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1. ቤተ-ሙከራዎችን 

ሇመማር-ማስተማር 

ምቹ ማድረግ

 1. ቤተ-ሙከራውን በቁሳቁስ ማሟላት                             

2.የቤተ-ሙከራ ኬሚካሎችና ግብዓቶችን 

በግዥ ማሟላት            3. መሰረታዊ 

የተግባር ትምህርት ሇማሰራት 

የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶችን ማሟላት 

4.የምርምር መስሪያ ቁሳቁሶችን ማሟላት                          

5.ከተሇያዩ ድርጅቶች አስፈላጊውን ድጋፍና 

ትብብር መጠየቅ   

6.የግዥ እንቅስቃሴ መከታተል                                  

7.ተገዝተው የሚመጡ የቤተ-ሙከራ 

ቁሳቁሶችን በባሇሙያ እያረጋገጡ መረከብ 

እና ስራ ላይ እንዲውለ ማድረግ

1. ቤተ-ሙከራውን በቁሳቁስ 

ተሟልቶ ማየት                          

2.የቤተ-ሙከራ ኬሚካሎችና 

ግብዓቶችን በግዥ 

መገዛታቸዉ            3. 

መሰረታዊ የተግባር ትምህርት 

ማሰራት እና ማሰቀጠል   

4.የግዥ እንቅስቃሴ 

መከታተል                                  

5.ተገዝተው የሚመጡ የቤተ-

ሙከራ ቁሳቁሶችን  ስራ ላይ 

ማዋል

1. በቁሳቁስ የተሟላ ቤተ-

ሙከራ ብዛት                          

2.የተገዙ ኬሚካሎችና 

ግብዓቶች                               

3. የተሰሩ መሰረታዊ 

የተግባር ትምህርቶች                                   

4. ስራ ላይ የዋለ የቤተ-

ሙከራ ቁሳቁስ ብዛት 

1. የቤተ-ሙከራ ማኔጀር                          

2.የኮሌጁ ኃላፊዎች              

3. የት/ት ክፍል ኃላፊዎች                                  

4.የቤተ-ሙከራ 

ተጠሪዎች               5.  

ኮርስ ቸሮች አና 

መምህራን              6. 

የግዥ ባሇሙያዎች 

10 months x x x x x x x x x x

 2. ቤተ-ሙከራዎች 

በካይዘን ፍልስፍና 

ማደራጀት 

1.ካይዘን መተግበር

2. የተግባር ቁሳቁሶችን በቀላለ ማግኘት 

የሚያስችል ዘዴ መፍጠር                       

3. ከአደጋ አጋላጭ ነገሮች የጸዳ ማድረግ 4. 

የ"ማ" ህጎችን መተግበር                       

5. የተሟላ መረጃ የሚሰጥ የመረጃ ቦርድ 

መስራት                            6. ተከታታይ 

የሆነ የጽዳት ሥራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል 

ማድረግ

1. የተግባር ቁሳቁሶችን 

በቀላለ ማግኘት                                

2. ከአደጋ የጸዳ ቦታ                

3. የተተገበረ የ"ማ" ህግ                     

4.  መረጃ የሚሰጥ የመረጃ 

ቦርድ መኖር

1.  በቀላለ የተገኙ 

የተግባር ቁሳቁሶች ብዛት                               

2.  የጸዳ የስራ ቦታ                

3. የተተገበረ የ"ማ" ህግ                       

4.  ያሇ የመረጃ ቦርድ 

ብዛት

1. የቤተ ሙከራ ማኔጀር                          

2.የኮሌጁ ኃላፊዎች              

3. የት/ት ክፍል ኃላፊዎች                                  

4.የቤተ-ሙከራ 

ተጠሪዎች               5.  

