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ቤተሰባዊ መማማር፣ሀገር-በቀል ተስተምህሮ
እና ቀጣይነት ያለው ልማት በኢትዮጵያ
አጭር የጥናት ሪፖርት

መግቢያ

ኢትዮጵያ
መሪ ጸሐሪዎች
ጥሩወርቅ ዘለዓለም ወርቅነህ፣ዓቢይ መንክር
ግዛው፣ትዝታ ለማ መልካ፣የራስወርቅ መገርሳ
በዳዳ፣ ኤርሚያስ ፀሐይ ብርሀኑ
ሜንተሮች
ዶ/ር ሸይላ ኤይክማን እና ፕሮፌሰር አና ሮቢንሰን
ፓንት

በርካታ የልማት ፖሊሲ ሰነዶች በኢትዮጵያ የትምህርትና የመረዳትን
ወይም የግንዛቤን (Literacy) አስፈላጊነት አጽንዖት ሰጥተዉታል፡፡ ምንም
እንኳን በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ የፖሊሲ ፍላጎቶች ትምህትን እንደ መሳሪያ
በመጠቀም የተሻለ ሀገር እና ህብረተሰብ መፍጠርን የሚያልሙ ቢሆኑም
የአሁን ያሉት የፖሊሲና ስትራቴጂ ሰነዶች የሚያተኩሩት በተወሰነ የዕድሜ
ክልልና የሙያ ዘርፍ ላይ ብቻ ነዉ፡፡ በኢትዮጵያ ለዘመናት ቤተሰብ ዋናዉ
የመማማሪያ ተቋም መሆኑ የማይካድ ሀቅ ቢሆንም የቤተሰብ በመረዳትና
መማማር (Family literacy and Learning) መርሃ ግብሮች ትኩረት
ተሰጥቶባቸዉ ፖሊሲ ተነድፎላቸዉ፣ በጀት ተመድቦላቸዉ ሲተገበሩ ማየት
የተለመደ አይደለም፡፡ በተጨማሪም በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ
የቤተሰብ መረዳት (family Literacy) የሙከራ ፕሮጀክቶች በኢትዮጵያ
ውስጥ ቢኖሩም በነባር አገር በቀል ዕውቀትና ችሎታ ላይ የተመሠረቱ
አይደሉም። ይህ ጥናት የተጠነሰሰዉ ይሄንን አገራዊ ሁኔታ እንደመነሻ
በማድረግ ነበር፡፡ ጥናቱ ቤተሰብን የትኩረቱ አካል በማድረግ አገር በቀልና
አገር በቀል ያልሆኑ የመማማር ልምምዶች በተለያዩ ትውልዶች መካከል
እንዴት ይተላለፋሉ፣ ይተገበራሉ? የሚለዉን ለማየት አላማዉ እድርጎ
የተነሳ ነዉ፡፡ በተጨማሪም ስለእነዚህ የመማማር ልምምዶች ግንዛቤ
መኖር በኢትዮጵያ ለሚኖሩ ለመረዳት (Literacy)፣ ለትምርት እንዲሁም
ለልማት መርሃ ግብር ጅምሮች መሰረት ሊጥሉ የሚችሉበትን ሁኔታ
ለማየት ነዉ፡፡
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በዚህ ጥናት የሚከተሉትን መሪ ጥያቄዎች ለመመለስ
ጥረት ተደርጓል፡፡
y
ቤተሰቦች በምን አይነት አገር በቀልና ትዉልድ
ተሻጋሪ (intergenerational) የመማማር
ተግባራት ላይ ይሰማራሉ?
y
ቤተሰቦች በምን ዓይነት የመረዳት (Literacy)
ትምህርት ተግባራ ላይ ይሰማራሉ?
y
የቤተሰብ አባላት የመማማር ልምምዶች
ከኢ-መደበኛ፣ መደበኛ ካልሆኑና ከመደበኛ
ትምህርቶች ጋር እንዴት ይገናኛል?
y
አገር በቀልና ትዉልድ ተሻጋሪ (intergenerational) መማማር በየትኛው አካባቢያዊ
ሁኔታዎች ውስጥ ይካሄዳል?

እነዚህ ሁሉ ምሰሶዎች የቤተሰብ መረዳት (family Literacy)
እንዲሁም የመማማር (Learning) ገጽታ ያላቸዉ ናቸዉ፡
፡የኢትዮጵያ መንግስት የቅድመ-ልጅነት እንክብካቤና
ትምህርት (ECCE) ተደራሽነትን ለማሻሻል በ2011 አ.ኤ.አ.
አዲስ “ዜሮ” ክፍል ወይም “O ክፍል” የሚባል የቅድመ
ልጅነት ትምህርት ዘዴ አስጀምሯል፡፡ ከእነዚህ አይነት
ዘዴዎች አንዱ ፕሮጀክቱ የልጆች-ለልጆች ለትምህርት
ቤት ዝግጁነት (The Child-to-Child Approach for
School Readiness Program) የሚባለዉና አመቻች
ህፃናት ትንሽ ስልጠና ብቻ አግኝተዉ በበጎፈቃደኝነት
የሚሰሩበት የትምህርት አቀራረብ ዘዴ ነዉ፡፡ ሆኖም
ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከልጆች-ለልጆች ለትምህርት ቤት
ዝግጁነት (The Child-to-Child Approach for School
Readiness Program) አቀራረብ ውጤታማነት በወላጆች
የፖሊሲና የመማማር ልምምድ
ባላቸዉ አስተማሪ-ተኮር የትምህርት አረዳድና ትናንሽ
ምንም እንኳን የቤተሰብ መረዳት (family Literacy) ህፃናት በሚኖራቸዉ የማስተማር ሚና ዉጤታማነት
በኢትዮጵያ የትምህርት ሥርዓት ከሙከራ ፕሮጀክቶች ላይ ባላቸዉ ጥርጣሬ ምክንያት ተዳክሟል፡፡ (ዘዉዴ እና
(በዩኔስኮ የእድሜ ልክ ትምህርት ኢንስቲትዩት (UNESCO ተፈራ፣ 2015 አ.ኤ.አ.)
UIL) ድጋፍ ተተገበረዉ የቤተሰብ መረዳት [family Literacy] የሙከራ ፕሮጀክት፤ እንዲሁም የኢ-መጽሐፍት የሀገር አቀፍ የጎልማሶች ትምህርት ስትራቴጂ እና የተቀናጀ
ቤተሰብ መረዳት ፕሮግራም ፕሮጀክት [E-Books Fam- የጎልማሶች ትምህርት ሥርዓተ-ትምህርት ማዕቀፍ ዓላማው
ily Literacy Programme project]፣ በካናዳ የልማት የመረዳት (Literacy) ደረጃን ለማሻሻልና የጎልማሶችን
ድርጅት ኢትዮጵያ የገንዘብ ድጋፍ የተተገበረዉ የሙከራ የማስላት ችሎታ ማሻሻል ነዉ (ት.ሚ. 2008 አ.ኤ.አ.)፡፡
ፕሮጀክት) ዉጭ የሚታወቅ ባይሆንም ከዚህ በታች የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት የሥርዓተየተገለፁት አንዳንድ የፖሊሲ ሰነዶች ተዛማጅ ፅንሰ ሃሳቦች ትምህርት ማዕቀፍ የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች በቀላሉ
አሏቸው፡፡
በቤት ዉስጥና በአካባቢያቸዉ ያሉ የመማሪያ ቁሳቁሶችን
በመጠቀም መማር እንደሚችሉ ይገልፃል፡፡
የትምህርት ቤት ማሻሻያ መርሀ ግብር (School Improvement Programme) ማስፈፀሚያ ሰነድ ንቁ
የወላጅ-ትምህርት ቤት ግንኙነት መኖርና ተማሪዎች በቤት
ውስጥ እንዲማሩ የወላጆች ድጋፍ መኖር ለመርሃ ግብሩ
ስኬት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ይገልፃል፡፡ ከዚህም በላይ
ተማሪዎችና የመደበኛ ትምህርት መምህራን የጎልማሶችን
ትምህርትና መረዳት (ሊትሬሲ) ማመቻቸት ይጠበቅባቸዋል
ሲል በግልፅ አስፍሯል፡፡ (ት.ሚ. 2011 አ.ኤ.አ.)
የቅድመ-ልጅነት እንክብካቤና ትምህርት (ECCE) ፖሊሲ
ደግሞ አገልግሎት አሰጣጡን በአራት ምሰሶዎች ላይ
ለመገንባት ያለመ ሲሆን እነዚህም፡- (1) የወላጅነት
ትምህርት (parental education), (2) የጤናና ቅድመማነቃቂያ ትምህርት፣ (3) ማህበረሰቡን ያሳተፈ መዋዕለ
ሕጻናት እና (4) በማህበረሰቡ የተመሰረተ መደበኛ ያልሆነ
የትምህርት ቤት ዝግጁነት ስራ ናቸዉ፡፡ (ት.ሚ. 2010
አ.ኤ.አ.)
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የግብርና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ደግሞ አላማው
የድጋፍና ክትትል አገልግሎት (extension services)
በማቅረብ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ነዉ፡፡ (የግብርና
ሚኒስቴር፣2017 አ.ኤ.አ.) ይህ መርሃ ግብር ዘጠኝ ምሰሶዎች
ያሉት ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ አራቱ የቤተሰብ መረዳትን
(family Literacy) እንደ መሳሪያ የሚጠቀሙ ናቸዉ፡
፡ ይህ መረሃ ግብር የድጋፍና ክትትል ስራዉ ዉጤታማ
የሚሆነዉ በቤተሰብ መሪዎች ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ
ሁሉንም የቤተሰብ አባላትና ማህበረሰቡን ሲያካትት ሲሆን
እንደሆነ በመረዳት አካታች የድጋፍና ክትትል ስራን ታሳቢ
ያደረገ ነዉ፡፡
በተጨማሪም የኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን
ኤጀንሲ አዲስ የመማሪያ መድረክ የፈጠረ ሲሆን
አላማዉም (1) የአርሶና አርብቶ አደሮችን የትምህርት

