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Utangulizi

Usuli
Mafunzo kazini kwa mwalimu ni jambo la msingi sana ili kuwezesha ufundishaji 
na ujifunzaji kufanyika kwa ufanisi. Mafunzo humuongezea mwalimu maarifa 
na stadi kulingana na mabadiliko yanayotokea siku hadi siku. Hivyo, ni muhimu 
kwako mwalimu wa elimu ya awali kupata mafunzo uwapo kazini. Mafunzo hayo 
yatakusaidia kujenga umahiri katika kutekeleza mtaala wa elimu ya awali kwa 
ufanisi na hivyo kuboresha kiwango cha elimu katika ngazi husika na ngazi nyingine 
zinazofuata.
 
Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 na Mpango wa Maendeleo ya Elimu 
ya Msingi (MMEM) 2012- 2016, vimebainisha kuwa elimu hiyo ni moja kati ya 
vipaumbele vya serikali. Aidha, kila shule ya msingi inatakiwa kuwa na darasa la 
elimu ya awali ili kumpatia kila mtoto fursa ya kupata elimu ya awali. Mwaka 2016, 
Taasisi ya Elimu Tanzania (TET) iliboresha Mtaala wa elimu ya awali. Mtaala huu 
umeanza kutumika rasmi mwaka 2017. Baada ya uboreshaji, baadhi ya walimu wa 
elimu ya awali walipata mafunzo ya namna ya kutekeleza mtaala huo. 

Sambamba na maboresho ya mtaala, imeonekana kuwa kuna haja ya kuwajengea 
uwezo walimu wote wa elimu ya awali katika ufundishaji na ujifunzaji wa mtoto. 
Hivyo, TET kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Aga Khan Foundation 
(AKF) na Shirika la Umoja wa Mafaifa la Kuhudumia Watoto ‘UNICEF’, wameandaa 
moduli za mafunzo kazini kwa walimu wa elimu ya awali kwa kuzingatia mtaala wa 
elimu ya awali wa Mwaka 2016. 

Lengo la moduli
Lengo la moduli hii ni kukuwezesha kujenga uelewa wa namna ya kutoa elimu bora 
ya awali kwa mtoto ili kumwezesha kukua na kujifunza kwa ufanisi. 

Mlengwa 
Mlengwa wa moduli hii ni mwalimu wa elimu ya awali aliyeko kazini. Moduli hii 
inaweza pia kutumiwa na walimu wakuu, maafisa elimu kata, wathibiti ubora wa 
shule, maafisa elimu wa wilaya na wadau wengine wa elimu ya awali. 
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Jinsi ya kutumia moduli
Mwalimu unatakiwa kuisoma moduli hii kwa umakini na kufanya shughuli 
mbalimbali zilizoainishwa. Utashirikiana na wenzako kama itakavyokuwa 
imeelekezwa. Aidha, unatakiwa kuwashirikisha wenzako changamoto mbalimbali 
unazokutana nazo katika  ufundishaji na ujifunzaji, ili kujadiliana kwa pamoja 
namna ya kuzitatua. 

Muundo wa moduli
Moduli hii imegawanyika katika sura nne. Sura ya kwanza ni Ifahamu elimu ya 
awali; Sura ya pili ni Uanzishaji wa shule za awali na sura ya tatu inahusu Uongozi 
na usimamizi katika elimu ya awali; na sura ya nne ni Utaratibu wa utoaji wa 
elimu ya awali. Kila sura ina utangulizi, umahiri wa kujifunza na jaribio la awali 
ambalo kila mwalimu atafanya ili kujipima uelewa wake kabla ya kuanza kusoma 
sura husika. Vilevile, kutakuwa na maudhui utakayojifunza katika sura husika, kazi 
za kufanya, tafakuri na jaribio la kufanya baada ya kujifunza ambalo utalifanya 
ili kupima ulichojifunza katika sura husika. Aidha, katika vipindi tofauti, utafanya 
shughuli mbalimbali mwishoni mwa moduli katika jumuiya za ujifunzaji. 

Utaratibu wa utoaji mafunzo
Muda wa mafunzo endelevu kwa walimu kazini utakuwa mwaka mmoja. Mwalimu 
unatarajiwa kukamilisha moduli zote nne (4) za mafunzo husika. Moduli hizo ni 
Utoaji wa elimu ya awali; Ukuaji na ujifunzaji wa mtoto; Uchopekaji wa masuala 
mtambuko katika mtaala wa elimu ya awali na Utekelezaji wa mtaala wa elimu ya 
awali. Pamoja na kujifunza maudhui yaliyomo katika moduli hizi unapaswa kutumia 
maarifa na ujuzi unaopata katika muda wote unapokuwa kazini ili kuboresha 
ufundishaji wa ujifunzaji wa mtoto.

Mwalimu, utakabidhiwa moduli husika na utajifunza mwenyewe katika kituo chako 
cha kazi. Unapaswa kusoma na kufanya kazi zote zilizoainishwa katika kila moduli. 
Unatakiwa pia kujipangia utaratibu wa kuzisoma moduli hizo kwa ukamilifu kwa 
kuzingatia muda wa mafunzo uliopangwa. Sambamba na hilo, kutakuwa na jumuiya 
za ujifunzaji  katika ngazi ya shule na vituo vya ujifunzaji ndani ya kata ambapo 
mtakutana kwa ajili kubadilishana uzoefu, mafanikio na changamoto mlizokutana 
nazo katika ujifunzaji. Ujifunzaji katika jumuiya utaongozwa na shughuli 
zilizoainishwa mwishoni mwa kila moduli.
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Aidha, ili kuhakikisha kwamba jumuiya za ujifunzaji zinafanyika kwa ufanisi, 
mnapaswa kukutana angalau mara moja kwa wiki katika ngazi ya shule, mara moja 
kwa mwezi katika vikundi vya walimu vya ujifunzaji ndani ya kata na mara mbili 
kwa mwaka katika vituo vya walimu vya ujifunzaji ngazi ya kata. 
 
Kabla hujaanza kusoma kila sura, unapaswa kufanya jaribio ambalo linaakisi 
maudhui ya sura husika. Baada ya kujifunza maudhui ya sura hiyo utafanya tena 
jaribio lile lile ili kupima uelewa wako baada ya kusoma sura husika ya moduli. 
Vilevile, utapewa kazimradi za kufanya ambazo zitajumuishwa katika upimaji 
utakaoufanyiwa. 

Upimaji wa mafunzo
Upimaji wa mafunzo utafanyika ili kubaini kama umejenga umahiri kama 
ilivyokusudiwa na utahusisha mambo yafutatayo:
i.  Mkoba wa kazi ambao utajumuisha vitu mbalimbali kama vile kazi za vikundi, 

zana za kufundishia na kujifunzia, machapisho mbalimbali uliyotumia katika 
kujifunza na majibu ya shughuli mbalimbali ambazo umezifanya katika moduli 
husika. 

ii.  Kazimradi itahusisha zana zinazogusa umahiri sita zilizopo katika mtaala na 
muhtasari wa elimu ya awali ambazo zitahakikiwa mwisho wa mafunzo.

iii.  Uangalizi wa ufundishaji ndani na nje ya darasa utafanyika mara tatu (3) kwa 
muda wote wa mafunzo. Uangalizi utafanywa na mwalimu mkuu, afisa elimu 
kata na mthibiti ubora wa shule. Zana itakayotumika katika uangalizi itatoka 
kwenye kiongozi cha mthibiti ubora wa shule.

Upimaji wa mafunzo utafanywa na mwalimu mkuu katika ngazi ya shule na afisa 
elimu kata katika ngazi ya kata. Aidha, wathibiti ubora wa shule ngazi ya wilaya 
na maafisa elimu wa wilaya, watasimamia zoezi zima la ujifunzaji na upimaji ili 
kuhakikisha kuwa mafunzo yaliyotolewa yana ubora uliokusudiwa. 

Mwalimu unapaswa kusoma na kupimwa katika moduli zote nne na kufaulu kwa 
kiwango kisichopungua alama C ili kuweza kutunukiwa cheti cha kukutambua kama 
mwalimu wa elimu ya awali uliyefuzu mafunzo kazini. Mwongozo wa upimaji 
utakuwa kama inavyooneshwa katika jedwali la 1 na 2: 
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Jedwali la 1: Mwongozo wa upimaji
Mkoba wa kazi Kazimradi Uangalizi wa 

ufundishaji
Jumla

20 20 60 100

Jedwali la 2: Viwango vya ufaulu
Alama Daraja Kiashirio
75 – 100 A Bora
64 – 74 B Vizuri sana
44 – 63 C Vizuri
35 – 43 D Inaridhisha
0 – 34 F Dhaifu

Ufuatiliaji na tathmini ya mafunzo 
Kwa kuwa mafunzo yatafanyika katika ngazi ya shule na vituo vya ujifunzaji ndani 
ya kata, walimu wakuu, maafisa elimu kata, wathibiti ubora wa shule na maafisa 
elimu wa wilaya ndio watakaokuwa wafuatiliaji wakuu wa mafunzo haya.  Kutakuwa 
pia na ufuatiliaji katika ngazi ya taifa ikijumuisha TET, Wizara ya Elimu, Sayansi 
na Teknolojia (WyEST) kitengo cha mafunzo ya ualimu na idara ya usimamizi wa 
elimu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (OR-TAMISEMI).

Tathmini ya utekelezaji wa Programu ya Mafunzo Kazini kwa walimu wa elimu 
ya awali itafanyika baada ya kumaliza mafunzo. Lengo la tathmini hii ni kuona 
kama mafunzo yametekelezwa kama yalivyopangwa na kubaini changamoto 
zilizojitokeza wakati wa utekelezaji kwa ajili ya kuboresha. Tathmini hii itahusisha 
wadau mbalimbali kuanzia ngazi ya shule hadi taifa. Zana za kufanyia tathmini 
zitaandaliwa na TET kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali. Baada ya tathmini 
kukamilika, maboresho yatafanyika katika maeneo yanayohusika na mafunzo 
yataendelea. Tathmini zitafanyika pale inapobidi kulingana na mahitaji.

Tafsiri ya alama 
Katika moduli hii kuna alama mbalimbali zinazokuwezesha kutambua shughuli 
zinazotakiwa kufanyika wakati wa usomaji. 
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Alama Maelezo

Lengo au malengo yanayopaswa kufikiwa na msomaji wa 
programu hii katika sura.

Maswali ya kujiuliza kabla au hata wakati wa kuendelea 
kusoma.

Muhtasari uliotolewa kuhusu sura husika.

Marejeleo yaliyotumika ambayo yamependekezwa uyasome 
ili kuelewa zaidi.

Tafakuri ambayo utaifanya katika sura inayohusika. Aidha, 
maswali hayo unaweza kuwashirikisha wenzako kwa 
majadiliano zaidi. 

Kazi ya kufanya
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Shukurani

Taasisi ya Elimu Tanzania (TET) inatambua na kuthamini mchango muhimu wa 
washiriki waliofanikisha uandishi wa moduli hii ya Utoaji wa Elimu ya Awali.

TET inatoa shukurani za dhati kwa mchango uliotolewa na wataalamu wafuatao 
walioshiriki kutayarisha moduli hii:

Waandishi: Deborah Llewellyn, Vida Ngowi, Masumbuko Mpoli, Sharifa Majid, 
Sauda Hamis, Hanifa Mponji, Mathias Suwi, Flora Henjewele, Manjula 
Jogy, Christina Kamamba, Dkt. Richard Shukia, Davis Gisuka, Dkt. 
Daphina Mabagala, Rehema Mwawa, Nestory Mgimwa, Eric Kilala, 
Sr. Cecilia Boniface, Wesket Mlagulwa, Dkt. Tandika Pambas, Edith 
Mdoe na Lomitu Mollel

Wahariri:  Prof. Akundaeli Mbise na Richard P. Mtambi

Msanifu:  Manyama Mchunga

Wachoraji:  Alama Art and Media Production

Mratibu:  Vida Ngowi

Aidha, TET inatoa shukurani za pekee kwa Shirikia la Umoja wa Mataifa la 
kuhudumia watoto ‘UNICEF’ na Aga Khan Foundation (AKF) kwa kufadhili 
uandishi na ujaribishaji wa moduli hii. 

