
ሓደ ቆልዓ መባእታ ትምህርቲ ምስ ወድአ እንታይ 

ክፈልጥ ንጽበዮ። 

ኣብ ብሪታንያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሕጻውንቲ(ቆልዑ) ከም ካልኦት ሕብረተሰብ፡ 

መባእታ ትምህርቲ ምስ ወድኡ ክቐስምዎ ንጽበዮም ፍልጠት እንታይ ምዃኑ 

ምፍላጥ ኣገባሲ እዩ። ነዚ ምዝርዛር ምኽንያት ዝኸውን ከኣ፥ 

1. ስድራቤታት ዕላማ ትምህርቲ ደቆም ተረዲኦም፡ ዝግባእ ሓገዝ ክገብሩሎም 

2. እቲ ዝኸድዎ ቤት/ት ንደቆም ዝግባእ ትምህርቲ የቅስሞም ምህላዉ 

ንምክትታል ይሕግዝ 

መሰረት ናይ`ዚ ዝርዝር`ዚ ብ1975 ኣብ ብሪታንያ መጽናዕቲ ተጌሩ፡ ንመምህራን 

ዝቐረበ ኮይኑ፡ ሓድሓደ ምምሕያሽ(ንኤርትርውያን ዝምልከት) ተጌሩሉ ይርከብ። 

ዘይበርሀ ነግር ምስ ዝህሉ ድማ ኣብ ዝጠዓመ ጊዜን ቦታን ክትዓትን ኣስተምህሮን 

ክካየድ ይከኣል። ርእይቶ ንምሃብ email: giorgisf@hotmail.com ንጠቐም። 

ከይደጋገም ብኣንስታይ ቀሪቡ ኣሎ። 

ሸቶታት መባእታ ትምህርቲ፥ 

1. እታ ቆልዓ ድልየታ ብስነ ጥበብ መገዲ ክትገልጽ ክትክእል እለዋ- እንተ 

ብስእሊ፡ሙዚቃ፡ብምንቅስቓስ ወይ ብትያትር/ድራማ። 

 

2. ህዋሳት ኣካላታ ከመይ ከምዝሰርሕ ክትርዳእ ኣለዋ። 

 

3. ብጀካ ካብ ንባብ ብካልእ መልክዕ ሓበሬታ ድለባ ክትፈልጥ ኣለዋ፥ ንኣብነት 

ብምሕታት፡ብምምኳር፡ ተለቪጅን፡ሬድዮ፡ቪድዮ------  ወዘተ። 

 

4. ኣብ ዕለታዊ ናብራኣ ጥቕሚ ቁጽሪ(ሒሳብ) ምፍላጥ። ንኣብነት ርሕቀት 

ምግማት፡ ኣቑሑ ምጉጃል፡ ኣጠቓቅማ ገንዘብ። 

 

5. መሰረታዊ ሓፈሻዊ መዝገብ ቃላት ቅኑዕ ኣጸሓሕፋ ክትፈልጥ። 

 

6. ከም ነጻ ሰብ(ዕድመ ብዘየገድስ) ማዕረ ተራእያ፡ ብነጻ ከምትምዕብል 

ምሕጋዝ። 
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7. ብዝርዳእ ክትጽሕፍን፥ ብዝስሕብ ኣቀራርባ ዕዮኣ ከተቕርብን። 

 

8. ቅኑዕ ፍርድን ምርጫን ናይ ምግባር ክእለት ምህላው፥ እዚ ኸኣ ኣብ 

ትንተናን ገምጋምን ቅኑዕ ሓበሬታን ዝተሞርኮሰ ይኸውን። 

 

9.  በይና ይኹን ምስ ካልኦት ብእትገብሮ ጸወታን ምዝንጋዕን ሕጉስቲ/ደስተኛ 

ክትከውን ኣለዋ። 

 

10. ኣብ 11 ዕድሜኣ ብቑዕ ናይ ምምባብ ክእለት ክህልዋ(እንግሊዝ 

ማለት`ዩ)። 

 

 

11. ኣብ ቤት/ት ብእትገብሮ ስርሓት ከሐጉሳ ኣለዎ፥ ከምኡ`ውን 

ብዘመዝገበቶ ዓወታት ታሕጓስ ክስምዓ ኣለዎ። 

 

12. ካብ ከባቢኣ ርሕቀት ዘለዎ ሓፈሻዊ ፍልጠት ናይ ጊዜን ቦታን 

ክህልዋ። 

 

 

13. ቅኑዕን ጥንቁቕን ናይ ምዕዛብ ክእለት ክህልዋ።  

 

