የትኩረት አቅጣጫዎች



በአሁኑ ወቅት የ10ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲው
ከሚቀበሊቸው

STEM outreach ተማሪዎች

ጋር

በማመቻቸት በመማር ሊይ ናቸው፡፡ ላልች ተማሪዎችም
ከዩኒቨርሲቲው ነባርና ጐበዜ የሆኑ በበጐ ፈቃደኝነት
በተመሇመለ

የሜካኒካሌ

ኢንጅነሪንግ፣

ተማሪዎች

እገዚ

የማጠናከሪያ



የተፃፈው የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክት ዶክመንት በሰፊው
ማሰራጨትና ግንኙነት መፍጠር



የማዕከለ ራሱን የቻሇ ህንፃ የሚሠራበትን ሁኔታ
ማመቻቸት

ትምህርትና

በተሰጥኦቸውም የማማከር አገሌግልት ያገኛለ፡፡

የዩኒቨርሲቲው መምህራን ተማሪዎችን በተጠናከረ
መንገድ የሚያማክሩበትን ማመቻቸት

ኤላክትሪካሌ

ኢንጅነሪንግ፣ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጅ እና
በፊዙክስ





ሌዬ ችልታ እና ተሰጥኦ ያሊቸውን ተማሪዎች
ሇማፈሊሇግ የሚያስችሌ ስርዓት መርጋትና መተግበር

ማዕከለ የገቢ ምንጭ ኖሮት የበሇጠ ሇማጠናከር አምስት
አባሊት ያለት ኮሚቴ በማዋቀር የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክት



ሇተሇያዩ አጋሮች ግንዚቤ መፍጠርና ተሳትፏቸውን
ማጠናከር

ዶክመንት ሰኔ 2008 ዓ.ም ተጋጅቷሌ፡፡ በዙህም
ከሳይንስና ቴክኖልጅ ሚኒስቴር 10 ኮምፒዩተሮች፣ 6
UPS፣ 2 ፕሪንተሮች እና ማዕከለነ በበቂ ፈርኒቸሮች
ሇማሟሊት የሚያስችለ ወንበሮች፣ ጠረጴዚዎች፣ ሸሌፎች
በእርዳታ ተገኝተዋሌ፡፡ ከላልች አጋሮችም ጋር በተደረገው

ዛጐች ተሰጥዖቸውና ችልታቸውን
ተጠቅመው ሀገር እንዲያሇሙ
እናመቻች!!

ግንኙነት አበረታች ተስፋዎች አለ፡፡
ዩኒቨርሲቲው ከደ/ማርቆስ ከተማ ወደ ዝን አድማሱን
በማስፋት በምስ/ጐጃም ዝን ባለ የመጀመሪያና የሁሇተኛ
ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎችን ከግንቦት 12-13/2009 ዓ.ም
ውድድር አካሂዷሌ፡፡ በዙህ ውድድር የተሻሇ ውጤት
ያመጡትን 22 በሳይንስና ቴክኖልጅ የፈጠራና የማሊመድ
ርፍ 8 በሥነ ጽሁፍ ርፋ በድምሩ 30 ተማሪዎችን
በአዲስ ተቀብሎሌ፡፡ ማዕከለ በአጠቃሊይ 74 ተማሪዎችን
ተቀብል ማስተናገድ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ወደፊትም በእቅዱ
መሠረት አጠናክሮ ይቀጥሊሌ፡፡

አድራሻ፡
ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገሌግልት ም/ፕሬዜዳንት ጽ/ቤት
ማህበረሰብ አገሌግልት ዳይሬክቶሬት
የሌዬ ችልታ እና ተሰጥኦ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ
ኢሜሌ gebeyehushiferaw@ymail.com
ስሌክ 0911348917

ሏምላ 2009 ዓ.ም

የሌዬ ችልታ እና ተሰጥኦ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ
ይህንን መነሻ በማድረግ የደ/ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያና የሁሇተኛ ደረጃ

