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HOTUBA YA UFUNGUZI WA MAFUNZO YA TEHAMA KWA WALIMU 650 

YANAYOFANYIKA KATIKA TAASISI YA TEKNOLOJIA DAR ES SALAAM 

(DIT), CHUO KIKUU CHA TEKNOLOGIA YA HABARI, MAWASILIANO NA 

SAYANSI ANGAVU “INFORMATICS” (UDOM) NA CHUO KIKUU CHA 

SAYANSI NA TEKNOLOJIA MBEYA TAREHE 25 OKTOBA, 2021 

 Mwenyekiti wa Bodi ya Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote Prof. John Nkomo; 

 Mtendaji Mkuu wa Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote, Bi Justina Mashiba; 

 Mheshimiwa Mkuu wa Taasisi ya Teknolojia ya Dar es salaam Prof. 

Preksedis Ndomba; 

 Wawakilishi kutoka Ofisi ya TAMISEMI Bw. Khalid Mtosa; 

 Wakufunzi kutoka vituo vya DIT, UDOM na MUST; 

 Mwakilishi wa serikali; 

 Walimu wote mliohudhuria mafunzo haya; 

 Wawakilishi wa vyombo vya habari; 

 Wadau wote wa Elimu; 

 Wanahabari mliopo hapa; 

 Mabibi na mabwana. 

Nawasalimu kwa Jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! 

Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa 

kutujalia afya njema na kuwawezesha kusafiri na kuwafikisha kwenye Kituo hiki 

cha mafunzo mkiwa salama.  
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Aidha, napenda kukushukuru wewe Mwenyekiti wa Bodi ya Mfuko wa Mawasiliano 

kwa Wote yaani Universal Communications Service Access Fund (UCSAF) na 

Watendaji wako kwa kuona umuhimu wa kuandaa na kufadhili mafunzo haya kwa 

Walimu 650 kutoka Mikoa 26 ya Tanzania Bara na 05 ya Zanzibar. Kwetu hii ni 

hatua kubwa. Nawashuhuru kwa namna ya kipekee, wakufunzi wa Taasisi ya 

Teknolojia ya Dar es Salaam (DIT), Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya 

(MUST) na Chuo Kikuu cha Habari na Mawasiliano na Sayansi Angavu (CIVE) 

cha UDOM kwa kukubali kuandaa na kuratibu mafunzo haya vizuri. Kwa niaba ya 

Serikali ninachukua fursa kuwapongeza na kuwashukuru kwa dhati kwa 

kuwezesha mafunzo haya.  

Ni ukweli usiopingika kuwa, Ulimwengu wa leo umetawaliwa na Teknolojia ya 

Habari na Mawasiliano (TEHAMA) Hivyo, yeyote ambaye anaachwa nyuma na 

maendeleo haya ni dhahiri kuwa hataweza kupambana katika Ulimwengu wa 

Sayansi na Teknolojia ya Habari na Mawasiliano.  

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana  

Mafunzo haya yamezingatia Sera ya Elimu ya Mwaka 2014 ambayo 

imezungumzia matumizi ya TEHAMA katika ngazi zote za elimu. Sera imebainisha 

kuwa utekelezaji wa Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 1995 ulikwama kwa 

kiwango fulani kwa kuwa haukuweka mkazo katika  matumizi ya TEHAMA katika 

kufundisha na Kujifunzia. 
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Aidha, Sera ya Elimu ya mwaka 2014 inasisitiza kuwa, matumizi ya Sayansi na 

Teknolojia ni muhimu katika kumuwezesha mwananchi kumudu mazingira yake 

na kumuwezesha kuchangia maendeleo yaTaifa. Hivyo, Sera ya Elimu na 

Mafunzo ya Mwaka 2014, imetoa matamko manne yanayohusu matumizi ya 

TEHAMA katika elimu.  

 

 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana  

Kwa mujibu wa Tamko Namba 3.2.7 la Sera ya Elimu na Mafunzo ya Mwaka, 2014 

linasema kuwa, Serikali itaimarisha muundo na utaratibu wa ufundishaji wa 

masomo ya Hisabati, Sayansi naTeknolojia katika ngazi zote za elimu na mafunzo. 

 

Aidha, Tamko Namba 3.3.8 linaelekeza kuwa, Serikali itahakikisha matumizi zaidi 

ya Sayansi na Teknolojia katika utoaji wa elimu na mafunzo katika ngazi zote. 

 

Pia, Sera ya elimu na Mafunzo inatamka kwenye Tamko Namba 3.2.9 kuwa, 

Serikali itahakikisha vifaa, nyenzo na zana stahiki za kufundishia na kujifunzia 

katika elimu na mafunzo zinatosheleza kulingana na mahitaji na maendeleo ya 

Sayansi, Teknolojia na mbinu za kufundishia na kujifunzia katika ngazi zote. 
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Tamko Namba 3.3.5 Sera inaitaka Serikali kuweka utaratibu kusisitiza matumizi 

ya TEHAMA katika utoaji wa elimu na mafunzo katika ngazi zote. Sera inatambua 

kuwa Elimu inaweza kutolewa vizuri zaidi endapo Teknolojia ya Habari na 

Mawasiliano (TEHAMA) na Rasilimali watu yenye ujuzi stahiki vitatumika. Hii pia 

ni katika kutambua mchango wa kujielimisha kwa njia mbalimbali zikiwemo elimu 

kwa njia ya Posta, elimu kwa njia ya Redio, Televisheni, matumizi ya Maktaba za 

Taifa na kisomo cha watu wazima.  

