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Szkolenia rozpoczête…
Jeszcze trzy tygodnie temu pakowa³yœmy plecaki przed
wyjazdem „w nieznane”, a dziœ mamy ju¿ za sob¹ pierwszy
tydzieñ szkoleñ. W zwi¹zku z prowadzonymi pracami
remontowymi w centrum szkoleniowym dla nauczycieli w
Moshi, rozpoczê³yœmy zajêcia w „zastêpczej” klasie
komputerowej w jednej ze szkó³ podstawowych. Niestety na
18 komputerów, które tam zasta³yœmy, tylko 11 by³o
sprawnych… Za to chêtnych do nauki nie brakowa³o.
Na pismo informuj¹ce o rozpoczynaj¹cym siê kursie,
wys³ane z urzêdu samego burmistrza Moshi, stawi³a siê
ponad dwudziestoosobowa grupa dyrektorów szkó³,
nauczycieli i urzêdników ró¿nych szczebli administracji.
Ostatecznie w grupkach po 10 osób zaczê³y siê codzienne
spotkania „w œwiecie informatyki”.
Nasi uczniowie to w wiêkszoœci osoby w œrednim wieku,
zdecydowana wiêkszoœæ z nich nie potrafi w ogóle
obs³ugiwaæ komputera. Wszyscy wykazuj¹ jednak wielk¹
chêæ nauki, widz¹c w tym praktyczne narzêdzie w ich pracy
(urzêdnicy) oraz pomoc w nauczaniu (nauczyciele).
I zaskakuj¹ nas od drugiego dnia! Przychodz¹ na zajêcia
przed czasem, by poæwiczyæ sobie poznane funkcje,
zadaj¹ ciekawe pytania, pomagaj¹ sobie nawzajem,
szczególnie tym, którzy s³abo znaj¹ j. angielski… Kiedy na
trzeciej lekcji poprosi³yœmy ich o napisanie pierwszego
zdania u¿ywaj¹c MS Word, jeden z uczniów napisa³
szczerze: „Dziœ lekcja jest bardzo ciekawa i nawet lunch nie
jest wa¿ny”(zajêcia odbywaj¹ siê w porze obiadowej).
Z dnia na dzieñ poznaj¹ coraz wiêcej funkcji, opcji, skrótów i
sprawia im to prawdziw¹ satysfakcjê. Nam te¿! My
natomiast w tym samym czasie uczymy siê imion naszych
uczniów, poznajemy nowe s³owa w
jêzyku Kiswahili,
zauwa¿amy miejscowe zwyczaje, np. wstawanie do
odpowiedzi
i oklaski na zakoñczenie lekcji.
Kurs potrwa jeszcze siedem tygodni. W tym okresie nasi
uczniowie poznaj¹ podstawy co najmniej kilku programów.
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Habari za kazi?
Pierwsze trzy tygodnie naszych prac projektowych
przebieg³y w tempie ekspresowym. Nauczone
doœwiadczeniem lat poprzednich pracy w Kenii, nie
przewidywa³yœmy tak szybkiego sposobu dzia³ania. Choæ
wci¹¿ podejmowanie wspólnych decyzji z dyrektorem
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Panem Allym Shikonyi,
wymaga kilku fili¿anek chai ya maziwa (herbata
przyrzadzana z mlekiem) oraz miseczki jeszcze ciep³ych,
palonych orzeszków ziemnych karanga, to efekt rozmów
jest imponuj¹cy. Mobilnoœæ lokalnego partnera z
pewnoœci¹ zwi¹zana jest z przynale¿noœci¹ do grupy
etnicznej Chagga, która w ca³ej Tanzanii znana jest z
nies³ychanej przedsiêbiorczoœci i wrodzonej zdolnoœci do
„robienia” interesów. W tym jednak przypadku du¿¹ rolê
odgrywaj¹ cechy osobowe, Podejmowanie decyzji i
ustalanie kierunku dzia³añ jest przyjemniejsze i ³atwiejsze w
atmosferze obustronnego zrozumienia i chêci wspó³pracy.