ፍላጎት ማነቃቃት፣ አርሶና አርብቶ አደሮችን የግል
ችግሮቻቸውን ለመፍታት እንዲመራመሩ ለማበረታታት፣
ለአካባቢያዊ ችግሮች አገር በቀል እዉቀቶችን በመጠቀም
መፍትሄ እንዲያገኙ ለማበረታታት፣ እንዲሁም ከምርምር
ተቋማትና ዩኒቨርሲቲዎች የሚወጡ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን
የመጠቀም ልምድን ለማበረታታት ነዉ (ኢ.ግ.ትኤ.ኤ.፣
2014 አ.ኤ.አ.) በዚህ ራዕይ ውስጥ የትምህርት ቤት
ክለቦች ወደ ማህበረሰቡ ለመድረስና በባህሪው ላይ
ተጽእኖ በማሳረፍ የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት
እንደ አስፈላጊ የተግባቦት ዘዴ (Channel of Communication) ታይተዋል (ኢ.ግ.ት.ኤ.፣ 2014 አ.ኤ.አ.)፡፡
የክለብ አባላት እርስ በእርሳቸዉ፣ በማህበረሰቡ ዉስጥና
በቤተሰባቸዉ ዉስጥ ከግብርና ኤክስቴንሽንና ምርታማነት
ጋር ተያያዥነት ያላቸዉ ዉይይቶችን ለማነሳሳት ሊያግዙ
ይችላሉ፡፡ ይህን በማድረግ ሂደት የራሳቸዉን የተግባቦት፣
የንግግር ክህሎትና ሌሎች ክህሎቶች በቤታቸዉ ዉስጥ
ሊያሳድጉ ይችላሉ፡፡
እነዚህ ክለቦች የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም መረጃ
እንዲያገኙ የሚደረግ ሲሆን ለአብነትም በራሪ ወረቀቶች፣
የልምድ ልዉዉጥና የአስፈላጊ ተቋማት ጉብኝት፣ ታዋቂ
ባለሙያዎችን ወደ ትምህርት ቤቶች በመጋበዝ ስለ
ግብርናና ስርአተ ምግብ እንዲያስተምሩ በማድረግ
መረጃ እንዲደርሳቸዉ ማድረግ ይቻላል፡፡ የክበቡ አባላት
በራሪ ወረቀቱን ሲያነቡ ለቤተሰቦቻቸው እስኪሰማ
ድረስ ድምፃቸዉን ከፍ አድርገዉ እዲያነቡ በማድረግ
በራሪ ወረቀቱን ለመረዳት በሚደረገዉ ሂደት የቤተሰቡ
የማንበብና የመፃፍ ችሎታ እንዲዳብር ማድረግ ይቻላል
ማለት ነዉ፡፡

አካባቢያዊ እዉቀቶችን ብቻ ሳይሆን አካባቢያዊ የማወቂያ
(የመማማሪያ መንገዶችን) ግምት ዉስጥ ያስገቡ
አይደሉም፡፡
ሃይማኖታዊ ትምህርቶችና በፕሮጄክቶች ላይ የተመሰረቱ
የቤተሰብ መረዳትና መማማር መርሃ ግብሮች ቤተሰባዊ
መማማርና መረዳት በኢትዮጵያ ተግባራዊ የሚደረግባቸዉ
መንገዶች መሆናቸዉን በተግባር አይተናል፡፡ ዘመናዊ
ወይም ምዕራባዊዉ የትምህርት ስርአት በ1908 አ.ኤ.አ.
ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአብነት ትምህርት ቤቶችና የቁርዓን
ትምህርት ቤቶች መሰረታዊ ትምህርትን ለማህበረሰቡ
በማዳረስና የመፃፍና የማንበብ ክህሎትን በማለማመድ
የፅሁፍ ቋንቋን ጠብቆ ለማቆየት ከፍተኛ አስተዋፅኦ
አድርገዋል፡፡
የሀይማኖት አባቶች ባሉበት ቤተሰብ ዉስጥ የቤተሰቡ
አባላትና የቅርብ ዘመዶች ቤተሰባዊ መማማርን (Family Learning) ተግባራዊ ያደርጋሉ፡፡ በሌላ በኩል
በፕሮጀክት ላይ በተመሰረቱ የሙከራ የቤተሰብ መረዳትና
መማማር (family literacy and learning) መርሃ
ግብሮች በምዕራባዊዉን ሞዴል የተዘጋጁ ቤተሰባዊና
ብዙ ትዉልዶችን ያሳተፈ መማማር በኢትዮጵያ ሲተገበሩ
ቆይተዋል፡፡ እነዚህ የሙከራ ፕሮጀክቶች ለሌሎች
መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደመነሻ
ሆነዉ ፕሮጀክቶቹ ባይሰፉም ከአሁን በፊት በኢትዮጵያ
ተሞክረዋል፡፡

