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TAARIFA	KWA	VYOMBO	VYA	HABARI	
Maadhimisho	ya	Juma	La	Elimu	(Global	Action	Week	for	Education	

(GAWE)	2021	Mkoa	wa	Mara-Wilaya	ya	Rorya	
Kauli	Mbiu:	Tuwekeze	katika	Mifumo	ya	Elimu	kwa	Maendeleo	Endelevu	

(Financing	Education	System	for	Sustainable	Development)		
	

31	Mei	–	04	Juni	2021	
	

Utangulizi  
TEN/MET ni mtandao wa kitaifa wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayojishughulisha na 
elimu hapa nchini yenye wanachama nchi nzima wapatao 140. Kwa miaka takribani 15 
TEN/MET kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine wa elimu nchini tumekuwa 
tukiitikia wito wa kuadhimisha juma la elimu (Global Action Week on Education-GAWE) 
hapa nchini.	 Maadhimisho	 ya	 Juma	 la	 elimu	 (GAWE)	 ni	 tukio	 la	 alama	 kwa	 mashirika	
yasiyokuwa	ya	kiselikali	(CSOs)	yanayojushughulisha	na	elimu.	Maadhimisho	haya	yalianza	
mara	 baada	 ya	Mkutano	Mkuu	wa	 pili	wa	 kiulimwengu	 ambao	 ulifanyika	 Dakar	 Senegal	
mwaka	 2000.	 Kila	 nchi	 hufanya	 maadhimisho	 hayo	 katika	 wiki	 iliyopangwa	 na	 Global	
Campaign	for	Education	(GCE).	Ujumbe/Kauli	Mbiu	inayotolewa	kila	mwaka	Kimataifa	huwa	
ni	ujumbe	unaolenga	jambo	muhimu	linalotakiwa	kushughulikiwa	katika	elimu	kwa	mwaka	
huo	 wote	 na	 kwa	 nchi	 zote,	 lakini	 hutolewa	 nafasi	 ya	 kuihuisha	 kaulimbiu/ujumbe	 huo	
kulingana	na	hali	halisi	ya	nchi	husika.		
	
Kwa	mwaka	huu,	TEN/MET	inategemea	 	kuadhimisha	 Juma	 la	Elimu	kama	 ilivyoada	kwa	
miako	zaidi	ya	15	ambayo	yatafanyika	mkoani	Mara	wilaya	ya	Rorya	kuanzia	tarehe	31/05	
hadi	 	 tarehe	04/06/2021.	Kauli	mbiu	katika	ngazi	 ya	kimataifa	ni	 “UWEKEZAJI	KATIKA	
ELIMU”	Sauti	Billion	Moja	kwa	ajili	ya	Elimu,	sauti	hizo	zikihusianishwa	na	sauti	za	watoto	
Billioni	moja	duniani	kote	waliokosa	elimu	kutokana	na	 janga	 	 la	KORONA	hivyo	kuathiri	
utimizaji	wa	Malengo	ya	Maendeleo	endelevu	hasa	lengo	nambari		nne	(4	).		
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Kamati	ya	Maandalizi	ya	TEN/MET	imeamua	kauli	mbiu	kwa	Tanzania	iwe	ni:	“Uwekezaji	
katika	mifumo	ya	Elimu	kwa	Malengo	ya	Maendeleo		Endelevu”.		

Mkoa	 wa	 Mara	 umechaguliwa	 na	 wadau	 kwa	 ajili	 ya	 kuungana	 na	 wenyeji	 kwa	 ajili	 ya	
kuongeza	 nguvu	 katika	 kuhamasisha	 upatikanaji	 wa	 elimu	 bora	 kwa	watoto	wote.	 Kuna	
juhudi	mbalimbali	zinaendelea	lakini	si	vibaya	pia	na	TEN/MET	mtandao	wa	kitaifa	kushuka	
huko	chini	na	kushirikiana	na	wenyeji	ili	kuongeza	nguvu	zaidi.	Kwa	mfano	kwa	upande	wa	
Wilaya	ya	Rorya	kwa	mtihani	wa	darasa	la	nne	yaani	mwaka	2017,	2018	na	2019	Wilaya	ya	
Rorya	ilishina	namba	10	kwa	wastani	wa	5.4	kwa	kushuka	Lakini	pia	kwa	mitihani	ya	kidato	
cha	pili	kwa	miaka	hiyohiyo	wilaya	za	msoma	na	Serengeti	zilishuka	ufaulu	kwa	wastani	wa	
asilimi	(2.68)	Msoma	na	(2.65),	hii	ni	kwa	mjibu	wa	taarifa	ya	Katibu	Mtendaji	wa	baraza	la	
Mtihani	tarifa		yake	ya	9/01/2020	

Kwa mwaka jana maadhimisho haya yalifanyika mkoani Dodoma wilaya ya Chemba na 
yamesababisha mabadiliko makubwa sana ikiwemo: 

I. kuongeza muamko wa jamii zilizotembelewa katika ushiriki wa masuala ya Elimu, 
II.  Wadau kumchangia mtoto wa darasa la pili ktk shule ya msingi Chemba 

aliyekuwa nauvimbe mkubwa kwenye shavu pamoja na shingo, ametibiwa 
Benjamin Mkapa na Muhimbili na sasa ni mzima.  

