
Šola - kljuc za razvoj
Šolarji Angole, Malavija in Gane



Slovenski šolski muzej si z občasnimi razstavami prizadeva prikazati široko in 
raznovrstno področje šolstva in vzgoje tako na Slovenskem kot tudi drugod po 
svetu. Leta 2007 je kustosinja Mateja Ribarič predstavila šolstvo pod Himalajo, 
tokrat pa predstavljamo šolske razmere v treh afriških državah. Afriški kontinent 
je nekaj posebnega. Zaradi njegove raznolikosti in pestrosti o eni sami Afriki 
preprosto ne moremo govoriti. Srečevanje z Afriko in njenimi številnimi 
posebnostmi tako zmeraj bistveno zaznamuje okolje, kjer se popotnik srečuje z 
ljudmi in spoznava njihovo posebno kulturo. Z namenom, da bi z vami podelili 
delčke naše izkušnje, sta nastali razstava Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole, 
Malavija in Gane ter brošura, ki jo pravkar držite v roki.

Razstavo smo pripravili trije vodiči Slovenskega šolskega muzeja, temelji pa na 
naših lastnih izkušnjah, ki smo jih neodvisno drug od drugega pridobili v okviru 
prostovoljnega dela v treh različnih afriških državah. Zaradi posebnosti vsakega 
posameznega okolja ne govorimo o afriškem šolstvu na splošno, temveč šolske 
razmere predstavljamo ločeno po državah, obenem pa opozarjamo na vrsto 
šole in okolje, kjer smo otroke poučevali, saj se lahko razmere tudi znotraj same 
države bistveno razlikujejo. Tomaž Gorenc je v okviru mednarodne salezijanske 
organizacije VIDES prostovoljno delo skupaj z drugimi prostovoljci opravljal v 
Angoli, v mestu Benguela, kjer je v socialnem centru otroke, stare od 12 do 19 
let, poučeval en mesec. Polona Logar je v Malaviju, v državni šoli v glavnem 
mestu Lilongwe, tri tedne poučevala otroke, stare od 9 do 15, pri tem pa je 
skupaj z drugimi prostovoljci iz mladinskega društva HERES (društvo bivših 
in sedanjih dijakov Gimnazije Želimlje) sodelovala z misijonarji, ki delujejo v 
Don Boscovem mladinskem centru. Tina Palaić je v Gani, v mestu Tamale, pod 



okriljem ganske organizacije CINORG (Children In Need Organization), šestletne 
otroke v državnem vrtcu poučevala tri tedne. 

Razstava je postavljena tako, da lahko obiskovalec sledi predstavljeni zgodbi na 
dva načina. Eden od načinov omogoča spoznavanje predstavljenih tem glede 
na izbrano državo. Tako lahko sledi slikovnemu traku vsake posamezne države 
posebej, ki je označen s pripadajočo barvo (rumena za Angolo, rdeča za Malavi 
in zelena za Gano), in spoznava šolski prostor, pripomočke in uniforme ter prosti 
čas otrok. Obiskovalec se ima tako možnost trikrat sprehoditi skozi razstavo in 
vsakič znova spoznavati različne šolske situacije. Drugi način pa obiskovalcu 
omogoča srečevanje z razstavo po predstavljenih temah za vse države skupaj, 
kar daje možnost primerjave šolskih situacij med državami. Zanimiv je tudi 
poseben pano, ki se dotika vsakodnevnih doživetij otrok in prikazuje podobe 
tako iz urbanih kot vaških okolij. Razstavo nadgrajujejo razstavljeni predmeti, ki 
zajemajo šolske uniforme iz Angole, chetengo iz Malavija, kos blaga, ki je med 
drugim lahko tudi pripomoček, ki ga učenci v šoli uporabljajo za sedenje, ter 
delovni zvezek in tablico iz Gane.

V brošuri, ki je bistvena za razumevanje razstave, smo predstavili šolstvo vsake 
izbrane države posebej tako, kot si sledijo na razstavi. Vsak od nas je najprej 
predstavil državo, kjer je prostovoljno delo opravljal, in njen izobraževalni 
sistem. V nadaljevanju je opisal svojo izkušnjo prostovoljnega dela, nato pa 
predstavil štiri teme, ki jih razstava podrobneje predstavlja, torej šolski prostor, 
pripomočke in uniforme ter prosti čas. Tako sledijo besedila Tomaža Gorenca o 
Angoli, Polone Logar o Malaviju in Tine Palaić o Gani.



Angola Nam, Evropejcem, se zdi šolanje nekaj samoumevnega. Za neka-
tere otroke predstavlja celo nujno zlo. Povsod pa ni tako! Mnogi 
vrstniki v Afriki nimajo možnosti hoditi v šolo, saj ta velja za privi-
legij. Zaradi visokega naravnega prirastka je potencialnih šolarjev 
veliko. Angolska mati ima povprečno 6 otrok, ta številka pa je na 
podeželju še višja. Države se spopadajo s pomanjkanjem števila 
učiteljev, šol in sredstev za šolstvo. Pri razvoju šolstva in na splo-
šno cele države velik pečat puščajo tudi politične krize in vojne, 
kar se je zgodilo tudi v Angoli. Angolo je po osamosvojitvi leta 
1975 zajela državljanska vojna, ki je trajala 27 let. To obdobje so 
zaznamovale selitve prebivalstva iz podeželske notranjosti proti 
urbanizirani obali. Mesta, kot so Luanda, Benguela in Lobito, so 
se skokovito povečala. V dvanajst milijonski Angoli kar 54 % pre-
bivalstva živi v urbanih območjih, kar je močno nad povprečjem 
podsaharske Afrike (37 %). Ob takšnem linearnem zgoščevanju 
prebivalstva je težko zagotoviti osnovne kakovostne življenjske 
pogoje – tudi šolstvo. 