የምርምር ዘዴ

ለምርምሩ መሪ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠትን ታላሚ
በማድረግ ይህ ጥናት ኤትኖግራፊ (ethnograph)
ሌላዉ መርሃ ግብር የጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር
የሚባለዉን የምርምር ስልት ተጠቅሟል፡፡ መረጃ
ሲሆን በአላማዉም መከላከልን መሰረት ያደረገና ተደራሽ
የተሰበሰበው ከባህር ዳር፣ አውራምባ እና አዊ ዞን ነዉ።
የሆነ ማህበረሰብ አቀፍ የጤና አገልግሎቶች ለማህበረሰቡ
ማቅረብ ነዉ፡፡ መርሃ ግብሩ ቤተሰብንና በተለይም
ባህር ዳር ከተማ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የምትገኝ
ሴቶችንና እናቶችን ኢላማ ያደረገ ነዉ (ጤና ሚኒስቴር,
ሲሆን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና ከተማም
2005 አ.ኤ.አ.).
ነች፡፡ ባህር ዳር ስፋቷ 28,660 ካሬ ኪ.ሜ. ሲሆን የህዝብ
ብዛቷ ደግሞ 300,000 ይደርሳል ተብሎ ይገመታል።
በአጠቃላይ ምንም እንኳን በኢትዮጵያ የራሱ የሆነ
የተቀረፀ ፖሊሲ ባይኖረዉም የፖሊሲ ሰነዶችን ስንፈትሽ
ግን በትምህርት ሴክተር ብቻ ሳይሆን በሌሎች የልማት
ተቋማም (በጤናና በግብርና ሴክተሮችም) የቤተሰብ
መረዳት (family literacy) ተጠቅሶ እናገኘዋለን፡፡ ነገር ግን
እነዚህ ፖሊሲዎች ከላይ ወደታች የሚወርዱ በመሆናቸዉ
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የባህር ዳር ከተማ ካርታ

ባህር ዳር በርካታ የዘመናዊ የልማት ፖሊሲዎች የተተገበሩባት
እንዲሁም ማሻሻያዎች የተደረጉባት ከተማ እንደመሆኗ
የከተማዉን ማህበረሰብ በመወከል ተመርጣለች፡፡ ነገር
ግን በዚሁ ከተማ በርካታ ሃገር በቀል የጤና፣ የግብርና
እንዲሁም የሃይማኖት ትምህርት በማህበረሰቡና
በቤተሰብ እንዳለ ጠንካራ ማስረጃዎችን ማግኘት ይቻላል፡
፡ ይህ ማለት ከተሞች ዉስጥም አገር በቀል እዉቀቶችና
የማወቂያ ዘዴዎች አሉ ማለት ነዉ፡፡

የአዉራምባ ካርታ
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አውራምባ በ1980 አ.ኤ.አ. በክቡር ዶ/ር ዙምራ ኑሩ
የተቋቋመ ማህበረሰብ ሲሆን በደቡብ ጎንደር ዞን በፎገራ
ወረዳ ከወረዳዉ ከተማ ወረታ 12 ከ.ሜ. ርቀት ላይ
ይገኛል፡፡ አውራምባ 535 አባላት ያሉት ዘመናዊ የገጠር
ማህበረሰብ ነዉ፡፡ አውራምባ የተመረጠው በአመሰራረቱ
አድሎአዊነትን በመቃወም በተለይም ፆታን መሰረት ያደረገ
ልዩነትን ለማስቀረት እንዲሁም ሃገር በቀል እዉቀትንና
የመረዳት ልምምዶችን ለማሳደግ ያለመ ስለሆነ ነዉ፡፡

አዊ ዞን በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ከሚገኙ የዞኑ ዋና ከተማ እንጅባራ 113 ኪ.ሜ እንዲሁም ቲሊሊ
የአስተዳደር ዞኖች አንዱ ሲሆን በዉስጡም ሰባት 128 ኪ.ሜ. (በአዊ ዞን የተመረጡ የመስክ ጥናት ቦታዎች)
ወረዳዎችን ያቀፈ ነው። ዞኑ 9,148.43 ኪ.ሜ2 ግምታዊ ከባህር ዳር አካባቢ ይርቃሉ።
ስፋት ያለዉ ሲሆን የህዝብ ብዛቱም 1,077,144 ይሆናል
ተብሎ ይገመታል፡፡

የአዊ ዞን ካርታ

የአዊ ህዝብ አዊኛ ቋንቋ የሚናገር ሲሆን አብዛኞቹ አማርኛን
እንደ ሁለተኛ ቋንቋ መናገር ይችላሉ፡፡ አዊ ዞን የተመረጠዉ
ከፊል ከተሜ የሆነዉንና ለየት ያለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ
ተግባራትን የሚያከናዉኑ ማህበረሰቦችን በመወከል ሲሆን
በተጨማሪም የተለየ ቋንቋ (አዊኛ) የሚነገርበት ከመሆኑም
በላይ የተለያዩ አገር በቀል እዉቀቶችና ክህሎቶች በስፋት
የሚተገበሩበት አካባቢ በመሆኑ ነዉ፡፡
አስራ አራት ቤተሰቦች (ሶስቱ ከባህር ዳር፣ አራት
ከአውራምባ፣ እንዲሁም ሰባት ከአዊ ዞን) በምክንያታዊ
የንሞና ዘዴ በሚከተሉት ሁለት መስፈርቶች የጥናቱን
ተሳታፊዎች መርጠናል፡፡ በመስፈርቱም መሰረት ቢያንስ
ሁለት ትዉልዶች ያሉበት ቤተሰብ እና ከቤተሰቡ አባላት
ዉስጥ ቢያንስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ የሆኑ
ልጆች ያሉባቸዉ ቤተሰቦች ተመርጠዋል፡፡