III. Lakini pia wadau walichangia umaliziaji wa Bweni la wasichana Kwamtoro 
Sekondari pamoja na kuchimba matundu ya vyoo na kuyajengea na sasa bweni 
liko ktk hatua za mwisho, jana wameleta picha karibia watoto wa kike 80 wataingia 
bweni hapo mwezi wa saba mwaka huu kama walivyopanga 	

		

Madhumuni	ya	Juma	la	Elimu	2021	
Lengo	kuu	
Lengo	kuu	ni	kuhamasisha	juu	ya	lengo	endelevu	namba	4	(SDG4)	kwa	ujumla	wake	kwa	
kuhakikisha	elimu	bora	inatolewa	kama	sehemu	ya	haki.		

Malengo	mengine	

1. Kuongeza	uelewa	kwa	umma	juu	ya	madai	ya	haki	ya	elimu	iliyo	bora		
2. Kuhamasisha	 serikali	 kuzingatia	 makundi	 yaliyokosa	 fursa	 kama	 watoto	 wenye	

ulemavu,	 wito	 wa	 upatikananji	 wa	 miundombinu	 na	 vifaa	 vya	 shule,	 	 pamoja,	
mafunzo	ya	walimu	ikiwa	ni	pamoja	na	walimu	wenye	ulemavu.	

3. Kuhamasisha	 na	 kukumbusha	 jamii,	 serikali,	 na	 mashirika	 yasiyoya	 kiserikali	
kuhusu	umuhimu	wa	uwajibikaji	wa	pamoja	katika	masuala	ya	elimu	na	utekelezaji	
wa	lengo	ya	Maendeleo	Endelevu	la	nne	na	hasa	kuimarisha	mifumo	ikiwemo	pia	
kuwekeza	katika	TEHAMA.	
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4. Ratiba	ya	Wiki	ya	Uhamasishaji	Elimu	2021	

• Tarehe	31	Mei	kutakuwa	na	ufunguzi	wa	Wiki	ya	uhamasishaji	Elimu	Wilayani	Rorya.	
Mgeni	wa	heshima	siku	ya	ufunguzi	atakuwa	Mkuu	wa	Mkoa	wa	Mara	Mh.	Mhandisi	
Robert	Gabriel	Luhumbi	.	

• Tarehe	 01	 hadi	 02	 Juni	 kutakuwa	 na	 mikutano	 katika	 vijiji	 mbalimbali	 kwa	
madhumuni	ya	kuhamasisha	wanajamii	kuhusu	ushiriki	wa	pamoja	na	serikali	katika	
kuboresha	elimu	iliyojumuishi	na	endelevu.		

• Tarehe	03	 Juni	kutakuwa	na	kongamano	 la	Elimu	Kimkoa	 litakalofanyika	wilayani	
Rorya	na	kuhudhuriwa	na	wadau	mbalimbali	

• Kwa	 wiki	 nzima	 maonesho	 mbalimbali	 yataendelea	 kwenye	 viwanja	 vya	 mji	 wa	
Shirati.	

• 	Tarehe	 04	 Juni	 itakuwa	 ni	 kilele	 cha	 wiki	 ya	 uhamasishaji	 wa	 Elimu.	 Mgeni	 wa	
Heshima	atakuwa	Katibu	Mkuu	wa	TAMISEMI.			

Tunaombeni	ushikikiano	wenu	ndugu	wana	habari	kwa	ajili	ya	kusambaza	ujumbe	na	kazi	
za	juma	la	elimu	kutokea	Rorya,	asanteni	sana	

	

Imetolewa	na	Mratibu	wa	Mtandao	wa	Elimu	Tanzania	(TEN/MET)	
	
Mr.	Ochola	Wayoga		
Anuani:	Plot	No.	301,	House	no.	1	Lwehabura	road,	Mikocheni	A		
S.L.P	13547,	Dar	es	salaam,	Tanzania	
Simu:	+255	(0)	22	2775324:	
Barua-pepe:	coordinator@tenmet.or.tz		
Tovuti:	www.tenmet.or.tz		
	


