
 

የአራማጅ መረብዎን መገንባት  

ተሳታፊዎች ማኅበራዊ መረቦች ንቃት የመፍጠር ጥረቶችን ለማገዝ እንዴት ጥቅም ላይ መዋል እንደሚችሉ ይማራሉ። 
ተሳታፊዎች ከዚህም በተጨማሪ የመስመር ላይ ይዘት እንዴት ማዳበር እንደሚቻል እና ስለሚፈልጉት ዓላማ መረጃን 
እንዴት ማዳረስ እንደሚቻል ይማራሉ።  



 

ንቃት ለመፍጠር ሥራ የሰዎች ማኅበራዊ መረብን መጠቀም  

ክፍል አንድ  
ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

አንድ ታዋቂ ሐረግ አለ፣ እንዲህ ይላል “ምን ታውቃለህ ሳይሆን ማንን ታውቃለህ ነው” ምንም እንኳን ይህ 100% 
ትክክል ባይሆንም (ምን ታውቃለህ የሚለውም እጅግ አስፈላጊ ነው)፣ የመረቦችን አስፈላጊነት ለመረዳት ጥሩ አስታዋሽ 
ነው።  

ሥራ የሚፈልጉም ቢሆን ወይም በሚቀጥለው ደረጃ ስፖርት መጫወት የሚፈልጉ ቢሆን፣ ጥሩ መረብ ያለዎ መሆኑ 
ግብዎን እንዲመቱ ሊያግዙዎች የሚችሉ ግንኙነቶችን ለማድረግ ያስችልዎታል። የንቃት መፍጠር ሥራዎችም ከዚህ 
የተለዩ አይደሉም። የምናውቀውቃቸው ሰዎች መረብ ትልቅ እና የተሻለ በሆነ ቁጥር፣ በማኅበረሰባችን ውስጥ ለውጥ 
መፍጠር የበለጠ ቀላል ይሆንልናል።  

ከቤተሰቦቻችን እና ጓደኞቻችን እስከ መምህሮቻችን እና የማኅበረሰብ መሪዎቻችን ድረስ፣ በተለይ የጓደኞችን ጓደኞች 
በምናካትት እና መረባችንን ለእኛ ቅርብ ከሆኑ ሰዎች ባሻገር በምናሰፋ ጊዜ ቀድሞም ከምናስበው በላይ ብዙ ሰዎችን 
እናውቃለን። እነዚህ ግለሰቦች ግቦቻችንን እንድንመታ ትልቅ ሃብት ሊሆኑን ይችላሉ።  

እኛ አሁን ላናውቃቸው የምንችላቸው ነገር ግን ግባችንን እንድንመታ ሊያግዙን የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ማኅበራዊ 
ሚዲያ እና በይነመረብ ንቃት በመፍጠር ጥረታችን ላይ ሙያ ወይም ሃብት ሊያዋጡ የሚችሉ አይነት ሰዎችን ለማግኘት 
ሌላ ሰፊ መንገድ ይሰጣሉ።  

ክፍል ሁለት  

በክፍሉ ፊት ለፊት ባለው የማሳያ ገጽ ከ / ተሳታፊዎ አካብቢያዊ/ ዐውድ አንጻር ሰዎች እንዴት በማኅበራዊ መረብ 
እንደሚተሳሰሩ እና ከእነዚህ ትስስሮች እንዴት ጥቅም ማግኘት እንደምንችል የሚያሳይ የቪድዮ ምሳሌ ያሳዩ።  

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ  

መረጃ አሁን ባሉዎት ማኅበራዊ መረቦች በኩል እንዴት ሊዳረስ ይችላል።  

እነዚህን ግንኙነቶች እንዴት የንቃት መፍጠር ጥረታችንን ለማጠናከር እንጠቀምባቸዋለን?  

ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

በሚቀጥለው እንቅስቃሴ፣ እርስዎ የሚፈልጉትን ጉዳይ የሚያብራራ እና መጋራት የሚችል የመስመር ላይ ሃብት 
ይፈጥራሉ። የንቃት መፍጠር ጥረቶችዎን በመስመር ላይ በማጋራት፣ እርስዎ ስለምን እንደሚያስቡ ለሌሎች መንገር እና 
ጥረትዎን የሚደግፉ አዲስ ስዎችን የማግኘት ዕድል ማግኘት ይችላሉ።  

 

 

 

 



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  

ክፍል አንድ  
ለተማሪዎችዎ ይንገሩዋቸው  

እርስዎ ስለሚያስቡት ነገር መጋራት የሚችል የመስመር ላይ ሃብት (ለምሳሌ፣ Google Docs፣ የማኅበራዊ ሚዲያ 
መድረክ፣Wordpress ጦማር፣ ስለ Neocities የሚያወራ ድር ጣቢያ Scratchን በመጠቀም የተንሸራታች 
አቀራረብ ወዘተ።) ይፍጠሩ።  

1. ዓላማዎን የሚያብራራ መግቢያ እና ከዚያም ያ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ ይጻፉ።  
2. ለበርካታ ድር ጣቢያዎች አገናኞችን (ለምሳሌ በጉዳዩ ላይ የሚያተኩር የመስመር ላይ መጣጥፍ) ይላኩ።  
3. ስለዚህ ጉዳይ የሚጽፉ፣ የሚጦምሩ፣ ትዊት የሚያደርጉ፣ ወይም ዲጂታል ሚዲያ የሚሰሩ ሶስት ሰዎችን 

ይዘርዝሩ። (እንደ አማራጭ፦ ከቻሉ፣ ለእነዚህ ሶስት ግለሰቦች ለእያንዳንዳቸው ትዊት ይላኩ እና ስለ 

ዓላማዎና ምን ማሳካት እንደሚፈልጉ ይንገሯቸው።)  

የክላስ መስተጋብር  

መልመጃውን ለማጠናቀቅ ለተሳታፊዎች 30 ደቂቃ ይስጧቸው። በተመደበው ሰዓት መሰረት፣ በመጀመሪያው ወይም 
በሁለተኛው የቡድን ስብሰባ፣ ተሳታፊዎቹን ስለ ሃብታቸው ከትልቁ ቡድን ጋር ይጠይቋቸው እና ውጤታማ 
ስትራቴጂዎችን በማጉላት ለ 15 ደቂቃ ውይይት ያካሂዱ።  


