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UTANGULIZI
Ripoti hii inashiriki juu ya jinsi uraia rasmi na isiyo rasmi na elimu ya amani kwa kufundisha na kujifunza na vijana
katika eneo la Kubadilisha Hadithi (CTS) eneo la Afrika Mashariki limebadilishwa na kuingizwa kwa Njia za Sanaa.

Hii inatokana na uchambuzi na tathmini ya matokeo kutoka kwa miradi minne ya utafiti wa CTS:

1. Mradi wa Awamu ya 1 - Mradi wa Sanaa kwa Amani (MAP) (Rwanda)

2. Awamu ya 2 Mradi wa Mtafiti wa Kazi ya Mapema - Tafsiri za vijana juu ya maadili ya kitaifa (CNV) (Kenya)

3. Awamu ya 2 Mradi wa Mtafiti wa Kazi ya Mapema - Kumbukumbu za Kuunganisha (CM) (Rwanda)

4. Awamu ya 2 Mradi Mkubwa wa Ruzuku - Kufufua Nafasi Zilizoshindaniwa (RCS) (Rwanda)

Mchanganyiko wa matokeo ya mradi hutumikia kukuza maarifa na uelewa juu ya mada za kawaida za ujifunzaji wa
elimu ya amani kupitia mbinu za msingi za sanaa, na nini inaweza kuwa uwezekano wa siku zijazo wa usumbufu, na 
uendelevu wa miradi hii kote Afrika Mashariki.



Maelezo ya jumla ya miradi minne iliyo unganishwa



Maelezo ya jumla ya miradi minne iliyo unganishwa



Ujumuishaji wa CTS Ujumuishaji wa Maswali ya Kujifunza

• A) Vijana, AZAKi, na washirika wa utafiti
wanajifunza nini juu ya maswala ya baada
ya vita kupitia shughuli za CTS, na 
ujifunzaji huu unafanyikaje?

• B) Je Mbinu za utafiti wa msingi wa sanaa
na ushirikishaji zinawezeshaje ujifunzaji
huu?

• C) Je Kuna nini maana ya uelewa huu wa
ujifunzaji wa haki ya janga na kuondoa
ukoloni wa maarifa?

• D) Je Kuna nini maana ya mabadiliko na 
maendeleo katika viwango vya mtu binafsi, 
jamii na sera?

Katika kuzungumza na malengo ya maendeleo endelevu ya OECD



Mapitio ya Fasihi

• Ujumuishaji wetu wa ujifunzaji kutoka kwa miradi ulianza na Mchunguzi Mkuu na Washirika
wa Miradi wakifanya ukaguzi muhimu wa ripoti za mradi na matokeo yaliyotokana na MAP, 
CNV, CM na RCS. Mkusanyiko huu wa data uliwezesha ufafanuzi wazi wa mada za kawaida
za ujifunzaji katika miradi yote, na nini inaweza kuwa uwezekano wa baadaye wa
maendeleo ya pamoja ya miradi yetu.

• Kwa hivyo, madhumuni ya uhakiki muhimu ilikuwa kutoa malengo muhimu, malengo
muhimu na maswali ya uchunguzi wa kuunda ujumuishaji wa mikutano ya kujifunza na 
wadau katika miradi yote minne.

• Ujumuishaji wetu wa ujifunzaji hutumia mitazamo kulinganisha ya kitamaduni kwa kutoa
fursa muhimu za kuchanganua matokeo ya maswali ya utafiti kutoka kwa miradi minne ya 
CTS Afrika Mashariki ili kuunda malengo na malengo mapya katika kusambaza na 
kudumisha kazi yetu.



Ujumuishaji wa malengo ya utafiti wa kujifunza

Malengo mawili muhimu yameibuka kutoka kwa ukaguzi wetu
muhimu wa miradi minne na matokeo yao:

1.   Kudumisha ukuaji wa jamii yenye nguvu kati ya wadau wa
Rwanda na Kenya ambapo elimu ya amani ni kiini cha ujifunzaji?

2.   Kuendeleza nafasi ya wazi ya ushiriki wa jamii ambapo njia
zinazoongozwa na vijana za elimu ya amani ni kiini cha ujifunzaji
na maendeleo.