Razvijanje te nekdanje portugalske kolonije je kljub visoki go-
spodarski rasti relativno počasno. Okoli 85 % (2003) prebivalstva 
se ukvarja s kmetijstvom, ki predstavlja 10 % izvoza (2009). Med 
kmetijskimi proizvodi prevladujeta kakav in banane, pomemben 
je tudi ribolov, v zadnjem obdobju pa se izredno povečuje pomen 
izvoza nafte, še posebej po letu 2007, ko je Angola postala čla-
nica zveze OPEC. Danes Angola povprečno načrpa 1,7 milijonov 

Ime države: Republika Angola
Površina: 1.246.700 km2

Število prebivalcev: 12.531.357
Državna ureditev: republika; 

večstrankarska predsedniška ureditev
Glavno mesto: Luanda
Denarna enota: kvanza

Jeziki: portugalski, bantujski
Verstva: prvotna verstva (47 %), 

katoličani (38 %), protestanti (15 %)
Pismenost: 67,4 %

BDP na prebivalca: 5.600 $ (leta 2007)

avtor: Tomaž Gorenc



sodov nafte na dan, kar letno prinese okoli 
38 milijonov $. Izvoz nafte in diamantov se 
močno pozna pri bruto družbenem proizvo-
du (BDP), saj ta znaša 5600 $ na prebivalca, 
kar je krepko nad povprečjem podsaharske 
Afrike (1138 $/preb.).

Angola je etnično izredno pestra država, kjer 
živi več kot sto bantujskih ljudstev, ki se raz-
vrščajo v 10 jezikovnih skupin. Med največje 
spadajo Ovimbundu (25 %), ki prevladuje 
v osrednje – obalnem delu, Kimbundu (23 
%) v območju glavnega mesta ter Bakongo 
(13 %) na severu Angole. Pomen teh jezikov 
se vedno bolj zmanjšuje, ker v vsakdanjem 
življenju uporabljajo portugalščino, ki je 
tudi uradni jezik. Najpogosteje znajo mla-
di govoriti oziroma razumejo tradicionalne 
jezike le, če živijo skupaj s starimi starši, ki 
ohranjajo tradicijo. Angolci so od nekdanjih 
kolonizatorjev prevzeli tudi vero. Tako je da-
nes 38 % prebivalcev katoličanov, sledijo jim 
protestanti s 15 %. Skoraj polovica (47 %) 
Angolcev je ohranila prvotno domačo ani-
mistično religijo.



Šolski sistem

V sodobni evropski družbi si življenja brez vrtca ne mo-
remo predstavljati, v Angoli pa so stvari drugačne. Na 
majhne otroke namreč pazijo predvsem starejši bra-
tje in sestre, čeprav včasih niso dosti starejši od svojih 
varovancev. Sistem vrtcev je zelo slabo razvit. Država 
vlaga v ta sektor le 0,03 % (okoli 450.000 €) vseh izdat-
kov za šolstvo. 

Nov šolski program, ki so ga v Angoli pričeli izvajati v 
letu 2004, je sestavljen iz osnovnošolskega (ensino 
primário) in srednješolskega programa (ensino secun-
dário) ter iz višjega šolskega izobraževanja. Otroci gredo 
s 7 leti v osnovno šolo (ensino primário), ki traja 6 let. Po 
uspešnem zaključku osnovnošolskega programa šolar-
ji lahko nadaljujejo z izobraževanjem v srednješolskem 
programu (ensino secundário), ki je sestavljen iz dveh 
stopenj (1° ciclo in 2° ciclo). Obe stopnji trajata 3 leta 
(od 7. do 9. razreda in od 10. do 12. razreda). Vsa tehnič-
na in pedagoška srednješolska izobraževanja imajo v 
drugi stopnji (2° ciclo) še eno dodatno leto šolanja (13. 
razred), po katerem dobijo strokovni naziv. 

Po uspešno končanem srednješolskem programu ima-
jo učenci možnost šolanja v višjem izobraževalnem 



sistemu, za katerega se odloči malo ljudi. Univerzitetni 
program traja 3 leta, po katerem študent dobi “diplomo 
prve stopnje” (bacharelato). Študij lahko podaljša še za 
dve leti in opravi “diplomo” (licenciatura). 

Pri angolskem šolskem sistemu je zanimivo oce-
njevanje, saj se osnovnošolski sistem razlikuje od 
srednješolskega. V osnovni šoli je lestvica ocenjevanja 
od 0–10, pri čemer je 10 najboljša ocena. V srednji šoli 
se lestvica ocenjevanja poveča na 20. Za uspešno opra-
vljanje testa ali izpita mora učenec doseči oceno 10.

