ብዛዕባ መምህር ሙዚቃ ዝገልጽ ጽሑፍ ብቀሊል ሽወደናዊ
ንፉዕ ሙዚቀኛ ዲኻ? ንቘልዑ ሙዚቃ ምምሃር የሐጕሰካ ድዩ? ድሕሪኡ ኣብ ናይ ማልሞ
ኣካዳሚ ሙዚቃ ንመምህር ሙዚቃ ኽትሓትት ትኽእል ።
ብዛዕባ ሞያ

ኣብ ኩለን ናይ ቀዳማይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ሽወደን ፡
ኩሎም ተመሃሮ ኣብቲ መደብ ሙዚቃ ኣለዎም ። ኣብ ካልኣይ
ደረጃ ቤት ትምህርቲ እውን ብዙሓት ተመሃሮ ሙዚቃ
ዘንብቡሉ ፍሉይ መደብ ኣሎ።ብተወሳኺ ፡ መብዛሕትአን
ምምሕዳራት ከተማ ሽወደን ባህላዊ ቤት ትምህርቲ ኣለወን ፡
ኣብኡ ድማ ብሙዚቃ ይምህራ ። ብዙሓት ካልኣይ ደረጃ
ኣብያተ-ትምህርቲ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ እውን ይህባ እየን ።
ኣብ ሽወደን ኣዝዮም ብዙሓት ናይ ሙዚቃ መምህራን
የድልዩ። ኣብ ዝቕጽል ሒደት ዓመታት ጥሮታ ዝወጹ ብዙሓት
መምህራን እውን ኣለዉ ። ስለዚ ናይ ሸቕሊ ዕዳጋ ኣብ መጻኢ
ጽቡቕ ይመስል።
ሎሚ እቲ ልሙድ ደሞዝ ናይ ሓደ ኣብ ሽወደን ዝርከብ ናይ
ሙዚቃ መምህር ምሉእ ግዜኻ ትሰርሕ እንተኾይንካ ቅድሚ ቀረጽ ኣብ ወርሒ ብገምጋም
SEK 33,000 እዩ ።
ብዙሓት ኣብ መድረኽ ክህልዉ ዝደልዩ መምህራን ሙዚቃ ፡ ኣብ ዘይመሃሩሉ እዋን
እተፈላለየ ሙዚቃዊ ጕጅለታት ሒዞም ሙዚቃዊ ምርኢት የቕርቡ እዮም ። ድሕሪኡ ፡
መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ብሕቲ ሰራሕተኛ ዘለዎም ኰይኖም ይዓዩ ፡ ኣብ ሓደ ሙዚቃዊ
ምርኢት ድማ ይኽፈሉ ።
መምህር ሙዚቃን ካልእ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣርእስትን ንምዃን እውን ክትመርጽ
ትኽእል ኢኻ ። ድሕሪኡ ፡ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናይ ምሉእ ግዜ ስራሕ ምርካብ
ይቐልል ።
ብዛዕባ ትምህርቲ
ኣብዚ ዝስዕብ ትምህርቲ ኽትካፈል ትኽእል ኢኻ:
1. ናይ ሙዚቃ መምህር ትምህርቲ
(Musklärarutbildningen)

2. ንሙዚቀኛታት መመላእታ ዝኸውን ናይ ምምሃር ትምህርቲ
(Kompletterande pedagogisk utbildning för musiker)

3. ምኵራብ ባህላዊ ትምህርቲ
(Kulturskolepedagogutbildningen)

ናይ ሙዚቃ መምህር
ሓሙሽተ ዓመት ዝወስድ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ እዩ ። ኣብዚ ዓመታት እዚ ኣብ ቀንዲ
መሳርሒኻ ብዙሕ ተጽንዕ ከምኡውን ብሓባር ምስ ባንድ ተጽንዕ። ከም ክልሰ-ሓሳብ
ሙዚቃን ደርፊ መዘምራን ዝኣመሰለ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ሙዚቃ እውን ተጽንዕ ኢኻ