Mwisho, TET inatoa shukurani kwa Global Partnership for Education (GPE) chini 
ya mpango wa kuboresha ufundishaji wa stadi za Kusoma, Kuandika na Kuhesabu 
(KKK) unaojulikana kama Literacy and Numeracy Education Support (LANES) 
kwa kufadhili uhakiki na uchapaji wa moduli hii. 

.........................................
Dkt. Aneth A. Komba 
Mkurugenzi Mkuu
Taasisi ya Elimu Tanzania
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Sura ya Kwanza

Ifahamu elimu ya awali

Elimu ya awali imesisitizwa sana duniani kote. Katika sura hii utajifunza dhana 
ya elimu ya awali, mifumo mbalimbali ya utoaji wa elimu ya awali hapa nchini, 
pamoja na changamoto zinazokabili utoaji wa elimu hii. Kwa ujumla, uelewa wa 
kutosha wa elimu ya awali utakusaidia katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji 
wa watoto wa elimu ya awali.

Baada ya kujifunza maudhui ya sura hii utaweza:
i. kueleza dhana ya elimu ya awali

ii. kubaini mifumo mbalimbali ya utoaji wa elimu ya awali

iii. kueleza namna ya  utoaji wa elimu bora ya awali

iv. kubaini changamoto za utoaji wa elimu ya awali na namna ya 
kuzikabili

Jaribio kabla ya kujifunza 
  

Jibu maswali yafuatayo kabla ya kuanza kujifunza maudhui ya sura hii:

1. Unaelewa nini kuhusu elimu ya awali? 

2. Elimu ya awali ina umuhimu gani katika makuzi na ujifunzaji wa 
mtoto?

3. Bainisha changamoto unazozipata katika ufundishaji wako na namna 
unavyokabiliana nazo.

  
1.1. Dhana ya elimu ya awali

Wataalamu mbalimbali duniani wametoa fasili tofautitofauti za elimu ya awali 
kutokana na mitazamo mbalimbali ya wananadharia na wanafalsafa. Mitazamo 
hiyo ni kama ifuatayo: Mtazamo wa utambuzi; mtazamo wa mabadiliko ya tabia na 
mtazamo wa kijamii.
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a. Mtazamo wa utambuzi: Kulingana na mtazamo huu, elimu ya awali ni elimu 
inayolenga kumwezesha mtoto kukua kiakili. Wananadharia kama vile Jean 
Piaget toka Uswisi na Maria Montessori toka Italia wanasisitiza kuwa mtoto 
anakua na kujifunza hatua kwa hatua kutokana na uzoefu wa kupevuka kwa 
kutumia michezo inayochangamsha mwili na akili yake. Watafiti wa ukuaji 
wa ubongo na mifumo ya nyuroni wamegundua kuwa kipindi cha miaka 
mitatu tangu kuzaliwa kwa mtoto ni muhimu sana katika ukuaji wa mtoto 
kiakili (Nelson, 2000). Watafiti hao wanabainisha kwamba takribani asilimia 
80 ya ukuaji wa ubongo kuelekea mtu mzima hujengeka katika miaka 3 
hadi 5 tangu kuzaliwa.  Hivyo, kipindi cha elimu ya awali ni muhimu sana 
kwa ajili ya makuzi ya mtoto kiakili. Ni muhimu kuwapatia watoto shughuli 
zinazowachangamsha kiakili. Watoto wapate fursa za mazoezi na vitendo vya 
aina mbalimbali katika maisha yao ya kila siku. 

b. Mtazamo wa mabadiliko ya kitabia: Kulingana na mtazamo huu, elimu 
ya awali ni elimu inayolenga kumuandaa mtoto kuwa na tabia njema 
na inayokubalika katika jamii. Katika kuwaandaa watoto kuwa na tabia 
inayokubalika katika jamii, wataalamu wa mabadiliko ya kitabia kama vile 
Burrhus F. Skinner (1904-1990), Ivan Pavlov (1840- 1936), Albert Bandura 
(1925) na Edward Thorndike (1874-1949) wanafafanua kuwa mwitiko na 
kichokoo ni muhimu katika ujifunzaji wa mtoto. Uwepo wa kichokoo na 
mwitiko kama vile utayari, matumizi ya zana, mbinu stahiki na uhusiano 
mzuri kati ya mlezi, mzazi, mwalimu na watoto vinamjengea mtoto tabia 
ya kupenda kujifunza. Hivyo, mwitiko na kichokoo ni muhimu kwa ajili ya 
ujifunzaji wa mtoto wa elimu ya awali. Mazingira yanayomzunguka ni lazima 
yachochee mtoto kujifunza kwa vitendo kutokana na anayoyaona, kusikia, 
kunusa na kuhisi kwa njia mbalimbali.

c.  Mtazamo wa kijamii: Mwanzilishi wa mtazamo huu, Lev Vygotsky (1896-
1934), anasisitiza kuwa makuzi na tabia ya mtoto vinahusiana  na mazingira 
anayokulia. Kwa mtazamo huu, elimu ya awali ni muhimu ilenge katika 
kumjenga mtoto kushiriki katika shughuli za kijamii. Hivyo, watoto wa elimu 
ya awali wanapaswa kushirikishwa kikamilifu katika shughuli mbalimbali 
zinazodumisha makuzi na maendeleo yao.  
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Kwa kuzingatia mitazamo hii, lengo la elimu ya awali ni kumwandaa na 
kumwendeleza mtoto katika nyanja za ukuaji kiakili, kimwili, kijamii, kimaono 
na kihisia ili kumjengea utayari wa kuishi vizuri na kushiriki katika shughuli za 
kifamilia na jamii yake. Hivyo, elimu ya awali inatakiwa impe mtoto uchangamshi 
wa awali na kumweka tayari kujifunza atakapojiunga na elimu ya msingi. 
Uchangamshi wa awali unapaswa kuanza mapema tangu mtoto akiwa tumboni, 
baada ya mtoto kuzaliwa na kuendelea hadi mtoto anapojiunga na elimu ya awali. 
Hivyo, wazazi/walezi wanapaswa kukumbushwa wajibu wao wa kushiriki katika 
kutoa uchangamshi wa awali kwa maendeleo ya mtoto mbeleni. 

1. Taja mitazamo mbalimbali waliyonayo wazazi, walezi wa 
watoto juu ya uwezo wa kuelewa na kujua vitu.

2. Jadili na walimu wenzako kuhusu uhusiano uliopo kati ya 
mitazamo ya wataalamu mbalimbali wa elimu ya awali kisha 
andika kwa kifupi mambo muhimu mliyojadiliana.

1.2  Mifumo mbalimbali ya utoaji wa elimu ya awali

Duniani na Tanzania kuna mifumo mbalimbali ya utoaji wa elimu ya awali. Mifumo 
hii inatambulika kwa  majina tofauti yanayoendana na watoto wanaolengwa.
Utoaji wa elimu ya awali nchini Tanzania umetokana na uwepo wa mifumo 
inayofuata nadharia na falsafa mbalimbali zinazoongoza utoaji wa elimu hii. 

Je, mwalimu unaweza kuelezea mifumo mbalimbali ya utoaji wa 
elimu ya awali? 

Pamoja na majibu yako, mifumo inayotumika kutoa elimu ya awali ni kama vile 
shule za Nursery, Kindergarten, Montessori, Pre -primary. Pia kuna vituo vya kulelea 
watoto wadogo vya kutwa (Day Care Centre) na vituo vya Madrasa kulingana na 
utamaduni wa nchi inayohusika. Katika sehemu hii utajifunza juu ya aina 6 za 
mifumo ya Elimu ya Awali.
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a.  Kituo cha kulelea watoto wadogo cha kutwa (Day Care Center)
Huu ni mfumo ulioanzishwa huko Ulaya Magharibi (1844) kutokana na mapinduzi 
ya ukuaji wa viwanda vilivyoleta mabadiliko makubwa katika malezi na uangalizi 
wa  watoto wadogo.  Lengo la mfumo huu lilikuwa: 

i. Kuwasaidia watoto wenye wazazi/walezi walioajiriwa katika viwanda 
hivyo; 

ii. Kutoa fursa ya watoto kupata huduma itakayowasaidia kukua kimwili, 
kiakili na kijamii; 

iii. Kuwapatia kina mama na walezi wengine  ambao walikuwa walezi 
wakuu, fursa ya kufanya kazi za uzalishaji mashambani, viwandani na 
ofisini pia;

iv. Kuwapatia watoto uangalizi salama, lishe bora na huduma za kiafya;
v. Kuwapatia watoto fursa ya michezo na uchangamshi na kujenga urafiki.

Vituo vya kulelea watoto ni mfumo wa mwanzo uliolenga kutoa elimu ya awali kwa 
watoto wenye  umri kati ya miaka 2 mpaka 5 kwa kushirikiana na familia. 

b.  Shule za “Nursery”
Mfumo huu ulitokana na mawazo ya wataalamu Rahel na Magreth MacMillan 
wa Uingereza (1911) kwa lengo la kuwaendeleza watoto waliozaliwa na kulelewa 
katika familia zenye kipato duni. Wataalamu hawa (Rahel na Magreth MacMillan), 
wanasisitiza umuhimu wa makuzi ya mtoto kiafya kwa kuzingatia michezo ya nje, 
chakula bora na mapumziko. Lengo likiwa ni kumkuza mtoto kimwili, kijamii, 
na kiakili katika mazingira salama. Hivyo, utoaji wa elimu katika mfumo huu 
unamwezesha mtoto kujifunza kwa kufanya shughuli za pamoja kupitia michezo 
kama njia mojawapo inayojenga uwezo wa kukuza maarifa. Wataalamu hawa 
waliamini kuwa watoto wanahitaji mazingira salama kimwili,  kiakili na kisaikolojia 
ili waweze kufanya majaribio yanayowawezesha kupata stadi na kujifunza maarifa 
mapya. Kumbuka kuwa mfumo huu, humwezesha mtoto kupata fursa za kujifunza 
kwa kupitia maudhui stahiki yanayozingatia uzoefu wake, matakwa yake, uwezo na 
utamaduni wake.

c.  Shule za “Kindergarten” 
Mfumo wa utoaji wa elimu katika shule hizi ulitokana na mtazamo wa 
mwanasaikolojia wa Kijerumani Friedrich Frobel (1782-1852) aliyeamini kuwa, 
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watoto wanajifunza kupitia michezo. Frobel alianzisha shule ya watoto aliyoiita 
“Bustani ya Watoto” (Kindergarten). Mtaalamu huyu aliamini kuwa maendeleo ya 
watoto yanatokea hatua kwa hatua na kuwa ni muhimu kuchunguza matendo ya 
watoto ili kuelewa jinsi makuzi hayo yanavyotokea. 

Alisisitiza kuwa utayari wa mtoto katika ujifunzaji utatokea pale atakapokuwa 
tayari kimwili, kiakili na kihisia na si kwa kushurutishwa. Mtazamo wa Frobel 
unasisitiza kuwa kiwango cha juu cha makuzi ya mtoto hutokea katika umri wa 
awali na kuwa michezo ndiyo mbinu inayotumika kuibua ubunifu wa mtoto. Mfumo 
huu unazingatia utoaji wa motisha kwa mtoto kama vile kutoa zawadi mfano 
mipira au vifaa vingine vya maumbo mbalimbali ambavyo vinachochea ubunifu 
katika michezo na ujifunzaji. Hivyo, utoaji wa elimu ya awali katika mfumo huu 
unasisitiza kuwashughulisha watoto katika michezo kwa kutumia kazi na motisha 
katika shughuli zilizoandaliwa.

d.  Shule za Montesori
Hizi ni shule zilizoanzishwa kwa kuzingatia mawazo ya mtaalamu Maria Montessori 
mwaka 1907 huko Roma Italia. Lengo la mfumo huu ilikuwa ni kuwapatia elimu 
watoto wenye umri kati ya miaka mitatu mpaka saba wanaotoka kwenye familia 
maskini hasa watoto wenye mahitaji maalumu. Aliamini kuwa, mtoto anaweza 
kujifunza kwa kukidhi mahitaji yake anapopewa vifaa vingi vya michezo 
vinavyomwezesha kushiriki katika ujifunzaji. Hata watoto wenye uwezo mdogo 
kiakili wanao uwezo wa kujifunza vizuri kama mwalimu, mzazi au mlezi atatumia 
njia au mbinu zinazoendana na uwezo wake. Pia kama vifaa zana za kufundishia 
na kujifunzia zitakuwa rafiki na kuwa na maana kwa mtoto. Aidha, alisisitiza kuwa 
umri wa miaka miwili  mpaka sita ni kipindi muhimu sana katika ujifunzaji wa 
mtoto kwa sababu mtoto anajifunza kwanza kwa kutokuwa na urazini na baadaye 
kujifunza kwa urazini. Alifananisha ubongo wa mtoto na sponji ambayo inafyonza 
maji kwa urahisi. Mazingira ya kujifunzia yalitiliwa mkazo sana na mtaalamu huyu.