Delo in izkušnje  
pri prostovoljnem delu v Angoli

V Angolo sem se odpravil v okviru mednarodne 
(salezijanske) organizacije VIDES, ki se ukvarja s prosto-
voljstvom predvsem na pedagoškem področju. Deloval 
sem v socialnem centru Lavra Vicuña, ki je v obalnem 
mestu Benguela. Moja glavna naloga je bila poučeva-
nje angleškega jezika in športne vzgoje, poleg tega pa 
sem sodeloval pri organizaciji raznih delavnic in špor-
tnih dogodkov ter opravljal vzdrževalna dela.

Socialni center, ki je bil ustanovljen leta 1992, me je 
spominjal na tovarno. Za to ni imel zaslug zunanji videz 
poslopja, saj ni bil prav nič podoben tovarni, temveč 
dejstvo, da se je pouk odvijal skoraj ves dan. Dnevno 
se tu zvrsti okoli 2000 šolarjev različnih starosti. Razredi 
so zelo številčni, saj je v njih lahko tudi do 45 učencev. 
Zanimiva in odgovorna izkušnja je bil pouk športne 
vzgoje, ker sem poučeval kar dva razreda naenkrat. 
Pouk za osnovno šolo in vrtec se prične ob 8. uri zjutraj, 
popoldan pa pridejo na vrsto starejši šolarji. Zvečer pri-
dejo k pouku odrasli, ki so čez dan v službi. Ta večerna 



šola se včasih konča zelo pozno. Vzporedno s poukom se predvsem v 
popoldanskem in večernem času odvijajo različne interesne dejavno-
sti, ki so popolnoma samoiniciativne. Med njimi sta najbolj popularni 
dramska in plesna (hip hop) skupina. Člani skupin se izredno trudijo za 
svoj napredek in dokazovanje. Ko smo nekega dne prišli na plažo, smo 
videli člane plesne skupine, ki so na pesku intenzivno vadili premete in 
salte, saj so imeli zvečer predstavo. Za generalko ne potrebujejo nobene 
dvorane in posebnih rekvizitov. Podobno je z dramsko skupino, katere 

člani se zbirajo skorajda na prostem, 
pri tem pa se svojemu delu posveča-
jo tako predano, kot bi bili poklicni 
dramski igralci. 

To pa niso edine aktivnosti, ki se doga-
jajo v centru Laura Vicuña. Ta ustanova 
nudi veliko delovnih mest okoliškemu 
prebivalstvu. V centru deluje pekarna, 
ki ima zaposlenih veliko ljudi. Kruh 
iz te pekarne imajo šolarji za malico, 
ostalo pa je namenjeno prodaji. Veliko 
žensk pride vsako jutro po svež kruh, 
ki ga nato nekoliko dražje preprodajo 
na ulicah. V bližnji prihodnosti name-
ravajo odpreti tudi slaščičarno. 

Šolski prostor

Če povprečne slovenske učilnice 
krasijo računalniki, projektorji, inte-
raktivne table ter najnovejše pohištvo, 
solidne učne prostore na angolskem 
podeželju ali v urbanih obrobjih se-
stavljajo pločevinasta streha, bolj 



ali manj ohranjena tabla in nekaj kamnov za sedenje. 
Tako je eden pomembnejših šolskih pripomočkov, ki 
jih povprečni šolar prinese v razred, doma ročno izde-
lana pručka (katero danes velikokrat zamenja plastičen 
stolček). V šolskem prostoru se naenkrat uči veliko več 
šolarjev, kot smo vajeni v Evropi. Razredi imajo tudi po 
50 šolarjev, na podružnicah pa do 100.

Šolski pripomočki

Prilagodljivost potrjuje uporaba šolskih pripomočkov. 
Odslužena plinska bomba dobi funkcijo šolskega zvon-
ca, glava zaspanega bratca ali sestrice postane miza, … 
Pri večini šolarjev je poleg šolske torbe obvezen šolski 
pripomoček doma izdelana pručka. Tako šolar pona-
vadi sedi na svojem stolu, saj je namreč šolski prostor 
velikokrat majhen in brez klopi, učencev pa je veliko. Že 
na daleč se vidi odnos učencev do svojih šolskih pripo-
močkov. Pisana torba tako predstavlja celo bogastvo, 
zato je šolarji velikokrat ne dajo z ramen in jo nosijo 
tudi v razredu. 



Šolske uniforme

V preteklosti so bile kot enotno oblačilo v šolah na Slo-
venskem najbolj razširjene šolske halje, enotne šolske 
uniforme pa v Sloveniji niso v navadi. V Angoli šolska 
uniforma predstavlja razpoznavni znak in pripadnost 
določeni šoli. Šolarji v preprostih belih haljah obisku-
jejo državne šole, uniforme ostalih barv in krojev pa 
so značilne za zasebne šole. Otrok dobi razpoznavno 
šolsko obleko že v vrtcu, če ga seveda obiskuje. Uni-
forme, ki jih nosijo v razredu, in tiste, ki jih nosijo pri 
športni vzgoji, so različne. Obleko šolskih barv zamenja 

klubski nogometni dres, ki ga nosijo vsi člani razreda. 
Razredi se ločijo po klubskih barvah, kjer prevladuje-
jo portugalska moštva. Učitelj ima pravico, da učenca 
brez uniforme odslovi domov.  