። ሙዚቃ ከመይ ጌርካ ከም እትምህር ትምህርቲ ትረክብ ፡ ብዛዕባ ኣጋውል እውን ተጽንዕ
ኢኻ ፣ ኣነ ከኣ ሰባት ከመይ ገይሮም ነገራት ከም ዝመሃሩ እመሃር እየ ። ኣብ ዝተፈላለዩ
ኣብያተ-ትምህርቲ ሙዚቃ ክትምህር ክትፍትን ከለኻ 'ውን ናይ ልምምድ ስራሕ ኣለካ ።
መምህር ሙዚቃን ካልእ ርእሰ ነገርን ክትከውን ትደሊዶ? ድሕሪኡ ፡ ነቲ ካልኣይ
ርእሰ ነገር ንሓደ ዓመትን መንፈቕን ዝኣክል ኣንቢብካዮ ። ድሕሪኡ ኣብ ሉንድ ዩኒቨርሲቲ
ኣብ ዝርከብ ካልእ ክፍሊ ትሰርሕ ።
ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ትምህርቲ ትሓትት ፣
ከከም ዓይነት ሙዚቃ ። ኣብ መንጎ እዚ
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ:
•
ፎልክ ከምኡ "ውን ሙዚቃ ዓለም ካብ
ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም
(Folk- och världsmusik från olika håll i
världen)

•

ክባዊ ሙዚቃ ምዕራባዊ ሙዚቃ

•

ሙዚቃ ጃዝ

(Klassisk västerländsk musik)

(Jazz-musik)

• ሮክን ፖፕ ሙዚቃን

(Rock- och popmusik)

• ደራፊ / ጸሓፍን ፣ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ገዛእ ርእስኻ ደርፊ ትጽሕፍ እንተዄንካ እሞ
ኣብ እትደርፈሉ እዋን ድማ ገዛእ ርእስኻ ምስ እተነጻጽፍ ።
(Singer/songwriter)

• ኮምፒተር ከም ቀንዲ መሳርሒ ፣ ሙዚቃ ብኮምፒዩተር ተጠቒምካ ክትፈጥር
እንተደሊኻ ።
(Datorn som huvudinstrument)

• ደራፊ ዲኻ ብዙሕ ዓይነት ሙዚቃ ምዝማር ትፈቱ ? ድሕሪኡ ብጀነራል ጀንሪን ናይ
ምዝማር ፍሉይ ኣጋጣሚ ዘይብሉ ናይ መዝሙር ትምህርቲ ይወሃብ ።
(Sång genrefri ingång)

ብኸመይ ክትኣቱ ትኽእል
ንትምህርቲ ከተመልክቱ ንኽትክእሉ ፡ እዚ ክህልወኩም ይግባእ ፡
• ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምጽናዕ መሰረታዊ መሰል ። ከተንብብ ትኽእል ኢኻ
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg ብዛዕባ እንታይነትን ብኸመይ
ክትረኽቦ ከም እትኽእልን ።
• ፍሉይ ናይ ተቐባልነት ፍቓድ ንናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ። እዚ ማለት ድማ ነቲ
ቦታ ብቁጽሪ 6C / A6C (ሶሻል ስታዲስ 1B / A ከምኡ "ውን እንግሊዝኛ 6 / ለ)
ተባሒሉ ዝጽዋዕ ጽሑፍ ከተንብብ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት
ትምህርቲ ወይ ኣብ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ።

ትምህርትና ክትጻወትን ክትዝምርን ምኽኣል ጥራይ ስለ ዘይኰነ ፡ እዚ ብቕዓታት እዚ
ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ። ብዙሕ ከተንብብን ክትጽሕፍን ክትክእል ኣለካ ፡ ከምኡ 'ውን
ብቋንቋታት ሽወደንን እንግሊዝኛን ።
• ናይ መእተዊ ፈተናታትና ምእንቲ ኽትሓልፉ ፡ ብዛዕባ ሙዚቃ እውን ፍልጠት
ክህልወኩም ኣለዎ ።
ብዛዕባ እዚ ኣብ ታሕቲ ኣንብብ ።
ፍቓድ (ምጽራር)

ኣብ ሙዚቃ ንፉዓት ምዃንኩም
ምእንቲ ክንፈልጥ ፡ ንምህሮና
ዝኸውን መእተዊ ፈተና ኣሎና ።
ብዛዕባኦም ዝያዳ ከተንብብ
ትኽእል ኢኻ

