
Kauli ya NACADA ya maadili 
ya msingi inaonyesha hali 

nyingi za kitamaduni na kielimu 
ambazo ushauri wa kitaaluma 
hufanyika duniani kote. Kikosi

anuwai cha kazi, kinachowakilishwa 
ulimwenguni kwa kushirikiana na 
pembejeo ya wanachama wa NACADA 
walichangia kuunda taarifa hiyo. Kwa 
sababu ya mchakato huu, yafuatayo 
yanawakilisha Maadili ya Msingi ya 
ushauri wa kitaaluma kwa ujumla. 
MMaadili haya yanatumika kwa watu wote 
ambao wanaoshughulikia ushauri wa 
kitaaluma kwa jukumu lolote, cheo, au 
nafasi kama waelimishaji katika taasisi 
zao.

maisha yao ya kitaaluma. Washauri wa 
kitaaluma wamejitolea kwa wanafunzi 
wanaowashauri, taasisi zao, mazoezi 
yao ya kitaaluma, na jamii pana ya 
uushauri na ya elimu. Kunaweza kuwa na 
wakati ambapo kusawazisha Maadili yote 
ya Msingi kwa usawa hakuwezekani. 
Katika visa hivyo, washauri wa kitaaluma 
wanahimizwa kutafakari na 
kuwashirikisha wataalamu wengine wa 
ushauri wa kitaaluma katika 
mmazungumzo ili kusuluhisha mzozo 
wowote kwa uwezo wao.

NACADA: Jumuiya ya Ulimwenguni ya 
Ushauri wa Kitaaluma inahimiza taasisi 
kupitisha Taarifa ya Maadili ya Msingi na 
kusaidia kazi ya wale wanaopeana 
ushauri wa kitaaluma.

Wakati mataifa, taasisi, na 
wanafunzi watatoa hali ya 
kipekee, maadili ya msingi 
yanatoa mwongozo kwa 

washauri wa kitaaluma katika

Kauli ya maadili ya msingi 
inakaguliwa kila wakati ili 
kuhakikisha kuwa inaendana 
na  mazoea ya sasa ya 

kitaaluma, uwezo, na falsafa. 

MAADILI YA
MSINGI

KUJALI
 Washauri wa kitaaluma wanajibu na wanafikiwa na 
wengine kwa njia ambazo zinatoa changamoto, 
msaada, kukuza, na kufundisha. Washauri 
wanajenga uhusiano kupitia usikizaji wenye 
uwezo wa kuhisi maono ya mwingine 

sns kuwa na huruma kwa 
wanafunzi, wenzao, 
nana wengine.

AHADI
Washauri wa kitaaluma wanathamini na wamejitolea 
kwa ubora  hatua zote za kufaulu kwa mwanafunzi. 

Washauri wamejitolea kwa wanafunzi, 
wenzake, taasisi, na taalam kupitia 
tathmini, uchunguzi wa wasomi, 
kujifunza kwa muda mrefu, 
na maendeleo ya kitaalam.

Washauri wa kitaaluma,hutiamoyo,na huwasaidia 
wanafunzi na jamii kubwa zaidi ya elimu 
kutambua  uwezo wao, kukutana na 

changamoto, kujiheshimu 
na kujitekeleza.

UWEZESHAJI

Washauri wa kitaaluma hufanya kwa makusudi 
kulingana na maadili na tabia ya kitaalam 
inayokuzwa kupitia mazoezi ya kuonyesha. 
Washauri wanathamini uaminifu, uwazi, 
na uwajibikaji kwa mwanafunzi, taasisi, 

na taaluma ya ushauri.

UADILIFU
Washauri wa kitaaluma wanaheshimu, wanahusika, 
na wanathamini utamaduni unaounga mkono kwa 
idadi tofauti ya watu. Washauri wanajitahidi 
kuunda na kusaidia mazingira ambayo 
yanazingatia mahitaji na mitazamo ya 
wanafunzi, taasisi, na wenzao 
kkupitia uwazi, kukubalika, 

na usawa.

UJUMUISHAJI

Washauri wa kitaaluma hufanya kulingana na 
maadili ya taalam ya ushauri kwa 
faida kubwa ya wanafunzi, 
wenzao, taasisi, na elimu 
ya juu kwa ujumla.

UTAALAM

Washauri wa kitaaluma wanaheshimu dhamana 
ya asili ya wanafunzi wote. Washauri huunda 
uhusiano mzuri kwa kuelewa na kuthamini 

maoni na tamaduni za wanafunzi, 
kudumisha mfumo uliowekwa na 
wanafunzi, na kuwatendea 
wwanafunzi kwa unyeti 

na usawa.

HESHIMA


