም እንደምንስልለት 

ጉዳይ ሊለያይ ይችላል፡፡ ለምሳሌ ዛፉን እየሳልን ያለነው ገቢን ለማሳደግ 

ከሆነ ስሮቹ እንደሚከተለው በሶስት ተከፍለው ይሳላሉ፡ 

1. የግራ ሥር፡ ከምርት ወይም ከአመራረት ጋር የተያያዙ ችግሮች 

2. የቀኝ ሥር፡ ከገበያ/ ከግብይት ሥርዓት ጋር የተያያዙ ችግሮች (ለምሳሌ 

ከገዢዎች ጋር የተያያዙ) 

3. መካከለኛ ሥር፡ የቤት ውስጥ ጉዳዮች (የባልና የሚስት እንዲሁም 

የቤተሰብ ግንኙነት፣ የስራ ትብብር፣ የገቢ ቁጥጥር፣ ውሳኔ ሰጭነት፣ 

የመሳሰሉት) 

እጅግ አንገብጋቢ የሆኑ ነገሮች ወደ ግንዱ ጠጋ ብለው መቀመጥ አለባቸው 

2ኛ፡ የችግር 

ሥሮች 

ራዕይ 

ሥ 

ራ 
1ኛ፡ የሥራ ግንድ 

(መፈታት ያለበት 

ጉዳይ) 

1. ከምርት ጋር 

የተያያዙ ችግሮች 2. የስርዓተ-ፆታ 

እና የስራ 

ክፍፍል ሁኔታ 

3. ከግብይት ጋር 

የተያያዙ ችግሮች 

3ኛ፡ ቅርንጫፍ (መፍትሔዎች) 

ገቢን ለማሳደግ የሚሳል ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍ ላይ ቅርንጫፎች ልክ 

እንደ ስሮች ሁሉ በሶስት ተከፍለው ይሳላሉ፡ ከምርት ጋር የተያያዙ፣ሥርዓተ 

ፆታ እና ከቤት ውስጥ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ እንዲሁም ከገበያ ገጋር 

የተያያዙ፡፡ 

ለእያንዳንዱ ለተሳለ ችግር አንድ የተወሰነ መፍትሄ መሳል ይኖርበታል፡፡ 

እያንዳንዱ ቅርንጫፍም በተመሳሳይ ከሥር ትይዩ ከጎን በተመለከተው 

መሰረት መሳል ይኖርበታል፡፡  

ገቢ ማሳደጊያ ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍ 

ገቢ ማሳደጊያ ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍ 

ራዕይ 

ሥ 

ራ 

1ኛ፡ የሥራ ግንድ 

(መፈታት ያለበት 

ጉዳይ) 

2ኛ፡ 

የችግር 

ሥሮች ከምርት ጋር የተያያዙ 

ችግሮች የስርዓተ-ፆታ እና 

የስራ ክፍፍል ሁኔታ 
ከግብይት ጋር የተያያዙ 

ችግሮች 

3ኛ፡ የመፍትሔ 

ተግባር 

ቅርንጫፍ 

ከምርት ጋር ለተያያዙ 

ችግሮች መፍትሔወዎች 
ከስርዓተ-ፆታ እና የስራ 

ክፍፍል ሁኔታ ለተያያዙ 

ችግሮች መፍትሔዎች 

ከግብይት ጋር ለተያያዙ 

ችግሮች መፍትሔዎች 

በራዕይ የተገለጸው ጉዳይ 

አሁን ያለበት ሁኔታ በስዕል 

በራዕይ የተገለጸው ጉዳይ 

አሁን ያለበት ሁኔታ በስዕል 
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4ኛ፡ ዛፉን የሚገፉ ሀይሎች  

በሥር አሊያም ስንቀጥል በቅርንጫፍ ላይ የምንስላቸው ነገሮች/ጉዳዮች 

ሙሉ ለሙሉ በራሳችን ቁጥጥር ስር ያሉ እና ልንለውጣቸው የምንችላቸው 

ነገሮች መሆን አለባቸው፡፡ ሌሎች ተፅዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ ተብለው 

