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Povzetek magistrskega dela
Naslov: Življenjski svet mladih Gambijcev
Namen magistrske naloge Življenjski svet mladih Gambijcev je ugotoviti, kateri so pomembni
elementi njihovega življenjskega sveta in kakšen vpliv imajo ti elementi na njihov življenjski
svet. V socialnem delu je zelo pomembno, da spoznamo svoje sogovornike, da vidimo, katere
so tiste stvari in osebe, ki so pomembne v njihovem vsakdanu in ki pomembno vplivajo na
njihovo življenje. To lahko storimo le tako, da se poglobimo v njihov življenjski svet in se jim
tam v obliki terenskega dela tudi priključimo. Da se lahko kvalitetno lotimo raziskovanja
življenjskega sveta, so pomembna tudi znanja iz več družboslovnih disciplin, kot so
antropologija, socialno delo, sociologija.
V teoretičnem delu sem se najprej posvetila pojmu življenjskega sveta, kjer sem razložila, kako
se je pojem razvil, kaj sploh pomeni in kako se življenjski svet odraža pri posamezniku. Sledi
poglavje družboslovno raziskovanje življenjskega sveta. V nadaljevanju sem se osredotočila na
mlade, ki so bistvo moje magistrske naloge. Poglavje sem povezala s temami, ki imajo
pomembno vlogo pri odraščanju mladih in posledično tudi na njihov življenjski svet. Sledi
poglavje o Gambiji.
V empiričnem delu sem skušala prikazati, kakšen je življenjski svet mladih v Gambiji, kateri
dejavniki odraščanja pomembno vplivajo na življenjski svet uporabnikov, kako vpliva kultura
na življenjski svet uporabnikov, kakšne so želje in potrebe mladih v Gambiji in kako mladi v
Gambiji preživljajo prosti čas. To sem storila tako, da sem analizirala podatke, ki sem jih na
terenu dobila od mladih Gambijcev in njihovih učiteljev na šoli Mo beta. Analizirane podatke
sem razdelila na raziskovanje, mlade, šolo in kulturo.
Ugotovila sem, da na življenjski svet mladih Gambijcev pomembno vplivajo dejavniki
odraščanja, kot so revščina, šola in socialna mreža. Med dejavniki odraščanja prav gotovo
najbolj vpliva revščina, ki ima med vsemi elementi največjo vlogo v življenjskem svetu mladih
Gambijcev. Želje in potrebe mladih v Gambiji so preproste in temeljne, vendar hkrati tudi težko
uresničljive. Podobno je tudi s prostim časom mladih v Gambiji, ki jim je sam pojem tuj, saj
svoj prosti čas ali čas, preživet izven šole, večinoma preživljajo tako, da pomagajo svojim
staršem pri domačih opravili ali tako, da delajo v trgovini. Življenjski svet mladih v Gambiji
pa sestavljajo tudi kulturne značilnosti, med katerimi izstopajo religija, spol in razni običaji ter
navade.
Ključne besede: življenjski svet, mladi, dejavniki odraščanja, prosti čas, kultura, terensko
delo, Gambija, antropologija, socialno delo, revščina

Masters thesis abstract
Title: The lifeworld of the young people in Gambia
The aim of the master work The lifeworld of the young people in Gambia is to find out which
the important elements of their lifeworld are and the influence of those elements on their
lifeworld. At the social work it is very important to get to know your co-speakers and find out
which things or persons have an important role in their everyday life and a great influence on
their lives. The only possibility to reach that is to make a deep step into their lives and join them
– in a form of the field work. To make a quality research of the living world it is also important
to have an appropriate knowledge in sociological disciplines, such as anthropology, social
work, sociology.
In the theoretical part I have dealt with the concept of the lifeworld, development of the item,
its meaning and its reflection at the individual. Then the chapter on the sociological research of
the lifeworld follows. It is focused on the young people who are the essence of the master work.
In that chapter I have joined that with the topics which have a very important role in growing
up and consequently on the lifeworld of the young people. The chapter on Gambia follows.
In the empirical part I wanted to present what the lifeworld of the young people in Gambia is
like, which factors of growing up have an important influence on their living world and what
influence the culture has. Furthermore it deals with the desires and needs of the young people
and how they spend their free time. I have come to the conclusions by analysing the data
obtained by the young people in Gambia and their teachers at the school Mo beta during the
field work there. The analysed data I have tabled into the research, the young, the school and
the culture.
I have come to the conclusion, that the lifeworld of the young people in Gambia is significantly
influenced by the factors of growing up, such as poverty, school and social network. Poverty is
one of the factors which have the greatest influence on the lives of the young people in Gambia.
The wishes and needs of the young people in Gambia are simple and basic but not easily
fulfilled. The free time of the young people in Gambia is treated similarly. They are not familiar
with the expression because they spend their time after school by helping their parents at
housework or by working at the shop. The lifeworld of the young people in Gambia also consists
of different cultural characteristics; religion, gender, various habits and customs stand out.
Key words: the lifeworld, the factors of growing up, free time, culture, field work,
anthropology, social work, poverty
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Predgovor
Življenjski svet je zelo kompleksen pojem, ki pa hkrati predstavlja nekaj vsakdanjega, nekaj,
kar na nas vpliva v vsakdanjem življenju. Prav zato je življenjski svet za nas zelo pomemben,
saj je tisto, kar je del našega vsakdana, kar nas oblikuje skozi vsakdanje življenje in s čimer se
spopadamo vsak dan. Življenjski svet se seveda razlikuje od posameznika do posameznika,
vendar na nas vplivajo podobni elementi, ki pa so vsekakor odvisni od kulture, starosti, pogojev
in kraja, kjer živimo.
V prvem poglavju sem se posvetila temi življenjskega sveta. Življenjski svet je pojem, ki se je
pojavil v začetku 20. stoletja in izhaja iz discipline fenomenologije. Pojem je zelo širok in
predstavlja vsakodnevna področja življenja, ki pomembno vplivajo na vsakdan. Je obenem
naravni, socialni in kulturni svet. Življenjski svet pa deluje krožno, torej vse dejavnosti, ki jih
počnemo vsak dan znova, predstavljajo naš vsakdan. Te krožne dejavnosti so šola, dom, prosti
čas in različna opravila.
V drugem poglavju sem pisala o družboslovnem raziskovanju življenjskega sveta, kjer sem
poudarila, da ima pri raziskovanju življenjskega sveta pomembno vlogo medsebojno
sodelovanje več znanstvenih disciplin, kot sta antropologija in socialno delo. Za raziskovanje
življenjskega sveta mladih Gambijcev je ključno terensko delo, ki je pomembna metoda, s
katero se lahko pridružimo informantom v njihovem življenjskem svetu. Za samo terensko delo
je potrebno uporabiti znanje iz antropologije in tudi socialnega dela. Na samem terenu pa se
raziskovalec sreča z raznimi težavami, kot je kulturni šok, težave pri komunikaciji in težave s
posploševanjem.
Naslednje poglavje govori o mladih, ki se med svojim odraščanjem, torej med prehodom iz
otroške v odraslo obdobje, srečujejo z različnimi preizkušnjami, ki jih poskušajo preživeti. Na
življenjski svet mladih vplivajo dejavniki odraščanja, ki lahko na mladostnike delujejo
varovalno ali ogrožajoče, prosti čas ter želje in potrebe.
Četrto poglavje sem posvetila Gambiji, kjer sem raziskavo opravljala v okviru prostovoljnega
dela v šoli. Gambija je majhna afriška država, ki leži na zahodni strani te celine. V državi je
prevladujoča vera islam, ki ima velik vpliv na življenje ljudi. Veliko težavo v državi predstavlja
revščina, ki ima tudi velik vpliv na mlado populacijo v Gambiji.
Peto poglavje zajema metodologijo, kjer sem pisala o etnografski raziskavi, zastavila sem si
tudi raziskovalna vprašanja in razložila, da sem podatke zbirala s pomočjo etnografskega
dnevnika, ki sem ga zapisovala vsak dan. V šestem poglavju sem predstavila rezultate, ki so