በናሙናነት ከተመረጡት ቤተሰቦች ዉስጥ መስፈርቱን
የሚያሟሉትና ሃሳባቸዉን ለመግለፅ ፈቃደኝነታቸዉን
የገለፁት የጥናቱ ተሳታፊዎች ሆነዋል፡፡ በአጠቃላይ 32 (13
ሴት እና 19 ወንድ) ሰዎች ቃለ መጠይቅ ተደረጎላቸዋል።
መጀመሪያ የቃለ መጠይቅ ጥያቄና የምልከታ መመሪያዎች
በምርምር ቡድኑ እንዲዘጋጅ ተደረገ፡፡ በመቀጠል የጥናት
ቡድኑ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ
አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት የሥነ-ምግባር
ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ተቀበለ፡፡ የጥናት ቡድኑ
መረጃ ከመሰብሰቡ በፊት ምልከታ በማድረግ ከጥናቱ
ተሳታፊ ቤተሰቦች ጋር የወዳጅነት ግንኙነት መሰረተ፡፡ ከዚህ
በኋላ መረጃዉ ተሰበሰበ፡፡ መረጃ የተሰበሰበዉ በየካቲትና
መጋቢት 2020 እ.ኤ.አ. ሲሆን የአዊ ዞን መረጃ የተሰበሰበዉ
ግን ዘግየት ብሎ በሚያዚያ 2021 እ.ኤ.አ ነበር፡፡ የጥናቱ
መረጃ የተሰበሰበዉ በአማርኛ ሲሆን በቃለ መጠይቅ ወቅት
የማስታወሻ መያዝና የድምጽ መቅጃ ጥቅም ላይ ውሏል፡፡
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ቁልፍ ግኝቶች
የቡና ጠጡ ሥነ-ሥርዓቱ ከሰአት በኋላ ከ10፡30 አካባቢ
ይጀምርና ከአንድ ሰአት በላይ ሊቆይ ይችላል፡፡ ለምሳሌ
የመማማሪያ ቦታ (Learning Spaces)
የጥናት ቡድኑ በርካታ አገር በቀል እና ብዙ ትዉልድ ተሻጋሪ አንዱን የቡና ጠጡ ሥነ-ሥርዓት በአቶ ገብረ ስላሴ ቤት
የመማማር ሂደቶች የሚካሄድባቸዉ የተለያዩ ቦታዎችን የታደምን ሲሆን ጎረቤታሞች ከነቤተሰቦቻቸዉ ቡና
አግኝቷል፡፡ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ የተለመደዉ ባህላዊ እየጠጡ ስለ ኮሮና ቫይረስ ምንነት፣ እንዴት በፍጥነት
የቡና ጠጡ ሥነ ሥርዓት ነው፡፡ በባህር ዳር ከጎበኘነው እየተስፋፋ እንደሆነ፣ ስንት ሰዉ በበሽታዉ እንደተያዘ፣
አንድ ቤተሰብ እንደተረዳነዉ በየቀኑ የሚካሄድና ሌሎች እንዴት መከላከል እንደሚቻል እንዲሁም ራስን
ጎረቤቶችን የሚያካትት የቡና ጠጡ ፕሮግራም (ታርቲም) ከበሽታዉ ለመጠበቅ ምን መደረግ እንዳለበት ሲያወሩ
ነበር፡፡ በተጨማሪም ኮቪድ-19ን ለመከላከል ሊወሰድ
አላቸዉ።
ስለሚገባዉ የዕፅዋት ድብልቅም ሲወራ ነበር፡፡

ስዕል 1፡ ጎረቤቶች ባንድ ላይ ተሰብስበዉ ቡና ሲጠጡ (ባህር ዳር)

ለአገር በቀል የባለብዙ ትዉልድ የመማማር ተግባራት
ሌላው ጠቃሚ የመማሪያ ቦታ መኖሪያ ቤት ነዉ።
ለምሳሌ የሽመና ስራ ትምህርት በአውራምባ፣ የቀርከሃ
ስራ፣ ምግብ ዝግጅት፣ ባህላዊ የቤተ-ክርስቲያን ትምህርት
(በተወሰነ መልኩ)፣ እንዲሁም ዲጂታል ትምህርት የአንድ
ቤተሰብ አባላት በቤት ዉስጥ የሚማማሩባቸዉ ጉዳዮች
መሆናቸዉን በጥናቱ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡

በዚህ ስብሰባ የሚሳተፉ ልጆች የማህበረሰቡን ጠቃሚ
እሴቶች የሚማማሩ ሲሆን የእለት ከዕለት ተግባራቸዉንም
በፅሁፍ በማዘጋጀት የመፃፍና የማንበብ ክህሎታቸዉን
በቤተሰብ ስብሰባ ወቅት ያሳድጋሉ፡፡ ከዚህም ባለፈ ልጆች
ስብሰባዎችን የመምራት እድል የሚሰጣቸዉ ሲሆን ካቀዱት
እቅድ አንፃር እራሳቸዉን እንዲገመግሙ እንዲሁም
የሌሎችን አፈፃፀም እንዲገመግሙ ይበረታታሉ፡፡

በአውራምባ ያሉ ቤተሰቦች በቋሚነት በየሁለት ሳምንቱ እንደ ተሳታፊዎች ገለጻ በስብሰባዉ መሳተፋቸዉ የግል
ኢ-መደበኛ ስብሰባዎች የሚያካሂዱ ሲሆን ተሰብስበው እቅድ እንዲያዘጋጁና አላማ እንዲኖራቸዉ፣ በራስ
ከጎረቤት ካለ ቤተሰብ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ፡ የመተማመን ብቃት ለማዳበር፣ የእቅድ አፈፃፀማቸዉን
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ለመገምገም፣ ህዝብ በተሰበሰበበት የመናገር ብቃትን
ለመለማመድ እንዲሁም ሃሳባቸዉን የማንፀባረቅ
ክህሎታቸዉን ለማሳደግ ጠቅሟቸዋል፡፡
በተጨማሪም አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ለባህላዊ
የቤተክህነት ትምህርት የመማሪያ ቦታዎች ተብለው
በጥናቱ ተለይተዋል፡፡ የተለያዩ ደረጃዎች ያሏቸዉ
የቤተክህነት ትምህርቶች በአብዛኛዉ በቤተክርስቲያን ግቢ
ዉስጥ ይሰጣሉ፡፡
የሥራ ቦታ ሌላኛው በበርካታ የጥናቱ ተሳታፊዎች የተገለፀ
የመማሪያ ቦታ ነው፡፡ የየሺ እና የትርፌ የምግብ ዝግጅት
ክህሎት፣ የአባይነህ የመንዳትና ጂ.ፒ.ኤስ. የመጠቀም
ክህሎትና እንዲሁም ሌሎች በአዉራምባ ተሳታፊዎች
የተማሯቸዉ ክህሎቶች ከስራ ቦታቸዉ ጋር የተያያዙ
ናቸዉ፡፡

ስዕል 2፡ የአዉራምባ ማህበረሰብ ቤተ-መፃህፍት

በአውራምባ የስራ መለዋወጥ (job rotation)
በማህበረሰብ ደረጃ ይከናወናል፡፡ ሰዎች ከአንድ የስራ ክፍል
ወደ ሌላ የስራ ክፍል ይዛወራሉ፡፡ ይህም በየሚገቡበት የስራ
ክፍል የተለየ እዉቀትና ክህሎት የመማር እድል ይሰጣል፡
፡ ለምሳሌ ጎዳና ሲጀምር በሽመና ስራ ጀመረ፣ ከዚያ ወደ
ወፍጮ ቤት በፈጪነት ተዛወረ፣ አሁን ደግሞ በሹፌርነት
እየሰራ ነዉ፡፡
በአዊ ዞን መንገደኞችን ለመሳብ ታስቦ ዋናው መንገድ
ዳር ያለዉ የገበያ ቦታ የጭራ ስራና የቀርቀሃ ስራ ጥበብን
ለመማር ጠቃሚ ቦታ ነዉ፡፡ በመንገድ ዳር የዕደ-ጥበብ
ስራ እየሰሩ የሚሸጡ የዕደ-ጥበብ ባለሙያዎችን አይተዉ
ለስራዉ ፍላጎት ያላቸዉ ታዳጊ ወንዶችና ጎልማሶች ቀርበዉ
በመጠየቅና አብረዉ በመዋል የዕደ-ጥበብ ስራ ክሎቱን
ይማራሉ፡፡ ለምሳሌ፡ ደምሴ እና የመታሰቢያ ጎረቤት የጭራ
ስራ እና የቀርቀሃ ስራ (እንደ ቅደምተከተላቸዉ) የተማሩት
እንዲህ ባለ ኢ-መደበኛ በሆነ መልኩ መንገድ ዳር እየሰሩ
ከሚሸጡ ሰዎች ነዉ፡፡