የሚታሰቡ ነገሮች በሙሉ መሳል ያለባቸው በግንዱ ዙሪያ ባለው ቦታ ላይ 

ነው፡፡ ለምሳሌ የአየር ንብረት ለውጥ እና የገበያ እጥረት መሳል ካለባቸው 

ከግንዱ ውጭ ነው፡፡   ራዕይ 

ሥ 

ራ 

1ኛ፡ የሥራ ግንድ 

(መፈታት ያለበት 

ጉዳይ) 

2ኛ፡ 

የችግር 

ሥሮች 

3ኛ፡ የመፍትሔ 

ተግባር 

ቅርንጫፍ 

ከምርት ጋር ለተያያዙ 

ችግሮች መፍትሔወዎች 
ከስርዓተ-ፆታ እና የስራ 

ክፍፍል ሁኔታ ለተያያዙ 

ችግሮች መፍትሔዎች 

ከግብይት ጋር ለተያያዙ 

ችግሮች መፍትሔዎች 

ከምርት ጋር የተያያዙ 

ችግሮች 
የስርዓተ-ፆታ እና 

የስራ ክፍፍል ሁኔታ 
ከግብይት ጋር የተያያዙ 

ችግሮች 

4ኛ፡ ዛፉን የሚገፉ 

ሀይሎች  

5ኛ፡ ፍሬዎች (የተግባር ዕቅዶች) 

እንዲሁ በግመታ የሚሰጡ የመፍትሔ ሀሳቦች በቂ አይደሉም 

ውጤታቸውም ፍሬ አልባ በቅጠል ብቻ የተሞላ ቅርንጫፍ ይሆናል፡፡ 

ፍሬዎች የዛፉ ወሳኝ አካል ናቸው፡፡ ዛፍ ተክለን የምናሳድገው 

ለፍሬው እንደሆነ ሁሉ ችግርን በተግባር መፍቻ ዛፍንም የምንስለው 

ለፍሬው ነው፡፡ በዛፋችን ላይ ፍሬዎች ችግሮችን ለመፍታት እና 

የተቀመጡትን መፍትሔዎች እውን ለማድረግ እኛ ራሳችን በግል 

(ማንንም ሳንጠብቅ) ማድረግ የምንችላቸውን ተግባራት ይወክላሉ፡፡ 

የደፈና ሀሳቦች ለምሳሌ ሥልጠና፣ብድርና ቁጠባ እና የመሳሰሉትን 

እንደ ተግባር ዕቅድ ፍሬ ማስቀመጥ አይፈቀድም፡፡ 

ፍሬዎቻችን የሚከተሉትን ባህርያት ማሟላት ይኖርባቸዋል፡ 

 የተወሰኑ፡ አንድ የተግባር ዕቅድ ፍሬ አንድ ችግር ለመፍታት 

 ሊለኩ የሚችሉ፡ ለውጥን ለመቆጣጠር 

 ሊሳኩ የሚችሉ፡ የየግል ሁኔታዎችችንን ያገናዘቡ 

 አስፈላጊ፡ ትርፍ ሳይሆን ቁምነገር የሆኑ 

 የጊዜ ገደብ የተበጀላቸው መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

ራዕይ 

ሥ 

ራ 

1ኛ፡ የሥራ ግንድ 

(መፈታት ያለበት 

ጉዳይ) 

2ኛ፡ 

የችግር 

ሥሮች 

3ኛ፡ የመፍትሔ 

ተግባር ቅርንጫፍ 

ከምርት ጋር ለተያያዙ 

ችግሮች መፍትሔወዎች 
ከስርዓተ-ፆታ እና የስራ 

ክፍፍል ሁኔታ ለተያያዙ 

ችግሮች መፍትሔዎች 

ከግብይት ጋር ለተያያዙ 

ችግሮች መፍትሔዎች 

ከምርት ጋር የተያያዙ 

ችግሮች 
የስርዓተ-ፆታ እና 

የስራ ክፍፍል ሁኔታ 
ከግብይት ጋር የተያያዙ 

ችግሮች 

4ኛ፡ ዛፉን የሚገፉ 

ሀይሎች  

 

