
Maoni kuhusu Kusomea Nyumbani: Utafiti wa #1  Matokeo ya Awali  

Je, Ni Kwa Nini Tunafanya Tafiti?* 

Ili kuelewa jinsi ya kukidhi vyema zaidi mahitaji ya mwanafunzi, mwalimu na familia wakati wa kusomea 

nyumbani 

Ili kutambua jinsi mahitaji yanavyobadilika baada ya muda kwa kutumia tafiti za ufuatiliaji 

Ili kuboresha mipango na teknolojia ili kutoa usaidizi katika masomo 

Data katika ripoti hii ilikusanywa kipindi cha kwanza cha utafiti kati ya Aprili 3 - 10, 2020 

*Utafiti ulisambazwa na kupatikana tu mtandaoni 

WALIOSHIRIKI NI 

 Wanafamilia 4,267  

 Wataalamu wa Elimu 1,692 

 Walimu 1,344 

 Viongozi wa Shule 366 

 Wafanyakazi wa Msingi 46 

 Wafanyakazi Wengine 137 

Je, wewe au familia yako mmeshiriki katika kazi ya shule wiki hii? 

97% ya Wanafunzi  NDIYO   99% ya Familia 

Wengi wa waliohojiwa waliripoti kuwa walishiriki katika masomo ya nyumbani kwa: 

 Kuwasilisha kazi za shule 

 Kukamilisha shughuli zilizochapishwa mtandaoni  

 Kutuma barua pepe au kupiga gumzo na mwalimu 

Je, yanaendeleaje?  

 70% ya wale walioshiriki katika utafiti waliripoti kuwa masomo ya nyumbani yalikwenda 

vizuri/vizuri sana. 

Je, unahisi vipi kuhusu kusomea nyumbani?  

 Wanafunzi na familia nyingi zilisema kuwa wanahisi vyema, lakini karibu 30% walisema masomo 

hayakuwaendea vyema au walikuwa na wakati mgumu. 

Je, wanafunzi wanahitaji usaidizi kwa kiasi gani katika kazi ya shule? 

 Wengi wa wanafunzi wanaripoti kuwa wanahitaji usaidizi kidogo. Familia zilisema zinatoa 

usaidizi zaidi kwa mtoto/watoto wao. Zaidi ya nusu ya wataalamu wa elimu walisema wanafunzi 

walihitaji usaidizi kidogo. 

 75% ya Wanafunzi 81% ya Walimu 

 87% ya Familia wanaamini kusomea nyumbani lazima kuendelee kwa wakati huu 



Mafanikio ya Kusomea Nyumbani 

 Karibu wanafunzi na familia zote zilizoshiriki katika utafiti zilisema kuwa zinaweza kufanya kazi 

ya shule wakiwa nyumbani 

 Wanafunzi, wazazi na waalimu wengi walihisi kusomea nyumbani kulikuwa sawa 

 Karibu kila mtu alikubali kuwa kusomea nyumbani kunapaswa kuendelea kwa wakati huu 

 Wanafunzi wengi walisema wamekagua nyenzo na pia wamejifunza mambo mapya 

Changamoto Zinazowakabili Wanafunzi na Familia 

 Utafiti ulitolewa tu mtandaoni; kwa hivyo, baadhi ya wanafunzi na familia zinaweza kuwa 

zilishindwa kushiriki 

 Baadhi ya wanafunzi, familia na walimu walisema kusomea nyumbani hakukuendelea vizuri 

 Familia zilisema zilikuwa na changamoto kuwasaidia wanafunzi kwa kazi ya shule 

 Kikundi kidogo cha wanafunzi kilikuwa na wakati mgumu na walitaka kuzungumza na mtu 

kuhusu hali hiyo 

Hatua Zinazofuata 

 Shule zimearifiwa kuhusu wanafunzi ambao wanasema wamekuwa na wakati mgumu na 

wangependa kuzungumza na mtu kuhusu hali hiyo 

 Jeffco itawapa familia rasilimali na usaidizi zaidi ili kusaidia wanafunzi katika kusomea nyumbani 

 Jeffco itaendelea kutoa mafunzo ya kitaalam kila Jumatatu ili kusaidia walimu na viongozi katika 

masomo ya mtandaoni 