Mfumo huu unafananishwa na ule wa utambuzi (Piaget) pale unapomwezesha 
mtoto kuwa mtendaji mkuu, kwa kuwa na hali ya utashi wa kufanya mambo mengi 
yeye mwenyewe. Aidha, mtoto huweza kubadilika kufikia hatua ya kufikiri ambapo 
hupata msukumo wa kujifunza stadi mbalimbali kwa kushirikiana na wenzake. 
Mfumo huo, ulisisitiza sana elimu kwa vitendo vinavyotumia milango ya fahamu 
ambayo ni macho, masikio, pua, ulimi na ngozi.
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e.  Shule za Madrasa
Aina ya tano ya mfumo wa utoaji wa elimu ya awali ni ule wa madrasa.
Shule za Madrasa ni shule au vituo vinavyoendeshwa kijamii ili kukidhi mahitaji ya 
utoaji wa elimu ya awali. Shule hizi zilianzia huko Mombasa mwaka1986 na kuenea 
mpaka Zanzibar mwaka 1990 na Uganda 1993 kwa kutumia mtaala maalumu, 
unaomwezesha mtoto kujifunza kwa vitendo. 

Mazingira ya ujifunzaji katika mfumo huu huandaliwa kwa namna ambayo mtoto 
hupata nafasi ya kufanya uchunguzi wa vitu. Walimu katika mfumo huu ni waangalizi 
wa ujifunzaji wa watoto. Kazi mojawapo ya mwalimu ni kuibua fikra za watoto ili 
kuwaongoza katika ugunduzi na uvumbuzi wa mambo wanayojifunza. Elimu hii 
haimtengi mtoto na dini yake, bali masuala ya kiimani na kijamii yanazingatiwa.

Utoaji wa elimu katika mfumo huu umesaidia maendeleo ya elimu ya awali kwa 
kuwezesha watoto kushiriki kikamilifu katika kujifunza. Vilevile, mfumo huu  
hukuza uhusiano mzuri kati ya mwalimu na mtoto na kati ya mtoto na mtoto.

f.  Elimu ya Awali
Elimu ya awali ni elimu anayopewa mtoto kabla ya kujiunga shule ya msingi. Lengo 
la mfumo huu, ni kumwandaa mtoto kabla ya kuanza masomo ya shule ya msingi. 

Kila shule ya msingi Tanzania inatakiwa kuwa na darasa/madarasa ya awali  ambayo 
yatamsaidia mtoto kujenga stadi za awali za kusoma, kuhesabu, kuandika na kukuza 
lugha na mawasiliano. Pamoja na shule za awali za serikali, pia kuna shule nyingi 
za mashirika na za watu binafsi. Shule hizi zote zinafuata mwongozo uliotolewa 
na serikali. Mfumo huu unawawezesha  watoto wengi kupata elimu ya awali bila 
kikwazo cha uwezo wa kipato wala vipingamizi vingine. 

Baada ya kupitia mifumo yote hapo juu, utaona kwamba mfumo wa utoaji wa 
elimu ya awali hapa nchini unakwenda sambamba na mifumo mingine katika 
utoaji wa huduma stahiki kwa mtoto. Katika muktadha wa Tanzania, elimu ya 
makuzi na malezi ya mtoto mdogo yapo katika makundi mawili. Kundi la kwanza 
ni vituo vya kulelea 
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watoto wadogo vya kutwa, ambapo watoto wanakuwa na uangalizi chini ya 
wataalamu wa malezi. Vituo hivi vinasimamiwa na Wizara ya Afya, Maendeleo 
ya Jamii, Jinsia na Watoto. Watoto wanaolengwa katika mfumo huu ni wale wenye 
umri kati ya miaka sifuri hadi mitatu  (0-3). 

Mfumo wa pili ni elimu ya awali. Kutokana na Sera ya elimu ya mwaka 2014, 
elimu ya awali inatolewa kwa muda wa mwaka mmoja kwa watoto wenye umri 
kati ya miaka minne hadi mitano (4-5) kulingana na maendeleo yao. Rejea Mtaala 
kuhusu walengwa wa mtaala.

Aidha, elimu hii ni ya lazima kwa watoto wote kabla ya kujiunga na elimu ya 
Msingi. Mtaala wa elimu ya awali umesisitiza kumwezesha mtoto kujenga umahiri. 
Mazingira rafiki ya kufundishia na kujifunzia yametiliwa mkazo ikiwa ni pamoja 
na ushirikishwaji wa wazazi na wadau wengine wa elimu katika utoaji wa elimu 
ya awali. Mwalimu una jukumu kubwa la kumsaidia mtoto kujifunza kwa njia 
mbalimbali ili aweze kujenga umahiri uliokusudiwa na hatimaye afanikiwe katika 
elimu yake. 

Unapaswa kujifunza kutokana na mawazo ya wataalamu mbalimbali ili uweze 
kutekeleza wajibu wako kwa ufanisi. Kutokana na mawazo hayo, utaweza pia 
kubuni mikakati itakayokuwezesha kufanikisha ujifunzaji wa kila mtoto. 

   1.3  Elimu bora ya awali

Unaelewa nini unaposikia elimu bora ya awali?

 
Pamoja na majibu uliyonayo, dhana ya ubora katika elimu ya awali imejadiliwa 
sana na wataalamu. Baadhi ya wataalamu wa elimu ya awali wameuliza uhalali 
wa kuwa na fasili moja ya ubora katika elimu ya awali duniani kutokana na tofauti 
za mazingira, mila na desturi na mitazamo iliyopo katika jamii. Hivyo, wataalamu 
mbalimbali wa elimu ya awali wamekuwa na fasili tofauti ya elimu bora ya awali. 
Hata hivyo, kwa ufupi, wataalamu wengi wanakubaliana kwamba elimu bora ya 
awali hujumuisha uwepo wa mambo yafuatayo:
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i. Mazingira mazuri ya ufundishaji na ujifunzaji (madarasa, viwanja vya 
michezo, samani na zana/vifaa vya kufundishia na kujifunzia);

ii. Uhusiano mzuri kati ya mwalimu na mtoto;
iii. Idadi stahiki ya watoto katika darasa (uwiano unaokubalika kati ya 

mwalimu na watoto ambao ni 1:25);
iv. Sifa stahiki za walimu kitaaluma;
v. Mbinu za ufundishaji na ujifunzaji zinazoendana na umri na mahitaji ya  

watoto;
vi. Lishe bora kwa watoto;
vii. Ulinzi na usalama wa watoto;
viii. Ushiriki wa wazazi/walezi na wadau mbalimbali; na
ix. Uongozi na usimamizi mzuri.

1. Shirikiana na wenzako kufafanua na kupima hali halisi ya 
mambo 9 yaliyotajwa kwa Tanzania kuhusu uwepo wa elimu 
bora ya awali.

2. Jadiliana na wenzako kuhusu nini kifanyike ili kuhakikisha 
elimu ya awali inayotolewa katika shule inakidhi viwango vya 
ubora vinavyokubalika.  Andika kwa ufupi mliyojadiliana yote.

Kwa nini, Tanzania isisitize ubora katika elimu ya awali?

Tafiti zinaonesha kwamba elimu bora ya awali huwawezesha watoto kujenga stadi 
katika nyanja mbalimbali, za ukuaji wa kiakili, kimwili, lugha, kijamii na kihisia. 
Stadi hizi ni muhimu kwa ujifunzaji wa watoto shuleni kwani huwasaidia kufanya 
vizuri katika ngazi za elimu zinazofuata na baadaye maishani. Tafiti zimeonesha 
kwamba mapungufu ya watoto katika makuzi ambayo hutokana na uduni wa 
mazingira ya nyumbani wanakoishi, yanaweza kurekebishwa ikiwa watapata elimu 
bora ya awali. Ujifunzaji wa ufanisi wa awali na ujenzi wa stadi miongoni mwa 
watoto hutegemea kwa kiasi kikubwa ubora wa elimu ya awali inayotolewa. Elimu 
ya awali isiyo bora huwafanya watoto washindwe kujenga stadi hizi na hivyo 
kushindwa kujenga utayari kwa ajili ya shule ya msingi. 

Moduli 1 - Utoaji wa Elimu ya Awali-FT+AT 9.indd   8 25/04/2019   10:02



99

1. Toa sababu nne zinazofanya wazazi wapeleke watoto 
kwenye elimu ya awali.

2. Jadiliana na wenzako juu ya athari za utoaji wa elimu ya 
awali isiyokidhi viwango vya ubora  unaokubalika.

1.3.1  Umuhimu wa elimu bora ya awali

Unadhani elimu ya awali ina umuhimu gani? 

Ni vizuri utambue kuwa elimu ya awali ndiyo msingi pekee unaomwezesha mtoto 
kujenga stadi mbalimbali. 

Ieleweke kuwa, watoto wadogo huanza kujifunza kabla hata hawajaweza kuingia 
darasani. Umri wa miaka mitano ni kipindi ambacho kwa kiasi kikubwa watoto 
hupenda kujifunza hasa katika mazingira ya shule. Ujifunzaji wao huwawezesha 
kukuza stadi mbalimbali  na kuuliza maswali mengi juu ya watu, tabia na matumizi. 
Upatikanaji wa vifaa vya kutosha na utayari wa walezi na walimu kuandaa mazingira 
bora kwa watoto ni mambo muhimu na ya lazima kwa ujifunzaji wenye ufanisi kwa 
watoto. 

Elimu ya awali ni muhimu sana kwa malezi na makuzi ya watoto kwa sababu 
inawasaidia watoto kupata nafasi ya kucheza na kujifunza kutoka kwa watoto wengine 
katika mazingira waliyomo. Pia ni muhimu katika kuchochea maendeleo ya makuzi 
ya watoto kimwili, kimaono, kijamii, kiakili, kimwili na kihaiba. Elimu ya awali pia 
ni muhimu sana katika kuwaandaa watoto kwa ajili ya kujiunga na elimu ya msingi. 
Elimu ya awali husaidia katika kuwatambua watoto wenye mahitaji maalumu katika 
kujifunza na kutoa afua stahiki. Elimu ya awali ina umuhimu mkubwa kwa mtoto, 
mwalimu na jamii kama ifuatavyo:
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a) Kwa mtoto
i. Inampa fursa ya kucheza na kujifunza kwa kushirikiana na watoto 

wengine;
ii. Inamsaidia katika makuzi na maendeleo yake;
iii. Inamsaidia kujua na kutambua haki na wajibu wake;
iv. Inamwezesha kujenga na kukuza stadi za awali za Kusoma, Kuandika na 

Kuhesabu;
v. Inasaidia kumuendeleza kimaadili, kiakili, kimwili, kijamii, kihaiba, 

kimaono na kihisia;
vi. Inamjengea utayari wa kujiunga na kujifunza kwa ufanisi katika elimu ya 

msingi na ngazi nyingine za elimu;
vii. Inamwezesha kukua na kujifunza kulingana na umri na uwezo wake.

b)  Kwa mwalimu
i. Inampa mbinu bora za ufundishaji na za malezi bora ya mtoto;
ii. Inamwezesha kutambua haki za mtoto; 
iii. Inamwezesha kujenga stadi za maisha na kucheza na watoto;
iv. Inamjengea stadi na mbinu stahiki za ulinzi wa watoto;
v. Inamwezesha kujenga uhusiano na wazazi/walezi na wadau wengine wa 

elimu ya awali katika malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto;
vi. Inamsaidia kuwaandaa watoto kwa ajili ya ngazi zingine za elimu 

zinazofuata.

c)  Kwa jamii
i. Inachangia katika makuzi malezi na maendeleo ya jumla ya mtoto;
ii. Inahamasisha katika uchangiaji wa utoaji wa elimu bora; 
iii. Inasaidia kujua na kulinda haki za mtoto;
iv. Inasaidia kuwa na uhusiano wa karibu na walimu;

v. Inapunguza idadi ya watu wazima wanaohitaji kuelimishwa huko 
mbeleni;

vi. Inachangia uwepo wa mahusiano mazuri kati ya jamii na shule.
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Jambo muhimu la kufahamu kuhusu elimu ya awali ni kuwa mazingira yake 
ya ujifunzaji yanatakiwa kuwa bora na yenye vifaa vya kutosha na vya aina 
tofautitofauti. Vifaa vinavyopatikana katika mazingira ya mtoto vinamsaidia asione 
tofauti ya mazingira kati ya nyumbani na shuleni. Mwalimu unapaswa kufahamu na 
kuthamini mchango wa mzazi/mlezi kama mwalimu wa kwanza wa mtoto.