ስዕል 3፡ የአዉራምባ አይ.ሲ.ቲ ማእከል

እነዚህ የመማሪያ ቦታዎች የተለያዩ ብዙ ትውልድ ተሻጋሪ ትምህርትና የመረዳት (Literacy) መማማሪያ መንገዶች
አሏቸዉ፡፡ አንዳንድ የመማሪያ ቦታዎች በሁሉም እድሜ ክልል ለሚገኙ የቤተሰብና ለማህበረሰብ አባላት የተደራጀ፣
የንባብ ክህሎትንና እዉቀትን ለማሳደግ የሚችል የመማማር እድል የሚሰጡ (ለምሳሌ የአዉራምባ ማህበረሰብ ቤተመፃህፍት እና የአይ.ሲ.ቲ ማዕከል) ሲሆኑ ሌሎች የመማማሪያ ቦታዎች ደግሞ ያልተደራጁና ኢ-መደበኛ እንዲሁም
ድንገተኛና ኢ-መደበኛ ትምህርት የሚበዛባቸዉ (ለምሳሌ የቡና ጠጡ ሥነ-ሥርዓት) ናቸዉ፡፡
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የሀገር በቀል ወይም ትዉልድ ተሻጋሪ መማማር በባህላዊ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ከአስተማሪ ከመማር
የጥናት ቡድኑ ቤተሰቦችና የማህበረሰብ አባላት የዕለት
ከዕለት ተግባራቸዉን በሚያከናዉኑበት ወቅት የአገር
በቀልና ከትዉልድ ትዉልድ የሚተላለፉ የመማማር
ሂደቶችን እንደሚተገብር ተረድቷል፡፡ ሃገር በቀል የፈዉስ
ተግባራት፣ የምግብ ዝግጅት፣ የዕደ-ጥበብ ሥራዎች
(ሽመና፣ ቀንድ ሥራ፣ የቀርከሃ ሥራ፣ የጭራ ሥራ) እና
ባህላዊ የቤተ-ክህነት ትምህርት በተመሳሳይ ትዉልዶች
መካከል እንዲሁም ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ
በቃል ማብራሪያ፣ በምልከታና በማስመሰል፣ በልምምድ
(trial and error)፣ በትብብር ትምህርት (collaborative
learning)፣ እና በሥራ ላይ ስልጠናዎች (apprenticeships) መልክ እየተላለፉ ይገኛሉ፡፡
ታላላቆቹ የቤተሰብ አባላት ለእንደዚህ አይነት እዉቀቶች
ዋነኛ መገኛዎች ሲሆኑ አብዛኛዉን ጊዜ ያላቸዉን እዉቀት
ሁሉ ለተተኪዉ ትዉልድ የማስተላለፍ ግዴታ እንዳለባቸዉ
ይታመናል፡፡ ነገር ግን ጎረቤቶች፣ ወላጆችና ጓደኛሞች
ጭምር ይህን ያደርጋሉ፡፡ ትርፌ ሆስፒታል ላይ ካገኘችዉ
እንግዳ ሰዉ ስለ አንከሊስ ህመም አገር በቀል የፈዉስ
ስርዓት የተማረችዉ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነዉ፡፡ ነገር ግን
ልጆችም የእዉቀት ምንጮች የሚሆኑባቸዉ አጋጣሚዎች
አሉ፡፡ ልጆች ስለኮቪድ-19 እንዲሁም መወሰድ ስላለበት
ባህላዊ የመከላከያ መድሃኒት በማህበራዊ ሚዲያ
ያነበቡትን የቤተሰብ አባላት በተሰበሰቡበት የተናገሩበት
መንገድ፤ እንዲሁም ገነት ድግስ ላይ አይታ ያወቀችዉን
አዲስ የምግብ ዝግጅት መመሪያ ለእናቷ ማስረዳቷ ለዚህ
ጥሩ ምሳሌዎች ናቸዉ፡፡
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ጎን ለጎን የአቻ ለአቻ ትምህርት በጣም ይተገበራል፡፡ የተሻለ
ችሎታ ያለው ወይም የበለጠ እውቀት ያለው ማንኛውም
ሰው ሌሎች እንዲማሩ መርዳት አለበት የሚለው ሀሳብ
የተለመደ ነዉ፡፡ በባህላዊ የቤተ-ክህነት ትምህርት (ልክ
ፅህፈት እንደ መማር ሁሉ) ራስ-መር (self-directed)
መማማር የተለመደ ነዉ፡፡

ስዕል 4፡ የባህላዊ ቤተክህነት ትምህርት ተማሪዎች
በመምህራቸዉ ግቢ ዉስጥ ሆነዉ አቻ ለአቻ ሲማማሩ

ባህላዊ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት በየደረጃው የሚከናወን
እንደ መሆኑ ተማሪዎች በእራሳቸው ፍጥነት ይማራሉ፤
ደረጃዉን ተከትለዉ የሚፈልጉትን አስተማሪ፣ የትምህርት
ዘርፍ እንዲሁም የሚማሩበትን ቦታ ይመርጣሉ፤ ከዚያም
በተማሩበት ዘርፍ የልህቀት ማዕከል ከሆኑ ጉባኤ ቤቶች
(ቤተ-ክርስቲያናትና ገዳማት) በመሄድ የማረጋገጫ
የምስክር ወረቀት ይሰጣቸዋል፡፡

ስዕል 5፡ በቤተክርስቲያን ዉስጥ የሚገኙ የተማሪዎች መኖሪያ ጎጆ ቤቶች

እንደ መሪጌታ ሳህሉ ያሉ የመደበኛ ትምህርት ተከታትለው
የማያዉቁ የቤተ ክርስቲያን መምህራን የመደበኛ ትምህርት
ጥራትን ይተቻሉ፡፡ መሪጌታ ሳህሉ ሁለቱን በማወዳደር
መደበኛ ትምህርት በጥራት ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት
እንደሚያንስ እንደሚከተለዉ ይሞግታሉ፡፡
መደበኛው ትምህርት ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት ያነሰ
ነዉ፡፡ በመደበኛ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ማስታወሻ
እየያዙ የሚከታተሉ ሲሆን የሆነ ነገር ይማሩና ወዲያውኑ
ይረሱታል። በቤተ-ክርስቲያን ትምህርት ግን አንዴ በደንብ
የተማሩትን ነገር ለዘላለም ያስታውሱታል ። እንድታስተምር
ወይም በቤተክርስቲያን እንድታገለግል ስትጠየቅ ‹እሱንስ

ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት በተለያዩ ትውልዶች መካከል
የሚካሄዱ የመማማር ተግባራት ልክ እንደ ስራዉ በትብብር
የሚሰሩ ናቸው፡፡ ልክ ገነት የዶሮ ወጥ አሰራር በተማረችበት
መንገድ ወላጆች ከልጆች ጋር የዘወትር ተግባራትን
ያከናዉናሉ፡፡ ገነት የዶሮ ብልት ማዉጣት የተማረችዉ
በአንድ በኩል የሺ ስትሰራ እያየች በሌላ በኩል ደግሞ
ያየችዉን እራሷ እያደረገች ነዉ፡፡ ጎዳና ልጆቹን የሽመና ስራ
ያሰለጠናቸዉ እሱ ሸማ-ዕቃ ሲሰራ እነሱ ትናንሽ ስራዎችን
እንዲሰሩ በማድረግ ነዉ፡፡ የዚህ አይነት ትብብር ትምህርት
በቀንድ ስራ፣ ቀርከሃ ስራ፣ በጭራ ስራ እንዲሁም ባህላዊ
የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ላይ ተስተውሏል።

