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ኣብ ጊዜ ትምህርቲ ድግበሩ ናይ ሓደ መዓልትን ወጺኻ
ትሓድረሉን ዑደታት
ኣብ ቤት ትምህርቲ ብኽልቲኡ ኣብ ኣፍልጦ ዓይነት ትምህርትን ማሕበራዊ ክእለትን እንተመጺና ተማሃሮ ብዙሕ ኢዮም
ድመሃሩ። ሓደ ሓደ ግዜ ከኣ እቲ ድበለጸ ትምህርቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታትት የጋጥም።

ንኣብነት ናብ ነቲ ተማሃሮ ድሰርሕዎ ደለዉ ኣርእስቲ ደንጸባርቕ ትሕዝቶ ደለዎ ቤተመዘክር ዑደት ምግባር ምኽንያታዊ
ክኸውን ይኽእል ኢዩ። እቲ ኣርእስቲ ብዛዕባ ዓሳን ሂወት ኣብ ገማግም ባሕርን ክኽውን ከሎ ድማ ናውቲ መጀለቢ
ሒዝካ ሓደ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ከተሕልፍ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል። እቶም ተማሃሮ ብዛዕባ
ኣግራብ ክማሃሩ እንተኾይኖም’ውን እታ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ ኣብ ዱር ወይ ጫካ ከተሕልፋ ጽቡቕ ሓሳብ ኢዩ። እቲ
ተማሃሮ ኣብ ዑደት ድመሃርዎ ነቲ ቀጺሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ድሰርሕዎ ጽቡቕ መበገሲ ኢዩ።

ካብ ክፍሊ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታታት ድግበር ትምህርቲ ንተማሃሮ ብሓባር ድሓሸ ዕድል ተግባራዊ ትምህርቲ ምስ ደቂ
ክፍሎም ክህብ ይኽእል ኢዩ። ኣብ ዑደት ተማሃሮ ፍሉጣትን ደይፍለጡን ከባቢታት ንኽድህስሱ ዕድል ይረኽቡ።
ተማሃሮ ውሑስ ድኾነ ውሱን ብደሆታት ይገጥሞም፣ ብኡ መጠን ከኣ ብዙሕ ገጻት ናይ ገዛእ ርእሶም ከርእዩ ዕድል
ይረኽቡ። እብ ርእሲ’ቲ ኣብ ዑደት ድረኽብዎ ብዙሕ ድተፈላለየ ትምህርቲ፣ ዑደታት ንተማሃሮ ካብ’ቲ ኣብ’ቲ ቤት
ትምህርቲ ደጋጥም ሌላ ብኻልእ ኣገባብ ንሓድሕዶም ንኽፋለጡ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢዩ።
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Dagsturer og overnattingsturer i skoletiden – Tigrinya/ትግርኛ

መቐነዪ ዑደት ተማሃሮ
ኣብ ኖርወይ ኩሎም ተማሃሮ ኣብ ግዜ መሰረታዊ ትምህርቲ ናብ መቐነዪ ዑደት ተማሃሮ ናይ ምኻድ ዕድል ይረኽቡ።
እቶም ተማሃሮ ሓድሽ ነገር ንኽመሃሩ ምስ ነቲ መቐነዪ ዑደት ተማሃሮ ድፈልጥዎ መምህራን ሓቢሮም ኢዮም ድኸዱ።
እተን መቐነዪ ዑደት ተማሃሮ’ውን ብዛዕባ እቲ ተደኲነናሉ ደለዋ ከባቢን ብዛዕባ እቶም ተማሃሮ ድሳተፍዎ ንጥፈታትን
ብዙሕ ድፈልጡ ናይ ገዛእ ርእሰን መምህራን ኣለዉወን። ኣብ’ቲ መቐነዪ ዑደት ተማሃሮ ድካየዱ ንጥፈታት ናይ ጥዕና፣
መሰጥትን መሃርትን ኢዮም። መብዛሕትኡ ካብ’ቲ እቶም ተማሃሮ ኣብኡ ድመሃርዎን ድሙኮርዎን ንሓዋሩ ድጥቀምሉን
ድዝክርዎን ኢዩ።

እተን ክፍልታት ናብ መቐነዪ ዑደት ተማሃሮ ወይ ናይ ሓንቲ ለይቲ ዑደት ክኸዱ ከለዉ፣ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ
ደቀንስትዮ ከኣ ኣብ ካልእ ክፍሊ ከምኡ’ውን ኣብ ነናቶም ደርቢ ይድቅሱ። መምህራን ከኣ ሓላፍነት ጸጥታን ርግኣትን ናይ’ቲ

ክፍልታት ይወስዱ። እዚ ድማ ውሑስን ጽቡቕ ኣሰራርዓን (መቓን) ከምኡ’ውን ጽቡቕ ተሞክሮ ኣብ’ቶም ተማሃሮ
የፈጥር። ኩሎም ተመሃሮ ኣብ’ቲ ዑደት ውሕስነት ክስመዖም ኣለዎ።

ብዛዕባ መግቢ ብዙሓት ተማሃሮ ድተፈላለየ ድሌት ክህልዎም ይኽእል ኢዩ። እዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ኢዩ ኣብ ግምት
ደእትዎ (ድሰርዖ)። እቶም ተማሃሮ ጸጥታ ከስተማቕሩ ሓላፍነት ድወስድ’ውን እቲ ቤት ትምህርቲ ኢዩ።
እቲ ቤት ትምህርቲ ድሰርዖም ዑደታት ብነጻ ኢዮም። ብዙሓት ቤት ትምህርታትን ማቐነዪ ዑደት ተማሃሮን እቶም
ተማሃሮ ክልቅሕዎ ድኽእሉ መሳርሒታት ኣለወን።
ብዛዕባ ዑደትን መቐነዪ ዑደት ተማሃሮን ሕቶታት እንተሃልዩካ መስ መምህራን ተዛረብ። ብዛዕባ ውላድካ ኣብ ግምት
ክኣቱ ደለዎ ኣገዳሲ ፍሉይ ነገር ወይ ጠለብ እንተሃልዩካ’ውን ምስ መምህር ተዛረብ።
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