1.3.2  Kipindi cha mpito

Hata kutoka darasa la awali kwenda darasa la kwanza ni kipindi cha mpito

Je, unaelewa nini kuhusu kipindi cha mpito?

Hiki ni kipindi ambacho mtoto anatoka katika mazingira/tukio alilolizoea na 
kwenda katika mazingira/tukio jipya. Kipindi hiki ni cha kumwandaa mtoto kutoka 
hatua moja kwenda hatua nyingine ili ayamudu mazingira mapya atakayokutana 
nayo katika mazingira ya ujifunzaji. Katika kipindi hiki, watoto huacha mazingira 
ya nyumbani wanayoyajua na waliyoyazoea, kwenda mazingira ya shule ambayo 
inawezekana hawayaelewi. Mazingira haya yanaweza kuwa magumu kwao na 
hivyo kushindwa kuyazoea au wakati mwingine kuwajengea hofu. 

Mwalimu una kazi ya kuyafanya mazingira ya kituo au shule yawe rafiki kwa watoto.
Uhusiano baina ya walimu na watoto wapya si jambo rahisi. Aidha, watoto wengi 
wanaona kwamba mifumo ya shule ambayo inaongozwa na sheria na kanuni 
tofauti na zile za nyumbani ni jambo jipya. Kwao mazingira ya shule ni rasmi 
zaidi ukilinganisha na mazingira yao ya nyumbani. Mambo haya mapya yanaweza 
kuwatia hofu baadhi ya watoto endapo hutawatayarisha vema. Wazazi/walezi na 
walimu wanapaswa kujitayarisha vema kwa mchakato huu ili waweze kuwasaidia 
watoto kupita kwa urahisi katika hatua zote. 

Je, unafikiri ni mambo gani yatawezesha kipindi cha mpito kiishe kwa 
urahisi?

Ni dhahiri kuwa kuna mambo mengi ambayo yanaweza kusaidia kipindi cha mpito 
kiishe kwa urahisi. Pamoja na majibu yako, yafuatayo ni mambo mbalimbali ambayo 
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wewe au wazazi/walezi mnaweza kuyatenda ili kuwezesha kipindi cha mpito kuisha 
kwa urahisi: 
Wazazi/walezi wanaweza kuwasaidia watoto kujitayarisha kwa ajili ya shule ya 
awali na msingi kwa kufanya yafuatayo: 

i. Kutembelea shule za awali au msingi zilizo jirani mwishoni na mwanzoni 
mwa mwaka; pamoja na watoto wao;

ii. Kukutana na mwalimu wa shule ili kubadilishana taarifa zinazohusu 
mtoto wao;

iii. Kuhudhuria siku ya wazazi  katika shule ya awali; 
iv. Kumpeleka mtoto shule siku ya kwanza anapoanza shule;
v. Kumweleza mtoto juu ya uzuri / faida za kwenda shule.

Mambo ambayo mwalimu unatakiwa kuyafanya wakati watoto wanapowasili 
shuleni: 

i. Mkaribishe kila mtoto kwa upole na kwa urafiki; 
ii. Mpatie kila mtoto kadi yenye jina lake na msaidie kuivaa pale 

panapohitajika;
iii. Waombe watoto wajitambulishe; 
iv. Watembeze watoto katika sehemu zote muhimu katika shule, kwa mfano, 

madarasani, vyooni, viwanjani na sehemu nyingine zinazovutia au 
wanazozihitaji;

v. Wahamasishe wazazi wa watoto wenye hofu kwa kuwataka kubaki 
shuleni kwa muda mfupi ili kuwasaidia watoto wayazoee mazingira ya 
shule;

vi. Waruhusu watoto kushirikiana na rafiki zao/wenzao; 
vii. Peleka watoto wa darasa la awali kutembelea darasa la kwanza.

Mambo ambayo walimu wanatakiwa kuyatekeleza kabla ya kuanza kwa muhula: 
i. Kujaza fomu kwa kuweka taarifa za mtoto zinazohusika, kama vile taarifa 

ya maendeleo ya mtoto;
ii. Kutengeneza kadi za majina ya watoto;
iii. Ikiwa picha za watoto zinapatikana zibandikwe katika kadi za majina 

yao; 
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iv. kukusanya na kutayarisha vifaa vya kusomea na kujifunzia; 

v. kujadiliana na mzazi/mlezi juu ya hali ya mtoto wake na mchakato wa 
mpito; 

vi. katembelea madarasa ya walimu wengine na kubadilishana nao taarifa 
juu ya watoto na vifaa vya kufundishia vinavyotumika katika shule za 
awali na za msingi. 

Jambo ambalo unaweza kulifanya katika kuwaandaa watoto kwa ajili ya shule za 
msingi ni pamoja na kuwatembeza shule za msingi za jirani katika maeneo yao ili 
wapate kuwafahamu walimu wa shule ya msingi ambayo watasoma. Pia, mwalimu 
unapaswa kuzungumza na watoto kuhusu mabadiliko watakayoyakuta na kuwatia 
moyo ili wajiamini na kujieleza iwapo wana tatizo.

Jadili na kuandika ni kwa namna gani utoaji wa elimu bora ya 
awali unastahili kufanyika.

1.4  Changamoto za utoaji wa elimu ya awali na namna ya kuzikabili

Pamoja na maendeleo yaliyopatikana katika utoaji wa elimu ya awali hapa  nchini, 
bado elimu hii inakabiliwa na changamoto mbalimbali katika utekelezwaji wake. 
Changamoto hizo zinakwamisha maendeleo, ukuaji na ujifunzaji wa mtoto. 

Je, ni changamoto zipi zinazokabili utoaji wa elimu ya awali nchini? 
Zitaje.

Pamoja na majibu yako, changamoto hizi tunaweza kuziweka katika makundi 
matatu, zile zinazomlenga mwalimu, shule na jamii. Baadhi ya changamoto hizo ni 
kama ifuatavyo:

a.   Changamoto zinazomlenga mwalimu:
i. Wingi wa watoto darasani;
ii. Uhaba wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia;
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iii. Mazingira yasiyo rafiki katika ujifunzaji wa watoto;
iv. Kukosekana kwa taarifa sahihi za maendeleo ya watoto;

v. Walimu wengi kukosa maarifa ya namna ya kupima maendeleo ya watoto 
na kuweka kumbukumbu sahihi; 

vi. Kukosa mbinu stahiki za kumfundisha Mtoto stadi za lugha na zinginezo;

vii. Walimu kukosa utaalamu wa kufundisha elimu ya awali. 

b.   Changamoto zinazoilenga Shule
i. Uhaba wa walimu wenye sifa na taaluma ya elimu ya awali;

ii. Uhaba wa walimu ukilinganisha na idadi ya watoto na shule za awali;

iii. Uhaba/ubovu wa miundombinu shuleni kwa ajili ya elimu ya awali;

iv. Kushindwa kutoa motisha kwa walimu na wafanyakazi wengine wa 
elimu ya awali;

v. Kukosekana kwa kamati ndogo za elimu ya awali ili kusimamia utoaji 
wa elimu hiyo.

c.   Changamoto zinazoilenga jamii
i. Wazazi/walezi kushindwa kushiriki ipasavyo katika kuwaandaa watoto 

kukabiliana na kipindi cha mpito (kutoka nyumbani kwenda shule na 
kutoka darasa la awali kwenda darasa la kwanza);

ii. Kutokuwepo kwa shule za kutosha katika jamii hivyo kusababisha ugumu 
wa kwenda na kurudi shule;

iii. Ushiriki mdogo wa jamii katika utoaji wa huduma za Malezi, Makuzi na 
Maendeleo ya Awali ya Mtoto (MMMAM);

iv. Wadau mbalimbali wa elimu wakiwamo wazazi/walezi kutoelewa 
umuhimu wa elimu ya awali;

v. Ugumu wa maisha kwa baadhi ya wazazi/walezi (kipato kidogo);

vi. Mila na desturi katika baadhi ya jamii.
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1. Fafanua changamoto zilizotajwa katika kipengele a - c na utoe 
mifano halisi kwa kila moja. 

2.  Jadili changamoto zilizobainishwa katika vipengele a - c na walimu 
wenzako mkitoa mbinu za utekelezaji kwa vitendo.

Pamoja na majibu yenu, zingatieni mambo yafuatayo ili kutatua changamoto za 
utoaji wa elimu ya awali:

i. kuishirikisha jamii katika utoaji wa huduma za MMMAM

ii. kujenga tabia ya kujisomea na kupenda kujifunza kutoka kwa wengine 
wenye taaluma hiyo

iii. kutumia mazingira yanayowazunguka kupata zana za kufundishia na 
kujifunzia

iv. kuwa wabunifu katika kufaragua na kutengeneza zana

v. kushirikisha wazazi/walezi kumsaidia mtoto katika kipindi cha mpito 
ili aweze kukabiliana na mazingira mapya ya kujifunza na kumjengea 
utayari wa kupenda shule

vi. kutumia mbinu stahiki za kumfundisha mtoto matumizi ya lugha ya pili, 
mfano Kiswahili

Bainisha mambo mapya ambayo umejifunza na kuhusianisha 
changamoto zinazoweza kujitokeza katika ufundishaji na ujifunzaji wa 
watoto wa elimu ya awali.

Elimu ya awali imeonesha kuwa na umuhimu mkubwa kwa makuzi na 
ujifunzaji wa mtoto. Ili elimu hii iweze kuwa na matokeo chanya, haina 
budi itolewe katika viwango vinavyokubalika. Pia inachangia sana 
katika kuwaandaa watoto kuendelea  kujifunza vizuri wanapojiunga 
na elimu ya msingi.  
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Jaribio baada ya kujifunza
      

 Jibu maswali yafuatayo baada ya kujifunza maudhui ya sura hii:
1. Unaelewa  nini kuhusu elimu ya awali? 

2. Elimu ya awali ina umuhimu gani katika makuzi na ujifunzaji wa 
mtoto?

3. Bainisha changamoto unazozipata katika ufundishaji wako na namna 
unavyokabiliana nazo. 
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Sura ya Pili

Uanzishaji wa shule za awali

Ili shule au kituo cha elimu ya awali kitambulike rasmi na serikali, Wizara ya Elimu 
na Sayansi na Teknolojia  ina utaratibu unaoelekeza hatua za kufuata. Sura hii 
inahusu uanzishaji wa shule ya  awali, ambapo utajifunza taratibu za uanzishaji 
wa shule za awali, rasilimali muhimu kwa ajili ya uanzishaji wa shule ya awali na 
msingi wa utoaji wa elimu ya awali. 

