
ኣብ ገዛ ምምሃር

መምርሒ ወለድን



ናይ መጽናዕቲ

ቦታ ምዳልው

ንደቅና ሙቹኡን ኣብ ትምህርቶም ዘተኩሩሉን ቦታ

ንኽመርጹ ዕድል ምሃብ ካብ ክፍሊ መቀበል

ኣጋይሽን ተለቪዢንን ዝኾነ ካሎኦት ቆላሕታ ዝስሕብ

ዝረሓቐ ክኸውን ይግባእ



ሓሳቦም ምእካብ
ከነድህበሎም ዝግብኣና ነጥብታት፥

• ኣብ ክፍሊ መርበብ ትምህርቲ ዶ ኣለው ክንካታተሎም ይግበእ

• ቀንዲ ትሕዝቶ ናይቲ ኣስተምህሮ ኣብ ጹሑፍ ክስፍርዎ ኣገዳሲ ከምዝኾነ

ምሕባሮምን ምትባዖምን።



ዕለትዊ ንድፊ ውጥን

• ብቤት ትምህርቲ ዝተዳለወ ውጥን እንተ ሃልዩ ፡

ክከታተልዎ ምሕባር።

• ከጽንዕዎ ዝግባእ ውጡን ነገራት እንተሃልዩ ፡ኣብ

ሕጽር ሕጽር ዝበለ ከፋፊልካ እቲ ብርትዕ ዝበለ

ነገራት ኣብቲ ኣተኩሩኦም ልዑል ዝኾነሉ ግዜ

ንኽፍጽምዎ ምምዓድ ኣገዳሲ ዩ።



ኣቃልብኦም ዝስሕቡ

ነገራት ምውሓድ

ኣብ ትምህርቲ ከምዘለዉ ተገንዚቦም ብስርዓተ ሕጊ ትምህርቲ 

ክኸዱ ኣለዎም።

ሞባይሎም ዓጽዮም ካብኣቶም ኣርሒቖም ከቀምጥዎ ምሕባሮ፡-

ሓገዝ ኣብ ዘድልዮም ግዜ ሓቲቶም ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ 

ምሕባሮም ኣገዳሲ'ዩ።

ንመጽናዕቶም ከማሓይሽሉ ዝሕግዝ ፕሮግራማትን ገለ ገለ 

መሳሪሕታትን ክጥቀሙ ወለዲ ፍቃደኛታት ክኾኑ ኣድላዪ እዩ 

ብሕልፊ እዘን ፕሮግራማት ንኣብ ትምህርቶም ከተኩሩ ሓግዝቲ 

እንተኾይነን



ዕርፍቲ ኣድላዪ እዩ

ዕርፍቲ ኣድላዪ እዩ ብመሰረት ናይቲ ትምህርቲ ውጥንን መደብን

ምስራሕ ፡ ኣብ ገሊኡ ክፋላት ክብርትዖም ጀሚሩን ኣቃልብኦም እንተ

ዊሕዱ ንሓሙሽተ ደቒቕ ዝኸውን ዕርፍቲ ወሲዶም ናብ መጽናዕቶም

ክምለሱ ምሕባሮም።

ንዕርፍቲ ወጺኦም ከምዘለው መምህሮም ክሕበር ኣለዎ።

ንሰውነቶም ክልጉስላን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዕርፍቲ መደብ ክገብሩን

ምምዓድ።



ሓገዝ ምሕታት

ሓገዝ ምሕታት- ንዝተረሮምን 

ዝኸበዶምን ነገራት ንኸይ 

ሓብእዎ ብወለዲ ምክትታል 

ግድን ኢዩ። ኩሉ ግዜ ሓገዝ ካብ 

ስድራ ይኹን ካብ መምህር ክሓቱ 

ምትብባዖም። ካብ መማህርቶም 

ውን ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ 

ምሕባሮም።

እንተ ድኣ ሓቲትካ ኩሉ ግዜ ሓገዝ 

ክርከብ ይከኣል እዩ።

ሓገዝ ምሕታት- ንዝተረሮምን ዝኸበዶምን ነገራት ንኸይ ሓብእዎ ብወለዲ ምክትታል ግድን ኢዩ - ኩሉ ግዜ ሓገዝ ካብ 

ስድራ ይኹን ካብ መምህር ክሓቱ ምትብባዖም- ካብ መማህርቶም ውን ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ምሕባሮም - እንተ ድኣ 

ሓቲትካ ኩሉ ግዜ ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ።



ኣገደስቲ ነጥብታት

ኣብ ጽሑፍ ምስፋር

ብሓፈሻዊ ገለ ገለ ነጥብታት ኣብ ጽሑፍ ምስፋር

ንምዕባለ ናይቲ ኣፍልጦ ንምክትታልን ሮቋሕቲ

ንዝኾኑ ነጥብታት ንምልላይ ይሕግዝ።

ከምኡ ውን ናብ መምህር ከቅርቦም ዝደለ ሕቶታት

ንምምዝጋብ ይሕግዝ።



ትምህርቲ ካብ ገዛ ዋላውን ብርቱዕ

ተኾነ ዓወት ግን ናይ ግድን እዩ

ትምህርቲ ካብ ሩሑቕ፡ ንመላእ ሂወትና ዝሕግዙ ክእለታት 

ከም ግቡእ ኣጠቃቅማ ግዜን ሓይልን ፡ ኣብ ርእሰ ውሳነ 

ምውካስ ከምኡውን ጥበባዊ ኣተሓሳስባ የማዕባል ።
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