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Przedszkola z innych części świata

Informacje dla dziecka
To przedszkole nazywa się Divine Mass Day Care and Nursery School co oznacza Przedszkole Bożej Opieki. Dzieci uczą się tu liczenia, pisania, czytania i uczą się mówić po
angielsku. W przedszkolu znajdują się 3 grupy. Na terenie przedszkola są dwa place zabaw
gdzie dzieci mogą się bawić.
UGANDA
Stolica: Kampala

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igandze. Edukacja przedszkolna w Ugandzie nie jest
powszechna, wiele rodziców woli żeby dzieci zostawały w domu. Powszechna edukacja
zaczyna się w szkole podstawowej, od 6 lub 7 roku życia. Szkoła podstawowa trwa 7 lat,
jest darmowa do 4 dzieci na rodzinę. Mniej więcej 25% osób kontynuuje naukę w szkołach średnich. Szkoła średnia trwa 6 lat i jest podzielona na 4 letni poziom „0” i 2 letni
poziom zaawansowany tak jak w Wielkiej Brytanii. Po szkole średniej można realizować
różne formy edukacji wyższej.

Informacje o kraju dla dziecka
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.

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

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%

POLSKA
Stolica: Warszawa
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%
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Przedszkola z innych części świata

Informacje dla dziecka
To przedszkole nazywa się Musana, co w języku lusoga, języku w którym mówi się w tej
części Ugandy, znaczy słońce. Obok przedszkola znajduje się plac zabaw gdzie dzieci
mogą bawić się na wolnym powietrzu. Dzieci uczą się angielskiego i starają się nim
porozumiewać pomiędzy sobą od najmłodszych lat.
UGANDA
Stolica: Kampala

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Igandze. Przedszkole finansowane jest z działalności organizacji pozarządowej Musana Community Development Centre. Organizacja prowadzi
kilka projektów, które mają finansować działania edukacyjne. Są to oprócz sprzedaży
rękodzieła min. staw rybny, farma kurczaków, kawiarnia w centrum miasta. Obecnie
szkoła finansowana jest w 40% z własnych projektów a w 60% z dotacji głównie z USA.
W 2015 roku plan zakłada kompletną samodzielność w utrzymaniu.

Informacje o kraju dla dziecka
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.

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

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%

POLSKA
Stolica: Warszawa
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%
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Przedszkola z innych części świata

Informacje dla dziecka
To przedszkole znajduje się w Dar es Salaam w Tanzanii. Działa do godziny 12.00.
Znajdują się w nim 3 grupy podzielone na wiek. Dzieci też część czasu spędzają w ławkach: ucząc się angielskiego albo piosenek. Dzieciom w Polsce mogłoby bardziej przypominać to szkołę niż przedszkole. Dzieci też się bawią, zwykle na placu zabawa obok.
TANZANIA
Stolica: Dodoma

Informacje dla osoby prowadzącej
Zdjęcie zostało wykonane w Dar es Salaam. Jest to 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 przeszkól. 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
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 (na przykład najwyższa góra Afryki: Kilimandżaro), 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.

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

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%

POLSKA
Stolica: Warszawa
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%
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Przedszkola z innych części świata

Informacje dla dziecka
Do przedszkola chodzi 29 dzieci. Niektóre z nich przychodzą już o 6.30 rano. O 8 rano,
kiedy wszystkie dzieci są na miejscu, zaczynają dzień od porannej modlitwy a później
mówią wierszyki o liczeniu dni, miesiącach i kolorach. O godzinie 9.30 jest śniadanie, na
które jest zazwyczaj jakaś kaszka. Po śniadaniu, większe dzieci ćwiczą alfabet a mniejsze
bawią się na placu zabaw. O godzinie 11 wszystkie dzieci idą na plac zabaw do zabawy
i bawią się do obiadu. Z brzuchami pełnymi po obiedzie dzieci idą spać o 13.00. Budzą się
ponownie około 14.00, bawią się dopóki pomiędzy 14.30 a 16.00 nie odbiorą ich rodzice.

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 technicznych 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
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.

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

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Stolica: Pretoria (administracyjna)
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%

POLSKA
Stolica: Warszawa
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%

