
HOTUBA YA MHE. ASHATU KIJAJI (MB), WAZIRI WA HABARI, MAWASILIANO 

NA TEKNOLOJIA YA HABARI WAKATI WA KUFUNGA MAFUNZO YA TEHAMA 

KWA WALIMU 650 YALIYOFANYIKA KATIKA VITUO VYA CHUO KIKUU CHA 

DODOMA (UDOM), CHUO KIKUU CHA SAYANSI NA TEKNOLOJIA MBEYA 

(MUST) NA TAASISI YA TEKNOLOJIA DAR ES SALAAM (DIT) – TAREHE 27 

OKTOBA, 2021 

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

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

 Mkuu wa Taasisi ya Teknolojia ya Dar es salaam Prof. Preksedis Ndomba; 

 Wawakilishi kutoka Ofisi ya Rais - TAMISEMI Bw. Khalid Mtosa; 

 Mwakilishi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali (SMZ) Bi Asya Iddi; 

 Wakufunzi kutoka vituo vya, UDOM, MUST na DIT; 

 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 kufika katika mafunzo haya salama. 

 



Pia, kwa namna ya kipekee napenda kumpongeza Mwenyekiti wa Bodi ya Mfuko wa 

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

Prof. John Nkoma na Watendaji wako kwa kuona umuhimu wa kuandaa na kufadhili 

mafunzo haya kwa Walimu 650 kutoka Mikoa 26 ya Tanzania Bara na 5 ya  Zanzibar. 

Kwetu hii ni hatua kubwa na ya kimkakati. Nichukue fursa hii kuipongeza Menejimenti ya 

DIT, UDOM na MUST kwa kusimamia uendeshaji wa mafunzo haya kwa umahiri. Kwa 

taarifa niliyonayo ni kwamba mafunzo yameendeshwa kwa ustadi unaoendana na ubora 

wa chuo hiki. Naomba muendelee kufanya kazi kwa ustadi huo huo katika kutimize 

malengo yaliyowekwa. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Nimefahamishwa kuwa katika 

Mafunzo haya washiriki mmepitishwa katika mada mbalimbali zitakazowawezesha kuwa 

weledi wa masuala ya TEHAMA na hasa ufundi mdogomdogo wa kompyuta. 

Ndugu wanamafunzo 

Napenda pia kutoa pongezi kwenu nyie washiriki kwa kuteuliwa kwenu kushiriki mafunzo 

haya ambayo ni muhimu sana katika uboreshaji wa elimu. Ninawapongeza vilevile kwa 

kuitikia wito wa kushiriki katika mafunzo haya na kufika kituoni katika muda muafaka. 

Nimeambiwa kwamba mmekuwa wasikivu kwa kipindi chote cha mafunzo na mmekuwa 

washiriki wazuri wa mijadala na kujibu kazi mlizokuwa mnapewa na wawezeshaji. Nina 

imani mnaiva kwa kiasi kikubwa. Hongereni sana.  

 

Ndugu wanamafunzo 

Ningependa niwaambie kwamba fursa hii ya mafunzo mliyoipata ni muhimu kwa 

mustakabali wa Elimu nchini.  Ni mategemeo ya Serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa 



na Mhe. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba 

baada ya mafunzo haya, pamoja na mambo mengine mkifika shuleni mtakuwa na 

manufaa makubwa katika kufunza wanafunzi na kuwa suluhisho katika masuala 

madogodogo na pengine makubwa yahusuyo vifaa vyenu vya TEHAMA. 

 

Ndugu wanamafunzo 

Niwaambie pia kwamba mafunzo yoyote yale hulenga kuimarisha utendaji wa kazi kutoka 

kile usichokijua na kuwa mahiri zaidi. Ndio maana Serikali kwa kupitia Mfuko wa 

Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) imeamua kuwekeza katika mafunzo haya. Hivyo 

tunaomba tuone mabadiliko ili kuendelea kupata mafunzo mengine. Kama, kiutendaji 

hakutakuwa na mabadiliko miongoni mwenu baada ya mafunzo haya itakuwa ni upotevu 

wa rasilimali fedha na muda, ambazo ni rasilimali adimu za umma wa Watanzania. 

Niwaombe mkawe chachu ya mabadiliko yanayopimika katika utendaji wenu wa kazi. 

Nitoe rai kwenu nyote kama haiba ya walimu ilivyo, mkawe tayari kuwafundisha wenzenu 

waliobaki katika vituo vyenu vya kazi ili elimu hii ikawe chachu kwa watu wengi zaidi. 