Baada ya kujifunza maudhui ya sura hii utaweza:
i. kubainisha hatua na utaratibu wa kufuatwa wakati wa 

kuanzisha shule ya awali
ii. kuelezea rasilimali muhimu kwa ajili ya uanzishaji wa shule 

ya awali

iii. kubainisha misingi ya utoaji wa elimu ya awali

Jaribio kabla ya kujifunza

Jibu maswali yafuatayo kabla ya kuanza kujifunza maudhui ya sura hii:
1. Ni hatua zipi zinazopaswa kufuatwa wakati wa uanzishaji wa shule/

kituo cha elimu ya awali?
2. Ni rasilimali gani muhimu zinahitajika wakati wa kuanzisha elimu ya 

awali? 

3. Elezea kwa ufupi utaratibu wa kufuatwa kila siku katika elimu ya 
awali.

4. Kwa nini ni muhimu kuwashirikisha wazazi/walezi   na jamii   
wakati  wa uanzishaji wa elimu ya awali?

5. Utoaji wa elimu ya awali unakabiliwa na changamoto zipi?

     

    

2.1   Hatua za uanzishaji wa shule ya awali

Ni taratibu gani zinapaswa kufuatwa katika uanzishaji wa Shule ya 
Awali? 
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Pamoja na majibu uliyonayo, hatua zifuatazo zinapaswa kufuatwa:
i. Shule kusajiliwa kisheria na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia 
       Katika usajili wa shule inakupasa uzingatie, sheria miongozo na taratibu za 

usajili wa shule zilizowekwa na serikali kupitia Wizara ya Elimu Sanyansi na 
Teknolojia.

ii. Uandikishaji wa watoto wa shule ya awali 
 Uandikishaji wa watoto utazingatia mahali mtoto anapoishi. Watoto 

wanapoandikishwa hawapaswi kutoka umbali mrefu sana na ilipo shule. 
Wakati wa uandikishaji ni muhimu pia kuzingatia umri wa mtoto, kutumia 
fomu maalumu kwa ajili ya usajili wa mtoto ambazo zitakuwa na maelezo 
muhimu kwa ajili ya kujaza taarifa muhimu. Uandikishaji pia uzingatie uwiano 
wa samani na idadi ya watoto na mwalimu.

 Wakati wa uandikishaji katika shule ya awali watoto watafanyiwa upimaji ili 
kubaini mahitaji binafsi ya mtoto. Vilevile, upimaji huu utasaidia kuwabaini 
watoto wenye miaka 3 – 4 ambao wanautayari wa kujiunga na darsa la awali.

Shirikiana na wenzako, katika kujadili mambo muhimu ya 
kuzingatia wakati wa uanzishaji wa shule ya awali.

2.2   Rasilimali muhimu kwa ajili ya uanzishaji wa shule ya awali 

Ni mambo gani ya msingi yanahitajika ili kuanzisha shule ya awali?

Pamoja na majibu uliyonayo kuhusu mambo muhimu kwa ajili ya uanzishaji 
wa shule ya awali, zipo rasilimali muhimu ambazo zinahitajika. Rasilimali hizo 
zinapaswa kukidhi viwango vya ubora vinavyokubalika. 
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Kwa ujumla, rasilimali hizo zimegawanyika katika makundi makubwa mawili kama 
ifutavyo:

a.   Rasilimali watu
i. Watoto wenye umri wa kuandikishwa shule ya awali;
ii. Walimu wa kutosha wenye taaluma ya elimu ya awali kutoka katika 

taasisi zinazotambuliwa na serikali; 
iii. Watumishi mwega mfano, wapishi, walinzi na mhasibu.

b.   Rasilimali vitu  

i. Eneo: Ili kuanzisha elimu ya awali inapaswa liwepo eneo la kutosha 
kuanzia ekari 3.5 nakuendelea ili kuweza kujenga majengo yanayofaa 
kwa ajili ya ufundishaji na ujifunzaji utakaoleta matokea chanya. 
Eneo pia linatakiwa lizingatie ukubwa wa madarasa kutokana na 
viwango vilivyowekwa na WyEST. Lazima pia kuwepo na viwanja 
na vifaa vya michezo kwa ajili ya ufundishaji na ujifunzaji wa 
watoto.

ii. Miundombinu: Inatakiwa iwe rafiki kwa kuzingatia hali zote kwa 
watoto kutokana na mwongozo wa utoaji wa elimu ya awali. 

iii. Samani: Inatakiwa pia kuwepo na samani za kutosha zilizotengenezwa 
kwa kuzingatia umri na mahitaji ya watoto wote wakiwamo wenye 
mahitaji maalumu.

iv. Zana/Vifaa vya kufundishia na kujifunzia: Kuwe na zana/vifaa 
stahiki vya kufundishia na kujifunzia vinavyotosheleza. Ni muhimu 
vifaa vitengenezwe kutokana na rasilimali zinazopatikana katika 
mazingira yanayohusika. 

v. Mtaala unaoendana na umri wa watoto.

Jadili na wenzako kuhusu maana na viwango vya rasilimali 
muhimu zinazohitajika wakati wa uanzishaji wa shule ya awali.

2.3.  Misingi ya utoaji wa elimu ya awali

Kuna misingi muhimu ya kuzingatia wakati wa utoaji elimu ya awali.
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Ni misingi gani inaongoza utoaji wa elimu ya awali? Itaje.

Pamoja na majibu uliyonayo, mambo muhimu ya kuzingatia katika utoaji wa elimu 
ya awali ni:

i. uwepo wa mazingira rafiki yenye kuhamasisha ufundishaji na ujifunzaji 
na yaliyo salama kimwili na kisaikolojia

ii. matumizi ya mtaala unaoendana na makuzi ya mtoto na unaosisitiza 
michezo

iii. uwepo wa walimu wenye sifa stahiki
iv. ushirikishaji wa wazazi/walezi na jamii kwa ujumla
v. upatikanaji wa huduma stahiki kwa watoto wenye mahitaji maalumu
vi. matumizi ya teknolojia rahisi na rafiki ili kukuza udadisi wa watoto

Jadili na wenzako kuhusu mambo muhimu yanayojitokeza katika 
mitazamo iliyojadiliwa na uhusiano wake katika ufundishaji wako 
darasani.

Maarifa na stadi ulizopata katika sura hii zitakusaidiaje katika kuzingatia 
utaratibu wa kila siku katika ufundishaji na ujifunzaji wa watoto wa 
elimu ya awali?

Uanzishaji wa elimu ya awali ni muhimu sana ukizingatia taratibu 
zilizowekwa ili kuwe na elimu bora yenye ufanisi. Utoaji wa elimu 
hii ni muhimu ukazingatia mambo ya msingi ambayo yatawajengea 
watoto uwezo katika ujifunzaji wao.  Katika uanzishaji wa elimu ya 
awali ushirikishwaji wa jamii nzima wakiwamo wazazi/walezi ni 
muhimu kwa kuwa wao ni sehemu kubwa ya wadau katika kuleta 
maendeleo ya ujifunzaji wa watoto.
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Jaribio baada ya kujifunza 

Jibu maswali yafuatayo baada ya kujifunza maudhui ya sura hii:
1. Ni hatua zipi zinazopaswa kufuatwa wakati wa uanzishaji wa shule/

kituo cha elimu ya awali?
2. Ni rasilimali gani muhimu zinahitajika wakati wa kuanzisha elimu ya 

awali? 

3. Elezea kwa ufupi utaratibu wa kufuatwa kila siku katika elimu ya 
awali.

4. Kwa nini ni muhimu kuwashirikisha wazazi/walezi   na jamii   
wakati  wa uanzishaji wa elimu ya awali?

5. Utoaji wa elimu ya awali unakabiliwa na changamoto zipi?
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Sura ya Tatu

Uongozi na usimamizi katika elimu ya awali

Karibu katika sura hii ya uongozi na usimamizi wa elimu ya awali. Kila shule au 
kituo cha elimu ya awali lazima kiwe na uongozi na usimamizi  unaokubalika kwa 
huduma zinazotolewa. Katika sura hii utajifunza dhana ya uongozi, usimamizi, 
ufuatiliaji na tathmini ya utoaji wa elimu katika shule ya awali.
 

Baada ya kujifunza maudhui ya sura hii utaweza:
i. kuelezea dhana ya uongozi katika elimu ya awali
ii. kufafanua namna usimamizi wa shule na darasa la elimu ya 

awali unavyofanyika

iii. kufanya ufuatiliaji na tathmini ya utoaji wa elimu ya awali

Jaribio kabla ya kujifunza  

Jibu maswali yafuatayo kabla ya kuanza kujifunza maudhui ya sura hii.
1. Unaelewa nini kuhusu uongozi katika shule ya awali?
2. Kwanini ni muhimu kusimamia utoaji wa elimu ya awali? 
3. Kuna umuhimu gani wa kufanya ufuatiliaji na tathmini ya utoaji wa 

elimu ya awali? 

3.1 Dhana ya uongozi katika elimu ya awali

Unaelewa nini juu ya uongozi katika elimu ya awali?

Pamoja na majibu yako, uongozi katika elimu ya awali unajumuisha kamati ya shule 
ya elimu ya awali, mwalimu mkuu na mwalimu wa darasa la elimu ya awali. Unapaswa 
pia kutambua umuhimu wa kuwa na uongozi bora katika uendeshaji wa darasa lako. 
Uongozi katika elimu ya awali una umuhimu mkubwa kama ifuatavyo:
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i. kuhimiza na kudumisha mahudhurio ya watoto
ii. kusimamia sera na sheria katika kuendesha shule/darasa la elimu ya awali
iii. kuweka utunzaji mzuri wa fedha na vifaa vya shule ya awali kwa ujumla
iv. kudumisha uhusiano mwema kati ya shule ya awali na jamii
v. kuhamasisha uwepo wa taratibu za afya na lishe bora kwa watoto
vi. kutumia rasilimali za kuendesha shule ya awali kwa usahihi
vii. kurahisisha utendaji wa kazi wa kila siku kwa kuwa na mipango mizuri
viii.  kuhimiza ushiriki wa wazazi/walezi na wadau wengine katika maendeleo 

ya shule na watoto

   
3.2   Usimamizi wa shule ya awali

Ili  elimu ya awali iweze kutolewa kwa kuzingatia viwango vya ubora vinavyokubalika 
na kwa kuzingatia taratibu, kanuni na sheria, ni muhimu kuwe na usimamizi imara. 
Usimamizi wa utoaji wa elimu ya awali utafanywa katika ngazi mbalimbali kuanzia 
ngazi ya shule hadi wizara. Katika ngazi ya shule msimamizi mkuu ni mwalimu 
mkuu. Katika ngazi ya kata ni afisa elimu kata. Katika ngazi ya wilaya ni afisa 
elimu wilaya. Na katika mkoa, afisa elimu mkoa atakuwa ndiye msimamizi mkuu. 
Katika ngazi ya wizara, mkurugenzi wa kitengo cha elimu ya msingi atakuwa ndiye 
msimamizi mkuu.

Usimamizi wa shule ya awali katika ngazi ya darasa unahusisha uwezo wa mwalimu 
kumudu darasa lake.

Unaelewa nini kuhusu kulimudu darasa la elimu ya awali?

Pamoja na majibu uliyotoa, kumudu darasa la elimu ya awali kunahusisha kuandaa 
mikakati ya kuweza kulisimamia darasa kwa lengo la kufanikisha ujifunzaji wa 
watoto. Mwalimu yeyote wa elimu ya awali anapaswa kuwa na uwezo wa kulimudu 
darasa lake  kuwezesha mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji ufanyike kwa ufanisi.

