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Scenariusz warsztatu. Edukacja 

Warsztat ten został zaprojektowany tak, aby pomóc młodym 
ludziom rozwinąć wiedzę i ukształtować opinie na temat 
edukacji poprzez odgrywanie scenek. 
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Streszczenie: 

W 2000 roku światowi przywódcy przyjęli, że wszystkie dzieci ukończą pełen cykl edukacji na 
poziomie podstawowym do końca 2015 roku. Jednakże, w 2015 roku,  58 milionów dzieci nadal nie 
chodziło do szkoły, w wyniku czego założony cel nie został osiągnięty. Wraz z początkiem XXI wieku 
odnotować można znaczący rozwój w kierunku wprowadzania powszechnego nauczania na 
poziomie podstawowym, a kraje zmniejszyły lub zniosły opłaty szkolne. Jednak wraz z końcem 
pierwszej dekady XXI wieku postęp ten został wyhamowany. Bieda, nierówności między płciami, 
niepełnosprawność, brak infrastruktury, niski poziom w szkołach oraz konflikty i klęski żywiołowe 
stały się ogromnymi barierami do wprowadzenia powszechnej edukacji.   

W 2015 roku światowi przywódcy doszli do porozumienia w sprawie  Celów Zrównoważonego 
Rozwoju (SDGs) i zobowiązali się zapewnić wszystkim, do 2030 roku, równy dostęp do edukacji 
oraz możliwość dokształcenia się w perspektywie całego życia. 

Warsztat ten dotyczy edukacji w Afganistanie. W 2014 trzy kraje – Nigeria, Pakistan i Afganistan – 
osiągnęły liczbę 21 milionów, spośród 58 milionów, dzieci nie uczęszczających do szkół. Napotkane 
trudności pojawiły się w wyniku niestabilności państw, jeśli  państwa te podejmą kluczowe 
działania to powszechna edukacja  może stać się możliwa.  

Mimo, że z końcem 2013 roku w Afganistanie zwiększył się odsetek dzieci zapisanych do szkół, to 
jednak wciąż należy stawić czoła wielu wyzwaniom.  Należą do nich nieustannie trwające konflikty i 
niebezpieczeństwo, brak wykfalifikowanych nauczycielek i nauczycieli, nieodpowiednie 
wyposażenie szkół oraz bariery społeczne dla edukacji dziewcząt. Warsztat ten angażuje uczniów 
do odegrania lekcji w Afganistanie i użycia ich doświadczeń do zidentyfikowania aspektów, które 
powinny być ulepszone systemie afgańskiej edukacji.  

Cele uczenia się  

• Doświadczyć, co oznacza brak sprawnie 
działającego sytemu edukacji   

• Porównać szkołę w Afganistanie ze szkołą w Polsce     

• Zasugerować priorytety dla edukacji w 
Afganistanie. 

Rezultaty 

• Zrozumieć i umieć dokonać analizy wyzwań, 
przed którymi stoją dzieci, które chodzą do 
szkoły w Afganistanie 

• Zidentyfikować i rozwiązać problemy poprzez 
efektywną pracę grupową  
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Materiały  

• Film: Historia Nazifa (3min 51sek): https://www.youtube.com/watch?v=YrEQ2zV5bRQ.   

• Film: Edukacja dla dziewcząt, Od tego zależy nasza przyszłość (2min 33sek): 
https://www.youtube.com/watch?v=H3uOLGvw0qE.  

 

Lekcja w Afganistanie 

1. Przeprowadź lekcję w Afganistanie (30 minut)  

Skopiuj i rozdaj poniższe fotografie, aby zilustrować życie dzieci w Afganistanie.  

 
Szkoła w  Jalalabad, Afghanistan (Zdjęcie: Shah Bibi/ACBAR) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YrEQ2zV5bRQ
https://www.youtube.com/watch?v=H3uOLGvw0qE
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Dziewczyny pobierające wodę w osiedlu nieformalnym Parwan-e-duo, Kabul. (Zdjęcie: Jason P.Howe/Oxfam 
GB) 
 
 

 
Dzieci w drodze do szkoły, Shar-i-Buzurg. (Zdjęcie: Elissa Bogos/Oxfam GB) 
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Nowo wybudowana szkoła na prowincji Parwan. (Zdjęcie: Louise Hancock/Oxfam GB) 
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Przeprowadź symulację warunków, w jakich codziennie uczą się dzieci i młodzież w Afganistanie.  

Ponieważ ta lekcja będzie różniła się od codziennych, radzimy najpierw wprowadzić młodych ludzi 
w kontekst sytuacji pokazując im wcześniej prezentację zawartą w tym zestawie materiałów.  

