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OFISI YA ELIMU YA SEKONDARI  
MASOMO YA MAJIRA YA JOTO KWA WANAFUNZI WA SHULE ZA KATI NA 

SEKONDARI  
 
Umuhimu wa Kusoma Katika Majira ya joto 
Kusoma hunafafanuliwa kama mchakato changamano, makusudi, kijamii, na utambuzi ambapo wasomaji wakati huo 
huo hutumia maarifa yao ya lugha ya mazungumzo na maandishi, maarifa yao ya mada ya maandishi, na maarifa yao ya 
utamaduni wao kujenga maana (Moore, Bean, Birdyshaw, & Rycik, 1999). Kusoma si ujuzi wa kiufundi unaopatikana 
wote kwa wakati mmoja katika madarasa ya msingi, bali ni mchakato wa kimaendeleo katika maisha ya msomaji. 
Uhodari wa msomaji huendelea kukua kupitia kujihusisha na aina mbalimbali za maandishi na usomaji mpana kwa 
madhumuni mbalimbali maishani yote. Masomo ya majira ya joto ni muhimu kwa wanafunzi kuhifadhi maarifa na ujuzi 
waliyojifunza katika mwaka wa shule uliopita. Wanafunzi ambao hawasomi wako katika hatari ya kuwa nyuma ya 
wanafunzi wenzao. 
 
Dhumuni 
Dhumuni la masomo ya majira ya joto kwa wanafunzi katika viwango vya shule ya kati na ya upili ni kusaidia katika 
kukuza tabia ya maisha marefu ya kusoma. Masomo ya majira ya joto huhimiza raha ya kusoma na hukuza uwezo wa 
wanafunzi wa kujichagulia vitabu wenyewe. Ofisi ya Elimu ya Sekondari inawaunga mkono wanafunzi kuweza kusoma na 
kuchunguza aina na mada zinazowavutia wao wenyewe. Kwa kuwaruhusu wanafunzi kufanya mazoezi ya kuchagua 
vitabu, kujitegemea wenyewe wakati na mahali wanaposoma, na kuendeleza usomaji katika miezi ya majira ya joto, 
matumaini yetu ni kwamba utambulisho wa wanafunzi kama wasomaji utaendelea kukua.  
 
Chaguo la kusoma la wanafunzi pia litakuza jumuiya ya wasomaji hai na tofauti watakaporejea shuleni. Uzoefu wao wa 
usomaji wa majira ya joto utachochea mazungumzo ya kusisimua kuhusu vitabu na wenzao, wazazi/walezi, na walimu 
wao, na pia kupanua mitazamo yao na kuchochea uelewa wao wa ulimwengu wa karibu nao.  
 
Taarifa hapa chini inatoa nyenzo kwa wazazi/walezi na wanafunzi na njia za kufikia vitabu. Tunakuomba kwamba 
umhimize mtoto wako kusoma wakati wote wa majira ya joto.  
 
Rasilimali kwa Wazazi/Walezi 

• Mhimize mtoto wako kusoma kwa kuonyesha kwamba wewe ni msomaji! Soma kwa kufurahiya, maagizo, 
kuungana na wengine, nk. 

• Unganisha ELA kwenye ulimwengu halisi kwa kumuuliza mtoto wako jinsi na vipi kile anachosoma na kuandika 
kinavyoungana na ulimwengu. 

• Shirikisha mtoto wako katika mazungumzo kuhusu kile anachosoma na kuandika. Waulize kile wanachokiona 
kama nguvu yao na wapi wanataka kuboresha. 

• Tembelea maktaba za mitaa pamoja na muangalie kitabu, pia! Maktaba zina sehemu mahususi ya fasihi ya vijana 
wazima. https://www.richlandlibrary.com/ 

https://www.richlandlibrary.com/
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• Ruhusu mtoto wako kutokipenda kitabu. Wanafunzi wanaweza kutoa "dole gumba juu" ikiwa wanakipenda, au 
"dole gumba chini" ikiwa hawakipendi. Hii pia itawasaidia kuchagua maandishi baadaye pia. 