Ujumuishaji wa malengo ya utafiti wa ujifunzaji

Malengo matatu muhimu ya utafiti yameibuka ukaguzi wetu muhimu 
wa miradi minne na matokeo yao:

1. Kuunda nafasi ya ushirikiano wa kitamaduni. Jinsi… Mkusanyiko, 
uchambuzi na kubadilishana mifano ya utendaji bora na AZAKi katika 
miradi yote ya kudhihirisha athari na maendeleo na ufundishaji wa elimu
ya amani na ujifunzaji katika Ukanda wa Afrika Mashariki.

2. Kutoa fursa inayoendelea kwa utamkaji wa masimulizi anuwai. Jinsi ... 
Kutumia uzoefu na masimulizi anuwai katika njia za Njia za Sanaa 
zinazoruhusu tathmini ya kulinganisha na kuona athari yake ya sasa
kwa kazi ya AZAKi na uwezekano wa siku zijazo na kutunga sera, 
kuondoa ukomunisti maarifa ya mtaala, kuimarika na uendelevu.

3. Kujitolea na kupunguza pengo la maarifa. Jinsi ... Kuwawezesha sauti za washiriki
wa mradi kuwapa uhuru na uwezo wa kurekodi kazi zao zinaendelea na vijana.



Ujumuishaji wa maswali ya ujifunzaji

Ujumuishaji muhimu wa maswali ya ujifunzaji umeibuka kutoka kwa
ukaguzi wetu muhimu wa miradi minne na matokeo yao:

1.     Je Mazoezi bora yanaonekanaje kutoka kwa miradi ya CTS Afrika Mashariki katika 
kuendeleza na kudumisha elimu ya amani kupitia maadili ya jamii?

2.     Jamii ya mazoezi ya elimu ya amani inawezaje kuundwa na kudumishwa kupitia
nafasi ya pamoja ya kujifunza? Je Hii inapaswa kuonekanaje? Wadau ni akina nani
katika kuongoza, kudumisha na kudumisha hii?



Mikutano ya Kikundi cha Kuzingatia Mkondoni

Katika kuunda ujumuishaji wa malengo ya ujifunzaji, malengo, malengo na maswali, semina za ana
kwa ana zilipaswa kufanywa katika Chuo Kikuu cha Rwanda mnamo Autumn ya 2020. Walakini, janga
la ulimwengu la COVID19 lilizuia mikutano hii na kusababisha kusadikisha njia yetu.

Mfululizo wa mikutano ya kikundi cha kulenga mkondoni umefanyika kati ya msimu wa baridi 2020/21 
na Spring / Summer 2021, iliyowezeshwa na Mchunguzi Mkuu na Washirika wa Mradi, Wakurugenzi wa
Sanaa kwa kila mradi. Mikutano hii imejumuisha watu wazima wadogo ambao wamehusika na kila
moja ya miradi kwa miaka miwili iliyopita.

Kusudi la mikutano ya Kikundi cha Kuzingatia mkondoni ni kuunda nafasi na fursa ya ushirikiano wa
kitamaduni pamoja na ujumuishaji, uchambuzi na kupeana mifano ya mazoezi bora na AZAKi katika 
miradi yote ya kudhibitisha athari na maendeleo na ufundishaji wa elimu ya amani na ujifunzaji
katika Afrika Mashariki Mkoa.





Mada zinazoibuka kutoka kwa Vikundi vya Kuzingatia

Majadiliano kati ya wadau wa mradi kuhusiana na ujumuishaji wa malengo ya 
kujifunza, malengo na maswali yaliyokubaliwa juu ya mada tatu kama njia ya 
maendeleo