https://www.mhm.lu.se/utbildning/antagning/antagningmusiklararutbildning ነዞም መርመራታት ኽትሓልፎም ኣለካ ።
1. ኣብ ቀንዲ መሳርሒኻ ፈተና ምጽዋት ። እዚ መርመራ ፍልይ ዝበለ ይመስል ፡ ከከም
እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ፍሉያት ምልክታት ። ኣብ ወብ ሳይት ኣንብብ ። ንዓታቶም
ፍሉይነታት መዘኻኸሪታት ክትጽሕፍ ትኽእል ኣለካ ።
2. መርመራታት ሓባራዊ። ኣብዚ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣለው ።
a. ሰለስተ መዝሙራት ክትዝምር ኣለካ ፣ ኣብ ሓደ እዋን ድማ ፒያኖ ወይ ጊታር
ክትደርፍ ትኽእል ኢኻ ።
b. ናይ ሙዚቃ ክልሰ-ሓሳብ ፈተና ክትወስድ ኣለካ ። እዚ ድማ ንኹሎም
ፍሉይነታት ሓደ እዩ ። መሰረታዊ ክልሰ-ሓሳብ ምዕራባዊ ሙዚቃ ክትፈልጥ ኣለካ
። መዘኻኸሪታት ምንባብን ምጽሓፍን: ኣውራታት ብኸመይ ከም ዝዓዪ ድማ
ተረዳእ ። እቲ ወብ ሳይት ናይ ቀደም ፈተና ዝሓዘ እዩ ፣ ስለዚ እንታይ ክትፈልጥ
ከምዘለካ ክትርዳእ ትኽእል ።
c. መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ነገር ኣብ ምምራሕን ምስ ካልኦት ኣብ ምጽዋትን ክሳብ
ክንደይ ጽቡቕ ከም ዘለኻ ኣብ እትርእየሉ እዋን መርመራ ክትገብር ይግባእ ። ኣብ
ዓመተ 2021 ግን ብሰንኪ ኮሮና ከምዚ ዓይነት መርመራ ኣይንገብርን ኢና ፡
ምኽንያቱ ኣብ ኢንተርነት ክግበር ኣይከኣልን እዩ ።
ሙዚቀኛ እንተ ዄንኻ እሞ ፡ መምህር ሙዚቃ ክትከውን እንተ ደሊኻ

ቅድሚ ሕጂ ከም ሙዚቀኛ ጌርካ ኣሰልጢንካ ፡ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ድማ ትሰርሕ ኔርካ
ዲኻ? ከም ናይ ሙዚቃ መምህር ስራሕ ምእንቲ ክትረክብ ትምህርቲ ክትረክብ ትደሊ
ዲኻ? ድሕሪኡ ፡ ክልተ ዓይነት ትምህርቲ ኽንከታተል ትኽእል ኢኻ።
• ተወሳኺ ናይ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ናይ ኣጋር ትምህርቲ ኣለና ። ድሕሪኡ ፡ ናይ
ሙዚቃ ርእሰ ነገር ኣይተጽንዕን ኢኻ። ኣጋውል ከየንበብካ (ሰባት ብዛዕባ ዝመሃርዎ
ትምህርቲ): ብኸመይ ብኣቃውማኦም ከም እትምህር ድማ ተምሃር ። ፕላስ ኣብ
ዝተፈላለያ ቤት ትምህርትታት ናይ ስራሕ ልምምድ ትገብር ። ነዚ ትምህርቲ እዚ
እንተ ወሲድካ ፡ ኣብ ኵለን ኣብያተ ትምህርቲ ሙዚቃ ዝምህር ስራሕ ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ ። ዝያዳ ኣንብብ https://www.mhm.lu.se/kompletterandepedagogisk-utbildning-inriktning-musik-kpu
• ናይ ባህላዊ ቤት ትምህርቲ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ትምህርቲ እውን ኣሎና ። ኣብ
ባህላዊ ቤት ትምህርቲ ክትሰርሕ ንዚደልዩ እዩ ። ኣብኡ ከመይ ጌርካ ከም እትምህር
ዝያዳ ይምህረካ ፡ ኣብ ባህላዊ ቤት ትምህርቲ እውን ስራሕ ክትረክብ ይቐለካ ። ኣብ
ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ንኽትምህር ግን ብቕዓት ኣይተጥሪን ። ዋላ ተዋሳኣይ ወይ
ሰኣላይ እንተኾንካ ከተንብቦ ትኽእል ። ብዛዕባኡ ኣንብብ
https://www.mhm.lu.se/kulturskolepedagog
እዚ ክልቲኡ ትምህርቲ እዚ ምስቲ ናይ ሙዚቃ መምህር ዝመሃሮ ትምህርቲ ሕደ እዩ ።
መሰረታውያን ብቕዓታትን ፍሉይ ክእለትን ክህልወካ ኣለዎ ።
ገና ፍቓድ ዘይብልኩም እንተኾይኑ
• መሰረታዊ ብቕዓት ወይ ፍሉይ ብቕዓት ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ የብልካን
ድዩ? ድሕሪኡ መጀመርታ ንሡ ክትረኽቦ ኣለካ ። ካልእ ክነዕብየኩም
ኣይፍቀደልናን እዩ ።
• ምናልባት ንመሰረታዊ ወይ ፍሉይ ብቕዓታት ዘድሊ ፍልጠት ይህልወካ ይኸውን:
እንተዀነ ግን ነዚ ዝኸውን ወረቐት ኣይሰኣነካን ይኸውን ። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ፣
ናይ ሓቂ ብቕዓት (reell kompetens) ዝበሃል ነገር ኽትሓትት ትኽእል? ድሕሪኡ ፡
ንትምህርትና ኸተመልክት ከለኻ ፡ ነቲ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ተውዕሎ ። ዝያዳ
ኣንብብ https://www.lu.se/studera/anmalan-ochantagning/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens.
• ምናልባሽ ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ወጻኢ ካብ ዘለዋ ሃገር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ
ክህልወካ ይኽእል እዩ ፣ እዚ ወረቐት? ከምኡ እንተ ጌርካ ፡ ማዕረኡ (ekvivalerad)
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ። እዚ ማለት ምስ ትምህርቲ ኣብ ሽወደን እንታይ ከም
ዝመስል ትርእይ ማለት እዩ ። ኣብዚ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ:
https://www.uhr.se/sv/Bedomning-av-utlandsk-utbildning/
• ፈለማ ብዛዕባ ሙዚቃ ምጽዋትን ብዛዕባ ክልሰ ሓሳብ ሙዚቃን ዝያዳ ክትፈልጥ
የድልየኻ ድዩ? ድሕሪኡ ኣብ ካልኦት ቤት-ትምህርታት ክትረኽቦም እትኽእል
ምህሮታት ኣለዉ ። ናብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ እንተ ዄንኻ ፡ ኣብ
ሙዚቃ ብምትኳር ነቲ ኣገዳሲ ፕሮግራም ከተጽንዖ ትኽእል ኢኻ ። ናይ ካልኣይ

