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KUTUHUSU!
Chuo Kikuu cha Star ( Star University)  kimepewa 
leseni katika jimbo la Oklahoma na Bodi ya 
Shule za Kibinfasi za Ufundi  za  Oklahoma. 
Tunatumia teknolojia ya kisasa  kuwahudumia 
wanafunzi wetu kupitia madarasa ya mtandaoni 
na ya darasani  kote ulimwenguni.

Tumejitolea kusaidia watu binafsi na makanisa  
kufikia malengo yao na kufikia jumuiya ya 
kidijitali inayoendelea kukua.  Chuo Kikuu cha 
Star  kimejitolea kuhakikisha kuwa programu 
zake za elimu zinafaa, zinatoa maarifa, ufahamu 
na hekima  ambayo ni muhimu kwa kufanikiwa 
kwa huduma katika Karne ya 21. 
 
Tukiwa na vituo viwili vya kujifunzia nchini 
Nigeria, kimoja nchini Kenya na kimoja 
Cameroon, kitivo chetu cha kimataifa kinatoa 
mafunzo mengi kupitia kwa mtandao na nje 
ya mtandao. Hatuzingatii tu usomi,  sisi ni 
wanatheolojia, wachungaji, watengenezaji 
filamu na zaidi ya yote watu wanaofanya 
wengine kuwa wanafunzi. 

Kufungwa kwa makanisa wakati wa mkurupuko  
wa COVID-19 na kufungwa kwa maeneo mengi  
kumelazimisha makanisa na huduma kufikiria 
upya mustakabali wao. Janga hili limebadilisha 
sana kila nyanja ya maisha kama tunavyoijua, 
ikiwasilisha tishio kwa mifumo iliyoanzishwa 
kwa muda mrefu na inayothaminiwa lakini 
pia inatoa fursa kwa mabadiliko muhimu na 
mema maishani. Hapa Star tunakumbatia 
changamoto hiyo na tunafurahishwa na vile 
mambo yatakavyokuwa siku zijazo.  Mwaka 
huu tunazindua programu 3 mpya ambazo 
zinalenga kushiriki Neno katika ulimwengu huu 
wa kidijitali. 

Changamoto ya COVID-19 haikutarajiwa. 
Imesababisha kiwewe kikubwa, kuvuruga 
uchumi, maisha ya kijamii, usafiri wa watu 
wengi, kazi na ajira,   msurruru wa ugavi bidhaa 
, burudani, michezo, mahusiano ya kimataifa, 
programu za masomo; kwa jumla kila kitu. Sisi 
katika Star tunatoa ufadhili wa masomo ambao 
utagharimu 1/2 ya gharama ya masomo ya 
kawaida. 

Tunapunguza ada ya masomo kutoka $150  
hadi $75 tu kwa saa  kulingana na utaratibu 
uliowekwa kwa kila somo . Kwa kuongezea 
tumebarikiwa na usaidizi wa wafadhili wengine 
na tunaweza kutoa ufadhili wa ziada kwa watu 
binafsi wanaohitaji. 

UFADHILI  WA MASOMO 2022 Masomo Tunayotoa 

Matokeo ya Masomo Baada ya Shule ya 
Sekondari

Ujuzi wa Karne ya 21

Programmu mufti 

Utumizi wa matokeo ya Masomo ambayo 

yanawezwa kuhamishwa kutoka shule zingine au 

kutumiwa katika prorammu zingine za Star.

Mawasiliano, Ushirikiano, na ubunifu ni ujuzi 

ambao umetambuliwa kuwa wa muhimu sana 

katika karne ya 21. 

Programmu zinazowiana na mtu na mahitaji ya 

huduma yake.  

Mtandao wa Kikristo 
Tuna uwezo mkubwa  wa kufikia huduma zingine 

ambazo zimefanikiwa katika kutumia mitandao 

kihuduma. 

Covid-19



Tume Kubwa ya Kidijitali: Kusaidia Wahudumu Kukumbatia Mitandao ya Kidijitali na 
Mitandao ya Kijamii kwa Ukuaji wa Kanisa na Mabadiliko Barani Afrika  

PROGRAMMU SPESHELI HUDUMA ZETU 
Chuo Kikuu cha Star hutoa nyenzo zinazofaa za kisasa  

kwa mahitaji ya kila washirika wa huduma. Kila mara 

tunayafanya upya maktaba yetu na kuunda fursa za 

kudumu za kujifunza kwa wanafunzi wetu, washirika wetu 

katika huduma na waalimu wetu pia.