pokazali, da na življenjski svet mladih v Gambiji pomembno vplivajo dejavniki odraščanja, kot
so revščina, šola, socialna mreža, da imajo pomembno vlogo tudi kulturne značilnosti, kjer
prevladuje religija in spol. Pomembno pa na življenjski svet vplivata prosti čas, ki v veliki meri
za mlade predstavlja delo in ne počitek, ter želje in potrebe, ki so v obeh primerih skromne in
nezahtevne.
Bralcu se opravičujem za vse pomanjkljivosti in napake, ki se pojavljajo v besedilu. Glavna
pomanjkljivost moje magistrske naloge je ta, da bi lahko samo raziskovanje trajalo več časa,
saj bi lahko tako pridobila še bolj podrobne podatke o življenjskem svetu mladih Gambijcev.
Raziskavo bi prav tako lahko nadgradila s poglobljenimi intervjuji, ki bi jih ob daljšem delu na
terenu prav gotovo uspela narediti. Druga pomanjkljivost, ki se je lahko pojavila, je, da sem na
kakšno stvar gledala preveč subjektivno in sem jo zato obravnavala z večjo vnetostjo.
Lotila sem se raziskovanja nove teme, ki je še dokaj neraziskana. Na to se nanaša predvsem
raziskovanje življenjskega sveta. Popolnoma nova tema pa je raziskovanje življenjskega sveta
mladih v Gambiji. Zaradi same neraziskanosti te teme sem imela kot raziskovalka veliko
prostora za samo raziskovanje. Prednost moje magistrske naloge je že sam način raziskovanja,
saj je bilo do neke mere tudi akcijsko naravnano. Lotila sem se terenskega dela, ki se mi zdi za
samo stroko socialnega dela izredno pomembno. Mesec dni sem bila zares prisotna v
vsakdanjem življenju mladih Gambijcev in tako lahko na najboljši možen način odkrivala,
kakšen je življenjski svet mladih Gambijcev in kaj vse vpliva na ta vsakdanji svet. Vsekakor bi
bilo potrebno, da bi se podobne raziskave ali samo delo na terenu izvajale bolj pogosto. To je
pomembno z vidika, da lahko čim bolje spoznamo naše uporabnike, naše sogovornike, saj je to
osnova, s katere začnemo nadgrajevati naše delo, da pozneje začnemo soustvarjati rešitve. Zdi
se na videz zelo enostavna naloga, ki pa je temeljito in tudi odgovorno raziskovanje, saj v
nasprotnem primeru lahko prehitro zaideš iz smeri in oškoduješ svoje informante ter popačiš
same podatke, kar se je večkrat zgodilo tudi pri nekaterih antropologih, ki so dejanja in navade
informantov napačno razumeli in jih predstavljali tudi v okviru večnih resnic. Pomembno se mi
zdi tudi, da sem pri sami temi in raziskovanju uporabila znanja iz več družboslovnih disciplin.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so z mano sodelovali pri prostovoljnem delu v Gambiji in mi
pomagali pri raziskovanju življenjskega sveta mladih Gambijcev. Zahvalila bi se tudi mentorju
doc. dr. Milku Poštraku, ki me je s svojim entuziazmom do teme življenjskega sveta mladih
Gambijcev in tudi samega raziskovanja v Gambiji spodbudil, da sem se lotila magistrske naloge
na to temo. Največja zahvala pa gre moji družini in partnerju, ki so me s podporo in spodbudami
pripeljali do zaključka naloge ter so vedno verjeli vame in nikoli niso dovolili, da bi odnehala.
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1.1

ŽIVLJENJSKI SVET
Začetki

Življenjski svet je pojem, ki ga je sredi tridesetih let 20. stoletja nemški filozof Edmund Husserl
izpostavil kot temeljni okvir človeka in tudi preučevanja oz. raziskovanja (Hribar, 1992). Izraz
življenjski svet je prvič predstavil v knjigi Kriza evropske znanosti in transcendentalne
fenomenologije ali v izvirniku Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die
Transzendentale Phanomenologie (Zelić, 2007). Ta izraz in še dva druga je uporabljal za opis
razmerja med življenjem in svetom. Druga dva izraza, ki ju je uporabil, sta svetno življenje in
svet življenja (Hribar, 1992). Veliko avtorjev uporablja tudi izraz vsakdanji svet, saj se pojma
življenjski svet in vsakdanji svet med seboj prekrivata in ju lahko tudi izenačimo (Ule, 1993).
Pomembno vlogo pri snovanju oziroma teoriji življenjskega sveta ima Martin Heidegger.
Husserlov učenec Heidegger je bil tisti, ki je zastavil koncept življenjskega sveta in je s tem
konceptom nadgradil Husserlovo fenomenologijo, ki si jo je zamislil kot transcendentalno.
Heidegger je naredil premik od transcendentalne fenomenologije k fenomenologiji vsakdanjega
življenja (Poštrak, 2015).
Tako Husserl kot Heidegger sta imela zelo pomembno vlogo pri snovanju in interpretaciji
pojma življenjski svet, vendar sta pri tem imela vsak drugačen pogled oziroma pogled s svojega
zornega kota. Vsak izmed njiju je v ospredje postavil druge vsebine. Kot sem omenila že na
začetku, je bil Husserl usmerjen k transcendentalni fenomenologiji, Heidegger pa je bil
usmerjen k fenomenologiji vsakdanjega življenja. Heidegger je v ospredje postavil življenjski
prostor ali prostor vsakdanjega življenja ter vprašanje bivanja in bivajočega, medtem ko se je
Husserl usmeril bolj v transcendentalni fenomenološki ego. Zelo pomemben premik je
Heidegger naredil, ko se je od teorije obrnil k življenju, saj zanj teoretska usmerjenost pomeni
odmik od življenja (Poštrak, 2018). Husserlu besede, ki jih je izrekel Rene Descartes (»Mislim,
torej sem«), niso bile več dovolj. Želel je iskati temelj, ki je postal »začenjajoči filozof, zavrnjen
nazaj na samega sebe« (Urbančič, 1975, v Poštrak, 2018).
Razlikujeta se tudi na ta način, da je pri Heideggerju bila v ospredju tema »biti v svetu«, pri
Husserlu pa je bila v ospredju tema »imeti zavest o nečem«. Za Heideggerja to pomeni prehod
od bivajočega k biti, pri Husserlu pa je pot od empirično bivajočega do transcendentalno
bivajočega (Hribar, 1993, str. 254).
Pojem življenjskega sveta je razvijal tudi nemški filozof in sociolog Alfred Schütz, ki je
Husserlovo idejo o življenjskem svetu osvobodil metafizičnega balasta in se ukvarjal predvsem
1

s teorijo intersubjektivnosti. Schütz je pri razvijanju življenjskega sveta izhajal iz človeka, ki je
izvorno družbeno bitje in ne čisti jaz (Ule, 1993, str. 27).
Pri preučevanju in uveljavljanju vsakdana ali življenjskega sveta kot predmeta, ki je vreden
raziskovanja, so se oživile oziroma na novo zasnovale nekatere znanstvene discipline. Te
discipline in teorije se že v svoji osnovi ukvarjajo z vsakdanjim življenjem ali življenjskim
svetom. Te discipline so fenomenološka sociologija, simbolni interakcionizem in
družbenokritične teorije vsakdanjega življenja (Ule, 1993, str. 14).
1.2

