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LETNO POROČILO 2021
O PROGRAMU PODPORNIŠTVA
OTROK IN LOKALNIH SKUPNOSTIH
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KENIJA
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Kenija
Program podporništva otrokom in lokalnim skupnostim
v Keniji poteka v Kendu Bayu. V šolskem letu 2020, ki
se je zaradi Covid-19 zaključilo šele julija 2021, smo z
vašo podporo sponzorirali 39 otrok, in sicer 15 v osnovni
šoli, 20 v srednji šoli in 4 na kolidžu. Od teh jih je devet
zaključilo srednjo šolo in so se vpisali ali na kolidž ali na
univerzo. Ostali so napredovali v višje razrede in bodo
šolsko leto 2021 zaključili marca 2022.
Program izobraževanja v Keniji koordinira Richard
Ochieng.

V Keniji je bil lani, v letu 2021, šolski koledar popolnoma
spremenjen. Medtem ko se v Keniji v normalnih letih
šolsko leto začne januarja in zaključi decembra, je
večina učencev in učenk lani januarja nadaljevala
s snovjo tam, kjer so zaključili marca 2020, ko se je
šola zaradi pandemije Covid-19 predčasno zaključila.
Šolsko leto 2020 so tako zaključili šele julija 2021. Da
pa bi nadoknadili izgubljeno, so bili otroci na poletnih
počitnicah le teden dni in se že konec julija 2021 vrnili
v šolske klopi in začeli novo šolsko leto 2021, ki bi se
moralo začeti januarja. Šolsko leto 2021 bodo zaključili
marca 2022 in takoj začeli novo šolsko leto 2022. Brez
počitnic in s hudim tempom za otroke v šolah naj bi tako
leta 2023 šolsko leto že začeli v skoraj normalnem času,
in sicer konec januarja 2023. Držimo pesti, da jim bo
uspelo, čeprav na račun šolskih počitnic.

Kenijska vlada je sicer uvedla številne dodatne
ukrepe, ki naj bi preprečila širjenje virusa v šolah – od
ohranjanja razdalje, do mask in umivanja rok. Šole so
se in se še trudijo po najboljših močeh - spreminjajo
jedilnice, knjižnice in druge skupne prostore v učilnice,
ponekod poskušajo meriti temperaturo, opozarjati
učence in učenke o ukrepih.
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Covid-19 pa ni vplival le na otroke, ampak tudi na
njihove starše in skrbnike. Številni so izgubili zaposlitev,
tisti v neformalnih zaposlitvah pa vir dohodka. Zato
je bila podpora podpornikov še pomembnejša – del
jo je bil nakazan staršem, da so lahko skrbeli za
otroke tekom zaprtij in karanten, del podpore pa je bil
porabljen za učne aktivnosti zunaj šolskega programa,
da otroci niso izgubili stika s knjigami in snovjo.
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Tudi v Keniji so maske v šoli obvezne (fotografija iz spletne strani Deutsche Welle)