Prosti čas

Najpogostejši način preživljanja prostega časa pri 
mladini je igranje nogometa. Kvaliteta žoge pri tem 
ni pomembna. Igra z okroglim usnjem pa ni edina, saj 
nezahtevni otroci naredijo iz vsakega predmeta igračo. 
Tako odpadni deli motorja postanejo kolo, odslužena 
majica in plastična posoda pa se spremenita v kočijo, 
katero poganja prijatelj ali družinski član. Iznajdljivost 
pri tem ne pozna meja. Pripadnice nežnejšega spo-
la večino prostega časa porabijo za pomoč pri hišnih 
opravilih ali za oblikovanje pričeske. Pletenje popular-
nih kitk traja namreč več ur. Vredno je omeniti tudi t.i. 
interesne dejavnosti. Šolarji se velikokrat sami organizi-
rajo in ustanovijo interesno skupino. Veliko zanimanje 
imajo za razne dramske krožke in plesne skupine. Pri 
slednjih močan pečat pušča globalizacija, saj je ena od 
najpopularnejših stilov plesa postal hip hop, kateremu 
dodajo afriške elemente.
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Malavi je majhna država, ki je ukleščena med Zambijo, Tanza-
nijo in Mozambikom in nima direktnega dostopa do morja. 
Njeno glavno mesto je Lilongwe, najbolj očitna geografska 
posebnost pa je dolina, v koritu katere leži Malavijsko jeze-
ro. Zgodovina Malavijcev je bila zaznamovana z obdobjem 
suženjstva in s kolonializmom, katerega posledice je moč 
čutiti še danes. Malavi se je od angleških kolonialnih oblasti 
osvobodil leta 1964. Dediščina angleške kolonizacije je med 
drugim angleščina kot uradni jezik. V najširši uporabi pa je si-
cer jezik Chichewa, jezik največje etnična skupine Chewa, ki 
naseljuje centralni in južni del Malavija. Poleg nje sta močni 
tudi etnični skupini Tumbuka na severu in Yao na jugu države. 

Malavi se uvršča v eno izmed desetih najrevnejših držav na 
svetu. Večina ljudi se preživlja s kmetijstvom. Najbolj ruralno 
prebivalstvo obdeluje svojo parcelo zemlje, da pridela hrano 
za lastne potrebe (koruza, proso in riž so glavne hranilne polj-
ščine). Drugi so delavci na trgovskih kmetijah in plantažah, 
le peščica ljudi v Malaviju pa ima uradniške službe in so zato 
boljše situirani od večine. Malavi ima drugo največje nesklad-
je med bogatimi in revnimi na svetu.

Malavi

Ime države: Republika Malavi
Površina: 118.480 km2

Število prebivalcev: 13.931.831
Državna ureditev: večstrankarska demokracija

Glavno mesto: Lilongwe
Denarna enota: kvača

Jeziki: čičevski, činjandžijski, čijavski, 
čitumbuški, čisenski, čilomvejski, čitonški

Verstva: kristjani (79,9 %), 
muslimani (12,8 %)
Pismenost: 62,7 %

BDP na prebivalca: 800 $ (leta 2007)

avtorica: Polona Logar



Šolski sistem
Osnovnošolsko izobrazbo v Malaviju predsta-
vlja osem let šolanja za otroke med sedmim in 
štirinajstim letom. Uradno je osnovnošolska 
izobrazba brezplačna, ampak otroci morajo vse-
eno imeti zagotovljene knjige, material in šolsko 
uniformo. Na koncu vsakega leta imajo izpit in 
otroci, ki ga ne naredijo, ne napredujejo v višji 
razred. Pogosto se zgodi, da otroci vmes eno leto 
ali več ne hodijo v šolo, ker jih potrebujejo doma 
na poljih ali pa si družina preprosto ne more pri-
voščiti potrebnih knjig in uniform. Zato ni nič 
nenavadnega, če najdemo otroka, starega 15 let, 
ki je še vedno v petem razredu. Nekateri učenci v 
osmem razredu so stari tudi 20 let. 

Če otroci na koncu osmega razreda uspešno 
opravijo izpit, lahko uradno nadaljujejo šolanje 
na drugi stopnji, vendar ta premik ni samoume-
ven, saj v državi enostavno ni dovolj srednjih šol. 
Na splošno to pomeni, da so izbrani samo tisti z 
najvišjimi ocenami. Za izbrane odhod v srednjo 
šolo navadno pomeni tudi odhod od doma, ker 
vsaka šolska ustanova pokriva zelo široko obmo-
čje. Otroci morajo hoditi v šolo zelo daleč ali pa 



si poiskati nastanitev pri sorodnikih, ki živijo bližje šoli. Denar je 
ponovno glavni dejavnik: šolnina za državne srednje šole znaša 
okrog 10 ameriških dolarjev na semester, ampak celo to je lahko 
za nekatere družine preveč. Tako tudi nekateri otroci, ki so sicer 
naredili izpit, zaradi finančnih razlogov izpadejo iz sekundarnega 
izobraževanja. Realno gledano srednjo šolo zaključi manj kot 15 % 
malavijskih šolskih otrok. 

Sekundarno izobraževanje traja štiri leta. Po 
dveh letih imajo učenci izpit; če ga naredijo, 
lahko gredo v tretji letnik. Na koncu četrtega 
letnika imajo končni izpit (kot naša matura). 
Idealno je, da so učenci ob opravljanju konč-
nega izpita stari okrog 18 let, ampak zaradi 
let, ko se vmes ne šolajo, je precej takih, ki 
so ob koncu srednjega šolanja v zgodnjih 
oziroma srednjih dvajsetih letih. Učenci, 
katerim je onemogočeno hoditi v državno 
srednjo šolo, lahko gredo v zasebno. Teh je 
v Malaviju kar nekaj, a zaradi visokih šolnin 
lahko samo relativno bolje situirane družine 
pošljejo svoje otroke tja. 