5ኛ፡ፍሬዎች 

ፍሬዎች (የተግባር ዕቅዶች) በመጀመሪያ አረንጓዴ ሲሆኑ ወደ 

ተግባር ገብተን ስንተገብራቸው በስለው እና ጎምርተው ወደ 

ቀይነት ይለወጣሉ፡፡ 

በራዕይ የተገለጸው ጉዳይ 

አሁን ያለበት ሁኔታ በስዕል 

በራዕይ የተገለጸው ጉዳይ 

አሁን ያለበት ሁኔታ በስዕል 
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2. የኑሮ ዕቅድ ካላንደር 
የኑሮ ዕቅድ ካላንደር በመፅሀፍ አንድ ከተመለከትነው የራዕይ ጉዞ ጋር ተመሣሣይ አካሄድ አለው፡፡ ይህም በወራት የተከፋፈለ የምርት 

እና የስራ ዕቅድ ሲሆን ለዕቅዱ መሳካት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን እና ከሚጠበቀው ውጤት ጋር አያይዞ ያሳያል፡፡ 

ጥቅሞቹ ምንድን ናቸው? 

 ከቤተሰብ አባላት የግል ራዕይ በመነሳት የቤተሰብ ራዕይ ለመቅረፅ፣ 

 ለእያንዳንዱ ዋና ዋና ሥራ ወቅታዊና ዓመታዊ የትርፍ ግቦችን ለማስቀመጥ 

 የቤት ውስጥ ገቢና ወጪን ለማመጣጠን እና ለመቆጣጠር፤ 

 ሥራ የሚበዛባቸውን እና የማይበዛባቸውን ወራት ለይቶ ለጠጨማሪ ስራዎች 

ለመዘጋጀት 

1ኛ፡ ራዕይ እና የዕቅድ አከርካሪ 

ሁሉንም አባላት የሚጠቅም እና የሚያነሳሳ የቤተሰብ ራዕያችን ምንድን ነው? 

 የኑሮ ዕቅዳችንን የመሀል መጓዣ መስመር እና የቤተሰባችንን ራዕይ ከላይ በቀኝ በኩል በተመለከተው መልኩ እናስቀምጥ፡ 

 መሀከል ላይም በቀይ የሚሳለው የዕቅዳችን አከርካሪ አጥንት ሲሆን ትርፋችንን ለማስላት እንጠቀምበታለን 

 ከትርፍ አከርካሪያችን ጥቂት ከፍ ብለንም በአረንጓዴ የቁጠባ እና የንብረት ግዢ ገንዘብ የምንመድብበትን መስመር እንሳል 

 ከታች በኩል ደግሞ ለአስፈላጊ የቤት ውስጥ ወጪዎች ማለትም ለምግብ፣ ለአስቤዛ፣ ለልጆች ትምህርት ክፍያ እና ህክምና ሊሆን 

የሚችል ገንዘብ የምንመድብበትን መስመር በተመለከተው መልኩ እንሳል 

የኑሮ ዕቅድ ካላንደር ደብተራችንን በአግድም በመያዝ በሁለት ገፆች ላይ የሚሳል ሲሆን ደብተራችንም በሚገባ ከሳልን በኋላ በፍሊፕ 

ቻርት ላይ ገልብጠን ተጨማሪ ዝርዝር ነገሮችን መሳል እንዲሁም ለሰዎች ማሳየት እንችላለን! 

የቤተሰብ ራዕይ፡ ማን 

ምን አለው? 

በሚቀጥሉት ገፆችም የኑሮ ዕቅድ ካላንደራችንን ለመሳል የምንከተላቸውን ቅደም ተከተሎች እናያለን፡፡ ከተራ ቁጥር 1 ጀምሮ በእርጋታ 

እና በጥንቃቄ እንሳል፡፡ 
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2ኛ፡ የስራ ዕቅድ መስመሮች 