Izlet z otroki in srečanja s starši
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Lokalni koordinator Richard za otroke v programu
podporništva organizira tudi dodatne aktivnosti. Za
mlade iz srednjih šol je med drugim organiziral izlet
na jezero Simbi blizu Kendu Baya. Na izletu so se tako
pogovarjali o samozavesti, komunikaciji, timskemu
duhu, dotaknili pa so se tudi tem, kot so obnašanje
doma in v šoli, spoštovanje učiteljev in staršev ter o
pomenu učenja.
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Poleg tega je organiziral tudi srečanje s starši in
skrbniki, na katerem so se pogovarjali o spremembah
v šolskem letu zaradi Covid-19, o preventivnih ukrepih
pred okužbo z virusom, o zaščiti otrok na splošno, o
otrokovih pravicah, o nevarnostih zgodnje poroke ter
pomenu izobraževanja predvsem za deklice. Starši so
med srečanjem izpostavili predvsem nevarnost okužbe
s Covid-19 in pomen spoštovanja preventivnih ukrepov
v šolah.
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Srečanje staršev
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Reforme učnega načrta v Keniji
V Keniji so po dolgih letih načrtovanja uvedli nov šolski
sistem, s katerimi so nadomestili 32 let star sistem, po
katerem so bili otroci 8 let v osnovni šoli, 4 leta v srednji
šoli in 4 leta na univerzi. Po starem sistemu so otroke
v zadnjem letu osnovne in srednje šole čakali naporni
državni izpiti, katerih rezultat je bil ključen za vpis otrok
na srednje šole ali univerze. Zaradi teh zaključnih izpitov
so bili tako otroci kot starši vedno pod hudim stresom,
saj je bilo le od teh rezultatov odvisno, na katero šolo ali
univerzo se bodo uvrstili.
Predvsem na privatnih srednjih šolah je bil pritisk na
učence hud, saj so višje ocene njihovih učencev na
zaključnih izpitih prepričale starše, da svoje otroke
vpišejo na srednje šole z visokim povprečjem in za to
seveda plačajo. Pri tem se je vsa pozornost posvečala
obveznim šolskim predmetom, zanemarjalo pa se je
krepitev drugih socialnih veščin otrok, otroke z učnimi
težavami ter najstniške težave otrok na splošno.
Nov šolski okvir je sestavljen iz dveh let predšolske
vzgoje, šestih let osnovne šole, ki mu sledijo tri leta nižje
in tri leta višje srednje šole. Nov sistem naj bi na prvo
mesto postavil otroke in ne njihovih učiteljev, šole ali
staršev, vsakemu kenijskemu otroku naj bi pomagal, da
postane angažiran in opolnomočen državljan.
Vzporedno naj bi usposobili tudi učitelje, da bodo ti imeli
dovolj znanja in veščin, da postanejo vzor učencem in
da jim pomagajo realizirati njihov potencial. Poleg tega
naj bi učitelji in učiteljice svoje poučevanje prilagodili
potrebam, interesom in talentom posameznih učencev
in učenk, ter pri tem sodelovali s starši in lokalno
skupnostjo.
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Ključna sprememba je tudi ukinitev zaključnih izpitov po
koncu osnovne, srednje in višje šole. Po novem sistemu
bodo otroci šli skozi proces ocenjevanja tekom celotnega
izobraževanja, pri čemer bo poudarek na njihovih
sposobnostih, da znanje in veščine uporabijo in pokažejo
v različnih okoliščinah, kar bo tudi pomagalo identificirati
močne in šibke točke vsakega učenca in učenke.

K
e
n
d
u

Te spremembe naj bi otrokom dale možnost, da bolj
uživajo otroštvo in da ne bodo pod stresom zaradi izpitov
in visokih ocen. Otroci se bodo lahko učili v svojem tempu
in ne bodo žrtve sistema, ki je bil obseden z visokimi
ocenami.
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Že od osnovne šole naprej bo poudarek tudi na krepitvi
življenjskih veščin, ki jim bodo pomagale v premagovanju
izzivov med šolanjem in kasneje v življenju. Več
pozornosti bodo namenili razvoju psihosocialnih in
medosebnostnih veščin, na višjih nivojih bodo opravljali
delo v skupnostih in na projektih, več prostora pa bo tudi
za vpliv staršev in skupnosti na izobraževanje učenk in
učencev.

