
ሳይንስ፣ ስነጥበብ እና ልብን በት/ቤት ማድረግ 

አዳጋች ነገሮች ሲያጋጥሙ፣ ቁርጠኝነት ያለው ልብ መላ/መፍትሔ ይፈልጋል። የሚወላውል ልብ ማምለጫ ይፈልጋል። 
—Andy Andrews, Author (ደራሲ) 

ባለፉት ጥቂት ዓመታ፣እያንዳንዱን ግለሰብ ተማሪ ለመድረስ ሳይንስ፣ ስነጥበብ እና ልብን በመጠቀም ስለ መማሪያ ክፍሎች እና 
ት/ቤቶች ተናግሬአለሁ። ከምንጊዜውም የበለጠ፣ ይህ እውነት እንደሆነ አምናለሁ። በእርግጥም፣ በአብዛኛው የህይወት ተሞክሮ 
ስኬታማ እንዲሆን የሳይንስ፣ ስነጥበብ እና የልብ ጥምረት ያስፈልጋል።  
 
በደንብ-ያወቁት/የተማሩት ትምህርት ስነጥበባዊ ብቃትን/ችሎታን ሙሉ በሙሉ ለመግለጽ አይችልም፣ ነገር ግን 
ስንሠራበት/ስንለማመደው እንደነቃለን/ያስገርመናል። በጥበብ/በጥንቃቄ የተሰጠ ትምህርት ስሜታችንን ይማርካል እና 
አእምሯችንን ደስ ያሰኛል።  ቦታ-ማራራቅ፣ ቅንብር-አወቃቀር፣ ፋይዳ/ጠቀሜታ-ዋጋ፣ ማመዛዘን-ማመጣጠን፣ ተመዛዛኝነት፣ 
አጽንኦት/ልዩ ትኩረት፣ እንቅስቃሴን ማቀናጀት፣ የድምፅ አወራረድ-ለዛ፣ እና የሙዚቃ ውህደት የመሣሰሉ መሠረታዊ ነገሮችን እና 
መርህ ይጨምራል። ችሎታ/ክህሎት የምናብ ኃይልን የሚያካትት የፈጠራ ሂደት ነው። ማናቸውም ሁለት መምህራን በአንድ 
ዓይነት መንገድ አያስተምሩም፣ ነገር ግን ሁሉም ውጤታማ መምህራን እና የት/ቤት መሪዎች ተማሪን-ማዕከል ያደረገ የመማሪያ 
ክፍል እና ት/ቤት ለመፍጠር እነዚህን መሠረታዊ ነገሮችን ይጠቀማሉ። 
 
እኔ ሳይንስን እንደማስበው፣ ይበልጥ አእምሯዊ የመረዳት ችሎታ፣ ሥርዓታዊ የሆነ እና በተግባር የሚሆን በምልከታ/አስተውሎት 
እና በሙከራ እየተሻሻለ/እያደገ የሚሄድ ነው። ባለፉት በርካታ አስርተ-ዓመታት፣ እጅግ በጣም ትልቅ እመርታ ነበር በአንጎል እና 
በአእምሮ ሳይንሶች አካባቢ። በየዓመቱ ግለሰቦች እንዴት እንደሚማሩ፣ በማስታወስ ላይ ተጽዕኖ ምን እንደሚያሳድር እና 
በመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ትምህርት እንዴት እንደሚከሰት በተሻለ ሁኔታ እናስተውላለን/እንረዳለን። በእነዚህ አካባቢዎች ላይ 
እያደገ የሚመጣው እውቀት ጠቀሜታ ያለውና ተማሪዎቻችን የሚማሩትን ልምምዶችን እና ዘዴዎችን ከማሳወቁም በላይ 
ተማሪዎች መማራቸውን ያረጋግጥልናል። 
 
የስነጥበብን እና የሳይንስን መሠረታዊ እውቀት በመጠቀም ተማሪዎቻችን በእውቀት እየዳበሩ እንዲያድጉ ለመርዳት እንችላለን። 
ተማሪዎቻችን እውቀትና ጥልቀት ያለው መረዳት ብቻ አይደለም የሚያገኙት፣ ይልቁንም በጽንሰሃሳብ ደረጃ የያዙትን 
እውቀታቸውን በነባራዊው-ዓለም ያሉ ችግሮችን በተግባር ለማቃለል ይጠቀሙበታል። በዚህ ውስጥ፣ ተማሪዎቻችን ያገኙትን 
አጋጣሚ እድሎችን ሊጠቀሙ/ሊወስዱ ይችላሉ። 
 
በልጆቻችን ትምህርት ላይ ሳይንስ እና ስነጥበብ እጅግ አስፈላጊ/ወሳኝ ናቸው። ነገር ግን ልብ ደግሞ አስፈላጊ ነው። "እርሱ ልብ 
አለው" ሲባል ብዙ ጊዜ እንሰማለን። እርሷ ልባም ናት። ልባቸውን/ቀልባቸውን በሙሉ በእርሱ ላይ ጥለዋል።" በዚህ መልክ 
ሲገለጽ፣ ልብ ማለት፣ ርህሩህና የሰው ወዳጅ፣ ጥልቅ ርህራሄ/ሀዘኔታ፣ የሌላውን ችግር ወይም ስሜት መጋራት/እንደራስ 
መመልከት እና ኃላፊነት መሰማት፤ እንዲሁም ደግሞ ብርታት/ድፍረት/ጉብዝና፣ ጠንካራ እምነት/መስዋእትነት/ቃል መግባት፣ እና 
ፍላጎት ማለት ነው። ልብ ማለት፣ ስለ ግንኙነት፣ ሁሉም በት/ቤታቸው ማህበረሰብ ዘንድ ደህንነት/ሠላም፣ ተቀባይነት እና ከበሬታ 
እንዲሰማው/ት የምንገነባው ነው። እያንዳንዱን ተማሪ መድረስ ካለብን፣ ከልባችን መትጋት አለብን። "ሁሉ ማለት ሁሉንም ነው" 
በሚለው መርህ ጠንካራ እምነት ይኑረን። በእያንዳንዱ የመማሪያ ክፍል፣ የእያንዳንዱ ት/ቤት ህንፃ እና ማእከላዊ አገልግሎቶች 
ውስጥ፣ ለሁሉም ተማሪዎች እና ለቤተሰቦቻቸው የምናደርገው የመሰጠት አንገብጋቢነት ስሜቱ ሊሰማን ይገባል። 
 