Unadhani ni mambo gani yatakuwezesha kulimudu darasa lako?
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Pamoja na majibu yako, mambo yafuatayo yatakuwezesha kulimudu darasa lako 
ipasavyo: 

i. kuwepo kwa kanuni ambazo zitakusaidia kusimamia darasa la elimu 
ya awali. Unapaswa uwashirikishe watoto katika kuandaa kanuni hizo. 
Tumia picha kuonesha msisitizo wa kanuni hizo

ii. usimamizi mzuri wa nidhamu ya watoto
iii. matumizi ya mbinu zaidi ya moja katika ufundishaji na ujifunzaji ili 

kuwavutia watoto
iv. kuwapa watoto motisha na vichocheo pale wanapofanya  vizuri
v. mpitie mtoto mmojammoja katika kila kikundi ili kushirikiana naye 

katika utendaji na kuhoji kile anachokifanya ili akuelezee
vi. mpangilio na matumizi sahihi ya zana za kufundishia na kujifunzia
vii. muwa na haiba inayokubalika (mfano mavazi, nywele na mapambo 

mengine ya mwili)
viii. mwalimu kujiamini
ix. mpangilio mzuri wa samani darasani unaozingatia watoto wenye mahitaji 

maalumu
x. kutoa shughuli zinazoendana na umri, uwezo na mahitaji ya kila mtoto
xi. kuwashirikisha watoto katika tendo la ujifunzaji

Kumbuka kuna umuhimu wa kuwashirikisha watoto katika maandalizi na kanuni za 
kulimudu darasa. Ni vizuri kwa mwalimu kuelewa namna nzuri ya kuwashirikisha 
watoto katika kuandaa kanuni za kulimudu darasa. 

Je, unawashirikishaje watoto katika kuandaa kanuni za kulimudu 
darasa? 

Pamoja na mbinu unazozifahamu za kutengeneza kanuni za kulimudu darasa, watoto 
hushirikishwa kwa kujadiliana nao juu ya mambo ambayo wanadhani wanapaswa 
au hawapaswi kuyatenda wakiwa darasani au katika mazingira ya ujifunzaji. 
Jadiliana na watoto kuhusu kanuni zinazoweza kufuatwa katika maeneo na nyakati 
mbalimbali, kwa mfano, katika kona za ujifunzaji, michezo ya nje, wakati wa 
vipindi vya kujenga umahiri na wakati wa chakula. Ni vema kuziandika kanuni 
mlizokubaliana na kuziweka mahali panapohusika. Waongoze watoto kutaja kanuni 
mlizokubaliana kabla ya kwenda kwenye shughuli inayohusika.
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Je, unadhani kanuni gani zinaweza kutumika katika darasa la awali?

Pamoja na majibu yako, zifuatazo ni baadhi ya kanuni zinazoweza kufuatwa katika 
darasa la awali: 

i. kutopigana au kutochokozana

ii. kutochukua kitu cha mwenzake bila ruhusa

iii. kutofinyana au kutogombana

iv. kutotema mate ovyo

v. kuomba ruhusa ya kutoka nje

vi. kushirikiana na wenzake wakati wa kujifunza

vii. kusalimiana 

viii. kutopiga kelele/kutoongea kwa sauti kubwa

Kumbuka:  Hii ni mifano tu ya kanuni

Ni changamoto zipi zitajitokeza iwapo  utashindwa kumudu/
kusimamia darasa lako vizuri?

3.3 Ufuatiliaji na tathmini ya utoaji wa elimu ya awali

Je, tunaposema ufuatiliaji  katika elimu ya awali tunamaanisha nini 
hasa? 

Pamoja na majibu uliyonayo, ufuatiliaji katika elimu ya awali unalenga kubaini 
kiwango cha maendeleo ya watoto katika nyanja za kiakili, kimwili, kijamii na 
kihisia. Lengo kuu la ufuatiliaji ni kuona iwapo elimu ya awali inatolewa kwa 
kuzingatia viwango vya ubora vinavyokubaliwa. Matokeo ya ufuatiliaji yatawezesha 
kujua ni kwa kiwango gani elimu ya awali inaleta matokeo yaliyotarajiwa katika 
ukuaji na ujifunzaji wa mtoto. Matokeo ya ufuatiliaji pia yanasaidia katika kuonesha 
upungufu na kutoa mapendekezo ya kuboresha utoaji wa elimu ya awali.  Ufuatiliaji 
unatakiwa uwe endelevu kwa kadri utekelezaji unavyoendelea.
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Ufuatiliaji katika elimu ya awali unapaswa kusimamiwa na mwalimu mkuu, 
kamati za shule, afisa elimu kata, wathibiti ubora wa shule na afisa elimu wilaya 
na mkoa. Wengine ni TET, WyEST, OR-TAMISEMI na asasi zisizo za kiserikali 
zinazojihusisha na elimu. 

a.  Umuhimu wa ufuatiliaji wa utoaji wa elimu ya awali

Kuna umuhimu gani wa kufanya ufutiliaji wa utoaji wa elimu ya 
awali? 

Pamoja na majibu uliyonayo, ufuatiliaji wa utoaji wa elimu ya awali husaidia:
i. kukusanya taarifa ambazo zinaweza kutumika katika kuboresha utoaji wa 

elimu ya awali
ii. kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa inaleta matokeo yaliyotarajiwa
iii. kutoa taarifa kwa jamii kuhusu kiwango cha ubora wa elimu inayotolewa
iv. katika kudumisha makuzi na ujifunzaji jumuishi wa mtoto
v. katika kuboresha utendaji wa walimu
vi. kubaini mahitaji ya ujifunzaji wa watoto
vii. kubaini mahitaji ya mafunzo endelevu ya kitaalamu kwa walimu
viii. kutoa taarifa muhimu kwa ajili ya utengenezaji wa sera 

ix. kudumisha uwajibikaji wa walimu

b.  Njia na namna ya kufanya ufuatiliaji 

Ufuatiliaji wa utoaji wa elimu ya awali unapaswa kufanywa kwa 
namna gani? 

Pamoja na majibu uliyonayo, ufuatiliaji wa utoaji wa elimu ya awali utafanywa kwa 
njia mbalimbali. Njia hizo zinaweza kugawanywa katika makundi mawili: 

i. Ufuatiliaji wa ndani: Ufuatiliaji huu hujulikana pia kama tathmini binafsi. 
Ufuatiliaji wa ndani unafanywa na walimu au wasimamizi wengine katika 
shule ya elimu ya awali. Lengo la ufuatiliaji huu ni kupima kiwango 
cha ubora wa elimu ya awali inayotolewa. Ufuatiliaji huu hutoa fursa 
kwa walimu na uongozi wa elimu ya awali kubaini mambo mazuri 

Moduli 1 - Utoaji wa Elimu ya Awali-FT+AT 9.indd   26 25/04/2019   10:02



2727

wanayoyafanya na mapungufu yaliyopo. Ufuatiliaji huu pia hutoa taarifa 
muhimu kuhusu maboresho yanayostahili kufanyika.  

ii. Ufuatiliaji wa nje: Ufuatiliaji wa aina hii unafanywa na watu walio nje 
ya mfumo wa utoaji wa elimu ya awali. Kwa kawaida ufuatiliaji wa nje 
unafanywa kwa njia za uthibiti ubora na maoni ya wazazi/walezi.

l   Uthibiti Ubora wa shule. 

Uthibiti wa ubora wa elimu ya awali ni jambo muhimu ili kuhakikisha 
elimu inayotolewa inakidhi viwango vya ubora vinavyokubalika 
kitaifa na kimataifa. 

Uthibiti wa ubora wa ufundishaji na ujifunzaji katika elimu ya awali 
utahusisha ngazi mbalimbali. Ngazi hizo ni shule, kata, wilaya, mkoa 
na taifa. Maafisa mbalimbali wa serikali ikiwa ni pamoja na mwalimu 
mkuu, afisa elimu kata, afisa elimu wa wilaya na afisa elimu wa mkoa 
watahusika kwa karibu sana katika kuthibiti ubora wa ufundishaji 
na ujifunzaji. Aidha, wathibiti ubora wa shule katika wilaya, kanda 
na taifa watashiriki kikamilifu katika kuthibiti ubora wa ufundishaji 
na ujifunzaji katika elimu ya awali kwa kuzingatia mwongozo wa  
uthibiti wa ubora wa shule ulioandaliwa na WyEST.

	l  Maoni ya wazazi/walezi

Njia hii ni ya kuwagawia wazazi/walezi dodoso ili kuwapa fursa ya 
kutoa maoni yao juu ya ubora wa elimu ya awali inayotolewa.

c.  Mambo ya kuangalia wakati wa ufuatiliaji katika elimu ya awali 

Wakati wote wa kufanya ufuatiliaji ni muhimu kuangalia mambo yafuatayo ili 
kubaini kiwango cha ubora wa elimu ya awali inayotolewa:

i. uwiano wa mwalimu na watoto
ii. nafasi kwa ajili ya watoto ndani na nje ya darasa
iii. huduma za afya na usafi
iv. taratibu za usalama
v. vifaa vya kujifunzia na kuchezea
vi. sifa za walimu kitaaluma
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vii. mazingira ya kazi
viii. utekelezaji wa mtaala
ix. matumizi ya rasilimali watu

x. ubora wa viwanja vya michezo

xi. ushiriki wa wazazi/walezi

d.  Vifaa vya ufuatiliaji 

Ni vifaa gani unadhani vinapaswa kutumiwa katika kufanya 
ufuatiliaji?

Katika kufanya ufuatiliaji, baadhi ya njia zinazoweza kutumika ni pamoja na 
mahojiano na uchunguzi. Mahojiano na uchunguzi ni njia ya kupata taarifa sahihi 
kwa wadau wa elimu ya awali kwa ujumla. Vifaa/zana mbalimbali zinapaswa 
kutumika ili kupata taarifa zinazotakiwa. Vifaa/zana zinazoweza kutumika ni kama 
vile hojaji na orodha hakiki. 

3.3.1  Tathmini katika utoaji wa elimu ya awali

Tathmini katika elimu ya awali hujumuisha mambo gani?

Tathmini ya utoaji wa elimu ya awali inahusu ukusanyaji wa taarifa za ufanisi na 
matokeo ya shughuli mbalimbali katika shule kwa kuzingatia malengo yaliyowekwa. 
Kupitia tathmini, wadau wa shule watajifunza kuhusu nini kifanyike na hivyo 
kuweka mipango madhubuti itakayoboresha utoaji wa elimu ya awali. Wadau 
mbalimbali wa elimu watashirikiana katika kufanya tathmini ya utoaji wa elimu ya 
awali na kutoa mapendekezo ya maboresho. Ukusanyaji wa taarifa za utekelezaji 
wa elimu ya awali unaweza kufanyika katikati na mwishoni mwa mafunzo. Taarifa 
hizo zitaonyesha ufanisi uliopatikana na changamoto zilizojitokeza. Taarifa hizi 
ni muhimu sana katika uboreshaji wa malengo, maudhui, njia za ufundishaji na 
ujifunzaji, zana za kufundishia na tathmini.
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Hebu tafakari ni changamoto gani ambazo mwalimu unaweza kuzipata 
katika usimamizi wa darasa la elimu ya awali na namna unavyoweza 
kuzikabili?

Ufanisi katika utoaji wa elimu bora ya awali unategemea kwa kiasi 
kikubwa uongozi na usimamizi wa elimu hiyo. Ushiriki wa wadau 
mbalimbali ni wa muhimu kwa ajili ya kuwezesha uongozi na 
usimamizi wenye ufanisi wa elimu ya awali. Mwalimu ni kiongozi  
mkuu na muhimu sana katika mambo mengi watoto wanayojifunza 
na jinsi wanavyofundishwa. Ushirikiano wa mwalimu na viongozi, 
watoto pamoja na wazazi/walezi wao ni nguzo kuu ya ufanisi wa 
elimu ya awali.

Jaribio baada ya kujifunza

   Jibu maswali yafuatayo baada ya kujifunza maudhui ya sura hii:
1. Unaelewa nini kuhusu uongozi katika shule ya awali?
2. Kwanini ni muhimu kusimamia utoaji wa elimu ya awali? 
3. Kuna umuhimu gani wa kufanya ufuatiliaji na tathmini ya utoaji wa 

elimu ya awali? 
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Sura ya Nne

Utaratibu wa utoaji wa elimu ya awali 

Karibu katika sura hii ambayo itakuwezesha kupata maarifa kuhusu namna ya 
kutekeleza mtaala wa elimu ya awali. Vilevile  utajifunza utaratibu wa kila siku 
wa elimu ya awali,  umuhimu wa kuwa na utaratibu wa kila siku, vipengele vya 
utaratibu wa kila siku na muda wa utoaji wa elimu ya awali.

