


Nauczycielki przedszkolne

Informacje dla dziecka
Nazywam się Ashepet Annet, pracuję w przedszkolu. Uczę dzieci liczenia, pisania, czytania. Mam 22 dzieci w grupie. Lubię i cieszę się 
uczeniem, lubię przebywać z dziećmi i sprawiać, że są szczęśliwe. Chciałabym, żeby dzieci z mojej grupy miały dobrą przyszłość po 
ukończeniu przedszkola. W przyszłości chciałbym stworzyć szkołę o wysokim standardzie, dobrze wyglądającą, z większą ilością 
dzieci.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igandze w przedszkolu Divine Mass Day Care and Nursery School. Iganga jest niedużym 50 tysięcznym 
miastem we wschodniej Ugandzie. Przedszkola w Ugandzie są przedsięwzięciami prywatnymi, nie są dotowane przez rząd. Żeby 
utworzyć przedszkole trzeba otrzymać licencję i spełnić określone w niej standardy.

Informacje o kraju dla dziecka

Autor zdjęcia: Krzysztof Wiatr, uczestnik programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku.

Uganda znajduje się we wschodniej Afryce. Jest niezwykle zielonym krajem. Rośnie tam na przykład kapusta, fasola, groch, cebula, 
pomidory, a z roślin, które nie rosną w Polsce kawa, herbata, wiele rodzajów bananów i innych owoców. Jest tam dużo jezior i rzek,
a w nich wiele ryb. Zaczyna się tu najdłuższa rzeka świata Nil. Uganda jest mniejsza niż Polska, ale ma prawie tyle samo mieszkańców, 
a w przyszłości Ugandyjczyków może być więcej niż Polaków. Tak jak w Polsce dzieci w Ugandzie chodzą do szkoły, lubią się bawić i 
marzą o podobnych rzeczach.

Powierzchnia w km²: 
241 550
Liczba mieszkańców w mln:
34, 509
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
19 271$
Oczekiwana długość życia (lata):
54
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
73
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
91
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
48
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
13
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI): 
161 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
3.4%          

 

Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128 
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

POLSKA
Stolica: Warszawa

UGANDA
Stolica: Kampala
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Zawody

Informacje dla dziecka
Nazywam się Reginalda Kayoka, pracuję w przedszkolu, tym samym od 1996 roku. Uczę dzieci, gotuję im jedzenie a także sprzątam. 
Ponieważ przedszkole jest nieduże, jestem odpowiedzialna za wszystko. Chciałabym, żeby dzieci mogły zostawać w przedszkolu do 
godziny 16:00. Obecnie zostają tylko do 12:00 i dlatego chciałabym promować przedszkole wśród rodziców. Chciałabym skończyć 
kurs angielskiego oraz zrobić licencjat z nauczania. Lubię moją pracę, bo czuję, że jestem w niej dobra, wiem jak być z dziećmi, to jest 
w moim sercu.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Dar es Salaam w przedszkolu. Jest to przedszkole, prywatne przedszkole. System edukacji w Tanzanii 
składa się z 2 lat przygotowania do szkoły dla 5 i 6 latków co odpowiadałoby naszej zerówce, młodsze dzieci mogą chodzić do przed-
szkól. Następnie 7 lat obowiązkowej szkoły podstawowej, która jest bezpłatna dla wszystkich dzieci. Później 4 lata szkoły średniej na 
poziomie podstawowym i 2 lata na zaawansowanym. Naukę można kontynuować na stopniu uniwersyteckim przez 3 lub więcej lat.

Informacje o kraju dla dziecka

Autor zdjęcia: Krzysztof Wiatr, uczestnik programu GLEN w Ugandzie w 2013 roku.

Tanzania jest krajem we wschodniej Afryce. Znajduje się na drugiej półkuli ziemi - my mieszkamy na półkuli północnej a Tanzania jest 
na półkuli południowej. W tym kraju ludzie posługują się głównie językiem Suahili. Tanzania leży nad Oceanem Indyjskim, są tam 
liczne góry (m.in. najwyższa góra Afryki: Klimandżaro), rzeki, a także jeziora – np. jezioro Wiktorii, które jest największym jeziorem 
Afryki i Tanganika. Do kraju należą także wyspy: Zanzibar i Pemba. Tak jak w Polsce dzieci chodzą tutaj do szkół i przedszkoli, lubią 
grać w różne gry i się bawić.

