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ngual 

Integration and Communication 

ስኬታማ የልሳነ ብዙ ትምህርት ውህደትና 

ተግባቦት  

ዓላማ 3 

በደቡብ ብ/ብ//ህ/ክ/መንግስት በቤንች ማጂ ዞን እንደዚሁ የሙከራ 

የመዋዕለ ሕፃናት ትምህርትና ሕፃናት በአፍ መፍቻ ቋንቋ እንዲማሩ ጥረት 

እየተደረገ ነው፡፡  የዞኑ የዜና ማሰራጫ ጋር በመነጋገር የጣቢያው ጋዜጠኞች 

የአካባቢውን ቋንቋዎች በጽሑፍና ንባብ አንዲለማመዱ የአፍ መፍቻ ቋንቋ 

በዜና ማሰራጫነት መጠቀም እንዲችሉ የትርጉም ስልጠና እየተሰጣቸው 

ነው፡፡ 

ኤስ አይ ኤል ኢትዮጵያ በቋንቋዎች 

ልማት ተባባሪ ድርጅት ሲሆን 

የየማህበረሰቡ የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች 

እንዲለሙ በሚደረገው ጥረት የአቅም 

ግንባታ ስልጠና የሚሰጥ ድርጅት 

ነው፡፡ 



EMIC – ስኬታማ የልሳነ ብዙ ትምህርት ውህደትና ተግባቦት  

እ.ኤ.አ በ2ዐ16 (2ዐዐ8/9) ኤስ. አይ. ኤል ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት 
ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ EMIC የተሰኘ የ3 ዓመት የትምህርት ሥራ ፕሮጀክት 
በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልላዊ መንግስት በቤንች ማጂ ዞንና እንዲሁም 
በሰገን ዞን በተጨማሪም በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልላዊ መንግስት ውስጥ 
በሚገኙ  በጠቅላላ 15 የሚሆኑ  አነስተኛ የተናጋሪ ቁጥር ያላቸውን ቋንቋዎች 
ያካተተ ፕሮጅክት  ነው፡፡ 

ፕሮጀክቶቹ ቀደም ሲል ከፊንላንድ ሉቱራን ሚሲዮን እና ዊክሊፍ ኔዘርላንድ 
ከተሰኙ የበጐ አድራጐት ድርጅቶች በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ  
በየአካባቢዎቻቸው በተጠናከረ መልኩ ከሰባት ዓመታት በላይየአፍ መፍቻ 
ቋንቋ ትምህርት እንዲዳብር ህፃናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ትምህርት 
እንዲጀምሩ የበኩሉን አስተዋፅኦ ሲያደርጉ ቆይተዋል።  ይህ አዲስ እርዳታ 
ይህንኑ ትምህርት ሥራ ለማጎልበትና ተጨማሪ ትምህርታዊ ስራዊች 
እንዲሰሩ የተለገሰ ዕርዳታ ነው።  

የፕሮጀክቱ ዋና ዋና ዓላማዎች  

1. ሕፃናት በአፍ መፈቻ ቋንቋዎች ላይ የተመሰረተ ልሳ ብዙ ትምህርት 
እንዲጀምሩ እና ይህም የትምህርት አሰጣጥ ሌሎች የቋንቋ 
ትምህርቶችን ማለትም አማርኛ እና እንግሊዝኛ በቀላሉ መማር 
እንዲያስችላቸው መሰረት የሚጥል የትምህርት አጀማመር እንዲኖር 

2. ሴቶች (እናቶች) የማንበብና የመፃፍ መሰረት ትምህርት እንዲያገኙና 
ልጆቻቸውን በትምህርት ሂደታቸው ማገዝ እንዲችሉ ብሎም 
በአኗኗር ዘይቤአቸው ልምዳቸው (life skill) የሚሻሻሉበት 
እንዲሆን 