Fenomenologija

Kot sem že omenila, je fenomenologija ena od disciplin, ki je tesno povezana z življenjskim
svetom in tudi pomembna za razumevanje le-tega. Za fenomenologijo lahko rečemo, da gre za
enega od načinov razmišljanja, ki pa jih seveda poznamo več in se med sabo tudi razlikujejo.
O pojmu misliti in biti pa so razmišljali tudi različni filozofi skozi zgodovino. Rene Descartes
je izrekel besede »Mislim, torej sem«, ki je temeljni stavek moderne filozofije. Do podobnega
razmišljanja je prišel tudi Parmenid, ki je dejal, da je isto misliti in biti, ter tudi Heidegger, ki
združi mišljenje in bit v najtesnejšem objemu. Iz tega, kar so povedali vsi trije omenjeni, lahko
bolje razložimo, kaj pomeni pojem misliti. Pomeni misliti z lastno glavo, misliti ne glede na
različne ideologije in zato fenomenologijo lahko uvrstimo med razsvetljenske filozofije
(Hribar, 1993).
Fenomenologija je veda o fenomenih, veda o tem, kar je moč videti. Husserl, ki velja za očeta
fenomenologije, je dejal, da je treba odvreči in zavreči vse ovire, ki nam preprečujejo dostop
do stvari samih, da bi jih zagledali takšne, kot so. Stvari se nam kažejo same po sebi, ne pa
takšne, kot nam jih prikazujejo drugi. Stari Grki so stvarem kakor se kažejo same poimenovali
phainomena oz. fenomen. Iz tega izraza izhaja fenomenologija oz. kot sem že napisala veda o
fenomenih. Vsaka stvar kot fenomen ima svoj bit in bit je izraz, ki opisuje nekaj drugega od
stvari samih. Opisuje stvari, ki bivajo in so zato bivajoče. Goethe bit poimenuje pra-fenomen,
tisto brez česar naj sploh ničesar ne bi vedeli ali poenostavljeno – stvari ne bi mogle postati
fenomen. Zato fenomenološki način mišljenja vedno terja vrnitev k stvarem samim, predvsem
k njihovi biti. Avtor izpostavi, da je imeti rad vse in vsako stvar, vsako bivajoče v njegovi biti,
izhodišče v fenomenologiji, brez katerega ne moremo začeti. Med najpomembnejše
fenomenologe spadajo Franz Brentano, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Emmanuel
Levinas, Jaques Lacan in Jaques Derrida. Vsem omenjenim mislecem gre predvsem za bit
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stvari, za razumevanje biti v svetu ali natančneje za razumetje biti človeka v svetu. (Hribar,
1993, str. 5–12).
1.3

Definicija

Pojem življenjskega sveta je zelo širok, prav zato v literaturi najdemo veliko razlag številnih
avtorjev, kaj pravzaprav sploh je življenjski svet. Skozi naslednje razlage avtorjev bom
poskušala prikazati in razjasniti, kaj življenjski svet je in kaj vse zaobjema.
Husserl razlaga, da življenjski svet kot fenomen ni nekaj fizičnega, ampak je duhovna tvorba.
Kot duhovno tvorbo pa izpostavi tudi življenje v okviru življenjskega sveta. Pove, da beseda
življenje nima fiziološkega pomena, ampak kulturno ustvarjajoče življenje znotraj kulturne
entitete. Izpostavi, da šele takrat dobi fenomenološka zahteva po vrnitvi k stvarem samim svoj
pomen (Hribar, 1992, str. 45).
Za enega pomembnejših snovalcev življenjskega sveta Alfreda Schütza je vsakdanji življenjski
svet »tisto področje dejanskosti, v katero se človek vedno znova in neizogibno vrača.
Vsakodnevni življenjski svet je področje, v katero človek lahko poseže in jo spreminja s tem, ko
v njej deluje s svojim telesom. Predmeti in dogodki, ki so priča tej realnosti, vključno z
delovanjem drugih ljudi, omejujejo njegove svobodne možnosti« (Ule, 1993, str. 18 po
Luckmann in Schütz, 1975).
Ule (1993) govori o vsakdanjem svetu, ki ga opiše kot edini svet, v katerem lahko neposredno
živimo, ki je za nas prisotno in aktualno ter smo edini, ki smo zanj odgovorni v največjem
možnem obsegu. Naš lasten vsakdanji ali življenjski svet določajo naša dejanja in dejanja naših
soljudi. Avtorica vsakdanji svet opredeli na dva načina, in sicer kot neposredno družbeno in
naravno okolico posameznika in kot življenjski svet. Življenjski svet označuje epistemološki
status vsakdanjega sveta, ki zaobjema različne pomene in smisle, ki so nabiti z realnostjo. Je
neposredno dani svet, ki nam predstavlja primarno realnost, na katero se vedno zanašamo,
predpostavljamo, tematiziramo in tudi problematiziramo pri svojih dejavnostih. Življenjski svet
pa je nujen za ozadje ali razumevanje tega, kar počno ljudje.
Hribar (1993, v Poštrak, 2018) pravi, da življenjski svet ni le svet vsakdanjega, ampak tudi svet
nevsakdanjega, kot na primer verskega, umetniškega ali znanstvenega življenja. Življenjski svet
kot svet vsakdanjega življenja je, če gledamo historično, predznanstveni svet in če ga gledamo
sistemsko, zunajznanstveni svet. Tako znanstvena kot običajna zavest ga jemljeta kot nekaj
danega od nas, ki velja za objektivni svet. Vendar je objektiven le z vidika znanstvenega
mišljenja. Absolutnost pa ne pripada svetu, ampak človeku kot čistemu jazu. Poštrak (2018)
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pravi, da je življenjski svet, svet prepričanj in sodb, znanstveni svet pa svet stališč, razumevanja
in razlage.
Življenjski svet je obenem tudi socialni, naravni in kulturni svet, ki mu intersubjektivni in
podeljeni pomeni dajejo vsebino. Ljudje stvarem, osebam, dejanjem in dogodkom spontano,
skoraj nezavedno pripisujemo in dajemo pomene (Ule, 1993, str. 28).
Berger in Luckmann govorita o vsakdanjem življenju, ki pravita, da se prikazuje kot realnost,
ki jo ljudje različno interpretirajo in ima za njih subjektivni pomen kohezivnega sveta. Avtorja
realnost vsakdanjega življenja pojmujeta kot urejeno realnost, v kateri so pojavi urejeni v
vzorce, za katere se zdi, da so neodvisni od pojmovanja in so na nek način vsiljeni. Realnost
vsakdanjega življenja je organizirana okrog tukaj in zdaj ali okrog telesa posameznika in
njegove sedanjosti. Tukaj in zdaj je središče pozornosti do realnosti vsakdanjega življenja in
kar se v vsakdanjem življenju prikazuje kot tukaj in zdaj, je realissimum ali najvišja točka
zavesti (Berger in Luckmann, 1988, str. 27–29). O realnosti vsakdanjega življenja tukaj in zdaj
govori tudi Ule (1993), ki pravi, da je organizirana prostorsko in časovno, torej okrog tukaj, ki
nakazuje na telo ali posameznika, in zdaj na sedanjost.
Sociologija se mora ukvarjati z družbeno konstrukcijo realnosti, saj se sociologija znanja
ukvarja s tistim, kar ljudje poznajo kot realnost v svojem vsakdanu. Avtorja sta povedala, da
naj bi bilo osrednje mesto sociologije znanja zdravorazumsko znanje, ne pa ideje, saj lahko
samo tako znanje vzpostavlja mrežo pomenov, brez katerih ne more obstajati nobena družba
(Berger in Luckmann, 1988, str. 23). Tudi Shütz je preučevanje vsakdanjega življenjskega sveta
postavil za temelj sociološke vede (Ule, 1993).
1.4