 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana  

Ofisi ya Rais -TAMISEMI inatafsiri na kutekeleza matamko hayo manne kwa 

vitendo kwa kuhakikisha kuwa, inashirikiana na wadau mbalimbali kama vile 

UCSAF, Avanti, African Digital Schools na Makampuni mbalimbali katika 

kuhakikisha inaboresha mazingira ya kufundisha na kujifunza TEHAMA na 

kufundisha kwa mujibu wa Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014. Shule zenu 

zimekuwa miongoni mwa Shule za Serikali ambazo Serikali ya Awamu ya sita 

imeanza kuzijengea uwezo kwa vitendo. Serikali inategemea kuona walimu 

wanoshiriki na wale wenye stadi za TEHAMA wanatumia vyema zana za 

kufundisha kama vile picha, ramani, na vichangamshi mbalimbali katika 

kufundishia masomo yote pamoja na kuwa mkazo upo katika Sayansi, Hisabati na 

Lugha. Virtue Lab zitapunguza gharama za matumizi ya Kemikali na kuwajengea 
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wanafunzi wetu umahiri kwa kuwapa fursa pana ya kufanya mafunzo kwa vitendo. 

Pia Kuamini kuwa, TEHAMA itawezesha Shule zetu kuhuisha Maabara za 

kufundishia masomo ya Lugha ya Kiingereza, Kifaransa, Kichina na Kiswahili na 

kuwa suluhisho, hususani kwenye Shule ambazo hazina Maabara za Lugha. 

TEHAMA inaweza kuondoa tatizo la vyumba vya Jiografia katika Shule zetu. 

Pia, yafaa kuzingatia kuwa, TEHAMA ni miongoni mwa somo katika Shule zetu za 

Msingi na Sekondari hivyo ni wakati mzuri kwa nyinyi Wataalamu kuimarisha 

misingi ya kulifundisha ili kuwafanya wanafunzi wetu wawe na uwezo wa 

kushindana katika Soko la Dunia. 

 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana 

Hata hivyo, hali halisi inaonyesha kuwa kuna upungufu wa Rasilimali watu katika 

Shule za Sekondari wa kutoa elimu kwa njia ya masafa. Pia, vifaa vya TEHAMA 

ni vichache na havikidhi mahitaji ya utandawazi na ushindani pamoja na 

maendeleo ya Sayansi na Teknolojia na hivyo, wakati mwingine kusababisha 

changamoto za ufanisi na viwango duni vya ubora wa elimu itolewayo. 

 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana 

Nimeelezwa kuwa, malengo ya mafunzo yatakayotolewa yamejikita katika kutafsiri 

matamko mbalimbali ya Sera ya Elimu na Mafunzo ya Mwaka 2014 kwa 
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kuwajengea uwezo Walimu ili waweze kutumia na kufanya marekebisho ya vifaa 

mbalimbali vya TEHAMA vilivyopo kwenye Shule. Ni dhahiri kuwa, mafunzo haya 

yatazipunguzia shule gharama za matengenezo madogomadogo ya vifaa vya 

TEHAMA (hardware and software) vilivyopo au vinavyoletwa na UCSAF. 

Aidha, nimetaarifiwa kuwa, mafunzo haya yatatolewa kwa nadharia na vitendo hali 

ambayo itawafanya washiriki muweze kupata ujuzi kutokana na kujifunza kwa 

vitendo. Niwatake mzingatie mafunzo haya ili mkawe Mabalozi wazuri katika shule 

zenu. 

 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana 

Mafunzo ya TEHAMA kwa Walimu wa Shule za Sekondari nchini ni muhimu kwa 

kuwa ni nyenzo muhimu ya kuwajengea Walimu uwezo wa kutumia na kuwapatia 

maarifa mbalimbali wanafunzi kwa urahisi.  

Mafunzo ya namna hii yanaweza kuwezesha matumizi yenye tija ya vifaa vichache 

vya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano vilivyopo shuleni katika kufundishia 

masomo mbalimbali kwa ufanisi.  

Mwisho, natarajia kuwa mafunzo haya yataweza kuimarisha tendo la ujifunzaji na 

ufundishaji na kuwa kivutio kwa wanafunzi wengi na hatimaye kunyanyua kiwango 

cha ufaulu kwa wanafunzi wa shule hizi. 
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Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana 

Kwa kuwa, mafunzo haya yanafanyika kwa makundi yote matatu. Kinadharia hiki 

ni kiashiria kuwa mkikamilisha mafunzo haya mtakuwa na umahiri wa kutosha. Ni 

matumaini yangu kuwa, Watendaji wa UCSAF na Ofisi ya Rais -TAMISEMI 

mtasimamia kikamilifu mafunzo haya ili yakamilike katika Kampasi zote tatu za 

Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam (DIT) Chuo Kikuu cha Sayansi na 

Teknolojia Mbeya (MUST) na Chuo Kikuu cha Teknolojia cha Habari na 

Mawasiliano ya Sayansi Angavu(CIVE) katika kufanikisha mafunzo kwa walimu 

wote 650. 

 

Ndugu Washiriki,Mabibi na Mabwana 

Baada ya maelezo haya machache natangaza rasmi kuwa, Mafunzo ya TEHAMA 

kwa Walimu  wa Shule za Msingi na sekondari 650 yamefunguliwa rasmi. 

Nawatakia ushiriki wenye tija. 

ASANTE KWA KUNISIKILIZA 

Kazi Iendelee 