ይህ ጠንካራ እምነታችን/ግዴታችን ወደ ተመራጭ የሥራ ኃላፊዎች እና ለነዋሪዎች-በት/ቤቶቻችን ልጆች ላላቸውም ለሌላቸውም 
ሊደርስ ይገባል። እነዚህ በሺዎች የሚቆጠሩ ግለሰቦች እና ቤተሰቦች ይህ የትምህርት ሥርዓት የሚሠራበትን 
ግብአት/ሪሶርስ/ይሰጣሉ። እኛ የዚህ ግብአት/ሪሶርስ/ ባለአደራዎች ስለሆንን ተማሪዎቻችን ለኮሌጅ  እና ለሥራ ብቁ 
የሚያደርጋቸው እውቀት ይዘው እንደሚመረቁ ለማረጋገጥ እጅግ ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም ይኖርብናል። 
 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ በርካታ ተማሪዎችን ውጤታማ ያደረጋቸው ረዥም ታሪክ አለው፣ ነገር ግን ሁሉን 
አልነበረም። እና ያንን ከፍተኛ ደረጃ ያልደረሱ የተማሪዎች ህብረተሰብ ባልተመጣጠነ ሁኔታ ከሁሉም ዘር በድህነት የሚኖሩ፣ 
እንዲሁም አፍሪካን-አሜሪካን እና የሂስፓኒክ ተማሪዎች ሁለቱም በድህነት እና ደሃ ያልሆኑም ጭምር ናቸው።  
 
ለሁሉም ብዙሃን ተማሪዎቻችን ከፍተኛ ጥራት ያለው የትምህርት እድሎችን ለመስጠት እና ባለፉት ጊዜያት ይህንን እድል 
በተሟላ ሁኔታ ለማግኘት ላልቻሉ በርካታ የተማሪ ህብረተሰብ ለማስፋፋት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ቃልኪዳኑን 
ያድሳል። ይህ ሥራ ቀላል ሥራ አይደለም፣ ነገር ግን፣ Andy Andrews የተባለ ደራሲ እንደሚያሳስበን መፍትሔ ለመሻት በፅኑ 
እምነት ልባችንን ማነሣሣት አለብን። 
 
ተማሪዎቻችንን ለመንከባከብ፣ ለመጠበቅ፣እያንዳንዱ እንዲማር እና ለመፃኢ ጊዜ እንዲተጉ ያለድካም/ሳንሰላች እንስራ። ስራችንን 
በሳይንስ፣ በስነጥበብ እና ከልብ እንያዝ። እጅግ ከባድ ለሆኑ ተግዳሮቶች መፍትሔዎችን እንፈልግ። 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EcHlO8UfgKU&feature=youtu.be
http://scienceoflearning.jhu.edu/science-to-practice/resources/what-is-the-science-of-learning
http://scienceoflearning.jhu.edu/science-to-practice/resources/what-is-the-science-of-learning


ለተማሪዎቻችን ይሄ ይገባቸዋል። 
 

ጥሩ ምንባብ/ጥሩ ማዳመጥ 
ሁላችን እንደምናውቀው፣ ትልቅ ሰው ስንሆንም ትምህርት አያቆምም። እኔ ሁልጊዜም ስለ አዳዲስ ሀሳቦች እማራለሁ ደግሞም 
አዳዲስ አመለካከቶችን እፈልጋለሁ። እነዚህን የማደርገው በመጻህፍት፣ በአውደ ርእሶች እና በፖድካስትስ አማካይነት ነው። 
እያንዳንዱ ብሎግ ላይ፣ በጣም አስደሳች ከሆኑት ጥቂቶቹን አካፍላችኋለሁ። አንዳንዶች ጥያቄ እንድጠይቅ አድርገውኛል፣ 
አንዳንዶቹ አናደውኛል፣ ሌሎቹ ፈገግ አሰኝተውኛል ወይም እንድኮሳተር አድርጎኛል። በአንክሮ እንዲያስቡበት እና ለአዳዲስ 
ሃሳቦች እና ኢንፎርሜሽን እንደሚያነሣሣዎት ተስፋ አደርጋለሁ። 
 
መልካም ንባብ፦ 
When: The Scientific Secrets of Perfect Timing, by Daniel H. Pink 
Why More Colleges Should Treat Students Like Numbers, by Kevin Carey, Washington Monthly 
 
መልካም ማዳመጥ፡- 
1969 U.S. Senate Hearing with Mr. Fred Rogers, Mister Rogers’ Neighborhood 
 

https://washingtonmonthly.com/magazine/september-october-2018/why-more-colleges-should-treat-students-like-numbers/
https://www.youtube.com/watch?v=J9uIJ-o2yqQ