Življenjski svet posameznika

Vsakdanji svet ali življenjski svet predstavlja okvir vsakdanjemu življenju, ne predstavlja pa
vsebine in procesa življenjskega sveta. Vsakdanje življenje je prepleteno z delovanjem
posameznikov, ki so povezani med seboj in s svojim delovanjem poskušajo uresničevati svoje
potrebe ali potrebe ljudi, s katerimi sobivajo in se čutijo povezane. Življenjski svet je sestavljen
iz več dimenzij. Organiziran je tako časovno, prostorsko in funkcionalno. Kaj je to, kar
predstavlja vsakdanji svet ljudi? En sam dan zelo težko predstavi realno sliko vsakdanjega sveta
ali življenjskega sveta, saj je že en sam dan sestavljen iz več dogodkov. Dan v življenju ljudi je
kompleksna celota dogajanj, sestavljena iz več manjših enot, ki se lahko združijo tudi v večje
enote. Te enote so vsakdanji dogodki, ki pa jih v literaturi najdemo tudi pod različnimi pojmi,
kot so vsakdanje epizode, vsakdanje situacije itd. Najpomembnejša enota posameznikovega
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vsakdana je dogodek. Dogodek za posameznika predstavlja nek potek stvari ali dejanje, ki pri
posamezniku vzbudijo poseben odnos, stališče na ta način, da posameznik prepozna svojo vlogo
v njem. Isti dogodek pa lahko ima za dva posameznika v njegovem življenjskem svetu ali
življenjskem vsakdanu popolnoma drugačen pomen. Vsakdanje življenje ni samo skupek
fizičnih dogodkov, temveč tudi duševnih dogodkov ali sestavin, ki zaobjemajo socialne in
individualne pomene, čustva, načrte, pričakovanja, motive in jezikovno komunikacijo med
udeleženci. Nekateri dogodki v življenju posameznika pa izstopajo od dogodkov vsakdanjega
življenja, vendar pustijo na življenjskem svetu posameznika pomemben pečat. Taki dogodki so
na primer smrt družinskega člana, bolezen, sprememba v finančnem položaju itd. (Ule, 1993,
str. 38–42).
Posameznik v vsakdanjem svetu deluje tako, da obvladuje vsakdanje situacije, ki se mu
zastavijo kot problem. Vsakdanji svet poteka kot krožni proces, kjer posameznik, ki je pobudnik
dejanj in kulturne tradicije, katere pripadnik je, produkt socialnih skupin, s katerimi se
solidarizira, in produkt procesov socializacije, katerim je izročen (Habermas 1981, v Ule, 1993,
str. 31). Včasih se v vsakdanjem življenju pojavijo dogodki, ko vsakdanje življenje ne poteka
po ustaljenih tirnicah in je posameznik primoran spremeniti svoje navade. Takrat nam vsakdanji
svet ponuja tudi različne reakcije, kako se odzovemo na take stresne dogodke, ki nam pomagajo
vzpostaviti ravnovesje (Ule, 1993, str. 30). V vsakdanjem svetu posameznika pa so pomembni
tudi drugi ljudje. Vsakdanji svet je namreč intersubjektiven in ni samo zasebni svet. Je svet
vseh, ki so v njem zajeti. Če vsakdanji svet razumemo v celoti kot kulturni in naravni svet, je
»prizorišče« posameznikov, parov in skupin (Ule, 1993, str. 31–34).
Vsakdanje življenje posameznika je krožno ali ciklično, kot je izmenjevanje dneva in noči,
letnih časov… Ta kroženja so naravna, obstajajo pa tudi drugačna kroženja, ki so psihološke in
družbene narave. Med to kroženje spadajo opravila, ki nam predstavljajo naš vsakdan, kot so
šola, doma, gospodinjske zadeve, prosti čas. Vse dejavnosti, v katere je posameznik
vsakodnevno udeležen, pa od njega zahtevajo določeno obnašanje, pravila in pričakovanja, ki
jih mora posameznik vedno znova usklajevati in jih ponotranjati. Okoli tega se mora zgraditi
identiteta (Ule, 193, str. 55).
Potrebno je dodati, da je raziskovanje življenjskega sveta lahko zelo težko in občutljivo, saj se
je potrebno zavedati, da ga ne moremo v celoti zajeti in ga tematizirati (Ule, 1993, str. 35).
Pojem življenjski svet je postal sredi tridesetih let dvajsetega stoletja zelo pomemben okvir za
raziskovanje in preučevanje človeka. Pomembno vlogo pri snovanju in interpretaciji
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življenjskega sveta v svojih začetkih imajo predvsem Edmund Husserl, Martin Heidegger in
Alfred Schütz. Teorijo in znanje o življenjskem svetu so omenjeni avtorji črpali predvsem iz
fenomenologije, ki pri razumevanju življenjskega sveta igra pomembno vlogo. Fenomenologija
pri razumevanju življenjskega sveta igra pomembno vlogo z vidika razumevanja stvari takšnih,
kot so. Za življenjski svet ali vsakdanji svet lahko rečemo, da je to svet, v katerem posameznik
neposredno živi, se v njega vedno znova vrača, obkrožajo pa ga razni dogodki, predmeti, drugi
ljudje, prepričanja in stališča ter tudi nevsakdanji svet. Zelo pomembno je poudariti, da je
življenjski svet organiziran okoli posameznika in njegove sedanjosti.
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2
2.1

DRUŽBOSLOVNO RAZISKOVANJE ŽIVLJENJSKEGA SVETA
Zorni kot antropologije in socialnega dela