Tuna vitabu na majarida ambayo 

yanaweza kutolewa kwenye mtandao 

kwaajili ya huduma na kufanya watu 

kuwa wanafunzi. 

Tunatoa  orodha ya maeneo tegemewa 

katika tovuti iliyo ya muhimu katika 

masomo mtandaoni katika nyanja ya   

Bibilia pamoja na huduma na uanafunzi.

 

Maktaba ya Dijitali  

Wataalamu wenye ujuzi duniani 

watafanya kazi nawe ili kukabiliana na  

shida inayokumba huduma yako.

Wahadhiri Wenye Ustadi  

Blogu za Kila Wiki zinazoangazia  mitindo 

ya hivi punde na pia vikundi vya mitandao 

ya kijamii kwaajili ya  kubadilishana 

maarifa. Mawasilisho na semina za bure 

kutoka kwa Viongozi wa Kikristo kutoka 

duniani kote. 

Mawasiliano 

Pamoja na kukutana mara moja kwa wiki, washiriki wa programu wataweza kutangamana na 
wakufunzi kila siku kupitia programu za mitandao ya kijamii ya  (Whatsapp na kikundi cha kibinafsi 
cha Facebook). Mada mpya zitaanzishwa kila wiki na kuongezewa  na kazi ya mtandaoni na video za 
mafundisho  katika madarasa yanayopatikana katika Google . Mpango unampa fursa mwanafunzi 
kuhusika kiujumla na wahudumu wataondoka si tu wakiwa na maarifa bali na nyenzo za kidijitali na 
mitandao ya kijamii zinazohitajika kufikia na kuhudumia huduma zao na pia ujuzi wa kufanya kazi 
na watu waliofanyika wanafunzi wapya kwa njia ya mtandao. 
 

Kituo chetu cha Kidijitali cha Programu ya kutoa cheti cha  Huduma 
ya Kikristo, ni mpango unaofadhiliwa na Tyndale Foundation, 
kinalenga kusadia huduma katika Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. 
Vituo hivi viwili vitafanya kazi maeneo tofauti lakini kwa pamoja ili 
kushiriki maarifa na uzoefu wao.  Programu hii inachukua  miezi 9 
na masomo yatafanyika kwa njia ya mtandao mara moja  kwa wiki 
aidha kwa katika vituo hivyo au kutoka katika kituo mojawapo cha 
Chuo Kikuu cha Star.



Mpango wa Uidhinishaji wa Huduma ya Kikristo ni programu ya wiki 44 ( masaa 12  Kielimu ) ambayo 
hutoa ujuzi wa kimsingi unaohitajika kwa watu binafsi wanaotaka kufuata mwito katika huduma ya 
Kikristo. Wanafunzi wataapewa mambo ya msingi  ya utangulizi katika Masomo ya Agano la Kale 
na Agano Jipya, na pia kuelewa jinsi huduma ya Kikristo ilivyo  katika karne ya 21. Mpango huu ni 
mshikamano wa mtazamo wa kina wa Kibiblia na uzoefu wa vitendo ili kumpa kiongozi mtarajiwa 
au mtendaji wa huduma zana za kuainisha  Neno na Ulimwengu kwa  pamoja. Aidha, wanafunzi 
wanapewa maelezo ya jumla ya maendeleo ya binadamu katika maandalizi ya kutoa huduma kwa 
watu binafsi wa  rika na viwango mbalimbali za ukuaji wa kisaikolojia na kimwili. 
 
Uzoefu wa miezi miwili wa mafunzo kazini, mwishoni mwa programu, huruhusu kiongozi wa huduma 
kuleta mafunzo ya darasani katika ulimwengu halisi wa huduma katika kanisa au shirika lingine 
linalohusika la kidini.

Wanafunzi waliojiandikisha katika Mpango wa Uidhinishaji wa Huduma ya Kikristo wa Star University  
wanaweza kutarajia kutumia angalau saa 6.5 kwa wiki nje ya darasa kujihusisha na nyenzo za 
kujifunzia zinazohusiana na mpango huo.

