Matarajio ya Majifunzo (Juma 1-3)
• Wanafunzi wa darasa la 6-8 watakuwa wamerekodi yaliyomo kufuatia ratiba hapa chini:
Juma la 1 (Mwezi wa Mnane 17-21)
Siku ya 1
Siku ya 2
Siku ya 3
Siku ya 4
Siku ya 5
Kihisia cha
Vyombo vya
Sayansi
Sanaa- Kuchora
Kihisia cha Kijamaa
Kijamaa
habari
Vidokezo vya
Lugha
Majifunzo ya kijamii Mchezo za
Vidokezo vya
Teknolojia
Ulimwenguni
Mazowezi/PE
Teknolojia
Hesabu
Sayansi
Hesabu
Hesabu
Sayansi
Sanaa ya Lugha ya Majifunzo ya
Sanaa ya Lugha ya
Sanaa ya Lugha ya Majifunzo ya kijamii
Kiingereza
kijamii
Kiingereza
Kiingereza
Week 2 (August 24-28)
Siku ya 1
Siku ya 2
Kihisia cha
Vyombo vya
Kijamaa
habari
Vidokezo vya
Lugha
Teknolojia
Ulimwenguni
Hesabu
Sayansi
Sanaa ya Lugha ya Majifunzo ya
Kiingereza
kijamii
Week 3 (August 31- September 4)
Siku ya 1
Siku ya 2
Sanaa- Kuchora Vyombo vya
habari
Mchezo za
Lugha
Mazowezi/PE
Ulimwenguni
Hesabu
Sayansi
Sanaa ya Lugha ya Majifunzo ya
Kiingereza
kijamii

Siku ya 3
Sayansi

Siku ya 4
Sanaa - Nyimbo

Siku ya 5
Vyombo vya habari

Majifunzo ya
kijamii
Hesabu
Sanaa ya Lugha ya
Kiingereza

Mchezo za
Lugha Ulimwenguni
Mazowezi/PE
Hesabu
Sayansi
Sanaa ya Lugha ya Majifunzo ya kijamii
Kiingereza

Siku ya 3
Sayansi

Siku ya 4
Siku ya 5
Kihisia cha
Sanaa - Nyimbo
Kijamaa
Majifunzo ya
Blended Learning Mchezo za
kijamii
Mazowezi/PE
Hesabu
Hesabu
Sayansi
Sanaa ya Lugha ya Sanaa ya Lugha ya Majifunzo ya kijamii
Kiingereza
Kiingereza

Vikao vya Mwelekeo – Mwezi wa Mnane 17 – Mwezi wa Tisa 4
Transforming Life Outcomes for Students

• Kila shule itawasiliana na wazazi ili kupanga wakati wa kikao cha mwelekeo.
• Vikao Mwelekeo itakuwa ni pamoja na:
• Mtiyani ama Tathmini zote
• Kutumia Canvas
• Kuelewa mpango wa Google Apps ya Elimu
• Kupata vitabu vya kiada vya dijiti
• Kushiriki katika maagizi/mafundisho ya kuonana
• Kuwasilisha kazi
• Kupata masomo yaliyorekodiwa
• Kuelewa siku ya majifunzo ya nyumbani ya mtoto wako.
• Kutumia mwongozo wa kazi na chuo kikuu (wanafunzi wa Sekondari/HS tu)
Matarajio ya Kufundisha (Juma 4-9)
Matarajio ya Kila Siku kwa Mafundisho ya mbali
Kiwango cha Daraja
Maagizo ya kuwapo
(Kuonana)
Darasa la 6 – 8

Ma saa 3

Kuwapo (Imerekodiwa)
Mafundisho na
Rasilimali Nyingine za
Dijiti
Karibu na ma saa 2

• Walimu watatoa masomo ya kusawazisha kwa siku inne kwa juma na kikundi kidogo na ukaguzi wa ndani wa mtu
binafsi / tathmini na yaliyomo kwa wilaya kila siku ya Tano.
o Masomo lazma kurekodiwa na kuchapishwa ili wanafunzi ambao hawawezi kuingia, wanaweza
kupata baadaye.
o instruction Masomo yaliyorekodiwa pia yanaweza kutumiwa kwa kuongezea mafundisho ya moja
kwa moja.
• Darasa litapewa kwa kufuata sheria ya uporaji wa wilaya kama ilivyoidhinishwa na Bodi ya elimu (Click here for
the policy)
• Fuata GCS Canvas course Guidelines
• Kazi iliyopewa na wanafunzi itakuwa ya kiwango cha daraja.
• Wanafunzi wataendelea kupata madarasa maalum na umati kama Kuchora sanaa, lugha za kimataifa na elimu ya
Kimwili.

Transforming Life Outcomes for Students

• Ratiba ya Siku A/Siku B inaweza kutumika kwa wanafunzi wa shule ya middle na wa sekondari ili kuhakikisha
wanafunzi wanapata yaliyomo.
•

Wanafunzi wa shule ya Middle na Sekondari watapata fursa ya:
• Kupokea maagizo ya kweli ya kuonana kutoka kwa mwalimu wao (siku 4) kwa juma, moja kwa moja tena na
kuangalia kundi ndogo kila siku ya Tano.
• Shiriki katika vikundi vidogo kwa mafundisho kama inahitajika.
• Omba msaada wa mtu binafsi kutoka kwa mshauri wao wa shule.
• Fanya kazi kwa kujitegemea kwenye mgao na miradi.
• Chukua mapumziko ya harakati na mapumziko ya skrini ndani ya siku.
Kuhudhuria na Kuandaa

•
•
•
•

Mahudhurio yatachukuliwa kila siku. Ikiwa mtoto wako hatashiriki darasani, tafadhali wasiliana na shule hiyo.
Wanafunzi ambao hawajaingia watawasiliana na shule kila siku.
Shule lazima zijaribu kuwasiliana na wazazi kabla ya kuashiria kutokuwepo kwa wanafunzi.
Darasa litapewa kwa kufuata sheria ya uporaji wa wilaya kama ilivyoidhinishwa na Bodi ya elimu. (Click here for
the policy)
Huduma za AIG, Wanafunzi wa Kiingereza, Wanafunzi wenye Ulemavu, mipango 504

• Wanafunzi ambao wanapokea huduma zozote, lazma waendeleye kupokea huduma hizo hizo. Ratiba lazma
kuandaliwa karibu na nyakati za huduma ili wanafunzi waweze kushiriki katika maagizo ya darasani na kupokea
huduma.
• Waalimu lazma waendeleye kudumisha mawasiliano yanayoendelea na wanafunzi kwa njia ya barua pepe,
ukaguzi wa simu, jarida na njia zingine za mawasiliano kila juma.
• Huduma zinazowasilishwa lazma ziingizwe kila juma.
• Fursa kwa wanafunzi kufanya miadi ya huduma zinazohusiana ambazo haziwezi kutolewa mbali lazma
zipatikanae katika maeneo yote ya shule.
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