እረስቸዋለሁ ቆይ ማስታወሻየን ልየዉ› አትልም በቀላሉ
ያለድካም ከልብህ ማንበብ ነዉ፡፡ አንድ የመፅሃፍ መምህር
ለምሳሌ በመፅሃፍ ቅዱስ ዉስጥ ያሉትን ሁሉንም የብሉይ
ኪዳንና የሃዲስ ኪዳን መፃህፍትን በጭንቅላቱ ሸምድዶ
ይይዛቸዋል፡፡

ስዕል 6፡ አዉራምባ ዉስጥ የሚገኝ
የአንድ ቤተሰብ አባላት በተለያዩ
የሽመና ስራዎች ላይ ተሰማርተዉ፤
ስራዉና
መማማሩ
በትብብር
እንደሚካሄድ ያሳያል

የእደ ጥበብ ስራዎችን የመማር ሂደት ከትዉልድ ወደ
ትዉልድ በደረጃ የሚተላለፍ ነዉ፡፡ የድንቁ የቀንድ ስራን
ከአባቱ የመማር ልምድ እንዲሁም የጎዳና ልጆቹን የሽመና
ክህሎት ማሳየቱ ከትዉልድ ወደ ትዉልድ የሚተላለፍ

በሃይማኖት ትምህርትም በተመሳሳይ ልጆች በንባብ ቤት
(እንደቀላልና መሰረታዊ ተደርጎ በሚቆጠረዉ) ይጀምሩና
ከዚያም ሌሎች ይዘቶችን/ደረጃዎችን ይቀፅላሉ። እንደ
የመማማር ልምዶች ሁሉ አንዳንድ አገር በቀል ዕውቀቶችና

ትምህርት ምሳሌዎች ናቸው።
በእንደዚህ አይነት የመማማር ልምምዶች ተማሪዎቹ
በጣም ቀላል ተግባራትን እንዲያከናዉኑ ይመደባሉ፡፡ ቀስ
በቀስ በጣም ውስብስብ እና ከባድ ወደሆኑት ይሄዳሉ፡፡

ክህሎቶች ከፆታ ጋር የተያያዙ ናቸው። የጤና ተግባራት
በባህር ዳር በወንዶች ብቻ ወይም በሴቶች ብቻ የሚከናወኑ
ሲሆን አብዛኞቹ የምግብ ዝግጅት ስራዎች (ከአዉራምባ
ዉጭ) ለሴቶች ብቻ የተተዉ ናቸዉ፡፡ በአዊ ዞን የእደ ጥበብ
ስራ መስራትና መማር በወንዶች የተያዘ ነዉ፡፡
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እንዲህ ዓይነቱን ሥራ በተለይም ቀንድ መስራት ‹ለሴቶች
አስቸጋሪ ነው› የሚል ጠንካራ እምነት አለ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪም ከሞላ ጎደል ሁሉም የቤተ ክርስቲያን
ትምህርት ተሳታፊዎች ወንዶች ሁነዉ አግኝተናቸዋል፡፡
እንደ መሪጌታ ሳህሉ ገለፃ ሴቶች ቶሎ ተስፋ ይቆርጣሉ፡፡
ምክንያቱም በቤተክርስቲያን ትምህርት ውስጥ ቢሳተፉም
ሴቶች ዲያቆን ወይም ካህን መሆን አይችሉም፤ በቤተ
መቅደስ እንዲገቡም አይፈቀድላቸውም፡፡ በተጨማሪም
ሴቶች በቤተክህነት ትምህርት ሂደት ሊገጥማቸዉ
የሚችለዉን ፈተና መቋቋም አይችሉም የሚል እምነት አለ፡
፡
በሌላ በኩል የአውራምባ ማህበረሰብ ቤተሰቦች ከምግብ
ዝግጅት፣ ከሽመና ስራና ሌሎች የኑሮ ዘዴ ክህሎቶች ጋር
በተያያዘ በሴቶች ላይ የሚስተዋልን የተዛባ አመለካከት
በመተዉ በምትኩ የእነሱን እሴቶች መማርና ማስተላለፍ
የሚያስችሉ ማሳያዎችን በማከናወን እኩልነትን ለማረጋገጥ
እና ሴቶችን ለማበረታታት እየሰሩ ነዉ።

yየቀርካሃ ስራ የሚሰሩ የዕደ-ጥበብ ባለሙያዎች
የቀርካሃዉን ርዝመት የሚለኩበት ቀጭን ረዥም
ክር (ሜትር) ይጠቀማሉ
yጭራ ሰሪዎች ደግሞ ስንዝርን ለጭራዉና
መያዣዉ ርዝመት መለኪያነት ይጠቀማሉ፤
yጎዳና የክንዱን ርዝመትን ጨርቅ ለመለካት
ይጠቀም የነበረ ሲሆን አሁን መደበኛ መለኪያ
(ሜትር) መጠቀም ጀምሯል፡፡
yበተጨማሪም አንዳንድ እንደ መታሰቢያ ያሉ ሰዎች
የዕደ-ጥበብ ስራ ሲማሩ ማስታወሻዎችን ይይዛሉ፡
፡ በተጨማሪም ሁሉም የእደ ጥበብ ባለሙያዎች
የሽያጭ መጠን፣ ወጭና የእቃ ዋጋ እንደሚመዘግቡ
ያስተዋልን ሲሆን የጭራ ሰራተኞች በሚሰሩት ጭራ
ላይ የደንበኞቻቸዉን ስም አድራሻና ቀን በመፃፍ
ደንበኞቻቸዉን ለመሳብ ሲሞክሩና የተሻለ ገቢ
ሲያገኙ ተመልክተናል፡፡