14. ቀሊል ናይ ሙዚቃ ጸወታ፥ ከምኒ ምድራፍ፡ መዝሙር፡ እብ ገዛ 

ዝተሰርሑ ናይ ሙዚቃ መሳርያ ምዝውታር። 

 

 

15. ጻዕረኛ፡ ብዓልቲ ልቦና፡ ጽንዕቲ ክትከውን ይግባእ። 

 

16. ብሓፈሻ ንስድርኣን መምህራንን ካልኦት ኣገደስቲ ሰባትን ኣኽባሪት 

ክትከውን። 

 

 

17. ክትብሎ ዝደለየት ብንጹርን ብቅኑዕን ብዘረባ ምቕራብ፡ ንኣብነት 

መግለጺ-መብርሂ-ወይ ዛንታ ኣብ ምንጋር። 

 



18. ሓሲብካ ናይ ርእይቶኻ ምውሳን ክእለት፥ ዋላ`ውን ምስ ልሙድ 

ጠባያትን ሓሳባትን ዝጋጮ እንተኾነ። 

 

 

19. መሰረታዊ ኣጠቓቕማ ናይ ጥዕና፡ ጽሬት፡ ምክልኻል ሓደጋ ክህልዋ። 

 

20. ጠባያ ዝምርኮሰሉ ሞራል ክህልዋ፥ ንኣብነት ቅኑዕነት- ሓቅነት- 

ውልቃዊ ሓላፍነት። 

 

21. ናታ ይኹን ናይ ካልኦት ንብረት ክትጥንቀቕን ከተኽብርን። 

 

22. ምስ ዕድሜኣ ዝኸይድ ጽሑፍ ኣንቢባ ክትርዳእ። 

 

23. ሕያወይቲ ክትከውን፡ንናእሽቱ ወይ ሓደሽቲ ቆልዑ፡ ኣረገውቲ፡ ኣካለ 

ስንኩላን ውልቃዊ ሓገዝ ክትህብ ቅርብቲ ምዃን። 

 

24. ምክታዕ ክትለምድ፥ ናታ ሓሳብን ናይ ካልኦትን ብግቡእ ምቕራብ። 

 

25. ኣርባዕተ መደባት ቁጽሪ ኣብ ግብሪ ከተውዕል፥ቁጽሪ ምርባሕ፡ 

ዝተፈላለዩ ናይ ዓቐን መለክዒ። 

 

26. ምስ ካልኦት ቆልዑን ዓበይቲን ኣብ ስራሕ ይኹን ጸወታ ብቐሊሉ 

ሕውስቲ ምዃን። 

 

27. ሰውነታ ብዓቐን ተጠቒማ፥ ማለት ሰውነታ ከይሃሰየት ቅኑዕ ግምት 

ክህልዋ፥ምውስዋስ ኣካላት ይኹን፡ ኣተሓሕዛ መሳርሒ ኣቑሑት። 

 

28. ንጹርን ትርጉም ዘለዎን ቋንቋ እንግሊዝ ንዝተፈላለየ ዕላማ ምጽሓፍ፥ 

ጸብጻብ ምሃብ፥ ደብዳቤ ምጽሓፍ፥ ገለጻ ዘድልዮ ጸብጻብ። 

 

29. ኣገባብ ዝሓዘ ፍልጠት ክህልዋ፥ ንኣብነት ብዛዕባ ታሪኽ ጅኦግራፊ-----

-ወዘተ። 

 

30. መጠነኛ ምርዳእ ናይ ዘበናዊ ተክኖሎጂ ምዕባለ ክህልዋ፥ ንኣብነት 

ናይ ጠፈር ጉዕዞ፥ተለኮሚኒከሽን፥ ኣውቶመሽን። 



 

31. ብዛዕባ ከባቢኣ ናይ ምሕታት ባህሊ፥ ኣብ ተለቪጅን፡ ሬድዮ፡ ጋዘጣ፡ 

ዝግለጽ(ዝበሃል) ትም ኢልካ ዘይምእማን። 

 

32. ጠባያን ስምዒታን ናይ ምቁጽጻር ክእለት። 

 

33. መሰረታውያን ሓቅታት ናይ ጾታ ፍልልይን፡ ናይ ምውላድን 

ፍልጠት። 

 

34. መሰረታዊ ሰዋስው ቋንቋ ጽሑፍ እንግሊዝ ምፍላጥ። 

 

35. ኣብ ውሽጥን ወጻእን ቤት/ት ትሕትናን ስነ-ስርዓትን ጠባይ ምርኣይ። 

 