3. የትምህርት ደረጃችው የሚፈቅድላቸው የሕብረተሰቡ አባላት 
በግልም ሆነ በቡድን እንዲሁም ማህበረሰባዊ በሆኑ ድርጅቶች ሁሉ 
በአካባቢያቸው በአፍ መፍቻ ቋንቋ ማንበብና መፃፍ የሚያስችሉ 
መጽሐቶችን ማዘጋጀት እንዲችሉ ስልጠና መስጠት እና እነዚህ 
ጽሑፎች በማህበረሰብ ድህረ ገጾች (በጽሑፍ፣ በሞባይል፣ 
በኢንተርኔት፣ በፌድዮ) አማካኝነት ለተጠቃሚዎች የሚደርስበትን 
ማመቻቸት እናም ሕብረተሰቡ አንዲጠቀምባቸው መርዳት 

ከላይ የተገለጹት ዓላማዎችን ሁሉንም በአንድ አካባቢ መስራት ፍትሃዊ 
ካለመሆኑም ሌላ የተለያዩ ህብረተሰብ አካላት በተለያየ መልኩ የእርዳታው 
ተጠቃሚ እንዲሆኑ ታስቦ በተለያዩ ቦታዎች የተለያየ ይዘት ያላቸው 
ትምህርታዊ ስራዎች እየተሰሩ ነው።  

ዓላማ 1 

ይህን ዓላማ ለማሳካት በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ በቤንች ማጂ የልሳነ ብዙ እና 

የቋንቋ ልማት ፕሮጀክት አማካይነት በቤንች፣ በሜኤን፣ በሼኰ፣ በዲዚና 

በሱሪ ቋንቋዎች የአፍ መፍቻ ቋንቋ ሙከራ ትምህርት ቤቶች በመክፈት 

የመማሪያ ማስተማሪያ መጽሐፎች አዘጋጅቶ የመምህራን ስልጠና ተሰጥቶ 

የመማሪያ ማስተማሪያ መጽሐፍ ተዘጋጅቶ ሥራው በ18 የሙከራ 

ትምህርት ቤቶች በመካሄድ ላይ ይገኛል፡፡   

በሰገን አካባቢ ሕዝቦች ዞን አዲስ ፕሮጀክት በቅርቡ የተጀመረ ሲሆን 

የመማሪያ ማስተማሪያ መጽሐፍት ዝግጅት የአፍ መፍቻ መምህራን 

ስልጠና ተሰጥቷል፡፡  ናሙና ትምህርት ቤቶች ተመርጠው ስራ 

ተጀምሯል፡፡  የአሌ፥ የደራሺ አና የኮንሶ ቋንቋዎች በአፍ መፍቻ 

የመማሪያ ማስተማሪያነት የሙከራ ትምህርት በአንደኛ ክፍል ደረጃ 

በጠቅላላው በዘጠኝ ትምህርት ቤቶች ተጀምሯል፡፡ 

ዓላማ 2 

በቤንሻንጉል ክልላዊ መንግስት የአዋቂ ሴቶች የጐልማሳ ትምህርት 

ፕሮጀትክ በሺናሻ እና በበርታ ቋንናቋዎች እየተሰጠ ሲሆን 

የመጽሐፍና የማንበብ እና የቀላል ስሌቶች ትምህርት ለበርካታ 

አዋቂ ሴቶች እየተሰጠ ነው፡፡ 

ወ/ሮ ፋቱማ ሰሚት የተባለ የአንድ ቀበሌ ጐልማሳ ትምህርት 

ተሳታፊ አንዳሉት ትምህርቱ እኔ በማልሰማውና በማልናገረው 

የአማርኛ ቋንቋ በነበረ ጊዜ ለውይይትና በትምህርቱ ለመሳተፍ 

ተቸግሬ ነበር፡፡ ልጆቼንም በቤታችን ለመርዳት የቋንቋው ችግር 

ነበረብኝ አሁን ግን በጣም ደስተኛ ነኝ ልጆቼንም መርዳት ችያለሁ 

ራሴም መጽሐፍና ማንበብ እየቻልኩ ነው፡፡  በዚህም ምክንያት 

ትምህርቴን ለመከታተል ደስተኛ እየሆንኩ ነው ሌሎች 

የአካባቢያችን ሴቶች ወደዚህ ፕሮግራም እንዲመጡ ጥረት 

እያደረኩ ነው፡፡ 