Tema življenjskega sveta je bila povod za nastanek več novih disciplin. Zelo pomemben vpliv
pa je imela tudi že na obstoječe discipline, kot so sociologija, socialno delo in tudi antropologija.
Tema življenjskega sveta je skupna več disciplinam, kot sta tudi socialno delo in antropologija,
ki pri njunem delu vzbuja vedno več zanimanja.
Zanimanje se je obrnilo k posamezniku, na mikroraven. Vsakdanje življenje je zanimiva tema,
saj se ukvarja z vsakodnevnim potekom življenja. Pri vsakdanjem življenju obravnavamo
navade, rutine in kakšen način življenja imajo ljudje. Pri raziskovanju vsakdanjega življenja se
stekajo družbeno-kulturni elementi in posamezniki. Z elementi iz okolja in medsebojnih stikih
se oblikuje vsakdanje življenje (Čuk, 2009).
Za socialno delo je zelo pomembo s tega vidika, saj je koncept življenjskega sveta bil del
konceptov, ki so v 20. stoletju pripomogli k paradigmatskemu premiku v družboslovju in
socialnemu delu. Postmoderna paradigma socialnega dela vsebuje dve paradigmi,
fenomenološko s konstruktivizmom in sistemsko s sistemsko teorijo (Poštrak, 2015, str. 270).
Razumevanje življenjskega sveta je pomembno tudi pri samem delu z uporabniki. V socialnem
delu izhajamo iz predpostavke, da so uporabniki eksperti na podlagi svojih izkušenj. Torej nam
le uporabniki lahko povedo, kako doživljajo dogajanje (Poštrak, 2015). Mi kot spoštljivi in
odgovorni zavezniki (Čačinovič Vogrinčič, 2010) pa moramo biti tisti, ki analiziramo njihove
pripovedi in tudi podatke, pridobljene od drugih (Poštrak, 2015, str. 271). Takemu raziskovanju
pravimo raziskovanje življenjskega sveta (Šugman Bohinc, Rapoša Tanjšek in Škrjanc, 2007).
Poštrak poudari, da je pripovedovanje zgodb, izmenjava pomenov, razlag stvarnosti, vse to z
namenom raziskovanja in razumevanja življenjskega sveta uporabnika, dobro izhodišče za
socialno delo. Avtor poudarja, da se socialno delo ukvarja s težavami ljudmi, skupin in
skupnosti, ki izhajajo iz družbenih razmerij, kot so neenakost, deprivilegiranost itd., zato zgolj
pogovor in raziskovanje življenjskega sveta ni dovolj. Je zgolj izhodišče za soustvarjanje rešitev
(Poštrak, 2018).
Prav tako pa je koncept življenjskega sveta pomemben tudi za antropologijo. Poštrak (2001)
pravi, da antropologija kot znanost ne more mimo tega, da ne bi postala zgodba o človeku in o
njegovi kulturi, torej zgodbi o življenjskem svetu. Antropologija govori skozi zgodbe, to je
pravzaprav izrazno sredstvo antropologije. Kot smo že videli v prvem poglavju, kjer opisujem
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življenjski svet uporabnika, brez zgodbe ni življenjskega sveta. Zgodba je zelo pomembna, saj
če tistega, kar se ljudem zgodi, ne povzamemo v obliki zgodb, to potone v pozabo.
O pomembnosti antropologije v sferi življenjskega sveta pričajo tudi različne definicije
antropologije. V osnovi lahko povemo, da je antropologija znanost o človeku, saj v stari grščini
anthropos pomeni človek, logos pa razumevanje. Antropologija je torej vednost o ljudeh
(Eriksen, 2009). Za antropologijo pa lahko najdemo tudi več drugih podrobnejših poimenovanj
in razlag. Kuper (1993, str. 14) pravi, da čeprav je bil predmet antropologije na začetku 20.
stoletja že zelo jasno definiran, najdemo za antropologijo različna poimenovanja , kot so
socialna antropologija, kulturna antropologija, etnografija, etnologija in sociologija. Jedro vseh
teh poimenovanj pa je predstavljal študij primitivnega človeka. Avtor dodaja še, da je bilo do
začetka sedemdesetih let 20. stoletja preučevanje kulture človeka ločeno od biološkega
preučevanja človeka. Južnič (1987, str. 15) pravi, da že samo ime pove, da je antropologija
splošna znanost o človeku. Vendar poudarja, da je pri taki opredelitvi izpostavljena
prezahtevnim ambicijam.
Zelo zanimivo misel o antropologiji je izrekel Claude Levi-Strauss, ki je povedal, da
antropologija raziskuje človeštvo, vendar se od drugih disciplin, ki proučujejo isti predmet,
razlikuje po tem, da poskuša razumeti svoj predmet raziskovanja (1983, v Eriksen, 2009, str.
10).
Antropologija je veda, ki poskuša pojasniti socialne in kulturne razlike po vsem svetu.
Odločilen del antropološkega raziskovanja je oblikovanje konceptov in razumevanje
podrobnosti med družbenimi sistemi in medčloveškimi odnosi. Antropologija poskuša razumeti
povezave znotraj družb in tudi povezave med družbami samimi. Njena najpomembnejša
raziskovalna metoda je opazovanje z udeležbo (Eriksen, 2009, str. 10–11). Antropologija
proučuje človeštvo skozi prostor in čas obstoja in želi ugotoviti ter spoznati dejstva o človeku
in njegovem obnašanju. Ugotoviti želi, kaj ljudi dela različne in kaj imajo skupnega (Haviland,
2002, str. 5).
Do sedaj smo videli, da imata tako socialno delo kot tudi antropologija pomembno vlogo pri
raziskovanju življenjskega sveta. Antropologija in socialno delo sta znanstveni disciplini, ki
lahko ena drugi doprineseta veliko znanja. Vendar na žalost ti dve disciplini sodelujeta manj,
kot bi lahko. Canals je ugotovil, da je navzočnost socialne antropologije v učnih načrtih na
fakultetah socialnega dela po Evropi po svoji razširjenosti neredna in neenaka. Zelo redko se
socialni delavci sklicujejo na podatke in teorijo antropologije, razen v primerih, ko naletijo na
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težave kulturnih različnosti in etničnih konfliktov. Krivdo šibkim povezavam, slabo interakcijo
ter poznim povezovanjem med socialnim delom in antropologijo pa avtor pripisuje globlji
zgodovinski povezavi med socialnim delom s psihologijo in njegovo komplementarnostjo s
psihologijo. Socialna antropologija se je v svojih začetkih najprej ukvarjala s tujimi kulturami,
ni pa se lotila evropskih družb. Medtem pa je socialno delo nastalo kot odgovor na probleme,
ki sta jih takrat povzročila urbanizacija in industrializacija. Tako povezovanje in srečanje med
socialnim delom in antropologijo v njunih začetkih ni bilo mogoče. Do tega je lahko prišlo šele,
ko so se antropologi začeli zanimati za raziskovanje lastnih družb. Šele takrat se je začela
antropologija vključevati v teoretsko ozadje socialnega dela (Canals, 1995, str. 97).
Antropologija lahko socialnemu delu prispeva svoje teoretske, metodološke in empirične
koncepte. Socialno delo pa je za antropologijo polje preizkušanja in potrjevanja njenih teorij in
metod. Da se disciplini povežeta, pa je pomembno zato, da razjasnita ključna vprašanja o
znanju, delovanju in razumevanju v povezavi z občutljivimi področji družbenega življenja
(Canals, 1995, str. 99).
Canals (1995) je možne prispevke antropologije socialnemu delu videl v raziskovalnih in
interpretacijskih modelih, raznih konceptih, metodah in tehnikah. A avtor poudari, da
študentom in študentkam socialnega dela popolno in natančno antropološko ne koristi toliko
kot to, da v sebi prebudijo antropološko občutljivost.
Pomembno pa je poudariti, da imata skupen pogled do svojih uporabnikov. V primeru
socialnega dela sta socialni delavec in poklicna praksa vezana na etski vidik, izkustvena
vrednost uporabnika kot eksperta iz izkušenj pa je vezana na emski vidik. Prav tako je pri
antropologiji zelo pomembno, da antropolog preseže svoje predsodke, stališča, da lahko na ta
način razume kulturo, ki jo preučuje (Poštrak, 2018, str. 133).
Eno od izraznih sredstev antropologije je pripovedovanje opaženih zgodb na terenu. Zelo
pomembna je sama zgodba, saj brez zgodbe ni človekovega sveta. Potrebno je, da se dogodke
povzame v zgodbo, saj v nasprotnem primeru ne ostane nič (Hribar, 1990, v Poštrak, 2001, str.
209). Do podobnih zaključkov pridemo tudi v socialnem delu, kjer raziskovati življenjski svet
uporabnika pomeni, da pomagamo soustvariti podobo njegove življenjske situacije v kulturnem
in družbenem okviru, da bi odkrili in aktivirali vire, ki bodo uporabniku omogočili
kakovostnejše življenje. Raziskovanje življenjskega sveta uporabnika, ki temelji na virih in
akterjih uporabnika, njegovih pričakovanj in perspektive je del nove paradigme socialnega dela,
ki temelji na upoštevanju različnosti, delovnem odnosu, uporabniški perspektivi, etiki
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udeleženosti, perspektivi moči in instrumentalni definiciji problema. Zelo pomembno je, da pri
raziskovanju življenjskega sveta uporabnika na uporabnika gledamo s perspektive moči
(Šugman Bohinc, Rapoša Tanjšek in Škrjanc, 2007, str. 7–9).
Raziskovanje življenjskega sveta poteka v različnih družbenih prostorih in na različnih ravneh
(Šugman Bohinc, Rapoša Tanjšek in Škrjanc 2007, str. 11). Za socialno delo je zelo pomembno,
da upoštevamo tako mikroraven, torej posameznika, družino in skupine, ki vključuje formalne
in neformalne vire in mreže pomoči v življenjskem okolju in skupnosti, kot tudi makroraven,
ki vključuje družbeni in politični kontekst. Življenjski svet sicer obsega tisti del sveta, v katerem
ljudje živijo svoje življenje, vendar pa svoje življenje sooblikujejo, doživljajo in interpretirajo
v interakcijah z ljudmi, s katerimi so obkroženi (Šugman Bohinc, Rapoša Tanjšek in Škrjanc,
2007, str. 10).
Pri raziskovanju življenjskega sveta je zelo pomembno tudi, da znamo uporabljati in videti tudi
perspektivo moči. Perspektiva moči je koncept Dennisa Saleebeya, ki je prispeval pomemben
paradigmatski premik v socialnem delu. Upoštevanje perspektive moči nas pri ljudeh, torej
ekspertih iz izkušenj, usmeri, da spoštljivo iščemo njihove vire in moči. Pomeni tudi, da
pomagaš odkriti, raziskati in izkoristiti moč ljudi (Čačinovič Vogrinčič, 2010, str. 243).
Pomembno pa je tudi, da socialni delavci raziskujemo življenjski svet z držo nevednosti, saj z
izražanjem pristnega zanimanja za pripovedovanje uporabnika poskrbimo za večjo
motiviranost uporabnika (Šugman Bohinc, Rapoša Tanjšek in Škrjanc, 2007, str. 50).
2.2

