
 

መስመር ላይ መሆን  

ተሳታፊዎች አንድ በኦንላይን ላይ ማስተዳደር የሚችሉት የመረጃ አይነት፣ በኦንላይን ላይ ፈጽመው መቆጣተር 
የማይችሉት አንድ መረጃ፣ እንዲሁም በቀጥታ ራሳቸው የማይቆጣጠሩት ስለ ግላዊ መረጃቸው የሚያደርጉት አንድ ነገር 
መለየት ይችላሉ።  



 

የመስመር ላይ ግለ-ማህደር እና ተረት መንገር  

ክፍል አንድ  
ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

ኦንላይን የሚገኘው እርስዎን የሚመለከት መረጃ ከብዙ ምንጮች ነው የሚመጣው። ከምንጮቹ ውስጥ አንዳንዶቹን፣ 
ልክ የሚያጋሩት ይዘት ላይ እንደሚያደርጉት (ለምሳሌ፣ ምስሎች፣ ቪድዮዎች፣ ጽሑፍ ላይ የተመሰረቱ ልጥፎች) 
የማህበራዊ ሚድያ ግለ-ማደሮችዎ ላይ መቆጣጠር ይችላሉ።  

የክላስ መስተጋብር  

የፕሮክት ባራክ ኦባማ የ Facebook ገጽ በፕሮጀክሽን ስክሪን ላይ። ከዛ፣ ኦባማን በተመለከተ ከፕሮጀክሽን ስክሪን ስር 
የተሰጡ ሀሳባዊ አሉታዊ የኦንላይን አስተያየቶችን ያንብቡ። እባክዎ ተሳታፊዎቹ የአስተያየቶቹን ይዘቶች እንዲሁም 
መለያዎቹም የውሸት መሆናቸውን መረዳታቸው ያረጋግጡ። ለዚህ ተግባር ሲባል ብቻ የተፈጠረ ነው።  

1. @Luciano1782586: ባራክ ኦባማ ያበሰለውን በሙሉ አሳርሮታል። ኢኮኖሚውም ሳይቀር!  
2. @Artemis4062456: ኦባማ አቅጣጫ የመለየት ክህሎቱ ደካማ ነው። ወደ ዋይትሀውስ ራሱ ያለ GPS 

መሄድ አይችልም!  
3. @Sergei5639876: ኦባማ ድንገት ውል የሚፈጽምበት ዕድል ቢገጥመው የውጮ ፖሊሲ አያውቅም።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

ለባራክ ኦባማ የ Facebook ገጽ ምን ተግባረ-መልስ ይሰጣሉ? ኦባማ ላይ የተሰጡት ሀሳባዊ አሉታዊ አስተያየቶችስ?  

ኦባማ እነዚህን ሲያይ ምን የሚሰማው ይመስልዎታል? [ለምሳሌ፣ ያኮርፋል፣ ይደሰታል።] እንዲሁም ሌሎች ኦባማን 
የሚወዱት / የማይወዱት ሰዎችስ ምን የሚሰማቸው ይምስሎታል?  

ክፍል ሁለት 
ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው 
አሁን ስለ የራስዎ የማህበራዊ ሚድያ ግለ-ማህደር(ሮች) ያስቡ።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

ሰዎች እርስዎን ግለ-ማህደር በማንበብ ሊወስዱት የሚችሉት ወሬ ምንድነው?  

ማነው ያንን ታሪክ የጻፈው? 
መረጃዎን እንዴት ሊያስተዳድሩ ይችላሉ? 
የእርሶ የኦንላይን ይዘት ምን ጫና ማሳደር ይችላል? ምን መቆጣጠር የማይችሉት ነገር አለ? 
ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  



 

አንዱን የእርስዎ ግላዊ የማህበራዊ ሚድያ ግለ-ማህደር (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, 
WeChat, ወዘተ) ወይንም የዝነኛ (eለምሳሌ ሚዚቀኛ፣ እና / ወይንም የፊል [ሙቪዎች / ተሌቪዥን] ኢንዳስትሪ፣ 
የፖለቲካ ሰው፣ የንግድ መሪ) የማህበራዊ ሚድያ ግለ-ማህደር ይመልከቱ። ግለ-ማህደሩ ላይ የሚታዩ የተለያዩ ይዘቶችን 
ይምረጡ (ለምሳሌ፣ ምስሎች፣ ቪድዮዎች፣ ጽሑፍ-ላይ የተመሰረቱ ልጥፎች)።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