Przysz³e laboratorium komputerowe, które do niedawna
by³o zwyk³¹ sal¹ wyk³adow¹ przesz³o ju¿ generalny remont:
zmiana posadzki, drobne prace murarskie, instalacja
przeciww³amaniowych drzwi oraz malowanie. Wkrótce
pomieszczenie to bêdzie ¿y³o w³asnym, innym ni¿ wczeœniej
¿yciem.
Plany zwi¹zane z adaptacj¹ drugiego pomieszczenia:
Warsztatu IT, gdzie nasi uczniowie mogliby doskonaliæ swoje
umiejêtnoœci uleg³y znacznym modyfikacjom.
Pomieszczenie w którym, na etapie przygotowania projektu,
mia³ znajdowaæ siê warsztat, nieszczêœliwie zosta³o zajête
przez ogieñ. Po¿ar, spowodowany wadliw¹ i przestarza³¹
instalacj¹ elektryczn¹ strawi³ wiêksz¹ czêœæ sali. Poniewa¿
straty wymaga³y du¿ej inwestycji finansowej
zdecydowaliœmy siê na rozwi¹zanie alternatywne. Na
Warsztat IT zosta³a zaadoptowana zatem czêœæ istniej¹cej
biblioteki.
Bezpoœrednim skutkiem po¿aru by³ tak¿e brak pr¹du w
Centrum. Bior¹c pod uwagê stopieñ biurokracji w lokalnych
urzêdach, instytucja na pr¹d czeka³aby jeszcze kilka
miesiêcy. Bezpoœredni¹ mobilizacj¹ do podjêcia bardziej
stanowczych kroków w celu zmiany sytuacji by³ jednak fakt
rozpoczêcia realizacji naszego projektu. W tym tygodniu z
wielk¹ radoœci¹ i jednoczeœnie ulg¹ zapaliliœmy w Centrum
œwiat³o...
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Moshi...
Moshi to miasto o zapachu pomarañczy. Co kilka kroków
stoi sprzedawca z ca³ym wózkiem wype³nionym owocami
albo kobiety siedz¹ce na ulicy z miskami pe³nymi
pomarañczy ze skórk¹ lub bez, obranych w
charakterystyczny sposób. Ludzie ¿yj¹ tu spokojnie, tempo
nadaj¹ tylko konduktorzy miejskich busików „dala dala”,
nawo³uj¹cy g³oœno pasa¿erów oraz muzyka rozlegaj¹ca siê
z ulicznych stoisk z kasetami. Co kilka godzin w tê mieszankê
dŸwiêków dodatkowo wplata siê g³os muezina z pobliskiego
meczetu.
Tu mo¿na zatrzymaæ siê na chwilê i napiæ herbaty z
ogromnego czajnika, stoj¹cego przy krawê¿niku. Tu mo¿na
przysi¹œæ siê do krawca i pogawêdziæ o pogodzie lub usi¹œæ
na ³aweczce obok szewca i poczekaæ, a¿ sklei nam buta. I
nie szkodzi, ¿e but rozklei siê po kilkunastu minutach… Tu
zakrêci nam siê w g³owie od kolorów i wzorów kang,
noszonych przez miejscowe kobiety. Tu nie znudzi nam siê
widok na Kilimand¿aro, bo ka¿dego dnia œnie¿na góra
wygl¹da inaczej… Tu, w Moshi.
A kiedy zamarzy nam siê wypad poza miasto, czekaj¹ na
nas tak urokliwe miejsca, jak Marangu. To miejsce jakby
trochê magiczne, po³o¿one u stóp najwy¿szej góry Afryki,
zachwyci nas nie tylko cudownymi kwiatami czy
tajemniczymi schodkami poroœniêtymi mchem, ale przede
wszystkim wodospadami! Najpierw schodzimy w g³êbok¹
dolinê, by po kilkunastu minutach podziwiaæ hektolitry wody
spadaj¹ce z wysokoœci kilkudziesiêciu metrów! Cud natury!
Wracamy jednak do Moshi. Kupujemy kolejne piêæ
pomarañczy…
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