• Wasaidie wanafunzi kuona umuhimu wa kusoma na kuandika kwa kuwaonyesha jinsi unavyoitumia kazini na 
katika maisha ya kila siku. 

• Tembelea Shirika la Midia ya Kawaida kwa ukadiriaji na hakiki huru kwa takriban kila kitu ambacho wanafunzi 
wanataka kutazama, kusoma, kucheza na kujifunza. https://www.commonsensemedia.org/ 
 

Mbinu Bora za Kusoma kwa Kujitegemea kwa Wanafunzi  
• Tenga kiasi cha muda kila siku kwa ajili ya kusoma. Unaweza kuanza na kiasi kidogo cha muda na polepole 

kuongeza kiasi cha muda wa kusoma katika kikao kimoja.  
• Weka malengo halisi na yenye changamoto ya kila wiki ya kusoma. 
• Soma kwa kasi pale ambapo maandishi yana maana. Lengo ni kuelewa unachosoma, sio jinsi unavyoweza 

kusoma kwa haraka.  
• Chagua nakala kuhusu mada na masomo unayopata yanavutia. 
• Unaposoma punguza vikengeushio ili uweze kuuliza maswali, kufanya miunganisho, kuona taswira, na 

kusawazisha taarifa. 
 
Vitabu Vinavyotolewa kwa Wanafunzi wa Shule ya Richland One katika Gredi la 6-9 
Huu umekuwa mwaka wetu wa tano mfululizo kutoa vitabu vya bure kwa wanafunzi wa miaka mitatu - gredi la nane na 
mwaka wa pili kutoa vitabu vya bure kwa wanafunzi wa gredi la tisa. Vitabu vya Kusoma vya Kielimu vya Majira ya Joto 
vinatolewa ili kuzuia kutopoteza maarifa kwa wanafunzi wakati wa majira ya joto na kukuza furaha ya kusoma. 
Wanafunzi waliweza kujitegemea kuchagua vitabu vitatu kutoka kwenye orodha ya vitabu iliyotolewa na Kielimu na 
kufadhiliwa na Mfuko Mkuu wa Wilaya. Tunaamini kwamba wanafunzi wanapaswa kufikia vitabu vya ubora wa juu ili 
kuboresha maktaba zao za nyumbani. 

 
Muungano wa Carolina Kusini wa Tuzo za Vitabu za Wakutubi wa Shule 
Kila mwaka Muungano wa Carolina Kusini wa Wakutubi wa Shule huunda orodha za vitabu kwa walioteuliwa kwenye 
Tuzo la Kitabu la Carolina Kusini.  
 
Majina yatakayozingatiwa huteuliwa hasa na washiriki wa Kamati za Tuzo za Vitabu, lakini uteuzi hutafutwa kutoka kwa 
yeyote anayependa kuwahimiza wanafunzi kusoma. Wanafunzi, walimu, wataalamu wa vyombo vya habari na wazazi 
wanahimizwa kuwasilisha majina ili kuzingatiwa kwa Mwakilishi wa Bodi ya Tuzo za Vitabu. 

Madhumuni ya tuzo za vitabu za Carolina Kusini ni kuwahimiza wanafunzi kusoma fasihi ya kisasa ya ubora mzuri na 
kuwaheshimu waandishi wa vitabu vinavyochaguliwa kila mwaka vipendwa kwa kura za mwanafunzi. 

• 6 - 8 Tuzo la Kitabu la Kijana la Carolina Kusini orodha, taarifa, viungo, rasilimali, na shughuli 
• 8 - 12 Tuzo la Kitabu la Kijana Mzima la Carolina Kusini orodha, taarifa, viungo, rasilimali, na shughuli 

https://www.commonsensemedia.org/
https://www.scasl.net/junior-book-award
https://www.scasl.net/young-adult-book-award