Terensko delo

2.2.1 Zgodovina in razvoj antropološkega terenskega dela
Zgodovina in razvoj terenskega dela sta povezana tudi z razvojem antropologije kot znanstvene
vede. O antropologiji kot znanstveni disciplini se začne govoriti v 19. stoletju. Vendar bi lahko
rekli, da skozi zgodovino najdemo kar nekaj spisov različnih zgodovinskih osebnosti, ki so se
na svojih potovanjih v tujih kulturah ukvarjali s človekom. Med njih zagotovo lahko umestimo
spise Herodota, ki je pisal podrobne zapise o barbarskih ljudstvih (Eriksen, 2009) in Tacita,
poročila Marka Pola, raznih portugalskih in španskih popotnikov in poznejših popotnikov ter
misijonarjev iz sedemnajstega in osemnajstega stoletja (Malinowski, 1995, str. 23). Pomemben
zgodnji predstavnik antropološke misli je bil Ibn Khaldun. V delu Uvod v zgodovino je napisal
opažanja o pravu, politiki, vzgoji in gospodarstvu (Eriksen, 2009, str. 20).
V Evropi so k začetkom sistematičnega preučevanja in raziskovanja kultur prispevali razni
filozofi. Eden bolj znanih filozofov je bil Jean-Jacques Rousseau, ki je dojemal družbene
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razmere, v katerih so živeli ljudje, katerih kultura je bila Evropejcem neznana, ali kot se je
izrazil Rousseau – »divjaki« za utopični ideal. Zanimiv je bil tudi Charles de Montesquieu, ki
je Evropejce opisal skozi oči neevropejcev. Denis Diderot je prispeval s številnimi članki o
drugih ljudstvih, ki so bili objavljeni v znameniti Encyclopedie (Eriksen, 2009, str. 20–21).
V 19. stoletju ali v viktorijanski dobi je bila ena od značilnosti antropologije, prepričanje v
družbeni razvoj. To je bilo povezano z zaupanjem v tehnološki napredek in evropski
kolonializem. Evropski kolonializem so opravičevali na ta način, da so se sklicevali na »breme
belega človeka«, da »civilizira divjake«. Na prve splošne teorije o kulturni raznolikosti sta
imela velik vpliv Henry Maine in Lewis Henry Morgan. Lewis Henry Morgan je k antropologiji
prispeval na različnih področjih. Njegov pomemben prispevek sta bila razvojna tipologija, ki jo
je predstavil v delu Acient Socity in njegovo zanimanje za sorodstvo (Eriksen, 2009, str. 22).
Antropologija, kot jo poznamo danes ali sodobna antropologija, se je začela z evolucionističnim
stališčem. Navdih za to je bil Darwinov uspeh interpretacij biološkega razvoja in želja po
pridobivanju zgodovinskih najdb in etnografskih podatkov (Malinowski, 1995, str. 24).
Zelo pomembno vlogo za razvoj antropologije imajo predstavniki britanske klasične
antropologije, kot so Taylor, Frazer, Westermarck, Hartland in Crowley (Kuper, 1993, str. 16).
Problem zgodnjih antropologov je bil, da so se raziskovanja ljudstev lotili predvsem preko
literature in ne s terenskim delom. Takim antropologom pravimo tudi arm-chair anthropologist
ali antropologi iz naslanjača (Godina, 1998, str. 183). Malinowski (1995, str. 26) pravi, da so
uporabljali predvsem primerjalno metodo, pri kateri raziskovalca zanima zajetno kopičenje
dokumentacije o kulturah, to pa je razvidno tudi iz dela Sira Jamesa Georga Frazerja Zlata veja
(The Golden Bough) in knjige Sira Edwarda Burnetta Tylorja Prvotna kultura (Primitive
Culture).
V Ameriki sta bila vidnejša začetnika antropologije Lewis Henry Morgan in Franz Boas. L. H.
Morgan je veliko prispeval z odkritjem klasifikacij sorodstvenega sistema (Malinowski, 1995,
str. 31). Franz Boas je bil tisti, ki je v Združenih državah Amerike vzpostavil akademsko
antropologijo. Prvo generacijo Boasovih študentov so sestavljali A. Kroeber, R Lowie, E. Sapir
in Ruth Benedict. Vsak izmed študentov je prispeval k splošni teoriji kulture. Boasova
najslavnejša učenka je bila Margaret Mead, ki je svoja dela o nezahodnih družbah spretno
uporabila za razmišljanje in zastavljanje vprašanj o razmerjih med spoloma, politiki in
socializaciji v zahodnem svetu (Eriksen, 2009, str. 25). Margaret Mead je znana predvsem po
svojem delu Odraščanje na Samoi ali Growing to age in Samoa (Mead, 1978).
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Velik premik v antropologiji je naredil Bronislaw Malinowski, ki je antropologiji prispeval
metodo intenzivnega terenskega raziskovanja z neposredno udeležbo. Bronislaw Malinovski je
bil izjemno nadarjen poljski študent, ki je zbolel, ko bi moral nastopiti znanstveno kariero.
Zanimanje za antropologijo pa je dobil ravno v času bolezni, ko je prebral delo Jamesa Georga
Frazerja Zlata veja (Poštrak, 2001, str. 208). Malinowski je svojo etnografsko kariero začel pri
tridesetih s šestmesečnim terenskim delom v južni Novi Gvineji, natančneje na Trobriandskih
otokih. Po opravljenem terenskem delu je naredil premor v Avstraliji, vendar se je vrnil na
Trobriandske otoke, proč od Nove Gvineje. Tam je vsega skupaj prebil dve leti in v tem času
izumil moderne metode terenskega dela (Kuper, 1998, str. 25). Po končanem raziskovanju in
vrnitvi v Veliko Britanijo je Malinowski okoli sebe oblikoval skupino predanih učencev, ki so
njegovo delo ponesli v svet (Poštrak, 2001, str. 2008).
Pomembno vlogo pri razvoju antropologije ima tudi A. R. Radcliffe Brown. Radcliffe Brown
je v antropologijo vpeljal intelektualno disciplino francoske sociologije, predvsem je bil
osredotočen na Emila Durkheima. Radcliffe Brown se je med letom 1906 in 1908 odpravil na
terensko študijo na Andamanske otoke. Za antropologijo je pomembno, da je izdelal eksakten
sistem konceptov za urejanje etnografskega gradiva (Kuper, 1998, str. 50–53).
Malinowski in Radcliffe Brown sta imela pomemben vpliv na naslednje rodove antropologov,
kot sta Edward Evan Evans-Pritchard in Meyer Fortes. Delo Evans-Pritcharda Čarovništvo,
oraklji in magija je vzbudilo zelo veliko zanimanje (Kuper, 1998), predpisoval pa je tudi faze
antropološkega raziskovanja (Poštrak, 2001, str. 209).
Na samo antropologijo oz. na antropologe so imeli velik vpliv tudi razni sociologi. Največji
vpliv sta imela francoska sociologa Emile Durkheim, Claude Levi-Strauss in Durkheimov
nečak Marcel Mausse (Kuper, 1998, str. 187).
2.2.2 Potek terenskega dela
Skozi zgodovino je razvidno, da je za antropologijo zelo pomembno samo raziskovanje, torej
delo na terenu. Malinowski zelo lepo opiše pomembnost antropološkega raziskovanja. Za
antropologijo pravi, da je bila verjetno prva med družboslovnim znanostmi, ki je ob bok
teoretični delavnici postavila lasten laboratorij (Malinowski, 1995, str. 20). Malinowski pa je
bil tudi tisti, ki je izumil moderne metode terenskega dela (Kuper, 1998, str. 25). Od drugih ved
se antropologija loči prav po velikem poudarku na terenskem delu, ki predstavlja zelo
pomemben vir znanja o kulturi in družbi (Eriksen, 2009, str. 38).
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Prav tako je terensko delo izrednega pomena tudi za socialno delo, saj se je socialno delo začelo
kot terensko delo in se iz terenskega dela tudi razvilo. Delo predhodnikov socialnega dela je
temeljilo na pristnem stiku z uporabniki, ki je potekalo v njihovem življenjskem okolju. Med
samo profesionalizacijo socialnega dela se je terensko delo rahlo potisnilo v ozadje, vendar ima
še vedno zelo pomembno vlogo pri samem delu socialnega dela. Terensko delo je v socialnem
delu dobilo večji pomen v postmoderni dobi, ko je v ospredje zopet prišel uporabnik kot ekspert
svojega življenja (Miloševič Arnold, Urh, Grebenc, Kladnik, Križanič in Neuvirt Bokan, 2009,
str. 16–19).
Terensko delo, pri katerem je v ospredju predvsem opazovanje z udeležbo, je pot za večino
antropologov ali raziskovalcev. Od raziskovalca zahteva globoko vživljanje v življenje
opazovane skupnosti. Pri tem pride do učenja nove kulture, ki jo povzročijo lastna prepričanja,
psihološke predispozicije itd. (Minnich, 1993, str. 25). Za opazovanje z udeležbo je značilna
dolgoročna, intenzivna interakcija s precej majhnim številom ljudi, kar antropologu in ostalim
raziskovalcem omogoča globok pogled v družbeno življenje neke skupnosti (Monaghan in Just,
2008, str. 35). Le neposredna udeležba v življenjskem svetu ljudi nam omogoča dostop do
njihovih vsakodnevnih navad, problemov, dela in odnosov z drugimi (Grills, 1998, v Miloševič
Arnold, Urh, Grebenc, Kladnik, Križanič in Neuvirt Bokan, 2009, str. 19). Sodelovanje v
življenju domačinov v obsegu, ki je mogoč, je glavni pogoj terenskega dela, ki ga mora izpolniti
vsak raziskovalec. Metode in načini terenskega dela se razlikujejo od vsakega raziskovalca
(Eriksen, 2009, str. 40). S terenskim delom se raziskovalec približa socialnemu svetu