1.  Maadili ya Jamii

2.  Kuanzisha nafasi salama kwa mazungumzo

3.  Sauti za vijana katikati ya mazungumzo ya mtaala



Maadili ya Jamii

MAP, CNV, CM na RCS wamegundua ufundishaji na ujifunzaji 'maadili ya jamii' kupitia tafakari juu ya uzoefu wa
zamani, na mitazamo ya baadaye kupitia sauti za vijana kama ya muhimu sana kwa uwezeshwaji wao na 
uanaharakati, na kama jambo kuu la kanuni rasmi za vijana na elimu isiyo rasmi ya uraia. Mradi wa utafiti
ulioundwa na ripoti hii unatumia lensi za utafiti kulinganisha kuwasilisha uelewa juu ya huduma za pamoja za MAP, 
CNV, CM na RCS na haswa sauti za vijana waliotengwa na ngumu kufikia na AZAKi. Ujuzi mpya kutoka kwa ujifunzaji
unaweza kueleweka kutoka kwa ushiriki wa vijana katika miradi ya utafiti kama wadau; kama watafiti; kama
wanaharakati na kama wabuni wa mtaala. Kwa kuongezea, jinsi vijana wanavyosema juu ya kuondoa ukoloni na 
kubadilisha kazi za epistemolojia ya mitaala iliyopo ya kitaifa. Hii ni kujifunza ambayo inawezesha uwezekano wa
kujenga tena mazoezi ya sasa ya AZAKi na mbinu za elimu ya amani kupitia njia rasmi na zisizo rasmi za elimu
katika ukanda wa Afrika Mashariki, kwa kutoa ufahamu wazi juu ya jinsi AZAKi zinajaribu kushughulikia urithi wa
vurugu za zamani kwenye ufunguo masuala yanayowakabili vijana Afrika Mashariki leo. Ujumuishaji huu wa mradi
wa utafiti wa ujifunzaji unadhihirisha jinsi wakala wa eneo katika mazingira anuwai hueleweka, ni uhusiano gani wa
nguvu uliopo, inawezaje kuimarishwa na ufahamu wa kulinganisha kutoka kwa muktadha na miradi mingine kote
mkoa.



Kuanzisha nafasi salama kwa mazungumzo

Uchambuzi wa matokeo ya MAP, CNV, CM na RCS huzungumza juu ya faida za kuanzisha nafasi salama
ya mazungumzo katika kufundisha na kujifunza kupitia elimu ya amani. Kwa mfano matokeo ya CM 
yalizungumzia mafanikio ya mradi katika kuunda nafasi salama kwa mazungumzo ya kizazi, 
kutafakari kumbukumbu na urithi wa vurugu na utumiaji wa mbinu za sanaa ili kuwezesha aina
mbadala za maoni kupitia Isangizanyankuru. Kuna msalaba unahusiana na malengo ya RCS katika 
maoni yake ya kuunda nafasi ya ushiriki wa vijana kupitia VR / Oculus na ushiriki wa hadithi anuwai. 
Hii pia inaweza kutengenezwa na matokeo yanayotokana na MAP ambapo muktadha wa kazi hii
katika jamii, shule zilizo katika nafasi mpya za ushiriki zilikuwa zikitoa fursa ya ujifunzaji kwa vijana
kuonyesha uwezo wao wa kujieleza katika ushiriki wa raia kwa uwezekano wa ushiriki wa kisiasa wa
siku zijazo. Kiunga cha baadaye na CNV ni mahali ambapo vijana wamepewa uwezo wa kuongoza
kufundisha na kujifunza katika nafasi ya jamii ya shule, kuondoa maarifa ya mtaala kwa elimu ya 
amani inayoendeshwa na mpango wa kazi (Kiambatisho 1) ambacho kinaruhusu maono yao ya 
kufikiria juu ya siku zijazo bora.



Sauti za vijana katikati ya mazungumzo ya mtaala

MAP, CNV, CM na RCS kwa pamoja wamegundua jinsi maarifa mapya ya elimu ya amani yanapaswaKuzalishwa na sauti za
vijana katikati ya mazungumzo.

Kwa mfano, CNV ilitumia praxis ya elimu ya amani kupitia njia zinazohusiana za sanaa zinazoongozwa na watoto. CNV 
ilitumika kwa mafanikio katika mipangilio ya shule ya kulinganisha: vijijini / mijini na serikali / huru. Hii iliwapatia vijana
sauti ya kuongoza katika ujifunzaji na uwezeshwaji kwa kuweza kutumia kwa ubunifu na kutumia uzoefu na sauti zao
kama sehemu ya mchakato wa ujifunzaji wa pamoja. MAP ilifanya kazi vivyo hivyo kwa kuwapa vijana uwezo wa
kuongoza katika kuwasiliana na maswala ambayo wanakabiliwa na watunga sera kupitia utendaji, sanaa ya kuona na 
filamu.