Baada ya kujifunza maudhui ya sura hii utaweza:
i. kuelezea umuhimu wa utaratibu wa kila siku katika utoaji wa 

elimu ya awali
ii. kufafanua vipengele muhimu vya utaratibu wa kila siku katika 

utoaji wa elimu ya awali
iii. kutumia ipasavyo muda katika utoaji wa elimu ya awali

Jaribio kabla ya kujifunza

Jibu maswali haya kabla hujaanza kujifunza maudhui ya sura hii:

1. Unaelewa nini kuhusu utaratibu wa kila siku katika utoaji wa elimu ya 
awali? 

2. Elezea utaratibu wa kila siku katika utoaji wa elimu ya awali.
3. Unafikiri ni mambo gani yanayofanyika kwa siku katika elimu ya awali?
4. Vipengele vya utaratibu wa kila siku vinakusaidiaje ili kufikia lengo la 

ujifunzaji?
5. Fafanua namna unavyoweza kutumia ipasavyo muda uliopangwa katika 

shughuli za ujifunzaji.

4.1  Utaratibu wa kila siku katika elimu ya awali

Katika kusimamia darasa la elimu ya awali, unapaswa kuwa na ujuzi wa kuandaa na 
kusimamia ratiba ya kila siku. Ratiba hiyo inapaswa kuwa na matukio na shughuli 
za ujifunzaji zinazozingatia mtaala na mahitaji maalumu ya mtoto. 
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Kupitia matumizi ya utaratibu wa kila siku, watoto wa elimu ya awali watajenga 
dhana  ya wakati na uhusiano wa shughuli wanazozifanya kila siku.  Hivyo, watauliza 
maswali mengi, kama vile, wakati gani tutacheza? Tutafanya nini baadaye? Saa ngapi 
tutarudi nyumbani? Maswali kama haya yanaonesha kwamba watoto wanaelewa 
mfuatano wa matukio ingawa hawana uhakika tukio gani linafuata baada ya jingine. 
Ili kuwasaidia watoto kuwa na uhakika wa matukio, mwalimu unapaswa kutayarisha 
ratiba ya siku ambayo itawasaidia watoto kuelewa mfuatano wa shughuli za kila 
siku. 

Elezea maana ya utaratibu wa kila siku katika elimu ya awali?

Pamoja na majibu yako, fasili nyingine ya dhana ya utaratibu wa siku katika elimu 
ya awali ni mpangilio wa matukio au shughuli rasmi wanazozifanya watoto wakiwa 
shuleni tangu wanapoingia hadi wanapoondoka kurudi nyumbani.

4.1.1  Umuhimu wa kuwa na utaratibu wa kila siku katika elimu ya awali
Mpendwa mwalimu, utaratibu wa siku ni muhimu kwa sababu unakusaidia katika 
usimamizi na uendeshaji wa shughuli za kila siku katika shule na darasa la elimu 
ya awali. Pia, unakuelekeza kutayarisha mpango kazi bora kwa kipindi mahususi na 
kukuwezesha kufanya mgawanyo sahihi wa shughuli za mtoto. Hivyo, unapaswa 
kufuata utaratibu wa siku ili uweze kutekeleza mtaala kwa ufanisi.  Aidha, utaratibu 
wa kila siku wa utoaji wa elimu ya awali huwasaidia watoto:

i. kufahamu dhana ya wakati uliopita, uliopo na ujao
ii. kujifunza kuhusu mfuatano wa matukio, mfano kipindi kimoja kinafuatiwa 

na kingine
iii. kufanya uamuzi juu ya mambo yanayopaswa kufanyika kwa wakati huo
iv. watoto wanapotambua mapema shughuli wanayopaswa kufanya baadaye, 

huwa hawapotezi muda wa kusubiri maelekezo ya jambo la kufanya au 
kushangaa tukio litakalofuatia

v. kujenga umakini kwa kazi wanayoifanya kwa kuzingatia muda

vi. kuanza kujifunza dhana ya ufanisi na usimamizi wa wakati

vii. kujihisi kuwa salama
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4.2   Vipengele vya utaratibu wa kila siku

Baada ya kujifunza umuhimu wa utaratibu wa kila siku katika elimu ya awali, sasa 
tujifunze vipengele vya utaratibu wa kila siku vya utoaji wa elimu hiyo. 

Kwa kutumia uzoefu ulionao,  bainisha vipengele vya utaratibu 
wa kila siku vya utoaji wa elimu ya awali.

Jedwali la 1: Utaratibu wa kila siku

Muda Shughuli
2.00 – 2.10 Michezo
2.10 – 2.15 Ukaguzi wa afya
2.15 – 2.25 Mduara wa asubuhi
2.25 – 2.45 Umahiri
2.45 – 3.05 Umahiri
3.05 – 3.25 Umahiri
3.25 – 4.00 Mapumziko
4.00 – 4.20 Umahiri
4.20 – 4.40 Umahiri
4.40 – 5-20 Kona za ujifunzaji
5.20 – 5.30 Mduara wa kuagana

Bila shaka umetambua vipengele vya utaratibu wa kila siku wa utoaji wa elimu ya 
awali. Maelezo yafuatayo yanakupa ufafanuzi wa vipengele vya utaratibu wa kila 
siku. Tambua kuwa muda wa mazoezi, michezo na umahiri kwa watoto wadogo 
huwa ni mfupi, hauzidi dakika 20 ili watoto wasichoke na kukinai ujifunzaji. 

Eleza sababu nyingine za umuhimu wa muda mfupi wa shughuli za 
watoto wadogo.

a.    Michezo ya nje
Ni muhimu kwa mwalimu wa elimu ya awali kutambua uwepo wa muda wa michezo 
ya nje na ndani kwa watoto wa elimu ya awali. Muda uliotengwa kwa watoto kucheza 
michezo ya nje ni dakika kumi kila siku asubuhi  watoto wanapofika shuleni. 
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Muda huo unaweza kuzidi kutegemeana na muda mtoto anapowasili shuleni. 
Watoto watacheza michezo ya nje kwa ushirikiano chini ya uangalizi wa mwalimu. 
Ni muhimu kwa mwalimu kujumuika na watoto wakati wanapocheza. Kumbuka 
kusalimiana na mtoto mmojammoja wakati wanapowasili shuleni. 

Uwepo wa vifaa vya michezo vya kutosha kwa watoto ni jambo muhimu. Vifaa hivyo 
na kiwanja cha michezo vinapaswa kuwa safi na salama kwa watoto. Shirikiana na 
watoto kuandaa kanuni za michezo ya nje kulingana na mazingira yanayohusika 
kwa ajili ya usalama wa watoto. Mifano ya michezo ya nje ni kama vile bembea, 
mpira, kuruka kamba, kuvuta kamba, rede, kupanda vitu, kusukumana na kuvutana.

Kielelezo namba 1: Watoto wakicheza michezo ya nje

Ikiwa hali ya hewa hairuhusu kuwatoa watoto kiwanjani, unashauriwa kuwaongoza 
watoto kufanya mazoezi ya viungo ndani ya darasa chini ya uangalizi wako. Baada 
ya kukamilisha shughuli hii utaendelea na ukaguzi wa afya za watoto. 

Moduli 1 - Utoaji wa Elimu ya Awali-FT+AT 9.indd   33 25/04/2019   10:02



3434

b.  Ukaguzi wa afya
Viongozi wa shule/ kituo cha elimu ya awali ni muhimu wafuatilie afya za watoto 
kwa ukaribu ili wahakikishe usalama  wa watoto. Ili mtoto aweze kujifunza ni 
lazima awe na afya njema. Hivyo, hakikisha unafanya uchunguzi juu ya afya na 
usafi wa watoto kila siku asubuhi kwa muda usiopungua dakika tano. Baadhi ya 
vitu unavyopaswa kuangalia wakati wa ukaguzi ni pamoja na nywele, kucha, 
meno, uso, nguo na muonekano wa jumla wa mtoto.  Endapo utabaini viashirio 
vyovyote vinavyoweza kuleta madhara kwa mtoto, inakupasa uchukue tahadhari 
mapema ikiwemo kumshirikisha mwalimu mkuu na wazazi/walezi. Uchunguzi 
wa afya za watoto kila siku utakusaidia kubaini watoto wenye matatizo mbalimbali 
na kupanga namna ya kuwasaidia kwa kushirikiana na wazazi/walezi wao na 
hata madaktari.

c.  Mduara wa asubuhi
Tumia muda usiozidi dakika 10 kuwaweka watoto tayari kwa ujifunzaji. Waruhusu 
watoto kukaa katika duara au nusu duara ili nyote muweze kuonana kisha anzisha 
wimbo kwa kufuata mdundo. Unashauriwa kuwa na utaratibu wa kuimba wimbo 
wa Taifa na nyimbo nyingine za uzalendo ili kujenga utaifa. Tumia muda huu 
kubadilishana taarifa na watoto kama vile kujua hali zao, matukio mbalimbali na 
mahitaji yao. Vilevile, wanaweza kusimuliana hadithi fupifupi.

Mduara wa asubuhi pia ni muda mwafaka wa kuangalia mahudhurio ya watoto. 
Endapo kuna watoto hawakufika shuleni na hujapata taarifa zao, jaribu kutafuta 
taarifa kwa watoto wengine au wazazi/walezi. Ni vizuri kutumia muda huu pia 
kuwakumbusha watoto kanuni za darasani na kutoa matangazo. Mwisho kabisa, 
unatakiwa utambulishe kuhusu shughuli za ujifunzaji kwa siku hiyo.

Mduara wa asubuhi unaweza kufanywa ndani au nje ya darasa kwa kutegemea 
hali ya hewa na vifaa vilivyopo. Muda huu unakusaidia kubaini mahitaji ya 
ujifunzaji ya watoto na namna ya kuyatimiza. 
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Kielelezo namba  2: Watoto wakiwa kwenye nusu mduara

d.  Shughuli zinazojenga umahiri
Baada ya mduara wa asubuhi, unapaswa kutekeleza shughuli zilizoainishwa 
katika muhtasari na mwongozo wa mwalimu wa kufundishia elimu ya awali 
ili kumwezesha mtoto kujenga umahiri. Shughuli hizi zinazofanywa na mtoto 
zinamwezesha kujenga umahiri uliokusudiwa. Kila siku kuna jumla ya vipindi 
vitano vya umahiri tofauti, kila kimoja ni dakika ishirini. Vipindi vitatu ni kabla 
ya mapumziko na vipindi viwili baada ya mapumziko. Ili kuwawezesha watoto 
kujifunza kwa ufanisi, unapaswa kutumia mbinu mbalimbali zitakazowashirikisha 
watoto katika kujifunza. Vilevile, matumizi ya zana ni muhimu kwako na kwa 
mtoto katika kuwezesha tendo zima la ufundishaji na ujifunzaji. Unapaswa 
kufahamu kwamba watoto wanatofautiana, wengine wana aibu na waoga wa 
kujieleza mbele ya wenzao. Hivyo basi, wahamasishe watoto wote kuchangamana 
na kushiriki kikamilifu katika kufanya shughuli zote zilizopangwa.
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e.  Kipindi cha napumziko 
Mwalimu, unapaswa kuelewa kwamba watoto wanahitaji muda wa kupumzika. 
Mtaala wa elimu ya awali umesisitiza watoto wapatiwe muda kwa ajili ya 
mapumziko (kula na michezo). Ndani ya muda huu unatakiwa uwasimamie 
watoto kupata chakula chenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wao. Hivyo basi, 
unapaswa kuwahamasisha wazazi au wadau wengine kuchangia vyakula vyenye 
virutubisho vinavyotokana na mazingira halisi. Mara nyingi watoto hupewa uji. 
Ni vema unga wa uji utengenezwe kwa mchanganyiko wa nafaka mbalimbali 
kama vile mtama, ulezi na mazao mengine yenye virutubisho kama soya, njugu 
na unga wa viazi vitamu. Endapo chakula/uji unaandaliwa shuleni ni vyema 
wazazi wakashirikishwa katika uandaaji. Mazingira ambamo kinaandaliwa 
chakula pamoja na waandaji  yawe safi ili kulinda afya za watoto. 