የሀገር በቀልና ትዉልድ ተሻጋሪ መማማሮች በቃል ትምህርት
ላይ ተመሰረቱ ናቸዉ፡፡ ቄሶች ድምፃቸዉን ከፍ አድርገዉ
የፀሎት መፅሃፍትን በማንበብ ከሚያከናዉኑት መንፈሳዊ
የፈዉስ ህክምና በስተቀር የፅሁፍ ክህሎትን የሚጠቀም
ባህላዊ የፈዉስ ተግባር በዚህ ጥናትአላገኘንም፡፡
ምንም እንኳን ማንበብና በጭንቅላት በመሸምደድ በልብ
ማስታወስ ቤተ ክህነት ትምህርት ዋናዉ ምሶሶ ቢሆንም
ተማሪዎቹ በፅህፈት ልምምድም ይሳተፋሉ፡፡ የቁም ፅህፈት
የሚባል የተለየ የአፃፃፍ ስልት የሚማሩ ሲሆን እንደ መሪጌታ ስዕል 7፡ አጀታዉ ላይ ስም ተጽፎበት የተሰራ ጭራ
ሳህሉ አይነት አስተማሪዎች የመፃፊያ ቁሳቁሶችን (ብራና
ከፍየል ቆዳ፣ ብዕር ከቀርቀሃ፣ ቀለም ከዕፅዋት) እንዴት
ማዘጋጀት እንደሚችሉ ሁሉ ለደቀ-መዝሙሮቻቸዉ ዲጂታል ትምህርት
ሰዎች በዕለት ከዕለት ሕይወታቸው የዲጂታል
ያስተምሯቸዋል፡፡
ቴክኖሎጂዎችን (ለምሳሌ የሞባይል ስልኮችን፣ ቴሌቪዥን፣
ከዚህ በተጨማሪ መደበኛ ባልሆነ መንገድ በእለት ከእለት የመደመሪያ ማሽን ወዘተ) እንዴት ከአገር በቀል/ባህላዊ
ህይወታቸዉ ማንበብ፣መጻፍና ማስላት የተማሩና ተግባራቸዉ ጋር እንደሚያስተሳስሩትና ይህን የዲጅታል
የሚጠቀሙ ሰዎችን አግኝተናል፡፡ ለምሳሌ መደበኛ ያልሆኑ ቴክኖሎጂ እዉቀት በአገር በቀል እዉቀት ላይ ተመስርተዉ
እንዴት እንደሚጠቀሙበት በዚህ ጥናት ተመልክተናል።
መለኪያዎችን ከሚጠቀሙት መካከል፡y የሺ ምግብ በምታዘጋጅበት ወቅት ለምትሰራዉ ለምሳሌ ሰዎች ባህላዊና ሃይማኖታዊ ተግባራትን
ወጥ ምን ያህል ምስር መጠቀም እንዳለባት ለማወቅ የሚያካሂዱበት ልምድ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ምክንያት
እንደ ድስቱ መጠን በስኒ፣ በጭልፋ ወይም በትንሽ እንዴት እየተለወጠ እንደሆነ ለማየት ችለናል፡፡ ምንም
እንኳን የሞባይል ስልኮችን ተጠቅሞ ፀሎት ማድረግ
ባልዲ ምስር ትሰፍራለች (ትለካለች)፣
በቤተክርስቲያን የሚደገፍ ባይሆንም ሰዎች ዲጂታል
የፀሎት መፅሃፍትን በመጠቀም ፀሎት ማድረስ ጀምረዋል፡፡
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እነዚህን ዲጂታል መሳሪያዎች እንዴት እንደሚጠቀሙ
ከወንድሞቻቸው፣
ከልጆቻቸው
ከዘመዶቻቸዉ፣
ከጓደኞቻቸዉ ወይም ከስራ ባልደረቦች በስራ ቦታ
ሲጠቀሙ በማየት፣ ደጋግሞ በመሞከር (self-Learning)፣
በቃል ማብራሪያ ተሰጥቷቸዉ፣ ሰርተዉ አሳይተዋቸዉ
ወዘተ ይማራሉ፡፡ ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸዉ ወላጆች
በአብዛኛዉ የሞባይል ስልክ አጠቃቀምና የቴሌቪዝን
አጠቃቀምን ከልጆቻቸዉ እንደተማሩ ገልፀዋል፡፡ እንደ
ወይዘሮ ዙሪያሽ እና የሺ ዓይነት እናቶች ብዙዎቹን
የሞባይል ስልኮች አገልግሎቶች የሚያገኙት በልጆቻቸዉ፣
በትዳር አጋሮቻቸዉ፣ በዘመዶቻቸዉ እና በጎረቤቶቻቸዉ
አጋዥነት ነዉ፡፡

በተጨማሪም ዲጂታል ሚዲያዎች እየተስፋፉ ሲሄዱ
ሰዎች መረጃ የሚያገኙበት ምንጭና የሚደርሳቸዉ
የመረጃ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነዉ፡፡ የጥናቱ
ተሳታፊዎችም የተሳሳቱ የሃሰት መረጃዎች እንደሚለቀቁ
ግንዛቤ እንዳላቸዉና እንደዚህ አይነት መረጃዎችን
በጥንቃቄ እንደሚያጣሩ ገልፀዉልናል፡፡ ለለምሳሌ ጎዳና
በፌስቡክ በተደጋጋሚ ያልተረጋገጠ መረጃ ስለሚለጠፍ
ሁሉንም መረጃ ለቤተሰቡ እንደማያጋራ ገልፆልናል፡፡

ስዕል 8፡ በአዉራምባ የምትገኝ ሴት ሱቅ ዉስጥ ዲጂታል የመደመሪያ ማሽን ስትጠቀም

ለአንዳንድ የጥናቱ ተሳታፊዎች ዲጂታል ቴክኖሎጂ ጎዳና ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሲሄድ የሚያያቸዉን የተሸመኑ
(በዋነኛነት የሞባይል ስልክ) በኑሮአቸው ላይ ጥቅሞችን የጨርቅ ንድፎችን የአዉራምባ ሽመና ክፍል ሰራተኞች
አምጥቷል፡፡ ከላይ በምስሉ እንደሚታየዉ ሰዎች ኑሯቸዉን እንዲማሩት በማሰብ በስልኩ ፎቶ በማንሳት ያመጣላቸዋል፡፡
ቀላል ለማድረግ ይጠቀሙበታል፡፡ ለለምሳሌ በአውራምባ
የእጅ ሥራ ሱቅ ውስጥ ያለች የሽያጭ ሰራተኛ በባሕላዊ
የእደ-ጥበብ ገበያ ባልተለመደ ሁኔታ የዲጂታል መደመሪያ
ማሽን ትጠቀማለች፤ አባይነህ ሲነዳ ተንቀሳቃሽ ስልኩን
እንደ ጂፒኤስ መሳሪያ ይጠቀማል፤ አየለ ደግሞ ስልኩን
የሳተላይት ዲሾችን ለማስተካከል ይጠቀምበታል፡፡
26