uporabnika, saj je usmerjeno v interakcije in interpretacije vsega kar raziskovalec zazna v
okolju raziskovanja. Bistvo terenskih raziskovalcev je, da spoznajo svet uporabnikov, vidijo,
kako ti doživljajo in vidijo svoj svet (Miloševič Arnold, Urh, Grebenc, Kladnik, Križanič in
Neuvirt Bokan, 2009, str. 9).
Evans-Pritchard je predpisoval tri faze antropološkega raziskovanja. Prva faza je etnografska,
v kateri se antropolog nauči jezika domačinov, njihovega načina življenja, vrednote in predstave
ter opazuje konkretne zveze med njimi. Pri tem je pomembno omeniti, da je Evans-Pritchard to
poskušal raziskovati z domačinskega zornega kota, torej z emske perspektive. Druga faza
analize je faza, kjer mora antropolog odkriti strukturalne vzorce, ki jih potem poveže v
medsebojno zvezo. Na ta način kulturna realnost ni razumljiva le od znotraj, temveč tudi od
zunaj. Zadnja, tretja faza so primerjave strukturnih obrazcev med posameznimi skupnostmi ali
kulturami (Poštrak, 2001, str. 210). Ferraro (1998, v Čuk, 2009) pravi, da je vsaka izkušnja s
terena drugačna, vendar lahko izpostavimo faze terenskega dela, ki načeloma velja za vse, ki se
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lotijo terenskega dela. Prva faza je izbira raziskovalnega problema. V drugi fazi pride do
oblikovanja raziskovalnega dela. Naslednja faza je zbiranje podatkov, ki ji sledi analiziranje
podatkov. Zadnja faza pa je interpretacija podatkov.
2.2.3 Težave pri raziskovanju v tuji kulturi
Pri terenskem delu med splošne probleme lahko umestimo pomanjkljivo znanje tamkajšnjega
jezika, predsodke in predvsem to, da glavni informatorji ne predstavljajo celotne družbe
(Eriksen, 2009, str. 41). Poštrak izpostavi, da raziskovalčevo opiranje na informante in njihove
interpretacije o lastni kulturi lahko predstavlja problem vsaj iz dveh razlogov. Prva težava je ta,
da informant pove tisto, za kar misli, da želi raziskovalec slišati. Druga težava je ta, da
informant pove le tisto, kar sme povedati (Poštak, 2001).
Težava se lahko pojavi tudi, ko si raziskovalec določene dogodke, stvari napačno interpretira.
Na takšno težavo opozori Poštrak (2001), ki pravi, da se je v taki situaciji znašel antropolog
Robert Minnich, ki je z opisom kolin v Sloveniji popolnoma napačno razumel in si interpretiral
dogodke, ki so za nas Slovence, ki smo prisostvovali pri kolinah, popolnoma napačno
interpretirani in tudi posplošeni na celotno družbo. Težava je ta, da antropologi pri raziskovanju
tuje kulture večkrat razumejo pripovedovanja informantov v tem smislu, da to velja za celotno
kulturo. Poštrak v članku omeni zgodbo, ki zelo lepo prikazuje prav to težavo, ki se pojavi pri
raziskovanju tuje kulture. Informant je razlagal antropologu, zakaj mreže v jezeru potemnijo.
Informant je povedal zgodbo o duhovih, ki mreže potemnijo. Antropolog ga je vprašal, če je
tako njihovo tradicionalno razmišljanje. Informant je odgovoril z ne, da je tako samo njegovo
lastno razmišljanje.
To, kako pridemo do podatkov, je v veliki meri lahko odvisno od raziskovalcev samih in s
kakšnega zornega kota se antropolog loti raziskovanja. Tako lahko pride do napačnih podatkov,
do posploševanja ali izkrivljanja realnih dogodkov. Nekateri raziskovalci si dovolijo, da le po
nekajmesečni navzočnosti in ne preveč zanesljivimi informanti in podatki naredijo poglobljene
analize skupnosti, ki jo opazujejo. Tega seveda zaradi vseh navedenih opazk ne morejo narediti.
Take resnice o skupnostih so lahko le delne ali nepopolne (Poštrak, 2001, str. 212).
Do težave pri raziskovanju tuje kulture lahko pride tudi zaradi raznih prepričanj raziskovalca
kulture, v kateri je raziskovalec odraščal itd.. Da raziskovalec razume življenje drugih ljudi,
mora skušati razumeti njihov celotni izkustveni svet. Tuje kulture in življenja ljudi ne smemo
ocenjevati z lastnega zornega kota in jih ne smemo opisovati s svojimi izrazi ali če se izrazim
na kratko, izogibati se moramo etnocentrizmu. Pri etnocentrizmu nam lastno ljudstvo, ki nam
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predstavlja lastne vrednote, predstavlja tudi središče vsega. Posledično se nam druga ljudstva,
druge kulture zdijo manjvredne od nam lastne kulture (Eriksen, 2009, str. 16). Etnocentrizem
je bil v veliki meri prisoten v zgodnjih obdobjih antropologije v 19. stoletju, ko so svojo
civilizacijo videli kot vrhunec razvoja med vsemi ljudstvi (Haviland, 2004) in ko so Evropejci
mislili, da je njihova dolžnost, da civilizirajo divjake (Erikson, 2009, str. 22).
Da do takih napak ne bi prišlo, je zelo pomembno, da se posvetimo informantu ali, kot bi mu
rekli v stroki socialnega dela, uporabniku. Informanta moramo zares poslušati. Informator je
ekspert iz izkušenj, ki o tem, kako živi in kdo je, ve najbolj on sam. Raziskovalci pa moramo
biti spoštljivi in odgovorni zavezniki, ki to, kar nam informant pove, ohranimo tako, kot je, brez
izkrivljanja resnice ali dodajanja lastnih misli (Čačinovič Vogrinčič, 2010). O ustreznosti
lastnih metod so se v sedemdesetih letih začeli spraševati tudi antropologi sami. Začele so se
postavljati zahteve po pogledu z zornega kota domačinov. Pri tem so se začeli zavedati, da
posameznik ne predstavlja celotnega pogleda na družbo, ampak je samo eden od
samozavedajočih se posameznikov (Poštrak, 2001, str. 213).
2.2.4 Kulturni šok
V času antropološkega raziskovanja v tuji kulturi lahko pride do stanja, ki ga poznamo pod
izrazom kulturni šok. Vsak raziskovalec kulturni šok občuti drugače in z različno intenziteto.
Reakcija je odvisna od številnih dejavnikov, ki vključujejo tudi izkušnje z dosedanjimi stiki z
drugimi kulturami in medkulturno prilagodljivostjo (Winkelman, 1994). O kulturnem šoku
lahko govorimo, če so ljudje zaradi tuje kulture prizadeti in pride do raznih frustracij (Hofstede,
2006, str. 34). Izraz kulturni šok je prvi uporabil Kalervo Oberg leta 1960 v svojem članku
Kulturni šok – prilagoditev novim kulturnim okoljem. Za omenjen izraz se nam na prvi pogled
zdi, da je nezapleten in zelo enostaven, vendar temu ni tako, saj je proces prilagoditve v tujem
okolju izredno zapleten. Oberg koncept kulturnega šoka razlaga tako, da je stik s tujo kulturo
neprijeten, da ogroža mentalno stanje in da je stresen. Prepozna se kot stanje napetosti, ki je
posledica izgube simbolov družbenega občevanja in izgube domačih znakov (Weber, 1994, str.
136).
Posameznik ob vstopu v tujo kulturo ugotovi, kako odvisen je od domačih znakov, ki so bili ob
vstopu v tujo kulturo odstranjeni. Takrat pride do kulturnega šoka, ki je reakcija na okolje, ker
posameznik ne more zadovoljiti vseh običajnih fizioloških in psiholoških potreb, kot jih je
navajen. Znaki kulturnega šoka so lahko pretirano umivanje rok, strah pred fizičnim stikom z
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domačini, pazljivost pri pitju vode in uživanju hrane, odmaknjen pogled, pretiran strah pred
poškodbami, goljufijo in ropom, domotožje in občutek nemoči itd. (Weber, 1994, str. 136).
Kulturni šok naj bi potekal v štirih značilnih fazah. Prva faza je turistična faza ali faza medenih
tednov. Za to fazo je značilno, da jo raziskovalec občuti kot medene tedne, saj je prisotno
navdušenje, evforija, pozitivna pričakovanja in idealiziranje nove kulture. Ta faza vzbudi
popolnoma nasprotna občutja, kot bi jih pričakovali za začetno fazo kulturnega šoka. Druga
faza se imenuje faza krize ali kulturnega šoka. Faza krize se lahko pojavi kar zelo kmalu po
prihodu ali pa dokaj pozno. Začne se lahko v polni razsežnosti ali kot serija naraščajočih
problemov, negativnih izkušenj in reakcij. Nekateri lahko izkusijo veliko razočaranje,
frustracije, tesnobo in nepotrpežljivost. Za nekatere življenje nima več smisla, se počutijo
nemočne, nezaželene, zmedene. Vse to pa lahko vodi k depresiji, jezi in izolaciji. Tako se v tej
fazi lahko pojavi tudi, da raziskovalec dobi negativna občutja o kulturi in jo začne kritizirati.
Sledi faza prilagoditve in reorganizacije, v kateri se raziskovalec nauči, kako se učinkovito
prilagoditi okolju v novi kulturi. Rešitev, kako se rešiti kulturnega šoka je, da se naučiš, kako
sprejeti sprejemljivo prilagoditev novi kulturi. Zadnja faza je faza adaptacije in akulturacije. To
fazo posameznik doseže s stabilno prilagoditvijo in uspešnim reševanjem problemov v novi
kulturi. Obstaja več različnih načinov prilagoditve, pomembno pa je omeniti, da je zelo malo
verjetno oziroma skoraj nemogoče, da bi prišlo do popolne prilagoditve (Winkelman, 1994, str.
72–73).
2.3