Awamu ya 1 ya CTS na CTS CNV (Kenya), MAP na CM (Rwanda) zimeundwa na malengo ya kitaifa na yaliyomo. Tafsiri mpya
za ufundishaji za vijana za hati hizi zilikuwa ukosoaji muhimu wa mtaala mkubwa (malengo na yaliyomo) kupitia
utekelezaji wa mbinu za sanaa, ikiruhusu njia wazi ya mawasiliano ya pande mbili kati ya vijana na watunga sera katika 
njia za elimu ya amani . Hii iliwawezesha vijana kuunda njia ya kushawishi sera za baadaye za elimu na kufundisha na 
kujifunza kupitia mtaala wa kitaifa.

CNV kupitia 'mpango wake wa kazi'; MAP kupitia mwongozo wake na CM kupitia zana yake ya PAR (iliyojumuishwa kama
sehemu ya mwongozo wa MAP) kila moja hutoa mifumo ya vitendo ya mbinu zinazotegemea sanaa za kufundisha na 
kujifunza juu ya ujenzi wa amani. Kila njia hutoa mchanganyiko wa nadharia na mazoezi ya kutafsiri tena sera kuu
(mtaala wa kitaifa) na matokeo ya mazoezi na athari katika kiwango kidogo kinachoongozwa na hatua za vijana.



Ukuzaji wa mada za kikundi zinazohusiana na ujumuishaji wa
maswali ya ujifunzaji

1. Je Mazoezi bora yanaonekanaje kutoka kwa miradi ya CTS Afrika Mashariki katika 
kuendeleza na kudumisha elimu ya amani kupitia maadili ya jamii?

2. Jamii ya mazoezi ya elimu ya amani inawezaje kuundwa na kudumishwa kupitia
nafasi ya pamoja ya kujifunza? Je! Hii inapaswa kuonekanaje? Wadau ni akina nani
katika kuongoza, kudumisha na kudumisha hii?

Ubunifu katika ujumuishaji wetu wa masomo umeendelea na uwezekano wa
kuendeleza na kudumisha jamii ya mazoezi kupitia nafasi ya pamoja ya kujifunza
kupitia Ukweli wa Mtandaoni - njia ya sanaa ya elimu na maendeleo ambapo miradi
yote minne inaweza kukusanywa pamoja.







Stakeholder Strategy
Mkakati wa Wadau Katika kuzungumza na malengo ya maendeleo endelevu ya OECD

Kwa kujishughulisha zaidi na watunga sera mradi huu
utatafuta AHRC FoF kwa uendelevu na uthabiti katika 
maendeleo endelevu ya mradi huu wa kitamaduni haswa kwa
kuendeleza:

• Kuendelea kushirikiana na kusambaza njia bora 
zinazoeleweka kutoka kwa matokeo ya CTS katika 
kuendeleza Elimu ya Amani na ufundishaji na ujifunzaji
katika Ukanda wa Afrika Mashariki na AZAKi na kupitia
mbinu za sanaa. Hii katika kuendeleza ujumuishaji wa
lengo la ujifunzaji - Toa nafasi inayoendelea ya utamkaji
wa masimulizi anuwai, Tengeneza nafasi ya ushirikiano wa
kitamaduni.

• Kukuza ustadi wa kusoma na kuandika kwa dijiti kwa
vijana, viongozi wa AZAKi, waalimu katika Afrika Mashariki 
katika matumizi na matumizi ya mbinu na ufundishaji
unaotegemea Sanaa ya Ukweli. Hii katika kuendeleza
ujumuishaji wa lengo la ujifunzaji - Kujitolea kupunguza
pengo la maarifa.



Shukrani muhimu kwa msaada na mradi huu:
Siobhan O'Dowd - Meneja wa Mradi, Chuo Kikuu cha Brighton. Esther Kungu, Mkurugenzi

wa Sanaa, mradi wa CTS Civic National Values National, Kenya. Alex Ndibwami, Mkurugenzi
wa Sanaa, CTS Reanimating Nafasi za Mashindano, Rwanda. Dr Sylvestre Nzahabwanayo, 

Mkurugenzi wa Sanaa, Mradi wa Sanaa ya Simu ya CTS ya Amani, Rwanda. Louise 
Colbourne, Shule ya Sanaa, Chuo Kikuu cha Brighton, Uingereza. Scott McPherson, Shule ya 

Sanaa, Chuo Kikuu cha Brighton, Uingereza.