 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana  

Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kupitia Mfuko wa Mawasiliano kwa 

Wote (UCSAF) ina jukumu la kuhakikisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwa 

wote kwa kuboresha upatikanaji wa huduma za mawasiliano kupitia ushiriki wa sekta 

binafsi. Katika utekelezaji wake, Mfuko umekuwa ukiandaa mafunzo haya tangu mwaka 

2016 ili kuhakikisha kuwa TEHAMA inatumika katika shule zetu za umma. Walimu 



mnaoendelea kupata mafunzo hapa, mmekuwa wenye bahati sana kupata mafunzo haya 

kwa vitendo kutoka katika chuo mahiri. Serikali inategemea kuona mkitumia TEHAMA 

katika zana za kufundishia masomo mbali mbali shuleni na pia kuwaongezea ujuzi 

wanafunzi kutumia TEHAMA. Tunaamini kuwa mafunzo haya yataongeza chachu ya 

kujifunza zaidi kwa wanafunzi na walimu na mwisho kuongeza kiwango cha ufaulu nchini. 

Pia, yafaa kuzingatia kuwa, shule nyingi zinafundisha somo la TEHAMA kuanzia ngazi ya 

shule za msingi na sekondari hivyo basi itakuwa msingi mzuri kwa nyinyi Wataalamu 

kuimarisha misingi ya kulifundisha  na pia kukuza maarifa na ufanisi zaidi kwa wanafunzi 

mnaowafundisha. 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana 

Shule nyingi za serikali zimekuwa zina uhaba wa vifaa vya TEHAMA shuleni na hivyo 

kuwafanya wanafunzi kuwa nyuma katika masuala ya kidigitali. Tunatambua kuwa 

TEHAMA ndio kichocheo kikuu cha maendeleo ya kiuchumi na mabadiliko ya kijamii 

duniani kote. TEHAMA inasaidia katika masuala ya ufundishaji na ujifunzaji kupitia mbinu 

mbalimbali kama vile kubadilisha matumizi ya chaki na kutumia projekta, pia anawapa 

uwezo wanafunzi kutazama mihadhara wakiwa kwenye Kompyuta hasa katika vipindi vya 

majanga kama ilivyotokea mlipuko wa ugonjwa wa UVIKO-19. Ukosefu wa Vifaa hivi 

husababisha changamoto za ufanisi na viwango duni vya ubora wa elimu 

itolewayo. 

 

 

 



Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana 

Ni dhahiri kuwa, mafunzo haya yatazipunguzia shule gharama za matengenezo ya vifaa 

vya TEHAMA (hardware costs) vilivyopo au vitavyotolewa na UCSAF hivi karibuni. 

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

ambayo inawafanya washiriki waweze kupata ujuzi kutokana na kujifunza kwa vitendo. 

Niwatake mzingatie mafunzo haya ili mkawe mabalozi wazuri katika Shule zenu. 

 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana 

Mafunzo haya yatamsaidia mwalimu anayefundisha somo la TEHAMA kuwa na ujuzi na 

maarifa yeye mwenyewe. Sehemu kubwa ya ujuzi wa mwalimu utatokana na juhudi zake 

binafsi. Mwalimu mzuri ni yule aliye na uwezo wa kutafuta, kuuchuja na kuutumia ujuzi 

anaoupata kwa uangalifu katika kukuza vipaji vya wanafunzi wake kulingana na matarajio 

ya jamii husika. Pia Mafunzo haya yameandaliwa ili kumpatia mwalimu maarifa na ujuzi 

unaohitajika kumwezesha kufudisha somo la TEHAMA katika Shule za Msingi na 

Sekondari. Pia kumjengea uwezo wa kuweza kutatua matatizo madogo madogo ya 

kiufundi pindi yatakapojitokeza. Mafunzo ya namna hii yataweza kuwezesha matumizi 

yenye tija ya vifaa vichache vya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano vilivyopo shuleni 

katika kufundishia masomo mbalimbali kwa ufanisi zaidi.  

 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana 



Naelewa kuwa mafunzo haya yanafanyika katika vituo vitatu vyenye kompyuta za 

kujifunzia kwa kutosheleza washiriki wote. Hiki ni kiashiria kuwa kumalizika kwa mafunzo 

haya kutawajengea umahiri wa kutosha katika kutatua changamoto za vifaa vya TEHAMA 

mashuleni na hivyo kuboresha ufundishaji wa masomo mbalimbali. Hivyo basi, huu ni 

wakati muafaka wa kufanya tathmini ya mafunzo mliyoyapata ili kuona ni kwa kiasi gani 

mafunzo na vifaa hivi vimeleta tija iliyokusudiwa katika Shule zetu. Pia napenda kutoa 

pongezi na shukrani kwa Watendaji wa UCSAF wakishirikiana na Wizara ya Elimu, 

Sayansi, Teknolojia na Mafunzo ya Ufundi, Ofisi ya Raisi - TAMISEMI, Taasisi ya Teknolojia 

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

Kikuu cha Dodoma (UDOM) katika kuratibu mafunzo haya kwa walimu wapatao 650. 

 

Ndugu Washiriki, Mabibi na Mabwana 

Baada ya kusema hayo sasa natamka kwamba mafunzo haya ya TEHAMA   DIT, 

UDOM na MUST yamefungwa rasmi. 

Nawatakia mafunzo mema na safari njema kurudi kwenye vituo vyenu vya kazi. 

 

MUNGU IBARIKI TANZANIA 

ASANTENI SANA KWA KUNISIKILIZA 

 


