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 SERA YA KUJIFUNZA KWA 
MASAFA 

 
Shule ya Kimataifa ya Isamilo imejitolea kutoa elimu bora katika kituo bora. Walakini, 
kwa kushirikiana na ushauri wa viongozi wa afya na elimu, katika matukio tunaweza 
kulazimika kuendelea kutoa elimu hii bora kwa wanafunzi na wafanyakazi mbali na 
mazingira ya shule. Kwa wakati huu Utaratibu wetu wa Kujifunza kwa umbali 
utafuatwa. 

 
Kujifunza kwa masafa ni njia ya kusoma ambapo walimu na wanafunzi hawakusanyiki 
darasani lakini hutumia mtandao, barua-pepe n.k kama madarasa. 
 
Jukwaa la Mtandaoni 
Wakati wa kusoma kwa masafa, jukwaa la mtandaoni, kama vile Edmodo au Darasa la 
Google, litatumiwa na walimu ili kuendelea kutoa mwongozo na kuandaa usomaji katika 
darasa, kazi au mazoezi. Kila mwanafunzi atakuwa na namna yake ya kipekee ya kufungua ili 
kuingia na kupata darasa la mtandaoni ambalo walimu wao watapakua kazi zao na 
wanafunzi wanaweza kuwasilisha kazi zao ambazo zitasahihishwa na kurudishwa kwao. 
Mkuu wa Shule ya Msingi na Mkuu wa Sekondari watakuwa na muhtasari wa madarasa yote 
ya mtandaoni. 
 
Mtaala na Mipango 
Kwa mwaka mzima, walimu wote katika Shule ya Kimataifa ya Isamilo hufuata mtaala 
unaofaa kwa masomo yao au madarasa yao ya mwaka. Walimu huunda muhtasari wa 
mwaka, muhtasari wa muda na mpangilio wa somo la wiki ili kuhakikisha kuwa nyenzo 
zinazohitajika kutoka Cambridge zinafundishwa. Wakati wa masomo yoyote ya umbali, 
madarasa yote yataendelea kufuata mtaala na upangaji wa kila wiki kama ilivyopangwa. 
 
Ratiba 
Wanafunzi wote wataendelea na ratiba zao za kawaida za kila siku wakati wa kujifunza kwa 
masafa. Walimu watapakua nyenzo za kila siku kulingana na madarasa ambayo 
wangefundisha kawaida ambayo wanafunzi watapakua kila asubuhi.  
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Matarajio 
 
Mwongozo, vifaa vya kuwasaidia kwenye kazi kwa masomo yote kwa siku inayofuata 
itapakuliwa saa 2:00 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki. Wakati wa kila somo, wanafunzi 
watatarajiwa kufanya mazoezi au kazi inayotumwa na mwalimu. Mazoezi na kazi ambazo 
zitawekwa zitatofautiana sana kulingana na umri wa wanafunzi. Orodha iliyopo  hapo chini ni 
mifano kadhaa ya aina tofauti za maelekezo na kazi ambazo zitachukua dakika 45: 
 
• Dakika 20 za kutazama video ikiambatana na kazi ambazo zitachukua dakika 25 
kukamilisha, 
• Uwasilishaji wa Powerpoint na kazi inayowekwa  ambayo itachukua dakika 45, 
• Shughuli mbili za kusoma kwa njia ya kucheza inayochukua dakika  20 na mapumziko ya 
dakika 5 ili kujadili na mtoto kile wanachofanya. 
• Dakika 15 za kifungu cha kusoma na dakika 30 za maswali 
• Dakika 45 shughuli za uchambuzi. 
• Video ya mada ya dakika 5 ya YouTube ikifuatwa na shughuli ya dakika 15, ikifuatwa na 
video ya pili ya dakika 5 na shughuli ya dakika 20, 

 Shughuli mbili za dakika 15 zikifuatwa  shughuli za uchambuzi au uhakiki wa dakika 15 . 
 
Kuna utafiti wa sasa wa kitabibu juu ya kusoma kwa masafa, unaoonyesha kuwa afya ya akili 
inahitaji kufuatiliwa kwa umakini na kwamba kujifunza kwa masafa kunaweza kufanya mtu 
kuhisi kutengwa. Kwa hivyo: Kazi zozote za ziada ‘’za nyumbani" ambazo ni zaidi ya muda 
unaotarajiwa wa somo zitawekewa kiasi cha dakika 15 ya kufanya kwa kujitegemea kwa kila 
siku kwa darasa. Walimu wengine hawataweza kuweka kazi za ziada. 
 
Majibu yanayoendelea 
Mawasiliano ya mara kwa mara kati ya mwalimu na mwanafunzi ni muhimu kwa mafanikio 
wakati wa kusoma kwa masafa. Wanafunzi wakubwa wanahimizwa kuacha maswali na 
maoni juu ya kazi ili walimu wajibu. Kazi zote zinazowasilishwa zitasahihishwa kama 
inavyotakiwa na walimu na majibu yatatolewa kwa kila mmoja, kwa vikundi au kwa darasa 
zima, kulingana na kazi. Wazazi au walezi wanakaribishwa kutoa majibu ya maandishi kwa 
wanafunzi wa umri mdogo, wakielezea mafanikio yao na changamoto, ili kuwataarifu walimu  
wanavyoendelea na wanavyozoea na kutofautisha mafunzo yajayo. 
 
 Likizo za shule na wikendi 
Katika kipindi cha masomo ya masafa, likizo za shule na wikendi zitaendelea kama 
zilivyopangwa. Ikiwa kuna mabadiliko yoyote kwa hili, habari husika zitashirikishwa kwa 
wazazi na wanafunzi. 
 
 Maswala ya usalama kwa Kujifunza Umbali 2020 
 Kwa maswala ya usalama wa mtoto, haturuhusu jukwaa lingine lolote la mawasiliano nje ya 
Edmodo. Wazazi na Wakuu wa Primari na Sekondari wataweza kuona masomo na 
mawasiliano yote kati ya mwalimu na mwanafunzi. Endapo unafahamu matumizi yoyote 
yasiyofaa, pamoja na mawasiliano yasiyofaa, ni jukumu lako kuripoti moja kwa moja shaka 
lolote kwa Mkuu wa Msingi au Mkuu wa Sekondari mara moja kwa kutumia: 
 
headofprimary@isamiloschool.org 
headofsecondary@isamiloschool.org 
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