Terciarno izobraževanje je sestavljeno iz 
različnih visokih šol, ki skupaj tvorijo mala-
vijsko univerzo: visoka šola za kanclerje, šola 
za medicino, kmetijska visoka šola in šola za 
politehniko. Obstajajo tudi tri tehnične viso-
ke šole – po ena v vsaki provinci. Študentje 
na univerzi so navadno razdeljeni v skladu 
s predstavitvijo svojega srednješolskega 
izobraževanja, ampak tudi na tej stopnji je 
šolnina za mnoge znatna ovira.



Delo in izkušnje  
pri prostovoljnem delu v Malaviju

Mesec julij leta 2009 sem s skupino osmih prostovolj-
cev iz Slovenije preživela na obrobju Malavijskega 
glavnega mesta Lilongweja. Misijonarji, ki delujejo v 
tamkajšnjem Don Boscovem mladinskem centru, so 
bili odprti in pripravljeni na sodelovanje. Ponudili so 
nam prebivališče, mi pa smo za imenovani mladinski 
center pripravljali delavnice z različnih področij in za 
različne starosti: od likovnih delavnic za najmlajše do 
športnih aktivnosti, tekmovanj, seznanjanja z osnova-
mi računalnika in interneta, usposabljanja animatorjev 
in podobno. Vse naštete aktivnosti so se odvijale v 
popoldnevih, ko je mladina prihajala v center na dru-
ženje s sovrstniki. Dopoldneve smo preživljali v bližnji 
državni osnovni šoli, kjer smo poučevali angleščino, 
matematiko, umetnost in športno vzgojo. Sama sem 
učila »Expressive Arts«. To je predmet, ki vključuje likov-
no in glasbeno vzgojo, ples, kulturo in ročne spretnosti. 
Učiti v afriškem razredu kopico otrok, ki belega človeka 
gledajo kot nezemljana, ki govori sicer njim znani, a ne 
prvi jezik, je bil zame res velik in neprecenljiv izziv. Upo-
rabiti sem morala veliko mero iznajdljivosti, kretenj rok, 
izrazne mimike, risanja in pisanja po tabli, a občutek, 

ko vidiš, da je veliki večini otrok jasno, kaj jim hočeš do-
povedati, je čudovit. Mesec dni je dosti premalo, da bi 
dejansko lahko pomagali tamkajšnjim ljudem, menim 
pa, da smo otrokom lahko dodali kapljico v morje nji-
hovega že osvojenega znanja na poti k znanjem, ki jih 
bodo še morali osvojiti. Najbrž pa sem se več kot oni od 
mene naučila jaz od njih. Preprostost, iskrenost, veselje, 
hvaležnost za najmanjšo malenkost, globoko spoštova-
nje vsakega človeka in njegovega truda so kvalitete, ki 
jih tam ljudje resnično nosijo v sebi, nam pa jih nava-
dno primanjkuje. 



Šolski prostor

Šolski prostor tu ni omejen na šolsko stavbo in dvorišče pred 
njo, temveč je šolski prostor predstavljen kot veliko področje, na 

katerem so postavljene majhne zidane hi-
šice brez vgrajenih vrat in brez zastekljenih 
oken. Zgolj zidovi in streha nad njimi. Vsaka 
od takih hišic je pregrajena na pol, tako da 
s svojo notranjostjo služi kot učni prostor 
za dva razreda. Njena zunanjost pa s svojo 
pravokotnostjo nudi učne prostore vsaj še 
štirim razredom – na vsaki stranici zgrad-
be je namreč tabla, pod njo pa sedi razred, 
ki povprečno vsebuje od 80 do 150 učen-
cev. Ker pa je kljub 100% izkoriščenosti teh 
stavb še vseeno premalo prostora za vse 
razrede, je na šolskem področju tudi nekaj 
pripravnih dreves, na katere se nasloni šol-
ska tabla, senca drevesne krošnje pa nudi 
zavetje učencem enega razreda.

Šolske uniforme

V šoli, ki sem jo spoznala, so šolsko unifor-
mo sestavljale roza srajčke in modra krila za 
deklice in roza srajčke ter poljubne hlače za 
dečke. Zaradi revščine mnogi otroci ne ho-
dijo v šolo v uniformah, ker se jim je bodisi 
strgala bodisi so jo prerasli. 





ki si jih otroci oziroma njihove družine lahko privoščijo, 
so skromne. Že samo papir je v Malaviju precej težko 
dostopna dobrina, zato je zvezek že ugled, ki otroku 
služi za izdelovanje zapiskov pri vseh predmetih in ga 
skrbno čuva. Zraven takega zvežčiča spadata še en 
kemični ali navadni svinčnik. Učbenike kupi šola, upo-
rabljajo pa jih samo med poukom, da so uporabni za 
več generacij. Vsak otrok pa s sabo nosi tudi »cheten-
go« – kos blaga, ki je multifunkcionalen. V njem je mati 
otroka nosila na hrbtu v njegovih najzgodnejših letih, 
lahko služi kot namizni prt, kot spalna preproga, kot kri-
lo dekletu in nenazadnje tudi kot podlaga za sedenje v 
šoli. »Chetengo« si pogrnejo otroci po tleh in potem na 
njej sedi navadno tudi po več otrok, ker je učni prostor 
premajhen, da bi vsak sedel na svoji. 