 የቤተሰብ አባላት የሚሰሯቸው እና መታቀድ ያለባቸው ስራዎች የትኞቹ ናቸው፣ 

 የራሳቸውን የዕቅድ መስመር የሚፈልጉት ስራዎች የትኞቹ ናቸው? በዓመት ውስጥ በተለያየ ጊዜ ነገር ግን በተመሳሳይ መሬት ላይ 

በተከታታይ የሚዘሩ (የሚለሙ) ነገሮች አንድ መስመር ላይ መሳል ይችላሉ፡፡ ለእያንዳንዱ ዋና ዋና የቤተሰቡ ስራ የዕቅድ መስመር 

ያስፈልጋል ይህንንም ከላይ እና ከታች እያመጣጠንን እንሳል፡፡ ለእያንዳንዱ ስራም ታች በሚገኘው አሁን የምንገኝበት ክብ ውስጥ 

ከሚሰራው ሰው ጋር በምልክት ማስቀመጥ ይኖርብናል (ማነው የሚሰራው?)፡፡  

 በጊዜ ሂደት እያደጉ የሚሄዱ ስራዎችስ አሉን? አስፈላጊ ሆኖ ካገኘነው ለነርሱም መስመሮችን መሳል እንችላለን፡፡ የምንስለው 

የመስመር ብዛት እንደየሰዉ እና እንደሚሰራው የስራ አይነት ይለያያል፡፡ 

የቤተሰብ ራዕይ፡ 

ማን ምን አለው? 

3ኛ፡ ዒላማ እና የስራ ካላንደር 

 አሁን ዕቅዳችንን በወራት መከፋፈል ወዳለብን ደረጃ ደርሰናል፡፡ መስመሮችን በሚቀጥለው ገፅ በሚታየው መልኩ በመሳል የዕቅድ 

ስዕላችንን አስራሁለት ቦታ እንከፋፍለው፡፡ የወራቱን ቁጥርም 1፣2፣3... እያልን በትርፍ አከርከካሪያችን (መካከል ላይ ባለው 

መስመር) ውስጥ እንፃፍ፡፡ 

 የመጨረሻው (ወደ ራዕይ የተጠጋው) ቦታ በአረንጓዴ ዒላማን ለማመልከት ክብ መሳል ይኖርበታል፡፡ 

 አሁን የምንገኝበት ክብ ውስጥም ያለፈውን ዓመት ትርፍ ለእያንዳንዱ ሥራ አስልተን (አስበን) እናስቀምጥ፡፡ በትክክል ካለወቅነውም 

የምናስታውሰውን ገምተንም ቢሆን እናስቀምጥ፡፡ ግምት ከሆነ ግን ከቁጥሩ በኋላ የጥያቄ ምልክት ማኖር መዘንጋት የለብንም፡፡ 

 በዒላማ ክባችን ውስጥም የተገመተ የዓመት የትርፍ ዒላማችንን (ግባችንን) በእርሳስ እንፃፍ፡፡ በቀጣይ የምንሰራቸውን ስሌቶች 

ከተመለከትን በኋላ ግን በአረንጓዴ ማድመቅ እንችላለን፡፡  



7 

ተግባር ተኮር አሳታፊ የስርዓተ-ፆታ ትምህርት ለዘላቂ ለውጥ 

የቤተሰብ ራዕይ፡ 

ማን ምን አለው? 

4ኛ፡ መልካም የሆኑ አጋጣሚዎችና አስቸጋሪ ሁኔታዎች 

 አሁን ልክ የራዕይ ጉዞ ላይ እንዳደረግነው ለዕቅዳችን መሳካት የሚያግዙ ቢያንስ አስር መልካም አጋጣሚዎችን ለይተን ከመንገዳችን 

በላይ በኩል እንስላለን፡፡ 

 ተጨማሪ ገቢ ሊያስገኙልን ወይም ጊዜ ሊያተርፉልን የሚችሉ ነገሮችንም እንደ ዕድል መሳል እንችላለን፡፡ 

 ከመንገዳችን በታች በኩል ደግሞ ሊያጋጥሙን የሚችሉ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ማለትም ዕቅዳችን በተፈለገው መልኩ እና በታሰበለት 

ጊዜ እንዳይሳካ ሊያግዱን እና ተፅዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ነገሮችን እንስላለን፡፡ አላስፈላጊ ወጪዎች፣ የአየር ጠባይ እና የአትክልት 

እና የሰብል በሽታዎች ተጠቃሽ ናቸው፡፡ 

 በድጋሚም መልካም አጋጣሚዎቻችንን በመመልከት የትኞቹን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ወደ መልካም እድል መለወጥ እንደምንችል 