Oto niektóre z wyzwań stojących przed afgańskimi uczniami i uczennicami. Sytuacja w Kabulu oraz 
innych dużych miastach jest lepsza od tej opisanej poniżej, ale na obszarach wiejskich może być 
znacząco gorsza. Na przykład tylko 8% szkół w Balkh posiada budynek. 

 

• Musisz często pokonywać długą drogę do szkoły – podróż trwająca do trzech godzin w jedną 

stronę jest codziennością, zwłaszcza na obszarach wiejskich.  

• Jesteś często zaczepiany/zaczepiana i molestowany/a przez dorosłych w drodze do szkoły 

oraz do domu. To jest szczególnie trudne, gdy jesteś dziewczynką. 

• Przemoc i konflikty pojawiają się w wielu częściach kraju, co zakłóca proces edukacyjny.  

• Chociaż powstaje coraz więcej szkół, to wiele z nich nie ma jeszcze budynku. 

• Wielu nauczycieli i nauczycielek jest niewykfalifikowanych. Lekcje mają zazwyczaj niski 

poziom.  

• W wielu szkołach brakuje:  

toalet, umywalek, podręczników, ławek, krzeseł, zeszytów, przyborów do pisania. 

Przeprowadź część normalnej lekcji w warunkach zbliżonych do opisanych powyżej. Symulacja 
będzie różnie wyglądać w zależności od Twoich możliwości, ale młodzież powinna być 
przygotowana do refleksji na temat tego, czego doświadczyła. Jeśli przeprowadzenie takiej 
symulacji nie jest możliwe, poproś młodzież, aby wyobraziła sobie opisane powyżej warunki nauki w 
Afganistanie. 

• Przeprowadź lekcję lub jej część na świeżym powietrzu, na przykład pod drzewem. Nawet 

jeśli na zewnątrz jest bardzo gorąco lub panuje mróz, dzieci i młodzież w Afganistanie muszą 

sobie z tym jakoś radzić.  

• Usuń wszystkie ławki i krzesła. Młodzi ludzie siadają na podłodze. W Afganistanie byłby 

wszędzie kurz i brud.  

• Klasa powinna być bardzo liczna, więc w jednej zbierz uczniów z dwóch, lub trzech klas. 

Nauczaj przy takiej liczebności osób. 

• Metoda nauczania to wykład i pisanie na tablicy. Poproś żeby młodzi ludzie powtarzali i 

recytowali z pamięci. Wybierz kilku uczniów, aby, na tablicy, rozwiązali zadanie 

matematyczne, lub językowe.  

• Wiele dziewcząt nie ma obowiązku chodzenia do szkoły, niektóre z nich są wykluczone z 

uczestnictwa  w lekcji na rzecz obowiązków domowych.  

• Młodzi ludzie będą zmęczeni długą drogą jaką odbyli w drodze do szkoły. Głodni, spragnieni i 

potrzebujący skorzystać z toalety. Kilka dziewcząt będzie miało okres, a do dyspozycji nie 

będzie żadnej łazienki.  
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Po przeprowadzeniu zajęć wyprowadź młodych ludzi z roli. Powróćcie do normalnego ustawienia w 
klasie.  

2. Refleksja (25 minut) 

Poproś młodych ludzi, aby w grupach opisali czego doświadczyli podczas symulacji warunków 
szkolnych w Afganistanie. Grupy mogą zapisać na dużej kartce papieru swoje przemyślenia w 
odniesieniu do kolejnych pytań, a następnie zaprezentować je całej klasie. 

a. Lekcja 

Jakie są najważniejsze różnice między lekcją w Afganistanie, a Waszą normalną lekcją?  

Czy było trudno uczyć się podczas lekcji w Afganistanie? Dlaczego?  

Czy uważacie, że jest szczególnie trudno uczyć się dziewczynkom w Afganistanie? Dlaczego?  

 

a. Poprawa warunków edukacyjnych w Afganistanie 

Poproś młodych ludzi o sporządzenie notatek pod poniższymi punktami: 

• Jaka jest obecna sytuacja edukacyjna w Afganistanie? 

• Jak młodzi ludzie chcieliby, żeby sytuacja edukacyjna wyglądała za dziesięć lat? (pamiętając 
o realistycznym spojrzeniu) 

• Jakimi pięcioma aspektami powinien zająć się rząd i międzynarodowi darczyńcy, aby 
wprowadzić ulepszenia zaproponowane przez młodych ludzi? Głównym zadaniem jest 
ustalenie priorytetów, i jeśli to możliwe, uszeregowanie względem ich istotności. 

3. Podsumowanie (5 minut) 

Zakończ warsztat krótkim podsumowaniem. Podkreśl wyzwania z jakimi muszą zmierzyć się rządy, 
aby zapewnić powszechną edukację dla wszystkich. Jeśli kraje doświadczają konfliktów i kryzysów, 
wyzwania te są demobilizujące. 

 

 