መግቢያ
ሁለም ተማሪዎች የማደግ፣ የመማርና የሚያጋጥሟቸውን
ችግሮች የመቋቋም አቅም እንዲኖራቸው ይፈሌጋለ፡፡ በተሇይም
ሌዬ ተሰጥኦ ያሊቸው ደግሞ ይበሌጥ ትኩረትና የተሻሇ እውቀት
ማግኘት ይሻለ፡፡ ሌዬ ተሰጥኦና ችልታ ያሊቸው ተማሪዎች
ስንሌ ከእድሜ አቻዎቻቸው በሊይ በፍጥነት የሚማሩ፣
ሇተግባራቸው ብዘ ትኩረት በመስጠት በጥሌቀት መማር
የሚፈሌጉ ናቸው፡፡ ከዙህም በሊይ ውስብስብ ችግሮችን
ሇመፍታት የሚመርጡና ደፋሮች ናቸው፡፡ ይህ ሌዩነታቸው
ደግሞ ሇሌዬ ችልታና ተሰጥኦ ሊሊቸው ተማሪዎች ውስጣዊ
አቅማቸውን

የሚያወጡበትና የሚጠቀሙበት

ሇየት

ናቸው፡፡

ተማሪዋችን የክፍሌ ደረጃ ሳይወሰን የአካዳሚክስ ውጤታቸው ከፍተኛ

ከዙህ በሊይ በተረሩት መስፈርት መሠረት በማድረግ በ2008 ዓ.ም

የሆነውንም ሆነ ያሌሆነውን ነገር ግን ሌዩ ችልታ እና ተሰጥኦ ያሊቸውን

መጨረሻ ከተወዳደሩት መካከሌ በሳይንስና ቴክኖልጅ የፈጠራና

በተሇይም በአሁኑ ሰዓት በሳይንስና ቴክኖልጅ ፈጠራና የማሊመድ ሥራ

የማሊመድ ርፍ 31 በሥነ ጽሁፍ ርፍ 13 በድምሩ 44 ተማሪዎች ከደ/

እንዲሁም በሥነ ጽሁፍ ርፍ ተቀብል በማስተናገድ ሊይ ያሇ ብቸኛ

ማርቆስ ከተማ የመጀመሪያና ሁሇተኛ ደረጃ የመንግስትና የግሌ ት/ቤቶች

ዩኒቨርሲቲ ነው፡፡

ሌዩ ችልታና ተሰጥዖ ያሊቸውን ተማሪዎችተቀብሎሌ፡፡ በዙህ ውድድር

ዩኒቨርሲቲው በማህበረሰብ አገሌግልት ዳይሬክቶሬት ሥር

ውስጥ

በሁሇቱም ርፍ ከፍተኛ ውጤት ያመጡና ከ1ኛ-3ኛ ሇወጡ ተማሪዎች

በማደራጀት በኦፊሰር ደረጃ እንዲመራ በማድረግና በጀት በመመደብ

ዩኒቨርሲቲው፡-

ሇተማሪዎች የሚያስፈሌጋቸውን ግብአት ገዜቶ በማቅረብ ተማሪዎችን

1ኛ. ሇወጡት የ1000.00 /አንድ ሽህ ብር/ ቦርሳና ማጣቀሻ መጽሏፍት

እየኮተኮተ በማሳደግ ሊይ ይገኛሌ፡፡

2ኛ. ሇወጡት የ750.00 /ሰባት መቶ ሀምሳ ብር/ ቦርሳና ማጣቀሻ

የሌዬ ችልታ እና ተሰጥኦ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ በ2008 ዓ.ም ሲቋቋም ሇጊዛው

