
 

 
 
Kwa ombi la uongozi wa chama, Mfano wa Msingi wa Ushauri wa Kitaaluma wa NACADA (2017) iliandaliwa na 

Kamati ya Maendeleo  ya Kitaalam. Madhumuni ya mfano huu ni kutambua upana wa uelewaji, maarifa, na 

ustadi unaounga mkono ushauri wa kitaaluma, ili kuongoza maendeleo ya kitaalam, na kukuza michango ya 

ushauri wa maendeleo ya wanafunzi, maendeleo, na mafanikio. Imekusudiwa kuwa mfano huo unaweza kutumiwa 

kwa: 
 
 

• Washauri wenye Jukumu la Msingi kwa kujitathmini na kutathmini, na kuongoza ujifunzaji, maendeleo ya 
kazi, na maendeleo. 

• Walimu Washauri na Wasimamizi wa Ushauri kufafanua majukumu na ushauri wa kitaaluma na pia 
kuonyesha michango ya ushauri wa kitaaluma kwa ufundishaji na ujifunzaji. 

• Washauri Wasimamizi, Mameneja, na Washauri kutambua nguvu na maeneo ya maendeleo ya wafanyikazi, 
na kuongoza uajiri, mafunzo, na tathmini. 

• Wataalam wa Kujifunza, Wakufunzi, na Watafiti kusaidia maendeleo ya mtaala, kuanzisha masomo 
vipaumbele, na kuendeleza masomo katika taaluma. 

 

Kuwa na viwango vya juu vya kutoa ushauri wa kitaaluma 
na kuhudumu kama vipengele vya msingi kwa mipango ya 
mafunzo ya Mshauri bora na mazoezi ya ushauri ni makundi 
matatu ya maudhui -Dhana, Taarifa, na Uhusiano. 
Uelewaji wa maeneo haya makuu huwapatia washauri 
maarifa na ujuzi wa kuwa viongozi bora kwa wanafunzi wao. 
 

• Sehemu ya dhana hutoa muktadha wa utoaji wa 
ushauri wa kitaaluma.  Inafunika mawazo na nadharia 
ambazo washauri lazima waelewe ili kuwashauri 
wanafunzi wao kwa ufanisi. 

• Sehemu ya taarifa hutoa hali ya ushauri wa kitaaluma.  
Inashughulikia washauri wa ujuzi lazima waweze kuwa 
na uwezo wa kuongoza wanafunzi katika taasisi 
yao.ushauri wa kitaalam. Hushughulikia washauri wa 
maarifa lazima wapate kuweza kuwaongoza wanafunzi 
mazingira taasisi zao. 

• Sehemu ya uhusiano hutoa ujuzi ambao utawezesha 

washauri wa kitaaluma kuonyesha dhana na habari kutoka  

kwa vipengele viwili vingine kwa washauriwa wao. 

 
Ili kufikia ubora katika kazi yao, bila kujali ujumbe wao wa ushauri wa kibinafsi wa chuo hicho, washauri  
wote lazima waelewe vipengele vyote vitatu, na kuwa na uwezo wa Unganisha na kuyatumia kama  
inavyohitajika katika mahusiano ya ushauri.



 
 
 

 

 
Msingi wa ujuzi katika sehemu ya dhana (dhana za ushauri wa kitaaluma lazima kuelewa) ni pamoja 
na ufahamu wa: 

1. Historia na nafasi ya ushauri wa kitaaluma katika elimu ya juu. 
2. Maadili ya Msingi wa Ushauri wa Kitaalam wa NACADA  
3. Nadharia inayohusika na ushauri wa kitaaluma. 
4. Mbinu za ushauri na mikakati ya kitaaluma. 
5. Matokeo yanayotarajiwa ya ushauri wa kitaaluma.  
6. Jinsi mazingira ya usawa na jumuishi zinaundwa na kudumishwa. 

 

 
 

Msingi wa ujuzi katika sehemu ya taarifa (washauri wa kitaaluma lazima wafahamu) ni pamoja na maarifa ya: 
1. Taasisi maalum ya historia, dhamira, maono, maadili, na utamaduni. 
2. Mtalaa, mipango ya shahada, na mahitaji mengine ya kitaaluma na chaguo. 
3. Sera maalum za taasisi, utaratibu, sheria, na kanuni. 
4. Miongozo ya kisheria ya mazoezi ya ushauri, ikiwa ni pamoja na kanuni za faragha na usiri.  
5. Tabia, mahitaji, na uzoefu zinazoibuka kutoka kwa idadi kubwa ya wanafunzi. 
6. Rasilimali za chuo na jamii ambazo huunga mkono mafanikio ya mwanafunzi. 

7. Teknolojia ya habari inayokubaliana na majukumu muhimu ya ushauri. 

 
 
 

 
Msingi wa ujuzi katika sehemu ya uhusiano (washauri wa ujuzi wa kitaaluma lazima waonyeshe) ni pamoja na 
uwezo wa: 

1. Kueleza nakala ya falsafa ya kibinafsi ya ushauri ya kitaaluma. 

2. Kujenga au kuunda uhusiano na kujenga mahusiano ya ushauri wa kitaaluma. 

3. Kuwasiliana kwa njia ya pamoja na yenye heshima. 

4. Kupanga na kutekeleza maingiliano ya ushauri yenye mafanikio. 

5. Kuendeleza uelewaji wa wanafunzi wa mantiki na lengo la mtaala. 

6. Kuwezesha utatuaji wa matatizo, uamuzi, upangaji wa maana, upangaji, na kuweka malengo.  

7. Kushiriki katika tathmini inayoendelea na maendeleo ya mazoezi ya ushauri. 
 
 

 

Kwa maelezo zaidi kuhusu Mfano wa Msingi wa Ushauri wa 
Kitaaluma wa NACADA, tafadhali tembelea 

nacada.ksu.edu/resources/pillars/corecompetencies 
 
 
 

  