ኮርስ ቸሮች አና 

መምህራን                          

6. የግዥ ባሇሙያዎች  

7.ተማሪዎች 

6 months x x x x x x

3. የቤተ-ሙከራ አስፈላጊ 

መሰረተ-ልማቶችን 

(Facilities) ማሟላት 

1. የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ቁሳቁስ 

(First aid kit) እንዲኖራቸው ማድረግ 

2. የመስታዎት መስኮቶችን በግሪል እና 

በቀሇም የመከሇል ስራ ማስጀመር እና 

መጋረጃ ማልበስ

3. በቤተ-ሙከራዎች ውስጥ አነስተኛ ነጭ 

ወይም አረንጓዴ ሰሌዳዎችን ማሰገጠም

4.  በቤተ-ሙከራዎች አካባቢ የማስዋቢያ 

ተክሎች እንዲተከለ በማድረግ                                  

5. የዉሃ እና የመብራት መስመሮችን 

ማስተካከል አና መዘርጋት                      

6. LCD በማዕከል ደረጃ እንዲኖር 

ማድረግ                                        

1. የመጀመሪያ ህክምና 

እርዳታ ቁሳቁስ (First aid 

kit) መኖር 

2. የመስታዎት መስኮቶችን 

በቀሇም መከላከል

3.  የተገጠሙ አነስተኛ ነጭ 

ወይም አረንጓዴ ሰሌዳዎች 

መኖር

4.  በቤተ-ሙከራዎች አካባቢ 

የማስዋቢያ ተክሎች መኖር 

አና መተከል                               

5. የተስተካከሇ የዉሃ እና 

የመብራት መስመሮች መኖር              

6.በማዕከል ደረጃ  LCD 

መኖር

1.የተዘጋጀ የመጀመሪያ 

ህክምና እርዳታ ቁሳቁስ 

(First aid kit) ብዛት

2. በቀሇም የተሸፈኑ 

የመስታዎት መስኮቶች  

ብዛት

3.  የተሟለ አነስተኛ ነጭ 

ወይም አረንጓዴ 

ሰሌዳዎች ብዛት

4.  በቤተ-ሙከራዎች 

አካባቢ የተተከለ 

የማስዋቢያ ተክሎች                         

5. የተስተካከሇ የዉሃ እና 

የመብራት መስመሮች 

ብዛት                

6.በማዕከል ደረጃ 

የተዘጋጀ  LCD 

1. የቤተ ሙከራ ማኔጀር                          

2.የኮሌጁ ኃላፊዎች              

3. የት/ት ክፍል ኃላፊዎች                                  

4.የቤተ-ሙከራ 

ተጠሪዎች               5.  

ኮርስ ቸሮች አና 

መምህራን                     

6. የግዥ ባሇሙያዎች  

7.ተማሪዎች                     

8. የተሇያዩ ፕሮጀክቶች 

ተሳትፎ

12 months x x x x x x x x x x x x

Year 1 (2019/20)የስራ ዝርዝሮች 

(Interventions/Activities)

ማረጋገጫዎች 

(Indicators and 

Verifications)

ባሇድርሻ አካላት (Who 

is Doing)
Duration

አላማዎችና መፍትሄዎች 

Objectives/Solutions

የሚጠበቅ ዉጤት 

(Expected Results/out 

puts)
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Year 1 (2019/20)የስራ ዝርዝሮች 

(Interventions/Activities)

ማረጋገጫዎች 

(Indicators and 

Verifications)

ባሇድርሻ አካላት (Who 

is Doing)
Duration

አላማዎችና መፍትሄዎች 

Objectives/Solutions

የሚጠበቅ ዉጤት 

(Expected Results/out 

puts)

4. የአቅም ግንባታና 

የስልጠና ስራዎችን 

ማከናወን

1. የቤተ-ሙከራ ባሇሙያዎችን ስሇ ቤተ-

ሙከራ አያያዝና አተገባበር ዙሪያ ስልጠና 

እነዲያገኙ የስልጠና ዕድሎችን መፍጠርና 

ማመቻቸት

2. የስልጠና ፍላጎት መረጃ መሰብሰብ            

3.በቤተ-ሙከራው ውስጥ ባለ መሳሪያዎች 

ላይ የተግባር ስልጠና ማዘጋጀት

4. ያልተሟለ ባሇሙያዎችን በቤተ-ሙከራ 

ረዳትነት በመቅጠር ከትምህርት ክፍሎች 

ጋር በመሆን ማሟላት

5.የተሻሇ የቤተ-ሙከራ አሰራር ባላቸው 

ተቋማት የልምድ ልውውጥ ፕሮግራም 

ማዘጋጀት እና ተግባራዊ ማድረግ                                         

6. በትብብር ከሚሰሩ የምርምር ተቋማት 

አና ድርጅቶች ጋር ግንኙነት መፍጠር

1. ስሇ ቤተ-ሙከራ አያያዝና 

አተገባበር የበቁና እና 

የሰሇጠኑ የቤተ-ሙከራ 

ባሇሙያዎችን  መፍጠር                                

2.ሇስልጠና ዝግጅት 

የሚያገሇግል የተሰበሰበ 

የስልጠና ፍላጎት መረጃ 

መኖር                           

3.በቤተ-ሙከራው ውስጥ 

ያለ መሳሪያዎችን  ተግባር 

ማወቅ  

4. የተሟለ ባሇሙያዎች 

መኖር

5.የልምድ ልውውጥ መደረግ

1.  የበቁና እና የሰሇጠኑ 

የቤተ-ሙከራ ባሇሙያዎች  

መኖር                               

2. የተሰበሰበ የስልጠና 

ፍላጎት መረጃ መኖር                           

3.በቤተ-ሙከራው ውስጥ 

ያለ መሳሪያዎች  ዝርዝር 

ተግባር መታወቅ 

4. የተሟለ ባሇሙያዎች 

መኖር

5.የተደረገ የልምድ 

ልውውጥ 

1. የቤተ ሙከራ ማኔጀር                          

2.የኮሌጁ ኃላፊዎች              

3. የት/ት ክፍል ኃላፊዎች                                  

4.የቤተ-ሙከራ 

ተጠሪዎች               5.  

ኮርስ ቸሮች አና 

መምህራን                                      

6. የተሇያዩ ፕሮጀክቶች 

ተሳትፎ

6 months x x x x x x