መጽሏፍት

በሁሇት ርፎች ሥራውን ጀምሯሌ፡፡ እነዙህም

3ኛ. ሇወጡት የ500.00 /አምስት መቶ ብር/ ቦርሳና ማጣቀሻ መጽሏፍት

ያሇ

1. የሳይንስና ቴክኖልጅ ፈጠራና ማሊመድ ርፍ

ፕሮግራምና አገሌግልት ማመቻቸት ከሁለም ግሇሰብና ድርጅት

በመሸሇም አበረታቷሌ፡፡

2. የሥነ ጽሁፍ ርፍ ናቸው፡፡

ይጠበቃሌ፡፡

በሁሇቱም ርፎች የመመሌመያ መስፈርት በማጋጀትና መሌማይ ኮሚቴዎችን

ተማሪዎች ወደ ማዕከለ የተቀሊቀለት በክረምት በመሆኑ በሳይንስና

በዙህ መነሻነት የደ/ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሌዬ ችልታ እና ተሰጥኦ

በመሰየም በማያሻማ መንገድ ውጤት እየተሰጠ ምሌመሊው ይከናወናሌ፡፡

ቴክኖልጅ ርፍ በሁሇት የበጐ ፈቃደኛ የዩኒቨርሲቲው የሜካኒካሌ

ማዕከሌን ሏምላ 1 ቀን 2008 ዓ.ም በማቋቋም ሥራ ከጀመረ

የመመሌመያ መስፈርቶች

አንድ አመት አስቆጥሯሌ፡፡ ማዕከለ የተቋቋመበት ዋና አሊማ

1. ሇሳይንስና ቴክኖልጅ የፈጠራና ማሊመድ ርፍ

የሌዬ ችልታ እና ተሰጥኦ ያሊቸውን ተቋማዊ የሆነ ምቹ አካባቢ



ተወዳዳሪዎች የመግሇፅ ችልታቸው

በመፍጠር አቅማቸውን የሚገሌፁበትና የሚጠቀሙበት እድሌ



ኦሪጅናሌ ወይም በአካባቢያችን ከዙህ በፊት ያሌተሠራ

መፍጠር ነው፡፡



በአካባቢው በሚገኝና በቀሊሌ ወጭ መስራት የሚቻሌ



ችግር ፈቺ መሆኑ



ተወዳዳሪዎች ሇጥያቄዎች የሚሰጠት ምክንያታዊ ምሊሽ

ዜርዜር ዓሊማዎች




ሌዬ ችልታንና ተሰጥኦን በማበረታታት በትምህርት
ጥራት ብልም ሇሀገር እድገት የሚያበረክተውን

የተወዳደሩበት በሌብወሇድ፣ በግጥምና በመነባነብ ሲሆን መስፈርቶች

አስተዋፅኦ በተግባር ማሳየት

በእያንዳንዱ የተሇያዩ ቢሆኑም በአብዚኛው ያተኮሩት

ሌዬ ችልታ እና ተሰጥኦ ኖሯቸው ነገር ግን ድጋፍ
ባሇማግኘታቸው ምክንያት አቅማቸውን መጠቀም
ያሌቻለትን

ግብአት

በማሟሊት፣

በማሰሌጠን፣

በማማከርና ክትትሌ በማድረግ ማገዜ


2. ለሥነ ጽሁፍ ዘርፍ

በዩኒቨርሲቲውና በአካባቢው ማህበረሰብ መካከሌ
የእውቀት ሽግግር እንዲኖር ማመቻቸት፡፡

ኢንጅነሪንግ ተማሪዎች የማጠናከሪያ ትምህርቶች፣ ስሌጠናና የማማከር
አገሌግልት ያገኙ ሲሆን በሥነ ጽሁፍ ርፍ የተመሇመለት ደግሞ
በእንግሉዜኛ ቋንቋ /Literature/ መምህራንና የሀዲስ ዓሇማየሁ የባህሌ
ጥናት ተቋም ባሇሙያ ስሌጠና አግኝተዋሌ፡፡
2009 ዓ.ም የትምህርት መን እንደተጀመረ ከዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ
ውጤት ያሊቸውን ተማሪዎች ከሒሳብ፣ እንግሉዜኛ፣ ICT፣ ኬሚስትሪ፣
ባዬልጅ እና ፊዙክስ ትምህርት ክፍልች በማስመሌመሌ የማጠናከሪያ
ትምህርትና የማማከር አገሌግልት አግኝተዋሌ፡፡
ተማሪዎች የሚከታተለት /ከጥቅምት እስከ ግንቦት ወር ሲሆን በየሳምንቲ
ቅዳሜ እና እሁድ ከ8፡00 እስከ 11፡00 ሰዓት ነው፡፡ በዙህም ከ8፡00 እስከ
9፡30 የማጠናከሪያ ትምህርት ከ9፡30 እስከ 11፡00 የራሳቸውን ተሰጥኦ



የቋንቋ ውበትና አጠቃቀም



ጭብጥ



ምጣኔ

መ ሻ ሻ ሌ



ድምፅና ስሌት

አሳይተዋሌ፡፡



የአቀራረብ ዴዎች



መድረክ አያያዜና የመሳሰለት

እየሠሩ የሚያዳሩበት ፕሮግራም አሊቸው፡፡ ተማሪዎች ባገኙት እገዚ
በመጠቀም በመደበኛ ትምህርት ውጤታቸውና በተሰጥዖ ክህልታቸው