ማነው ልጥፎቹ የፈጠራቸው? ለምን? ከአስተያየቶቹ የተወሰኑት ምንድናቸው? የእያንዳንዱ ልጥፍ ታዳሚ ማን ነበር? 
ምን የቀረ መረጃ ነበር?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ይህ መማሪያ ነገር በ Berkman Klein Center for Internet &amp ላይ በወጣት እና ሚድያ የቀረበ ነው; ሃርቫርድ ዩኒቨርስቲ ሶሳይቲ በ Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 4.0 International ፈቃድ ስር። ወጣት እና ሚድያን እንደ ኦርጂናል ምንጭ እስከጠቀሱ እና ተጨማሪ ስራዎችን በተመሳሳይ ስምምነት መሰረት 
እስካከናወኑ ድረስ ከሱ የተወሰዱ ንግዳዊም ንግዳዊ ያልሆኑም ከሱ የተወሰዱ ነገሮች መጠቀም ይችላሉ። እነዚህን እና ተጨማሪ መማሪያ ነገሮችም Berkman Klein's Digital 

Literacy Resource Platform መስመር ላይ ይገኛሉ። 

ምድብ ሥራ  

ምድብ ሥራ  
ምድብ ስራ  

ተሳታፊዎች በከዚህ ቀደሙ ስራ የገመገሙዋቸው ልጥፎች ላይ ተመስርተው ጥቂታ አንቀጾች እንዲጽፉ እና 
የሚከተሉትን ጥያቄዎች እንዲመልሱ ይጠይቁዋቸው:  

እርስዎ/የመለያው ባለቤት በቀዳሚነት የሚቆጣጠሩት አንድ የይዘት አይነት ምንድነው?  

1. የሚመከሩ ምላሾች: የእርስዎ የተጠቃሚ ስም; የእርስዎ የሁኔታ ዝማኔ; የእርስዎ ልጥፎች / ማጋራቶች / ትዊቶች; 
ታሪኮችዎ ወይንም አፍታዎችዎ ላይ የሚጭኑዋቸው ምስሎች እና ቪድዮዎች; ሌሎች ሰዎች ማህበራዊ ሚድያ ላይ 
ያጋሩት ይዘት ላይ የሚሰጡዋቸው አስተያየቶች።  

እርስዎ/የመለያው ባለቤት በቀዳሚነት የማይቆጣጠሩት አንድ የይዘት አይነት ምንድነው?  

1. የሚመከሩ ምላሾች: ሌሎች ሰዎች እርስዎ በማህበራዊ ሚድያ ያጋሩት ይዘት ላይ የሚሰጡዋቸው አስተያየቶች 
(ለምሳሌ፣ የእርስዎ ታሪኮች፣ አፍታዎች፣ የሁኔታ ዝማኔዎች፣ ትዊቶች)፣ ሌሎች ማህበራዊ ሚድያ ላይ የሚያጋሩት 
ይዘት፣ ጓደኞች / ተከታዮች / እርስዎ የጫኑት ይዘት ለማጋራት የተዛመዱዋቸው ሰዎች።  

አንድ ሰው እርስዎ በሆነ ምክንያት የማይወዱትን ይዘት በሚመለከት ማድረግ የሚችሉት አንድ ነገር ምንድነው 
(ለምንድነው፣ ይህ መረጃ በእርስዎ ቀጥታዊ ቁጥጥር ውስጥ አይደለም)?  

1. የሚመከሩ ምላሾች: እራስዎን ከተያይዞት ማላቀቅ; ያጋራውን ሰው ማግኘት እና እንዲያስወግደው መጠየቅ; 
ተጠቃሚውን ያግዱ; ለደህንነትዎ የሚሰጉ ከሆነ፣ ለሚያምኑት አዋቂ ይንገሩ; እንደየፕላትፎርሙ ጉዳዩ ከማዋረድ 

ወይንም ከመደንፋት ጋር የሚያያዝ ከሆነ፣ ይዘቱ እና / ወይንም ተጠቃሚውን ርፖርት ማድረግ ይችላሉ።  