Nov šolski sistem v Keniji
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Gana – Busua in Akra
Del Humanitasove knjižnice, ki je bil preurejen v
skupnostno kliniko, je sedaj dokončan, delujoča je tudi
soba za nosečnice in rojstva otrok. V centru delajo štiri
zdravstvene delavke, center je odprt vsak dan med
7.30 zjutraj in 20.30 zvečer, le ob nedeljah dela klinika
polovični delovni čas, to je od 12.00 do 20.30 zvečer.
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Klinika je za skupnost zelo pomembna, saj tako
lokalnemu prebivalstvu ni potrebno hoditi v oddaljena
mesta k zdravniku oziroma na zdravljenje, prav tako pa
v kliniki preprečijo številne komplikacije, ki bi lahko
nastale pri rojevanju doma brez zdravstvene oskrbe.
Klinika sicer po besedah osebja še vedno potrebuje
dodatne storitve, kot so na primer prenočišče za osebje
ali vozilo, ki bi omogočilo nudenje zdravstvene oskrbe
tudi v bolj oddaljenih krajih in v primeru urgence.
Osebje je sicer z delom zadovoljno, saj so doslej uspeli
rešiti tudi kompleksne primere, prav tako pa ljudi
navadili na obiskovanje klinike in posvetovanje z njimi.
Nova mala porodnišnica v Busui
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Gana – Larabanga
V Larabangi smo poskušali skupaj z lokalno partnersko
organizacijo leta 2021 nadoknaditi, kar je bilo v
prejšnjem šolskem letu izgubljenega zaradi pandemije
Covid-19. Covid-19 je negativno vplival na celotno
skupnost v Larabangi, saj so zaradi širjenja virusa
nekateri starši izgubili zaposlitve in vir dohodka,
cene pa so zelo narasle. Ker številni starši na začetku
šolskega leta niso zmogli svojim otrokom zagotoviti
potrebnega šolskega materiala, je naša partnerska
organizacija v Larabangi tokrat razdelila zvezke in pisala
ne samo otrokom, ki jih podpiramo v okviru programa
podporništva, ampak tudi drugim otrokom tamkajšnje
osnovne šole.
Poleg tega se je otrokom nudila dodatna podpora v
obliki učne pomoči – predstavniki lokalnega partnerja so
namreč priskočili na pomoč učiteljem v eni od osnovnih
šol v Larabangi in prostovoljno poučevali določene
predmete, kot sta matematika in naravoslovje.
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Poskrbeli so tudi za učitelje in učiteljice, ki so bili ob
vrnitvi v šole večinoma zaskrbljeni zaradi širjenja virusa.
Opremili so jih z maskami in razkužili, tako da so se
učitelji in učiteljice bolj samozavestno in z manj strahu
vrnili v razrede.
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Larabanga – učitelji z maskami in razkužili

Burkina Faso: Bobo Dioulasso
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Kljub virusu Covid-19 so bili leta 2021 naši lokalni
partnerji in zaposleni v knjižnici v Bobo-Dioulassu
zelo aktivni in vzdušje v knjižnici je bilo zelo
živahno. Vsak mesec je knjižničarka zabeležila
nekaj novih članov, okoli 25 izposoj knjig in okoli
300 do 400 obiskov knjižnice, se pravi okoli 12
obiskovalcev dnevno. Med njimi so bili predvsem
otroci in mladi, ki so se v knjižnici tudi učili, saj
jim je nudila potreben mir in primerno okolje, pa
tudi dodatno literaturo in strokovne knjige, kot so
enciklopedije.
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Poleg tega je za animacijo otrok v knjižnici
skrbela tudi knjižničarka, ki je za otroke redno,
večinoma enkrat do dvakrat mesečno, organizirala
delavnice pripovedovanja zgodb in branja knjig ter
pogovore o prebranih knjigah. Ob teh dejavnostih
je knjižničarka otroke tudi seznanjala s pomenom
branja knjig za njihov razvoj in prihodnost. Približno
vsak mesec enkrat je knjižničarka za otroke
organizirala tudi delavnice risanja, katerih cilj
je bil, da otroci vzljubijo ustvarjanje in razvijejo
kreativnost. Poleg tega so se otroci udeleževali tudi
srečanj, na katerih so se igrali različne lokalne in
mednarodne igre ter reševali križanke, po potrebi
so bile organizirane tudi učne ure matematike za
tiste, ki imajo s tem predmetom težave.
Branje s knjižničarko v Humanitasovi knjižnici
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Iz srca hvala, da ste vse to omogočili s svojo
nesebično podporo našega programa, s katerim
skupaj izboljšujemo življenje otrokom in lokalnim
skupnostim. Verjamemo, da je naša prihodnost in
prihodnost naših otrok odvisna od uravnoteženega
razvoja celega sveta.
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Za vse dodatne informacije o programu podporništva
smo vam na voljo:

L

Katja Kumar, katja@humanitas.si
Barbara Vodopivec, barbara@humanitas.si
Telefon: +386 (0)1 430 03 43.
Spremljajte nas lahko tudi na Facebooku in na spletni
strani:
https://www.humanitas.si/
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/

V
A
A
!

Še več informacij najdete na www.humanitas.si.