በከፍተኛ ‹‹የመሃይምነት (illiteracy)›› ምጣኔ ባለበትና
ለጎልማሶች በቂ የሆነ የመረዳት (literacy) ሁኔታ
ባልተስፋፋበት አውድ እንዲህ ዓይነቱን ትምህርት
ይህ ጥናት እንደሚያሳየው የቤተሰብ መረዳት (famiማስቀጠል አስፈላጊ ነው፡፡
ly literacy) ፖሊሲ በኢትዮጵያ የማይታወቅ ቢሆንም
የቤተሰብ መረዳት (family literacy) ልምምዶች በተለያዩ
ብዙውን ጊዜ በምግብ ዝግጅት ክህሎት የሚገለፀዉ
የትምህርትና የልማት ፖሊሲ ሰነዶች ዉስጥ ይገኛል፡፡
የሴቶች እውቀት በአብዛኛው ኢ-መደበኛ በሆነ መንገድ
ባካሄድነዉ ጥልቅ ቃለ መጠይቅና ምልከታ ቤተሰቦች እና
ከእናት ወደ ሴት ልጅ አልያም በቤተሰቡ ወይም
ማህበረሰቦች አገር በቀልና አካባቢያዊ እዉቀቶችን በዕለት
ማህበረሰቡ ውስጥ ወዳለች ሌላ ወጣት ሴት ይተላለፋል፡
ተዕለት ሕይወታቸው ውስጥ በንቃት እየተጠቀሙና
፡ ይህ እውቀት ብዙ እዉቅና እና ትልቅ ክብር የማይሰጠዉ
እያዳበሩ ወደ ቀጣዩ ትዉልድ በተለያዩ የፅሁፍና የቃል
ነዉ፡፡ በዚህም ከቃላዊ መግባባትና ከማህበራዊ ግንኙነት
መረጃ ማስተላለፊያ መንገዶች እያስተላለፉ መሆኑን
ባለፈ በተለያዩ መንገዶች ጥቅም ላይ የሚዉሉ የመረዳት
አረጋግጠናል፡፡ እነዚህ ኢ-መደበኛ የመማማር ልምምዶች
(literacy) ክህሎቶች መኖራቸዉን ጥናቱ አረጋግጧል፡፡
ከጊዜ ሂደት ጋር ተለዋዋጭ የሆኑና ለየ21ኛው ክፍለ ዘመን
በምርጥ ምግብ ዝግጅት ኢትዮጵያ ያላት በአለም አቀፍ
የኢትዮጵያ ቤተሰቦችና ማህበረሰቦች ህይወት በጣም
ዝና በበርካታ ትዉልዶች የዳበረና የተከበረ ነዉ፡፡ የሴቶች
አስፈላጊ ናቸዉ፡፡
ቤተሰብና ትዉልድ ተሻጋሪ የመማማር ተግባራት ይህን
የተከበረ እዉቀት፣ ክህሎትና ዝና ወደፊት ለማስቀጠል
አገር በቀልና ትዉልድ ተሻጋሪ የትምህርትና የመረዳት
አስፈላጊ ናቸው፡፡
(literacy) ልማዶች ሁሉን አቀፍ፣ ባለብዙ አቅጣጫና
ኢ-መደበኛ ናቸው። ጥናቱ ስለጤና እና ደህንነት የተለያዩ
አንዳድ አገር በቀልና ትዉልድ ተሻጋሪ የመማማር ልምምዶች
ግንዛቤዎች፣ አስተሳሰቦች፣ መንገዶች እንዳሉ ያሳያል፡
ከስርአተ ጾታ ጋር የተቆራኙ ሆነዉ አግኝተናቸዋል፡፡ ለምሳሌ
፡ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች በብዛት እያሉ እንኳን
ሴቶች በባህላዊው የቤተክርስቲያን ትምህርትና በዕደበቅርብ የሚታወቁትን ባህላዊ ወይም መንፈሳዊ ፈዉስ
ጥበብ ትምህርት ለመሳተፍ ተስፋ እንዲቆርጡ ይደረጋል
የመጠቀም ልማድ በስፋት አለ፡፡ አንዳንዴም ዘመናዊዉን
ወይም አይበረታቱም፡፡ በተቃራኒዉ ደግሞ በአውራምባ
ህክምናና ባህላዊዉን የፈዉስ ህክምና ሁለቱንም ጎን
ማህበረሰብ ዉስጥ እንደታየዉ ሥር የሰደዱ ሥርዓተ
ለጎን የመጠቀም ልማዶች አሉ፡፡ የእፅዋት መድሃኒትና
ፆታን መሰረት ያደረጉ የተሳሳቱ አመለካከቶች በኢሌሎች ባህላዊ የፈዉስ እዉቀቶች ከትዉልድ ወደ ትዉልድ
መደበኛ መንገድ እየተተዉና ወንዶችም ለሴቶች ብቻ
መተላለፋቸዉ ለዘመናዊዉ የጤና ስርአት በጣም አስፈላጊ
የተባሉ ተግባራትን (ምግብ ማዘጋጀት፣ ማጽዳት፣ ልጆችን
ነዉ፡፡
መንከባከብ፣ ወዘተ) እየተማሩና እየተገበሩ መሆኑን በጥናቱ
አረጋግጠናል፡፡
ጥናቱ የዕደ-ጥበብ ትምህርትና ባህላዊ የቤተ ክርስቲያን
ትምህርት በቤተሰብ ደረጃ ከአንድ ትዉልድ ወደ ሌላ
ቤተሰቦችና ማህበረሰቦች የተለያዩ የእጅ ሥራ ክህሎቶችን
ትዉልድ የመተላለፍና በትብብር የመማማር ባህሪ
በአካባቢ የገበያ ቦታዎች ኢ-መደበኛ በሆነ መንገድ
እንዳላቸዉ ይፋ አድርጓል፡፡ ይህ ለወጣቶችና ጎልማሶች
አስበዉበት ወይም ሳያስቡት በአጋጣሚ ይማራሉ፡፡ ልዩ
የቤተሰብ አባላት ከቤተሰቦቻቸዉ ጋር መስተጋብር
የሆነው የኢትዮጵያ ቡና አፈላል ሥነ ሥርዓትም በተለያዩ
በመፍጠር የተለያዩ አስፈላጊ የሆኑ ማህበራዊ ክህሎቶችን
ትዉልዶች መካከል ጠቃሚ የመረጃ፣ የልምድና የህይወት
ለመማር አዲስ እድል የሚሰጥ ሲሆን በዚህም ማህበራዊ
ክህሎት ልውውጥ እንዲኖር የመማማሪያ ቦታ ሆኖ
ክህሎትን ጨምሮ ለህይወታቸዉ አስፈላጊ የሆኑ
እያገለገለ ይገኛል፡፡
ክህሎቶችን መማር ያስችላቸዋል፡፡ ምንም እንኳን አሁን
ባለው መንግስት እዉቅና የሚሰጠዉ ባይሆንም ባህላዊ
ከእነዚህ የመማማሪያ ቦታዎች መካከል አንዳንዶቹ ጥቅም
የቤተክርስቲያን ትምህርት ብዙዎች ማንበብ፣ መፃፍና
ሳይሰጡ የሚቀሩበት ሁኔታ ያለ ቢሆንም ሌሎች ኢ-መደበኛ
ማስላት እንዲችሉ እድል ፈጥሯል፡፡
ትውልድ ተሻጋሪ መማማሪያ ቦታዎች እየለሙና ሌሎች
አዳዲስ ቦታዎች እየተፈጠሩ ነዉ፡፡

መደምደሚያ እና የፖሊሲ አንድምታ
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(ለምሳሌ የአዉራምባ ቤተ-መጽሐፍት እና አይሲቲ
ማዕከሎች)፡፡ እንደዚህ አይነት የብዙ ትውልዶች የጋራና
መማማሪያ ቦታ ልማትን ማገዝ እርስ በእርስ ለመማማርና
ግንኙነት ለመመስረት ለሁሉም ሰው አስፈላጊዎች ናቸዉ፡፡
ሁሉም ትውልዶች ያሉበት የቤተሰብ አባላት የራሳቸዉ
የሆነ (innovative) ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅን (ሞባይል
ስልክና ኢንተርኔት) የመጠቀምና ባህላዊ ከሆነዉ የእለት
ተእለት ተግባራቸዉ (የሽመና ስራ፣ የቀንድና የቀርቀሃ
የዕደ ጥበብ ስራ፣ የጭራ ስራ፣ እንዲሁም አነስተኛ የንግድ
እንቅስቃሴዎችን ማስኬድ) ጋር የማስተሳሰር ብቃትና
ችሎታ አላቸዉ፡፡ ለእነዚህ በየጊዜዉ የሚሻሻሉና የሚለወጡ
ፈጠራ የታከለባቸዉ የቴክኖሎጅ አጠቃቀም ልምምዶች
እዉቅና መስጠት የማህበረሰቡን የእለት ከእለት የኑሮ
እንቅስቃሴ ቀጣይነት ለማረጋገጥ ያስችላል፡፡

ስዕል 9፡ አዊ የሚገኝ የቀንድ ዕደ-ጥበብ ሥራ ባለሙያ በሥራ ላይ
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ቤተሰባዊ መማማር

