2011-01-10

Samhällsvetenskapsprogrammet

ፕሮግራም ማኅበራዊ ሳይንስ
Tigrinja

ፕሮግራም ማኅበራዊ ሳይንስ። (መቀራረቢ)
ዲፕሎም ዩኒቨርሲቲ (ኮለጅ) ዘውህብ
መቀራረቢ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ (ኮለጅ)
እዩ፣.

ፕሮግራም ማኅበራዊ ሳይንስ። ናብቶም ወድሰብን ማኅበረሰብን ብኸመይ ከም ዚምዕብሉን ብኸመይ ብዝተፈላለዩ
መንገድታት ከም ዚሠርሑን ዚግደሱ ዚቐዐ’ዩ፣ እዚ ትምህርቲ። ንግፍሕ ዝበሉ ቐጸልቲ ማኅበረ-ሳይንሳውያን
መጽናዕትታት መንገዲ ይጸርግ፣

ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት
ባህርያዊ ሳይንስ
• ብዛዕባ ምዕባለ ደቅሰብን። ምምሕባርን። ምውስሳብን (ክልተ ነገራት) ትመሃር፣ ደቅሰብ ብኸመይ ከም
ውልቀ-ሰባት። ከም ኣባላት ጕጅለን ዜጋታት ማኅበረሰብን ከም ዚሠርሑ ትመሃር፣ ብዛዕባ ኮሙኒኬሽን።
ትምህርትን። ኣመራርሓን ተጽንዕ፣

መራኸብቲ ብዙኃን። ሓበሬታን ኮሙኒኬሽንን
• ብዛዕባ ግደ መራኸብቲ-ብዙኃን ኣብ ማኅበረሰብ። ቴክኒክ መድያ። ጋዜጠኝነት። ሓበሬታ። ሬክላምን ዓይነታት
ኢንተርኣክቲቭ ኮሙኒኬሽንን ትመሃር፣ መራኸብቲ-ብዙኃን ንርእይቶታትን ርድኢት-ዓለምን (ርእዮተዓለም) ትመሃር፣

ማኅበራዊ ሳይንስ
• ብዛዕባ ጽፍሕታት ማኅበረሰብ። ኵነታት ናብራን ትመሃር፣ ብምትርጓም። ምግላጽን። ማኅበረ-ሳይንሳውያን
ኣገባባት ብምጥቃምን። ኣብ ዝተፈላለዩ ማኅበራውያን ሕቶታት ዘሎካ ፍልጠት ተስፍሕን ተዕምቝን፣

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት
ኣብ ኵነታት ማኅበረሰብ ሽወደንን ዓለምን ዘሎካ ፍልጠት ተማዕብል፣ ውልቀ-ሰባት ማኅበራትን ብኸመይ
ተዋሃሂዶም ከም ዚሰርሑ ትመሃር፣ ኵነታት ናብራ ወድሰብ ኣብ ታሪኽ ብኸመይ ከም ዝተለዋወጠን ትመሃር፣
ሰባት ብውልቅን ከም ዜጋውያን ኣባላት ማኅበረሰብን ከመይ ከም ዚኾኑ ትመሃር፣ ብዛዕባ ቅርጽታት ንጥፈታትን
መሥርሓትን ማኅበረሰብ መጽናዕቲ ተካይድ፣ ብዛዕባ ሕቶታት ድሞክራስ። ኮሙኒኬሽን። ሥነ-ምግባር። ጾታን
ሥልጣንን ብመንፅር መኣዝናት ማኅበር። ፖሊቲካን ተስተንትን፣።

