
Kwa vijana wa Kizanzibari, suala la kazi lina umuhimu mkubwa sana na mafunzo ya 
kivitendo. Vijana wengi sana hawana ajira,wanahitaji ujuzi ama kutaka kuanzisha 
biashara zao wenyewe.  

Kuboresha hali ya maisha ya vijana, Mafunzo ya Ufundi yanatakiwa kuwa njia 
mbadala kwa wanafunzi ili kuingia katika soko la ajira kama wataalamu bora. 
Lakini Jinsi gani ya kutambua ndoto hii? Hebu wacha tuangalie kwa makini hii dhana 
ya Umahiri wa msingi kwenye elimu & mafunzo kama mti.

UONGOZI BORA
Hali chanya, kama vile ushirikiano kati ya washirika, ni kama jua na maji, kuweka 
mti wa Mafunzo ya Ufundi katika kamili. Viongozi wa Shule wana haja ya kujenga 
mawasiliano na wadau wa nje na kuwa na kuhamasisha kazi ya pamoja na kutia 
nguvu mazingira ya kusomea. Hatua muhimu ni kuwepo uhusiano mkubwa kati ya 
Mafunzo ya Ufundi na soko la ajira. Uhusiano huu unafanya Mafunzo ya Ufundi na 
vitendo kujenga hoja kwa waajiri , na zaidi ya yote, ni kutoa nafasi zaidi kwa ajili ya 
vijana wa Zanzibar.

NI VIPI WATAUNGANISHWA VIJANA, 
MAFUNZO YA UFUNDI NA AJIRA?

Mitaala imejumuisha 
shughuli zote za kujifunza 
pamoja na vitu muhimu ili 

kuendeleza umahiri pamoja 
ushindani kwa vitu vinavyohita-

jika kwa ajili ya kazi. Kwa utendaji 
na mafanikio, mchanganyiko wa 

taaluma yenye kwenda na wakati, ujuzi 
na mitazamo,zimekuwa ni muhimu 
zaidi kwa siku hizi. Walimu wanahitaji 
kubadili mifumo yao kutokana na 
"majadiliano na chaki" kwa vyama vya 
ushirika na umahiri wa kujifunza mis-
ingiya ufundishaji. Wanafunzi lazima 
kufanyamabadiliko kutoka kwa wateja 

mpaka wazalishaji, na kuchukua 
hatua na uwajibikaji katika 

kujifunza kwao.

MIGAWO YA UTENDAJI
Wanafunzi wanapaswa kutekeleza 

majukumu ya kiukweli ambayo 
yanafanana na shughuli katika sehemu 

zao za kazi. Kujifunza kufanyike 
kote katika darasa na hata wakati wa 

mafunzo katika makampuni.

MBINU ZA UBORESHAJI
Kila aina ya mbinu ya kuhamasisha 

wanafunzi kuwa wajifunze kwa 
juhudi: kujifunza kwa mipango, 

kutafakari na kuboresha.

MUONGOZO
Katika hatua zote za mafunzo kwa 

wanafunzi wanahitaji uongozi 
katika maendeleo yao binafsi 

pamoja na kazi.

TATHMINI
Utendaji wa wanafunzi uta 

tathminiwa kutoka mitihani 
ya mwisho watakayo ifany 

na vile vile kutokana na 
tathmini za muda mrefu.

UMAHIRI WA MSINGI KWENYE

ELIMU NA MAFUNZO

Soko la ajira ni ardhi yenye rutuba, hapa tunaona fursa za ajira rasmi na vile vile 
wengine shughuli kujiajiri. Soko la ajira linalenga uwepo wa Mafunzo ya Ufundi kwa 
kuchunguza pamoja na umahiri/ushindani uanaohitajika, na kwa kuonyesha majukumu 
ya wataalamu wanavyopaswa kufanya, kwa sasa na baadaye. 

SOKO LA AJIRA  
NA KUJIAJIRI
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