ደረጃ ትምህርቲ ወዲእኻ እንተኾንካ ፣ ኣብ ያታዊ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ዝተፈላለየ ናይ ሙዚቃ ትምህርትታት ኣሎ ። ጠመተ
https://www.folkhogskola.nu/ ናበይ ክትከይድ ትኽእል ።
• መሰረታውያን ብቕዓታት ኣለዉኻ ፡ ብዛዕባ ሙዚቃ ግን ዝያዳ ክትፈልጥ የድልየኻ?
ድሕሪኡ ምሳና ከተንብቦ እትኽእል ናጻ ኮርሲታት (fristående kurser) ኣሎ ።
ብዛዕባኦም ዝያዳ ኣንብብ
https://www.mhm.lu.se/utbildning/fristaende-kurser. ገለ ናይ
ምድላው ኮርሲታት ኣለዉ ። ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ንምቕሳም ብዛዕባ ሙዚቃ
ዝያዳ ክትማሃር እንተደሊኻ ጽቡቕ እዮም ። ብዛዕባኦም ዝያዳ ክትፈልጥ እንተ
ደሊኻ ፡ ኽትራኸብ ትኽእል ኢኻ sara.engblom@mhm.lu.se ንሳ ናይ ናና
ኮርሲታት እያ እተካይድ ።
ብዛዕባ ናይ ሙዚቃ ስልጠና ሕቶታት እንተ ኣለካ
ሽዑ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ lena.hallabro@mhm.lu.se. ንሳ ናብ ናይ ሙዚቃ
መምህርና ስልጠና ምእታው ሓላፍነት ኣለዋ ።
ኣብ ክንዳኡ ሙዚቀኛ ክትከውን እንተ ደሊኻ
መምህር ሙዚቃ ኴንካ ክትሰርሕ እንተ ዘይደሊኻ ? ኣብ ክንዳኡስ ፡ ሙዚቀኛ ንኽትከውን
ታዕሊም ክትወስዶ እንተ ደሊኻ? ድሕሪኡ ፡ ኣብ ሓደ ካብቲ ናይ ሙዚቃ ትምህርትታትና
ኽትካፈል ትኽእል ኢኻ ። ብዛዕባኦም ከተንብብ ትኽእል ኢኻ
https://www.mhm.lu.se/utbildning/musiker-ochkyrkomusikerutbildningar.
ንተማሃራይ ልቓሕ (Studielån)
ልቓሕ ብምውሳድ ምሳና ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ዝያዳ ኣንብብ
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod.html

እንቋዕ ብደሓን ናባና መጻእኩም!
www.mhm.lu.se