ኣሠራርዓ ናይ’ዚ ፕሮግራም ከም’ዚ ዚስዕብ ይመስል
ኣብ ፕሮግራማት ሞያ። እቶም ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እዞም ዚስዕቡ እዮም። እንግሊዝኛ።
ታሪኽ። ስፖርትን ጥዕናን። ሕሳብ። ሳይንስ። ትምህርቲ ሃይማኖት። ማኅበራዊ ሳይንስ። ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም
ካልኣይ ቋንቋ፣ ኣብቶም ንትምህርቲ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዘቀራርቡኻ ፕሮግራማት ካብ ኣብቶም ፕሮግራማት ሞያ
ዘለዉ ዚበዝሑ ክልሰ-ሓሳባውያን ኮርሳት ኣለዉ፣
ምስ ፕሮግራም ዚዛመዱ ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ (ካራክተሽኤምነን) እዞም ዚስዕቡ እዮም።- ፍልስፍና።
ዘመናውያን ቋንቋታትን ሥነ-ልቦናን’ዮም፣
ኣብዚ ፕሮግራም ወሲኽካ ክትውሕልልን ፍልጠትካ ከተስፍሕን ዕድል ይወሃበካ፣ ትምህርቲ ምዕማቝ (ፕሮግራም
ፎርዩፕኒን) ድማ ይበሃል፣ ንኣብነት ከም ኣኒሜሽን (ተንቃሳቓሲ ስእሊ) ሥእሊ, ባዮሎጂ, ዲጂታዊ መሃዝነት
(ዲጊታል ስካፓንደ), መፍረ ቲቭን ፍልምን። ፍልስፍና። ጂኦግራፊ። ግራፊካዊ ኮሙኒኬሽን። ሕጊ። ሥነ-ጥበብን
ባህልን። መዲያ-ኮሙኒኬሽን። ዘመናውያን ቃንቃታት። ፔዳጎጂ። ሥነ-ልቦና። ሥነ-ማኅበርን። ቴክኒክ መርበብን

Tigrinja

ፕሮግራም ማኅበራዊ ሳይንስ

ዚኣመሰሉ ትምህርትታት ኪኾኑ ይኽእሉ፣ ምስታ ቤት ትምህርቲ ርክብ ጌርካ ኣየኖት ዓይነታት ትምህርቲ ኪውፍዩ
ከም ዚኽእሉ ሕተት፣
ዝደለኻዮ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃር ዘኽእል ውልቃዊ ምርጫ’ውን ኣሎካ፣ ኣየኖት ኮርሳት ከም ዘለዉ
ክትፈልጥ። ኣብታ ቤት ትምህርቲ ሕተት፣

መልክዓት ሥራሕ
ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ። ናይ ዝተፈላለዩ ምንጭታት መትከላትን። ዝተባህለ ነገር ኣብ ጭብጢ ዝተመሥረተ
ዘትመሥረተን ምኻኑ ዚሕግዘካ ሳይንሳውን ነቐፌታውን መርገጽ ተማዕብል፣ ሓበሬታ ተናዲ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ድማ
ትምርምር፣ ሓበሬታ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ተናዲ። ተመጻርን ተዳልውን፣
ናይ ምትሕብባር። መሃዝነት። ናጻ ኮንካ ምሥራሕ። ሓላፍነት ምውሳድ። ዕድላት ምልላይ። ተበግሶ ምውሳድን።
ብሓሳብ ዝወጠንካዮ ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓልን ዓቕምታትካ ተማዕብል፣

ሥራሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ)
ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሥራሕ ክትዓምም ኢኻ፣ ኣብኡ ካብ ኣገደስቲ መዳያት
እዚ ፕሮግራም ተበጊስካ ንሓደ ዕብይ ዚበለ ሥራሕ ዛዕባ ኣቝምካ። መደብ ኣውጺእካ ዓሚምካ ዓይነቱ ከተረጋግጽ
ዕድል ይወሃበካ፣

ክትሓስበሉ ዘለካ
ብሓደ ፍሉይ ዓይነት ትምህርቲ ብቕዓት ኪህልወካ ድላይ እንተሎካ። ኣቐዲምካ መደብ ከተውጽእ ኣገዳሲ’ዩ፣ ኣብ
ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትኻ ክትቅጽል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ። ነማኻሪ ትምህርትን ሞያን ተወኪስካ ሕተት፣
ብስም ውልቃዊ ምርጫ (ኢንዲቪዱወላ ቫል) ተወሳኺት ኮርስ ካብ ስፖርትን ጥዕናን ከምኡ’ውን ሓንቲ
ኤስተቲካዊት ኮርስ ክትመርጽ ኵሉሳዕ መሰል ኣሎካ፣