ማሰብ ይኖርብናል፡፡ 

  

   
10+ 
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ተግባር ተኮር አሳታፊ የስርዓተ-ፆታ ትምህርት ለዘላቂ ለውጥ 

5ኛ፡ ስራዎች (ማን ምን ይሰራል፣ ከስራው የሚገኙ ገቢና ለስራው የሚያስፈልጉ ወጪዎች 

 አሁን ወደ መንገዳችን በመሄድ የሚሰሩ ስራዎችን በየመስመራቸው ውስጥ እንስላለን፡፡ ለምሳሌ ስራው የሽንኩርት ልማት ስራ ከሆነ 

በእያንዳንዱ ወር ምን ይከናወናል የሚለውን በየወሩ ውስጥ (መጀመሪያ በለየናቸውና ቁጥር በሰጠናቸው ወራት) መሳል 

ይኖርብናል፡፡ 

 በእያንዳንዱ ወር ማን ምን ይሰራል? የትኞቹን ስራዎች ሴቶች ይሰራሉ? የትኛውን ወንዶች ይሰራሉ? መጀመሪያ ካሰባችሁት 

(ከገመታችሁት) በላይ ሥራ የሚሰራ አለ? 

 በእያንዳንዱ ወር ለዚያ ወር ስራ የሚያስፈልገው ወጪ ምን ያህል ነው? 

 በዚያው ወር ሥራው የሚያስገኘው ገቢ ምን ያህል ነው? 

 የተገኘውን ገቢ የሚቆጣጠረው ማን ነው? ይህ ሰው ብዙ የሚሰራው ነው? በኋላ በሰባተኛ ደረጃ 

ለምንስለው ነገር ስለሚጠቅም ይህን ማስታወስ እንዳትዘነጉ? 

የቤተሰብ ራዕይ፡ 

ማን ምን አለው? 

6ኛ፡ አከርካሪውን ማስላት (የትርፍ ዕቅድን ማስቀመጥ) 

 በስድስተኛ ደረጃ የምናደርገው የታቀደ የቤተሰብ ስልትን ለእያንዳንዱ ወር ማስላት ነው፡፡ ይህንንም ለማድረግ የሚከተለውን ቅደም 

ተከተል እንጠቀም፡ 

1. በመጀመሪያ በዚያ ወር ለምሳሌ በሶስተኛው ወር ቤተሰቡ ያገኛል ብለን ከላይ የጠቀስናቸውን ገቢዎች ደምረን፣ ድምሩን በመካከል 

ባለው የትርፍ መስመር ውስጥ ከላይ በኩል እናስቀምጥ፣ 

2. ቀጥሎም በዚያው ወር ይኖሩናል ብለን ያስቀመጥናቸውን ወጪዎች ደምረን የወጪዎቹን ድምር በዚያው ወር የትርፍ ሳጥን ውስጥ 

ከላይ ካስቀመጥነው ገቢ ተቃራኒ ከታች በኩል እናስቀምጥ፣ 

3. በመጨረሻም በሁለተኛ ደረጃ ያገኘነውን ጠቅላላ ወጪ ድምር በመጀመሪያ ካገኘነው የጠቅላላ ገቢ ድምር ላይ በመቀነስ የዚያን ወር 

የታቀደ የቤተሰብ ትርፍ እናገኛለን፡፡ ይህም ገንዘብ ቤተሰቡ ሊጋራው፣ሊቆጥበው እንዲሁም ለተለያዩ ወጪዎች ሊያውለው 

የሚችለው የገንዘብ መጠን ነው፡፡ ሊስተካከሉ ስለሚችሉ እነዚህን ሁሉ መፃፍ ያለብን በእርሳስ ነው፡፡ 

 ከላይ ባለው የቁጠባ መስመርም ላይ ከምናገኘው የቤተሰብ ትርፍ ላይ ምንያህሉን እንደምንቆጥብ በየወራቱ ላይ እንፃፍ፡፡ ከታች 

በኩል ባለው የአስፈላጊ ወጪዎች መስመርም ላይ እንዲሁ በዚያ ወር ቤተሰቡ ማውጣት ያለበትን አስፈላጊ ወጪ እናስቀምጥ፡፡   

  

