
 

INFORMACIJA O VAŠKI ŠOLI KABAGANGA 
  

Ime šole:  Kabaganga Primary School 
Naslov: C/o Kome Parish 

P.O.Box 133 
Sengerema. Mwanza. 
TANZANIA. 

Število učencev: 795 (451 fantov + 344 deklet). 
Število učiteljev:  8 (5 moških + 3 ženske). 

6 (te učilnice so v uporabi, ena pa je še v gradnji). Učilnice so bile zgrajene s 
prispevki skupnosti in z majhno pomočjo vlade. 

Število učilnic, ki so na 
voljo:  

  
   

Da bi lahko vse učence sprejeli v šolo, obstaja potreba po izgradnji dodatnih 
štirih učilnic (da bi jih bilo skupaj 10). 

Število miz, ki so na voljo:
   

186. 
V povprečju si eno mizo delijo 4 učenci. 

 Potreba:  Šolo je potrebno opremiti s skupno  398 mizami, da bi si mizo 
delila le 2 učenca. 

              Šola je prisiljena delati v dveh izmenah (dopoldan in popoldan), da je prisotnost 
večja, saj si učenci tako lažje delijo mize. 

Dostop do knjig:  Vsako četrtletje dobi šola za nakup knjig majhno    finančno podporo. 
  Trenutno si v razredu delijo eno knjigo trije   otroci. 

 Potreba: Vsak učenec naj ima svojo knjigo. 
Toalete/stranišča:  Šola ima šest stranišč (latrin), potrebovali bi jih 26.   

Šport in igre:  Šola ima primerna igrišča za fante in dekleta. Potrebovali bi športno opremo: 
čevlje, nogometne in košarkarske žoge, športne obleke. 

Hrana za učence v šoli:
   

Čeprav šola stoji v vasi, večina učencev prihaja iz oddaljenih območij. Otroci ne 
jedo zajtrka ali kosila pred ali med poukom. Tako se v večini spopadajo z lakoto, 
kar povzroča nizko stopnjo zbranosti.   

  Običajno je učencem malica zagotovljena med sezono žetve (od aprila do 
junija), ko je hrane relativno dovolj (koruza), a tudi takrat le dvakrat tedensko (ob 
četrtkih in petkih). 

 Obstaja potreba po vzpostavitvi strateškega programa za šolo za 
zagotovitev vsaj enega obroka na dan. 

Oskrba z električno 
energijo:  

Šola nima nobene energetske infrastrukture, posledično ni računalnikov in 
televizijskih sprejemnikov, kar onemogoča moderno pripravo na pouk. 

 Obstaja potreba po vzpostavitvi sistemov na sončne celice, za katere 
menimo, da so cenejši za zagon in vzdrževanje na vaški ravni. To bi 
prineslo spremembo v vaško šolo in motiviralo  boljše in konkurenčne 
učitelje za delo v tej šoli. 

Šolska knjižnica:  
  

Šola ima majhno trgovino s knjigami, ki se uporablja  kot šolska knjižnica. 
Opremljena je z nekaj knjigami. 

 .  Trenutno si učenci tekmovalno sposojajo knjige in svoje študije opravljajo v 
lesenih barakah 

  
   

Šola potrebuje podporo pri razširjanju knjižnice, da se omogoči zasebno 
učenje. Prav tako je potrebno zagotoviti več knjig. 

Zdravstvene usluge:.  Vas nima javne ambulante, prav tako ni službe za nudenje prve pomoči, potreba 
po tem je zelo visoka. O tem, kako se nudi prva pomoč, bi bilo koristno izobraziti 
enega izmed učiteljev za primere, ko je ta potrebna 

  
Pripravil:  Yakobo E.K.Tibamanya  

PELUM-Tanzania 
P.O.Box 54  
DODOMA.  
TANZANIA. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Učenci v prenatrpani učilnici, kjer si po štiri ali več delijo isto mizo: 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 Nedokončana učilnica – 
prispevki vlade in lokalne 
skupnosti so zelo omejeni. Dve 
novi učilnici sta bili zgrajeni s 
pomočjo lokalne skupnosti in  z 
majhno finančno podporo 
domače vlade. 
 

Majhna sobica (knjigarna), ki služi 
kot šolska knjižnica. 

Učenci v paradi. Večina je iz revnih 
družin, ki si ne more privoščiti niti 

para čevljev. 

OSNOVNA ŠOLA KABAGANGA, TANZANIJA 



Nogomet otroci igrajo kar v šolskih uniformah, nekateri celo bosi, saj so možnosti 
za športno opremo zelo skromne.  

Dekleta igrajo odbojko, v enakih pogojih kot fantje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Šolsko stranišče 
“na štrbunk” – le 
nekaj latrin je na 
voljo za ogromno 
število učencev. 

Eden od učiteljev pred svojim stanovanjem. Učiteljem zelo neprijazno okolje. 
To so zelo stare stavbe, kljub podporam se lahko kadar koli zrušijo. Učitelji so 

tako nenehno v nevarnosti: 

Več na: http://www.rjordancizelj.si/afrika/