Prosti čas

Otroci v Malaviju pri preživljanju prostega časa upora-
bljajo svojo domišljijo in izvirnost. Ker jim materialno 
pomanjkanje onemogoča posedovanje raznovrstnih 
igrač, kot jih imajo otroci v zahodnem svetu, si malavij-
ski otroci izdelajo igrače kar sami ali pa jim domišljija 
pretvori stare odslužene stvari (npr. čevlje, lupino od 
kruhovca itd.) v punčke, vozila in podobno. Fantje izre-

Šolski pripomočki

Pouk se v Lilongweju, glavnem mestu Malavija, prav 
tako kot pri nas začne z zvokom šolskega zvonca. 
Vendar ta ni električen in njegova oblika ni podobna 
zvonu, z našim zvoncem ima skupno le funkcijo – star 
avtomobilski obroč s kovinskim količkom za udarjanje 
oddaja dovolj prodoren zvok, da skliče celo množico 
otrok k jutranjemu zboru, kjer začnejo šolski dan s pe-
tjem državne himne in z molitvijo. Šolske potrebščine, 



dno radi izdelujejo avtomobilčke iz starih žic 
in odpadnih materialov, na katere so nato 
upravičeno zelo ponosni. Koščki opek slu-
žijo kot krede za risanje in pisanje po tleh, 
staro samokolnico pa otroška domišljija pre-
tvori v »taksi-Toyoto«, s katero se prijatelji 
med seboj prevažajo. Tudi odrasli svoj čas 
radi preživljajo ob igranju družabnih iger. 
Izredno popularno je igranje »mankale« ozi-
roma »afriške igre s kamni«, družabne igre, 
ki naj bi bila ena izmed najstarejših na svetu. 
Pogosto lahko vidimo moške, ki se zberejo 
na tržnici in igrajo to igro, medtem ko njiho-
ve žene prodajajo sadje in zelenjavo. 
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Gana je država v Zahodni Afriki, ki na severu meji na Bur-
kino Faso, na zahodu na Slonokoščeno obalo, na vzhodu 
na Togo in na jugu na Atlantski ocean. V tej tako raznoliki 
deželi, ki je velika kar 239.460 km², živi 23.382.848 ljudi, ki 
pripadajo več kot 100 etničnim skupnostim. Poleg angle-
ščine, ki je v Gani uradni jezik, slišimo tudi številne lokalne 
jezike. Kljub prevladujočim kristjanom (68,8 %) predvsem 
na severu najdemo muslimane (15,9 %), kar precej ljudi 
pa se je opredelilo tudi kot pripadnike tradicionalne vere 
(8,5 %). Na ozemlju današnje Gane je leta 1874 Združeno 
kraljestvo legaliziralo kolonialno politiko in svoji koloniji 
nadelo ime Zlata obala (Gold Coast). Kot prva podsahar-
ska kolonija je Gana dosegla neodvisnost leta 1957 pod 
vodstvom dr. Kwame Nkrumaha, leta 1960 pa je postala 
republika in Nkrumah njen prvi predsednik. 

Gana je predvsem dežela, kjer lahko drugo ob drugi vidimo 
bivati številna nasprotja. Tako imamo možnost občudovati 
čudovito naravo v nekaterih naravnih parkih in rezervatih, 
obenem pa spoznati tudi mestni utrip in posebnosti urba-
nih okolij. Na vsakem koraku lahko prepoznamo preplet 
tradicije in modernih elementov, ki se med drugim kaže 
tudi v množični uporabi mobilnih telefonov in v mestnih 
okoljih svetovnega medmrežja ob hkratnem vraževerju, 
ki je tudi med pripadniki krščanske ter islamske religije 
močno prisotno. Velika nasprotja pa zasledimo tudi na po-

Gana

Ime države: Republika Gana
Površina: 239.460 km2

Število prebivalcev: 23.382.848
Državna ureditev: ustavna demokracija
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drugim akanski, moši-dagombski, evejski in havški

Verstva: kristjani (68,8 %), muslimani (15,9 %), 
tradicionalna verstva (8,5 %)

Pismenost: 57,9 %
BDP na prebivalca: 1.400 $ (leta 2007)

avtorica: Tina Palaić



dročju izobraževanja, saj je v Gani veliko visoko 
izobraženih ljudi z dobrimi poklici, na drugi 
strani pa je tudi visok odstotek nepismenih. 