Powierzchnia w km²: 
945 087
Liczba mieszkańców w mln:
46, 218
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
23 615$
Oczekiwana długość życia (lata):
58
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
73
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
98
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
55,9
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
12
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI): 
152 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
6,9%          

 

Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128 
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

POLSKA
Stolica: Warszawa

TANZANIA
Stolica: Dodoma
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Informacje dla dziecka
Nazywam się Bernardine Thomas, jestem nauczycielką przedszkolną. Zostałam 
nauczycielką przez przypadek, nigdy nie planowałem tego, kim jestem dzisiaj. Zawsze 
kochałam książki i dzieci, więc po ukończeniu szkoły zgłosiłam się na wolontariat w 
bibliotece i szkole. Kiedy miałam  pierwsze dzieci, zawsze przynosiłam wiele książek do 
domu. Z tego powodu pewnego dnia inni rodzice z sąsiedztwa zapytali mnie, czy 
mogłaby zająć się ich dziećmi. Wykonywałam swoją pracę tak dobrze, że coraz więcej 
rodziców przynosiło mi swoje dzieci do mojego przedszkola. Dzisiaj  opiekujemy się 29 
dziećmi. Co kocham w mojej pracy? Wszystko! W szczególności,  widzieć rosnące dzieci
i czuć się częścią ich życia. Czego nie lubię? Zmieniania pieluch, nie jest zabawą robienie 
tego cały dzień, ale to jest część pracy.

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Villigae of Heigts, Cape Town w Republice Południowej 
Afryki. W RPA mniejszość dzieci chodzi do przedszkól. Dzieci zaczynają szkołę w wieku 5 
lub 6 lat. System edukacji składa się ze szkoły podstawowej, która ma 7 klas oraz 5 letniej 
szkoły średniej na poziomie obowiązkowym (do 15 roku życia) i dalszej edukacji, która 
kończy się świadectwem dojrzałości. Naukę można kontynuować w szkołach technic-
znych lub na uniwersytetach. 
System też jest podzielony na fazy: fazę podstaw do 3 klasy, fazę średnio zaawansowaną 
od 4 do 6 klasy, fazę starszą od 7 do 9 klasy, dalszą edukację i trening od 10 do 12 klasy
a później różne formy wyższej edukacji.

Informacje o kraju dla dziecka

Autorka zdjęcia: Leona Schmidt-Roßleben, uczestniczka programu GLEN
w RPA w 2013 roku

Republika Południowej Afryki jest krajem na samym południu Afryki. RPA znajduje się na 
półkuli Południowej i kiedy u nas jest lato tam jest zima i na odwrót. Generalnie jest tam 
sucho i słonecznie, chociaż w zimie w miastach położonych w górach czasem pada 
śnieg. Mieszka tu więcej ludzi niż w Polsce a sam kraj także jest większy. Mieszkają tam 
też takie zwierzęta jak nosorożce, lwy czy żyrafy a także pingwiny. Stąd pochodzi 
czerwona herbata, którą pijemy w Polsce.

Powierzchnia w km²: 
1 221 037
Liczba mieszkańców w mln:
50 46
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
408 237$
Oczekiwana długość życia (lata):
54
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
89
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
90
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
127
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
21
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI): 
121 miejsce
Wzrost gospodarczy 2012 r. :
2,5%          

 

Powierzchnia w km²:
311 888
Liczba mieszkańców w mln:
38, 299
Produkt Krajowy Brutto w mln USD:
514 115$
Oczekiwana długość życia (lata):
76
Ogólna piśmienność (%) 2007-2011:
100
Współczynnik skolaryzacji (%) 2008-2011:
96
Liczba telefonów komórkowych na 100 osób:
128 
Liczba użytkowników internetu na 100 osób:
65
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI):
39 miejsce
Wzrost gospodarczy w 2012 r. :
1,8%

POLSKA
Stolica: Warszawa

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Stolica: Pretoria (administracyjna)
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