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Tigrinja

ፕሮግራም ኤስተቲክ ናብቶም ኣብ መዳያት ሥነ-ጥበብ። ኣርትስ። ማኅበራዊ ሳይንስን ኪሠርሑ ዚደልዩ 
ዚቐንዐ’ዩ፣  እዚ ትምህርቲ’ዚ ንቐጸልቲ ኮርሳት ኤስተቲክ። ኣርትስን። ማኅበረ-ሳይንስን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ 

(ኮለጅ) እምኒ መሠረት የንብር፣ 

ኃሙሽተ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት

ሥእልን ንድፍን

•	 ብዛዕባ ሜላታት ምድላው ሥእልታት ትመሃር፣ ብመልክዕ ሥእሊ ናይ ምርኻብን ሓሳብካ ምግላጽን። ክእለትካ 
ተማዕብል፤ ከምኡ’ውን ካብ ዝተፈላለዩ መንፅራት ክትምከርን ክትርጕምን ከተስተንትንን ክእለትካ 

ተማዕብል፣ 

ሳዕስዒት

•	 ዛዕባ ስዕስዒት መድረኽ ትመሃር፣ ብመልክዕ ሳዕስዒት ክትዋሳእ ክእለትካ ተማዕብል፣ ኣብ መንጎ ቴክኒክ 
ሳዕስዒትን ፈጠራን። መድረኻዊ ንጥፈትን ዘሎ ዝምድናን። ካብ ዝተፈላለዩ መንፅራት ብኸመይ ሳዕስዒት ከም 

ትምከርን ትመሃር፣ 

ኤስተቲክን ሜድያን

•	 ብዛዕባ ዲጂታዊ መራኸቢ-ብዙኃን (ዲጊታል መዲያ) ትመሃር፣ ብዲጂታዊ ንዋት ማለት ብመልክዕ ድምፂ። 
ኣሣእልን ትረኻን ዚጎልሓሉ ርኽክብ ክትገብር ዓቕምኻ ተማዕብል፣ ብዝተፈላለዩ መንፅራት ትምከር። 

ትትርጉምን ኣብ ልዕሊ ዲጂታዊ ኣገላልጻ ድማ ተስተንትንን፣ 

ሙዚቃ

•	 ሙዚቃ ካብ ዝተፈላለዩ እዋናትን ባህልታትን ትመሃር፣ ሙዚቃዊ ልምምድካን ኢደ-ጥበባዊ መሃዝነትካን 

ከምኡ’ውን ሙዚቃ ናይ ምምካርን ካብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምትርጓምን ዓቕምኻ ተማዕብል፣

ትያትር

•	 ብዛዕባ ትያትር ትመሃር፣ ብመልክዕ መድረኻዊ ተዋስኦ። መልእኽቲ ከተመሓላልፍን። ክትምከርን። ካልኦት 
ተመሃሮን ክኢላታት ተዋሳእትን ዚገበርዎም ምርኢታት ካብ ዝተፈላለዩ መንፅራት ክትርጕምን ክእለትካ 

ተማዕብል፣ 

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት
ኣብ ኤስተቲካዊ ዓይነት ኣገላልጻ ዘሎካ ፍልጠት ተማዕብል፣ ብዛዕባ ደቅሰባት ኣብ እዋንና ኣብ ታሪኽን ኣብ 
ዓለምን ካብ ዝተፈላለዩ መንፅራት ትመሃር፣ ሥነ-ጥበብ ባህልን ብምምሃዝ ብምምካር ምትርርጓምን ትመሃር፤ 
ብተወሳኺ’ውን ብኤስተቲካዊ ኢደ-ጥበብ ትለማመድ፣ 

ኣብዚ ትምህርቲ ሚዛን ዚወሃቦም ከም መሃዝነት። ህንጥይና። ኮሙኒኬሽን። ምድግጋፍ። ፈጠራዊ ሥራሕን 
ኣቀራርባን ዚኣመሰሉ’ዮም፣

ፕሮግራም ኤስተቲክ (መቀራረቢ) ዲፕሎም 
ዩኒቨርሲቲ (ኮለጅ) ዘውህብ። መቀራረቢ 
ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ (ኮለጅ) እዩ፣

Estetiska programmet



ኣሠራርዓ ናይ’ዚ ፕሮግራም ከም’ዚ ዚስዕብ ይመስል
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 ትመሃር፣

ምስ ፕሮግራም ዚዛመዱ ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ (ካራክተሽኤምነን) እዞም ዚስዕቡ እዮም። ኤስተቲካዊ 
ኮሙኒኬሽን። ሥነ-ጥበብን ባህልን’ዮም፣

ኣብዚ ፕሮግራም ወሲኽካ ክትውሕልልን ፍልጠትካ ከተስፍሕን ዕድል ይወሃበካ፣ ትምህርቲ ምዕማቝ (ፕሮግራም 
ፎርዩፕኒን) ድማ ይበሃል፣ ንኣብነት ከም ሥነ-ህንፃ። ሰርከስ። ዲዛይን። ዲጂታዊ መሃዝነት (ዲጊታል ስካፓንደ)። 
መፍረ ቲቭን ፍልምን።ፍልስፍና። ሕሳብ። መዲያ-ኮሙኒኬሽን። ክልሰ-ሓስብ ሙዚቃ። ሥነ-ልቦና። ማኅበራዊ 
ፍልጠት። ትያትር ትምህርቲ ምዕላም (ትሬኒንስለራ) ቴክኒክ መርበብን 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። ብኤስተቲካዊ ኣገላልጻ ሓሳባትን እማረታት ከተቕርብን ባህላውን ሳይንሳውን መርገጽ 
ክትፍትንን ዕድል ይወሃበካ፣ ናትካን ናይ ካልኦትን ሥራሓት ኣልዒልካ ትዛተ፤ ኣብ ዓይነትን ኮሙኒኬሽንን ዘለካ 
ርድኢት ተማዕብል፣ ምስ ካልኦት መዳያት ኤስተቲክ፣ ከምኡ’ውን ባህላዊ ፍልጠት። ታሪኽ። ቋንቋ። ቴክኒካዊ 
ምዕባለን ኮሙኒኬሽንን ትተሓባበር፤ ኣብ ሥራሕካ ሓላፍነት ክትወስድን። ኣብ ሓበሬታ ሚዛን ክትህብን ትዕለም፣

ሥራሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ)
ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም ኤስተቲክ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሥራሕ ክትዓምም ኢኻ፤ ካብ ኣገደስቲ 
መዳያት እዚ ፕሮግራም ተበጊስካ ድማ ንሓደ ዕብይ ዚበለ ሥራሕ ዛዕባ ኣቝምካ። መደብ ኣውጺእካ ዓሚምካ 

ዓይነቱ ከተረጋግጽ ዕድል ይወሃበካ፣ 

ክትሓስበሉ ዘለካ
ብሓደ ፍሉይ ዓይነት ትምህርቲ ክእለት 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፣  
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