Šolski sistem
Vključenost v institucionalno izobraževanje se 
za otroke začne pri njihovem tretjem oziroma 
četrtem letu starosti. Otroci začnejo obisko-
vati vrtec, ki ponavadi traja tri leta, učijo pa 
se rim, pesmi, petja, abecede in števil. Sledi 
osnovna šola, ki traja šest let in je obvezna 
ter brezplačna. Otroci nato tri leta obiskujejo 
nižjo srednjo šolo, štiri leta višjo srednjo šolo 
in še štiri leta univerzo. Poleg državnih ima 
Gana veliko zasebnih šol na vseh stopnjah, 
od vrtcev do univerz, ki pa so seveda plačljive. 
Edini uradni jezik poučevanja je angleščina, 
čeprav se v prvih treh letih poučevanja še lah-
ko uporablja lokalni jezik. Vsi učbeniki, delovni 
zvezki in ostali učni material so v angleškem 
jeziku. Kljub temu da je osnovna šola obvezna 
in brezplačna, pa mnogo otrok šolanje pred 
zaključkom prekine ali pa v šolo sploh ne vsto-
pijo. Razlogi so predvsem finančne narave, saj 
starši otroku ne zmorejo kupiti šolske unifor-



me, ki je pogoj za obiskovanje šole, denarja pa zmanjka 
tudi za nujne šolske pripomočke.

Delo in izkušnje 
pri prostovoljnem delu v Gani
Prostovoljno delo sem opravljala pod okriljem organi-
zacije CINORG (Children in Need Organization), ki je bila 
formalno registrirana leta 2009 na severu Gane v mestu 
Tamale. Namen CINORG-a je predvsem pomoč otro-
kom in mladim pri njihovem šolanju, pri čemer člani 

organizacije pod svoje okrilje jemljejo tiste, ki so pred-
časno izstopili iz šole in pričeli delati ali pa s šolanjem iz 
različnih razlogov sploh niso pričeli. Ker je najpogoste-
je najpomembnejši razlog, da otroci ne hodijo v šolo, 
pomanjkanje denarja, jim organizacija priskrbi šolsko 
uniformo in šolske pripomočke, pogosto pa doda tudi 
nekaj denarja za hrano. Eden od ustanoviteljev orga-
nizacije je tudi Slovenec, ki me je povezal z ganskimi 
ustanovitelji. Ti so mi pomagali pri številnih birokratskih 
obveznostih, ki sem jih pred pričetkom prostovoljnega 
dela morala izpolniti. Tako sem prostovoljno delo opra-
vljala v Tamaleju, ki ima 360.579 prebivalcev (2007) in 
velja za eno najhitreje rastočih mest v zahodni Afriki. V 
enem od predelov Tamaleja sem se v vrtcu, ki je organi-
ziran v sklopu sirotišnice, tri tedne družila s šestletnimi 
otroki. Vrtec poleg sirot obiskujejo tudi drugi otroci iz 
tega predela Tamaleja. Moj razred je obiskovalo trinajst 
otrok, ki so nato v šolskem letu 2010/2011 vstopili v 
osnovno šolo. Izkušnja dela z otroki, ki mi je dala ve-
liko novih (spo)znanj, je bila res nekaj posebnega in 
nepozabnega. Predvsem sem vesela, da je bila skupina 
otrok, ki sem jo poučevala, tako majhna, saj sem se tako 
lahko posvetila vsakemu učencu posebej in imela mo-
žnost z vsakim vzpostaviti osebni odnos. Poleg dela v 
vrtcu sem imela možnost obiskati tudi eno izmed nižjih 
srednjih šol v Tamaleju, kjer sem spremljala pouk angle-
škega jezika in se pogovarjala z dijaki.



Pred odhodom v Gano sem se glede na zbrane in-
formacije o stanju šolskega sistema in o konkretnih 
šolskih situacijah skušala pripraviti na poučevanje. 
Delo z otroki, še posebej pa z otroki iz druge kulture, 
je namreč zelo zahtevno, sama pa pedagoških izkušenj 
nimam prav veliko. Prav tako nisem vedela, ali bom mo-
rala otroke učiti po materialih, ki mi jih bo posredovala 
njihova učiteljica, ali bom imela povsem proste roke. 
Tako sem s sabo odnesla kar precej materiala, za kate-
rega sem sklepala, da mi bo poučevanje olajšal, kar se 
je izkazalo za zelo dobro, saj učiteljica otrok glede mo-
jega poučevanja ni imela nobenih želja. Otrokom sem 
prinesla risbe različnih živali, ki so jih morali pobarvati, 
pri tem pa smo se pogovarjali o življenjskem habitatu 
živali, o njihovi prehrani, če in kje so te živali že videli, 
kako se oglašajo in podobno. Pri barvanju živali sem 
ugotovila, da učenci ne poznajo vseh angleških izrazov 
za različne barve, tako da smo se učili tudi poimenova-
ti barve. Otroci so skoraj vsak dan risali, saj sem glede 
na njihove izdelke sklepala, da med poukom tega niso 
prav pogosto počeli. Prve dni so namreč nastajale samo 
risbe tistih predmetov, ki so jih imeli narisane na stenah, 
meni pa se je zdelo pomembno, da otroci razvijajo svo-
jo domišljijo in ustvarjalnost. Tako sem s pogovorom 
pred začetkom risanja skušala njihove misli usmeriti 
tudi na druge motive in teme. Pred odhodom v Gano 

sem razmišljala tudi o tem, kako jim prinesti košček 
naše dežele. Tako kot so otroci pri nas radovedni, kako 
živijo otroci na drugih koncih sveta, sem predvidevala, 
da bodo radovedni tudi moji učenci. Zato sem s sabo 
prinesla deset različnih fotografij belopoltih otrok, ki so 
bili fotografirani med izvajanjem različnih dejavnosti: 
med hranjenjem, igranjem, učenjem, branjem, plesom. 
Učenci so pokazali veliko zanimanje za otroke na foto-
grafijah in ob vsaki se je razvil živahen dialog, v katerem 
so otroci spraševali o svojih sovrstnikih iz Slovenije in 
govorili tudi o svojih aktivnostih ter doživetjih. S tema-



mi, ki smo jih pri pouku odpirali, in s svojim odnosom do učencev 
sem jim skušala dati novo učno izkušnjo, pri čemer sem predvsem 
spodbujala njihovo lastno dejavnost in razmišljanje.