Una jukumu la kutoa maelekezo juu ya tabia zinazofaa wakati wa kula, usafi wa 
mazingira ya sehemu ambayo watoto hulia chakula, usafi wa vyombo na usafi 
wa mikono ya watoto kabla na baada ya kula. Ni muhimu kuwasisitiza watoto 
kutumia sabuni na maji safi na salama wanaponawa mikono.

Baada ya kupata chakula na kupumzika, watoto wanatakiwa kucheza michezo ya 
nje chini ya uangalizi wako. Muda wa mapumziko ni muhimu kwa watoto kwa 
sababu wanabadilisha aina ya shughuli na kuwaweka tayari bila kuchoka kwa 
siku nzima. Pia, inawafanya watoto kuwa na usikivu na umakini katika shughuli 
nyingine. 

f.  Kona za ujifunzaji 
Watoto wanahitaji kucheza kwa sababu michezo ndiyo maisha yao. Wanapocheza 
hujifunza mambo mengi yanayohusu ulimwengu wao. Hivyo, una jukumu la 
kuandaa mazingira ili watoto waweze kujifunza kazi mbalimbali zinazofanywa 
katika jamii yao kwa wepesi. Mazingira hayo hujengwa kupitia kona mbalimbali 
za ujifunzaji kama utakavyojifunza katika Moduli ya Utejekelezaji wa Mtaala wa 
elimu ya awali. Hivyo, unatakiwa uwape watoto fursa ya dakika 40 ili wajifunze 
wenyewe katika kona za ujifunzaji. Mifano ya shughuli wanazozifanya katika 
kona za ujifunzaji ni kusoma vitabu, kuangalia picha, kujenga na kubomoa 
vibao na  kulinganisha vitu kwa ukubwa, udogo, wembamba, unene, urefu na 
ufupi. Shughuli nyingine ni kutofautisha rangi, maumbo, karata, michezo ya 
mwanasesere, kibao fumbo na kuigiza. Michezo hii ndiyo inayomsaidia mtoto 
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kukuza stadi za awali za Kusoma, Kuandika na Kuhesabu (KKK) na kukuza 
misuli midogo. 

Kutokana na mifano hiyo, unapaswa kutengeneza zana za kutosha katika kona 
za ujifunzaji ili kumwezesha mtoto kujenga umahiri uliokusudiwa. Utengenezaji 
wa zana za kujifunzia ni eneo muhimu ambalo wazazi/walezi na wadau wa elimu 
wanaweza kushiriki. Unapoandaa zana za watoto inakupasa kuzingatia ubora, 
usalama na uhakikishe zana hizo ni rafiki kwa watoto kulingana na umri na 
uwezo wao wa kujifunza. Hakikisha watoto wanautumia muda huu vizuri na 
kwa kuzingatia kanuni walizojiwekea kwa sababu ndani ya muda huu watoto 
wanajifunza zaidi. Watoto wanapofanya shughuli mbalimbali katika kona za 
ujifunzaji, zinawasaidia kuibua vipaji vyao.

Ni vema ukawa na utaratibu wa kuwaelekeza watoto kwenda katika kona za 
ujifunzaji wanazopendelea. Zifuatazo ni hatua za kufuata:

i. Hakikisha umegawa vitambulisho vya kuvaa watoto katika kila kona za 
ujifunzaji  (vitambulisho hivyo vinaweza kuwa kamba ya kuvaa shingoni 
yenye vizibo vya rangi tofauti)

ii. Wape watoto uhuru wa kuchagua kona za ujifunzaji wanazotaka kwenda 
kwa utaratibu maalumu

iii. Endapo mtoto atakuta hakuna vitambulisho, itabidi aende kwenye kona 
yenye vitambulisho

iv. Toa msaada stahiki pale unapohitajika ili kumsaidia mtoto katika 
ujifunzaji

v. Shirikisha watoto kurudisha vitu katika sehemu walizochukua na kufanya 
usafi

vi. Fanya majumuisho na watoto kuhusiana na mambo waliyojifunza katika 
kona za ujifunzaji

vii. Imba wimbo au kibwagizo kwa kujua kuwa ni muda wa kwenda ama 
kutoka kwenye kona za ujifunzaji.

Kama darasa lako lina zaidi ya watoto 25 na huna msaidizi, inaweza kuwa changamoto 
kuwafikia wote na kuwapa msaada unaohitajika ili kufanikisha ujifunzaji wao. 
Unashauriwa kupanga mikakati ya kumfikia kila mtoto darasani. 
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g.   Mduara wa kuagana
Mwalimu, unatakiwa ukae pamoja na watoto wako kwa muda wa dakika 10 kufanya 
tafakuri ya shughuli na matukio mbalimbali ya siku. Tumia muda huo kuwauliza 
watoto maswali yanayohusiana na ujifunzaji wa siku hiyo. Huu pia ni wakati 
mwafaka wa kutoa maagizo na kufanya ukaguzi wa watoto wote kama wapo.  Ili 
watoto waondoke wakiwa na furaha, inapendekezwa uwasimulie hadithi fupi au 
kuanzisha mchezo wa pamoja au wimbo na kuagana.

Ikiwa wazazi/walezi wamefika kuwachukua watoto wao, tumia fursa hiyo kuwa 
karibu na wazazi/walezi na kuwapa au kubadilishana taarifa kwa njia isiyo rasmi 
ili wajihisi kuwa wanashirikishwa katika ujifunzaji wa watoto. Jambo hili litajenga 
uhusiano mzuri kati ya mwalimu, wazazi/walezi na watoto. Ikiwa watoto wanarudi 
nyumbani kwao peke yao, hakikisha kwamba wanazijua njia na pia wanajua kuvuka 
barabara kwa usalama.

Kwa kutumia mifano hai katika mazingira yako, fafanua changamoto 
unazoweza kuzipata katika kufuata utaratibu wa siku. Eleza hatua 
utakazochukua kukabiliana nazo.

Kumbuka kuwa ufundishaji katika elimu ya awali unategemea sana mazingira. 
Ni muhimu kuhakikisha umetekeleza vipengele vyote vya utaratibu wa kila siku. 
Mpangilio wa vipengele unaweza kutofautiana kulingana na mazingira shule ilipo.

4.3   Muda wa utoaji wa elimu ya awali

Muda wa utoaji wa elimu ya awali katika nchi mbalimbali unaweza kutofautiana. 
Nchini Tanzania, elimu ya awali inatolewa kwa muda wa mwaka mmoja. Mwaka 
huo wa masomo utakuwa na siku 194 sawa na majuma 39 yenye mihula miwili ya 
kusoma. Kutakuwa na vipindi 5 kwa siku vyenye dakika 20 kila kimoja. Hivyo, 
kutakuwa na jumla ya vipindi 25 kwa wiki. Muda wa masomo kwa siku katika 
darasa la elimu ya awali utakuwa ni saa tatu na nusu (3:30). Kutakuwa na jumla 
ya vipindi vitano vya darasani ambavyo vitachukua saa moja na dakika arobaini 
(1:40). Kutakuwa na vipindi viwili vya dakika 40 ambavyo vitatumika kwa ajili ya  
ya kona za ujifunzaji. Vilevile, kutakuwa na muda wa mapumziko ambapo watoto 
watapata muda wa kupata chakula na kucheza. Muda wa kuanza na kumaliza vipindi 
utategemea mazingira na hali halisi ya shule ilipo.
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Bainisha mambo muhimu katika kufuata utaratibu wa kila siku na elezea 
umuhimu wa vipengele vya utaratibu wa kila siku wa utoaji wa elimu 
ya awali. 

Utaratibu wa utoaji wa elimu ya awali kwa kuzingatia utaratibu wa 
kila siku na vipengele vyake vitakuwa vimekuongezea maarifa na 
umahiri wa kusimamia ujifunzaji. Hivyo, ni vema uzingatie taratibu 
zilizokubalika ili uweze kutekeleza mtaala na shughuli zake ipasavyo.

Jaribio baada ya kujifunza

Jibu maswali yafuatayo baada ya kujifunza maudhui ya sura hii:
1. Unaelewa nini kuhusu utaratibu wa kila siku katika utoaji wa elimu ya 

awali? 

2. Elezea utaratibu wa kila siku katika utoaji wa elimu ya awali.
3. Unafikiri ni mambo gani yanayofanyika kwa siku katika elimu ya awali?
4. Vipengele vya utaratibu wa kila siku vinakusaidiaje ili kufikia lengo la 

ujifunzaji?
5. Fafanua namna unavyoweza kutumia ipasavyo muda uliopangwa katika 

shughuli za ujifunzaji.
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Jumuiya za ujifunzaji

Maswali yafuatayo yataongoza majadiliano katika jumuiya za ujifunzaji:

1. Ni mambo gani muhimu umejifunza katika moduli hii ambayo yamekusaidia 
katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji wa watoto wa elimu ya awali?

2. Ni changamoto gani ulikumbana nazo wakati wa ujifunzaji wa maudhui ya 
moduli hii? Eleza mbinu ulizozitumia katika kutatua changamoto hizo.

3. Unapendekeza nini kifanyike ili kuboresha uanzishaji na utoaji wa elimu ya 
awali hapa Tanzania?

4. Eleza sifa muhimu za: 

a.  Mwalimu wa darasa la awali;

b.  Mazingira ya shule na darasa la awali;

c.  Watoto wa darasa la awali;

d.  Zana za kufundishia watoto wa elimu ya awali;

5.  Kwanini ni muhimu kufuatilia, kupima na kutathimini maendeleo ya elimu ya 
awali?
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Faharasa

Afua stahiki Utoaji wa huduma stahiki za kumsaidia mtoto 
aliyetambulika kuwa na mahitaji maalumu

Elimu jumuishi  Ni mfumo wa elimu unaotoa fursa sawa ya elimu kwa 
watoto wote bila ya kujali rangi, kabila, jinsia, imani na 
itikadi. 

Kona za ujifunzaji Ni maeneo yaliyotengwa na kuwekwa vifaa/zana 
mbalimbali ambazo watoto wanaweza kuzitumia wakati 
wa ujifunzaji darasani au kuzitumia kwa muda wao 
kulingana na vionjo vyao.

Kufaragua  Ni mbinu ya kupata zana za kujifunzia na kufundishia 
kwa kubuni na kutengeneza papo kwa papo ili kukidhi 
mahitaji ya wakati huo

Mahitaji Maalumu Ni mahitaji au huduma ya kipekee anayositahili kupatiwa 
mtoto kukidhi uhitaji wake kulingana na hali au utendaji 
wake kutokuwa sawa na watoto wengine katika kundi au 
darasa linalohusika.

Mkoba wa kazi  Ni jalada au kifaa kinachotumika kuhifadhia kazi za 
mtoto alizozifanya hatua kwa hatua katika nyakati tofauti. 
Kazi hizo za mtoto zitafanyiwa upimaji ili kutathmini 
maendeleo ya ufundishaji na ujifunzaji wake.

Tafakuri  Ni ile hali ya kufikiri kwa kina juu ya ubora au udhaifu 
wa jambo fulani ili kujua kipi kilifanikiwa na kipi 
hakikufanikiwa na wapi panahitaji maboresho ili kuleta 
ufanisi.

Umahiri Ni uwezo wa kutenda jambo fulani kwa ufanisi katika 
ujifunzaji.
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Uchangamshi wa awali Vitendo vinavyochochea maendeleo ya mtoto katika 
hatua za awali za ukuaji na ujifunzaji.

Viashirio Ni matendo/tabia inayoonekana kwa anayejifunza baada 
ya kukamilisha ufundishaji /ujifunzaji uliokusudiwa.

Urazini                          Hali ya kujitambua na kutambua mchakato wa matukio 
katika kujifunza. 
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