Programu Inayotoa Cheti 
Huduma ya Kikristo 

Mafundisho 
Ungana na wataalam  wa huduma ya kidijitali 

ulimwenguni  na uweze kupokea mafunzo ya mmoja 

kwa mmoja  kutoka kwa wakufunzi walio na ujuzi kupitia 

kwa mikutano ya mtandaoni  na ana kwa ana.
Mafunzo ya  Mtandaoni na Nje ya Mtandao

Mafunzo ya Kimsingi  ya Huduma ya  Vyombo 
vya Habari

Mtandao wa Kijamii wa 101 kwa Makanisa 

Mafundisho yanafanyika kwa njia ya ana kwa ana 

na mtandaoni. Mafunzo haya yameandadaliwa 

kukidhi mahitaji ya huduma  yako kibinafsi ikiwa na 

mafunzo  maalum kwa nchi za Afrika na Asia.

Jifunze jinsi ya kutumia vyombo vya habari vya 

kijidijitali na mitandao ya kijamii kwa njia inayofaa ili 

kuwasiliana vyema kupitia teknolojia ambayo  watu 

katika kanisa lako na jumuia wanatumia tayari.

• Mfano wa Mkristo wa  Agano Jipya 

Huduma Iliyotumika Katika Karne ya 21

 • Kazi ya Roho Mtakatifu 

• Umuhimu wa Uadilifu 

• Kutumia Mitandao ya Kidijitali na Kijamii 

katika Huduma 

• Utangulizi wa Nyaraka za Agano la Kale 

• Uumbaji Mwanzo 1-3 

• Machafuko - Mwanzo. 3-11 

• Agano - Mwanzo 12 - 1 Samweli 

• Utangulizi wa Maandiko ya Agano Jipya

 • Ufalme - 1 Samweli - II Mambo ya Nyakati 

• Mgogoro na Kuanguka - Manabii wa Kabla 

ya uhamisho

 • Faraja na Huzuni - Fasihi ya Hekima 

• Utumwa - Manabii wa Exilic Isaya, Ezekieli, 

Danieli 

• Faraja – Manabii baada ya uhamisho

 • Utangulizi wa Maandiko ya Agano Jipya • 

Kristo – Injili za Muhtasari 

• Kristo – Injili ya Nne 

• Kanisa – Kitabu cha Matendo 

• Migogoro – Wagalatia, Yakobo, I na II 

Wathesalonike •• Ujumuishaji - Warumi, 

Wakorintho

 • Utangulizi wa Maendeleo ya Muda wa 

Maisha 

• Hatua ya Kwanza - Kuaminiana dhidi ya 

Kutokuamini 

• Hatua ya Pili - Kujitawala dhidi ya Aibu na 

Shaka 

• Hatua ya Tatu - Mpango dhidi ya Hatia 

• Hatua ya Nne - Viwanda dhidi ya Udhaifu 

• Hatua ya Tano - Utambulisho dhidi ya 

Kuchanganyikiwa kwa Wajibu 

• Hatua ya Sita - Urafiki dhidi ya Kutengwa 

• Hatua ya Saba - Uzazi dhidi ya Vilio

 • Hatua ya Nane - Uadilifu dhidi ya Kukata 

Tamaa 

• Uandishi, Nyaraka za Gerezani 

• Ujumuishaji -  Barua za uchungaji na  

Nyaraka za Jumla 

• Utimilifu -  Yohana I, II, III , Ufunuo 

Huduma ya mtandao wa kijamii iliyofanikiwa 

huanza na mkakati au ramani  ambayo itakusadiia 

kufahamu mahali unapoelekea na njinsi ya kufika 

huko. Mafunzo haya yanahusisha mambo yote 

kutoka kwa jinsi ya kuanzisha mitandao yako hadi 

kwa jinsi kutegenza habari inayofaa kusoma ili 

kufikia watu katika huduma yako. 