Šolski prostor

Moja izkušnja šolskega prostora se nanaša na vrtec, v katerem sem 
sama poučevala, in na eno od nižjih srednjih šol v Tamaleju, ki sem 
jo obiskala s prijateljema, ki sta v tej šoli učitelja. Šola je praviloma 

stavba z nekaj učilnicami, ki nimajo ste-
klenih oken, temveč je odprtina zastrta 
z mrežo in pogosto tudi z žaluzijami ali 
polkni, tla so betonska, vsaka učilnica pa 
ima na steni tablo. Učilnica, v kateri sem 
sama poučevala, je bila sicer razmeroma 
skromno opremljena, vendar je bilo do-
volj klopi in miz za vse učence, v učilnici 
je bila tudi miza za učiteljico, omara za 
zvezke in ostale pripomočke ter tudi manj-
ša cisterna z vodo, kjer so si lahko učenci 
med poukom potešili žejo. Na stenah so 
bile naslikane črke abecede in poleg vsa-
ke črke predmet, ki se začne na to črko, 
ostalih stenskih pripomočkov, kot so na 
primer plakati, zemljevidi ali slike, pa ni 
bilo. Pomembno vlogo ima tudi precej ve-
liko območje pred vrtcem, kjer so na enem 
delu postavljena igrala, kjer se otroci po 
pouku igrajo, tik pred vhodom v vrtec pa 
se učenci pred pričetkom pouka zberejo, 
da opravijo jutranjo molitev in zapojejo 
gansko himno. Po tem učiteljica skrbno 
preveri čistočo rok, obleke in lasišča otrok. 
Če so ustrezno urejeni, se lahko udeležijo 
pouka, drugače pa morajo domov, kjer jih 
morajo starši ustrezno pripraviti na pouk.



Šolski pripomočki

V Gani je veliko trgovin in stojnic, kjer je šolske pri-
pomočke mogoče kupiti, vendar je njihova kakovost 
slaba. Poleg šolskih pripomočkov, ki so last vrtca, ima 
vsak otrok vsaj kakšno svojo stvar, ki jo skrbno čuva. 
Tako sta dva izmed učencev v mojem razredu imela 
šolsko torbo, ki je med poukom nista želela sneti z ra-
men, čeprav je bila večinoma prazna, kar nekaj učencev 
je imelo svoje lastne šilčke, na katere so bili zelo pono-
sni, čeprav so zelo slabo šilili, in nekateri so imeli tudi 
kakšen svinčnik. Vse ostalo, kar so otroci uporabljali 
pri pouku, pa so dobili v vrtcu. Uporabljali so zvezke in 
delovne zvezke, v katere so pisali s svinčniki, na voljo 
pa so imeli tudi barvice, šilčke in radirke. V razredu sem 
opazila tudi drobne knjižice z zgodbami, ki jih sama 
nisem uporabila, med mojo navzočnostjo pa nisem za-
sledila, da bi jih uporabila učiteljica. V razredu je bilo 
spravljenih kar nekaj šolskih tablic, vendar mi je učite-
ljica povedala, da jih učenci, ki sem jih poučevala, ne 
uporabljajo več. Eden izmed sogovornikov, s katerim 
sem veliko govorila o razmerah v šolstvu, je razlagal, da 
je tablica zelo priročen in pravzaprav nujen pripomo-
ček v začetnem obdobju učenja pisanja, saj se otrok le 
takrat, ko s kredo piše na tablico, nauči pravilno držati 
pisalo. 



Šolske uniforme

Obleka je v ganskih šolah zelo pomembna, 
saj so šolske uniforme obvezne in brez njih 
učenci ne morejo vstopiti v šolo. Vsaka šola 
določi svojo barvno kombinacijo uniforme, 
ki jo zahteva od vseh svojih učencev. Tako 
lahko, ko se otroci vračajo iz šole domov, 
na cesti vidimo pisano paleto oblek. Pogo-
ste barvne kombinacije so modro-zelena, 
roza-zelena in rumeno-rjava. Predpisana 
obleka za dekleta so srajce in čeznje pred-
pasniki, redkeje samo krila, fantje pa imajo 
obvezno oblečeno srajco in hlače. 

Igre in prosti čas

Nogomet je v Gani priljubljen šport in tudi 
med otroki in mladimi je zelo razširjen. 
Mnoga igrišča pred šolami zasedajo nado-
budni mladci, ki se podijo za žogo. V vrtcu 
se otroci lahko igrajo tudi na igrišču, kjer se 
lahko spuščajo po toboganu in se gugajo 
na gugalnicah. Veliko iger pa so si otroci 



izmislili tudi sami. Ob petju ali recitiranju določenega 
besedila najpogosteje dva otroka med sabo ploskata 
z rokami in izvajata točno določene gibe, v tej igri pa 
lahko sodeluje tudi več otrok. 
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