   
10+ 
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ተግባር ተኮር አሳታፊ የስርዓተ-ፆታ ትምህርት ለዘላቂ ለውጥ 
7ኛ፡ የቤተሰብ ሥራ፣ ገቢ እና ወጪ ንፅፅር እና ምዘና 

አሁን ልብ ብለን ስዕላችንን የምናጤንበት ሰዓት ላይ ደርሰናል፡፡ በጥሞና እና በእርጋታም የእያንዳንዱን የቤተሰብ አባል (ባል፣ ሚስት፣ 

ወንዶች ልጆች፣ ሴቶች ልጆች) የሥራ ፣የገቢ እንዲሁም የወጪ መጠን እና ብዛት ልብ ብለን እንመዝን፡፡ 

 ፍትሀዊ ያልሆኑ ነገሮች ይታይዋችኋል? ከሌላው በተለየ ብዙ ሥራ የሚሰራ የቤተሰብ አባል አለ? በዚህ ምዘናችን ክፍያ 

የማይገኝባቸው ግን አስፈላጊ ስለሆኑ የሚሰሩ የቤት ውስጥ ስራዎችን ማካተት ይኖርብናል፡፡ 

 ከሚሰሩት ሥራ አንፃር አነስተኛ ገቢ ያላቸው የቤተሰብ አባላት አሉ? በብዙ ሰርተው ጥቂት ብቻ የሚደርሳቸው? 

 ከትርፋችን ላይ የተወሰነውን ይህንን ለመቅረፍ መጠቀምስ እንችላለን? 

 ከምዘናችን በመነሳት እና የደስተኛ ቤተሰብ ዛፋችንን ተመልሰን በመመልከት ዛፋችንን ሚዛናዊ ለማድረግ 

የሚያስችሉንን ተጨማሪ አረንጓዴ የዕቅድ ፍሬዎችን መሳል ይኖርብናል፡፡ 

8ኛ፡ ቀጣይነት ያለው ክትትል እና ማስተካከያዎች 

እያንዳንዱ ወር ላይ ስንደርስ ዕቅዳችንን እና የተሰራውን ስራ በማነፃፀር ስዕላችንን ማስተካከል ይኖርብናል፡፡ ይህም 

በሚቀጥለው ወር ማሻሻል ያለብን ነገር ካለ ይጠቁመናል፡፡ በዚህም መሰረት፡ 

 የተሳኩ ነገሮች በቀይ መከበብ ይኖርባቸዋል 

 ያልተሳኩ እና ያልተቻሉ ነገሮች በሰማያዊ መከበብ ይኖርባቸዋል 

 አሁንም በዕቅድ ደረጃ ያሉ ነገሮች ደግሞ በአረንጓዴ ይከበባሉ፡፡ 

የቤተሰብ ራዕይ፡ 

ማን ምን አለው? 
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የቀለማት አጠቃቀም፡ 

የሚያነሳሳን ራዕይ በቀይ ይሳላል 

አሁን ያለንበት ሁኔታ/ቦታ እና የስራ መስመሮች በጥቁር ይሳላሉ 

ዕቅዶች፣ዒላማ፣ቁጠባ፣አስፈላጊ የሆኑ የቤት ውስጥ ወጪዎች በሙሉ በአረንጓዴ ይሳላሉ 

የታቀዱ ነገር ግን ያልተሳኩ ነገሮች ወይ እንደተበላሹ ፍሬዎች በሰማያዊ ይከበባሉ፣ አሊያም ወደሚቀጥለው ወር 
አረንጓዴ እንደሆኑ ይሻገራሉ 

መልካም የሆኑ አጋጣሚዎችና አስቸጋሪ ሁኔታዎችም በጊዜ ሂደት መሻሻል እና መስተካከል ይኖርባቸዋል፡፡ 
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ተግባር ተኮር አሳታፊ የስርዓተ-ፆታ ትምህርት ለዘላቂ ለውጥ 

የቤተሰብ ራዕይ፡ 

ማን ምን አለው? 

  

   
10+ 