Mpangilio wa Masomo 



Vyombo vya Habari vya Dijitali  kwa 
Huduma za Kikristo 

Ili kuwafikia waumini, wanafunzi na watu wanaomtafuta Mungu leo, Viongozi wa kanisa lazima waelewe jinsi 
ya kutumia mitandao ya kijamii na teknolojia. Mpango wa Dijitali wa Vyombo vya Habari kwa Wahudumu wa 
Kikristo huwasaidia viongozi wa kanisa katika enzi hii ya kidijitali inayotawaliwa na simu mahiri kupata ufahamu 
wa jinsi mitandao ya kidijitali na kijamii inavyofanya kazi na jinsi inavyoweza kutumika kufikia, kuunganisha 
na kuhudumu kwa njia ifaayo. Mpango wa Cheti cha Vyombo vya Habari vya Dijiti kwa viongozi wa Kikristo 
husaidia kukuza ujuzi wa kimsingi muhimu wa kufikia watu wakati wa janga la kimataifa kwa kuimarisha 
uwezo wao wa kutumia zana za mtandaoni kwa kusimulia hadithi kidijitali, kufunza  na kuhudumu.

Programu 
Mpango huu unatumia darasa la mtandaoni na utaongozwa na wafanyakazi ambao ni wataalamu wa vyombo 
vya habari vya kidijitali, programu za kidijitali za kanisa na ufuasi mtandaoni. Mpango unaweza kuwa maalum 
iliyoundwa ili kukidhi mahitaji ya huduma, na pia kukidhi mahitaji ya watu binafsi. 

Programu Inayotoa Cheti 

• Usimulizi wa Hadithi Dijitali ni nini? 

• Mchakato wa Kuandika Hati 

• Mchakato wa Kuhariri 

• Mbinu za Kupiga risasi 

• Utayarishaji wa Video kwa kutumia Adobe 

Spark 

• Usambazaji na Utangazaji wa Video 

• Cheti cha Ujuzi wa Utayarishaji 

• Kutumia mitandao ya Kidijitali na kijamii katika 

huduma 

• Maono ya vyombo vya habari na kufanya watu  

wanafunzi 

• kufanya watu kuwa wanafunzi ni nini 

• Imani Usumbufu • Ufunguzi wa Utambuzi • 

Kutafuta mambo ya  Kiroho Sehemu ya 1 – Ni 

Nini Kinachoendelea moyoni  Wakati Watu 

Wanatafuta? 

•  DNA ya kuzidisha. Anza Ukiwa na Mwisho 

akilini 

• Misingi ya Kujifunza Biblia kwa Ugunduzi (DBS) 

• Umahiri Muhimu kwa Wajibu wa Kwanza wa 

Kidijitali 

• Kuchuja Wajibu: Nani Ni Mtafutaji? Ni Nani 

Anayepoteza Muda? 

• Kuchuja Waliojibu: Pata Wajibu kwenye Safari 

ya Kiroho • Kuchuja Waliojibu: Kujenga Ukaribu

 • Kuja kwa Yesu kama kikundi • Kuweka 

Mikondo na Kuanza Kukuza • Masoko ya Ndani

 • Mikakati ya Maendeleo ya Maudhui 

• Mawasiliano ya Mgogoro katika Mitandao ya 

Kijamii 

• Rafiki Shirikishi na  Utafutaji wa Umati. 

• Mikakati na Maendeleo ya Maudhui ya 

Mitandao ya Kijamii - Ujumuishaji wa Vyombo 

vya Habari vyote  na Mitandao ya Kijamii

 • Kwingineko ya Mitandao ya Kijamii 

• Kuendesha Trafiki hadi Tovuti Yako na Maeneo 

ya Mitandao ya Kijamii 

• Ushirikiano na Mwingiliano wa Hadhira 

• Vipimo vya Kijamii na Uchanganuzi 

• Muunganisho wa Vyombo vya Habari vyote  na 

Mitandao ya Kijamii 

• Vituo vya YouTube na Uchanganuzi • Teknolojia 

ya Usambazaji ya Mbinu za Machapisho 

• Mashauriano ya Mwisho ya Mradi wa Moja 

kwa Moja • Uboreshaji wa Injini ya Kutafuta

The Team

Mpangilio wa Masomo 



www.staruniversity.org

Wasiliana nasi leo ili kujifunza jinsi 
twaweza kusaidia huduma yako 
Chuo Kikuu cha Star USA 215 State 
Street, Suite 308, Muskogee, OK 74401

Email: info@staruniversity.org
            cgma@staruniversity.org

USA (539) 302-7508
Africa (+234) 09052964300