36. ምስ ውሑዳት ሰባት ናይ ቀረባን ዘላቕን(ዕርክነት) ዝምድና ምሕላው። 

 

37. ሓድሽ ኩነታት ብትግሃት ምቕባልን፡ ናይ ኣረኣእያ ተዓጻጻፍነት 

ምርኣይን። 

 

38. ናይ ተፈጥሮን ሰብ ዝሰርሖን ስነጥበብ ምድናቕ። 

 

39. ኣብ ዝኾነ ዕዮታት ዝበለጸ ንምትግባር ህንጡይ ምዃን። 

 

40. ስእልታት፡ ቅርጽታት ምፍታው፥ ግጥንታት፡ ተዋስኦታት ምስማዕ። 

 

41. ከም ሪኮርደር፡ ቫዮሊን፡ ጊታር፡ ክራር--ወዘተ ምጽዋት ምጽዓር። 

 

42. ጽን ኢልካ ናይ ምስማዕን ምርዳእን ክእለት ምህላው። 

 

43. ምሕምባስ ምኽኣል። 

 

44. ኣጠቓቕማ ናውቲ ስነጥበብ ከምኒ ቀለማት፡ ጭቃ። 

 

45. ሰፊሕ ፍልጠት ቃላት ክህልዋ። 

 



46. ፍልጠትን፡ ሓበሬታን ኣረኻኽባ ክእለት፥ ኣጠራንፋ ሓሳባት፥ ጽሑፍ 

ብልክዕ ምስፋር፥ ቤት/መጻሕፍቲ ምጥቃም። 

 

47. ነጻ መደብ ዕዮ ምትላምን፥ ጊዜኣ ባዕላ ፕሮግራም ምውጻእን። 

 

48. ሕጉስቲ፥ ተጻዋቲት፥ ሚዛናዊት ምዃን(ናብ ሓደ ዘይዘንበለ)። 

 

49. ብጊዜ ሓደጋ እንታይ ከምዝግበር ምፍላጥ፥ ንኣብነት ብጊዜ ሓዊ፡ 

ሕማም፡ ሓደጋ---ወዘተ። 

 

50. ብገለ ኣርእስትታት ናይ ፈጠራ ዓቕሚ ምምዕባል፥ ከምኒ ምስኣል፡ 

ሙዚቃ፥ ተንቀሳቐስቲ ነገራት፡ ግጥሚ፡ ምውስዋስ ኣካላት። 

 

51. ብዛዕባ ዝተፈላለዩ እምነታት ሃይማኖት ዓለምና ገለ ፍልጠት ክህልዋ። 

 

52. ገለ ሳይንሳዊ ኣመራምራ ፍልጠትን፥ ገለ መሰረታውያን ሓሳባት 

ሳይንስን ክህልዋ፥ ንኣብነት ጠባያት ነገራትን፥ ምቅይያርን ኣድላይነቱን ኣብ 

ፍጡራት።  

 

53. ዝተፈላለዩ ጸወታታት ምፍላጥ፥ ከምኒ ኩዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ ኢድ-----

ወዘተ 

 

54. ሕብረተሰብኣዊ ሓላፍነት ክክስምዓ ምጅማር፥ ንኣብነት ኣብ ክፍላን 

መማህርታን እምንቲ ምዃን፥ ከምኡ`ውን ካብ ቤት/ት ወጻኢ። 

 

55. ብዛዕባ ከባቢኣ ናይ ምሕታት ኣመል ከተማዕብል። 

 

56. ብጀካ እንግሊዝ፡ ብኻልእ ቋንቋ ቀሊል ዘረባ ምኽኣል። 

 

57. ኣብ ምዕባሌኣ ንሳ ዓቢ ተራ ከምዘሎዋ ምርዳእ፥ ድኽመታን ዓቕማን 

መዚና ሸቶኣ ብኡ መሰረት ምሕንጻጽ። 

 

58. ንቁጽሪ ኣብ ኣፈታትሓ ሽግራት ምውዓል፥ነዚ ድማ መሰረታውያን 

ሓሳባት ምፍላጥ፥ ንኣብነት ዝተፈላለዩ ኣቆጻጽራታት፡ ዓዲ ሚኢቲ፡ ዓዲ 



ዓሰርተ----ወዘተ፥ ቅርጽታት፥ ናይ ቦታ ዝምድናታት፥ ከምኡ`ውን ቋንቋ 

ቁጽሪ። 

 

59. ናይ ምውስዋስ ኣካላትን ጂምናስቲክን ዝተፈላላየ ክእለት ምህላው። 

 

ገብረጊዮርጊስ ፍስሃየ (ጆርጅ) 1989. 

 