Raziskovanje kulture

2.3.1 Kultura
Pri raziskovanju življenjskega sveta v tuji kulturi ima pomembno vlogo tudi kultura in družba.
Kultura je seveda zelo širok in abstrakten pojem, ki je temelj ljudskega delovanja, ki se odraža
tudi v obnašanju. Kulturo sestavljajo elementi, ki so skupni neki skupnosti. Kultura se ne
nasledi biološko, temveč je posledica učenja (Haviland, 2004, str. 33). Eriksen (2001, str. 56)
pravi, da se to, kar je resnično človeškega v nas, oblikuje skozi interakcijo s kulturnim in
družbenim okoljem ter da ima vse vedenje družbeni izvor. Družbenega izvora je to, kako se
oblačimo, kako govorimo, kaj jemo, določene geste itd. Poštrak (1994) o kulturi pravi, da v
dani skupnosti obstaja več raznolikih načinov življenja, ki so vezani na spol, starostno obdobje,
družbeni položaj, geografski položaj itd., tisto kar naj bi bila prevladujoča kultura, pa je
povezano z vprašanji razporeditve družbene moči in drugimi dejavniki. Člani skupnosti se
prepoznajo v nekaterih segmentih uradne kulture, ki so jezik, skupna zgodovina, umetniška
dela, v veroizpovedi in v tistem, čemur rečemo etnične značilnosti.
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Za interakcije v kulturi je pomembno družbeno življenje, ki je sestavljeno predvsem iz akcije
in interakcije ali iz delovanja in medsebojnega delovanja. Medsebojno delovanje ali interakcija
je zelo pomembna, saj če bi ljudje prenehali vstopati v interakcije, bi družba nehala obstajati.
Da lahko govorimo o medosebnem odnosu oz. interakciji, mora biti odnos med vsaj dvema
osebama, ki predstavljata najmanjši zidak družbe (Eriksen, 2001). Interakcijo z ljudmi lahko
povežemo s socialno mrežo, ki je sistem socialnih vezi, ki povezujejo prijatelje, družino in
sorodnike. Človek kot družbeno bitje ne bi mogel obstajati, saj so stiki z drugimi biološka nuja
in tudi nuja same civilizacije (Gartnar, 2017, str. 33–34).
V vsaki družbi obstajajo pravila o tem, kaj je dovoljeno, kaj ni in jih imenujemo norme.
Normam je skupno to, da so povezane s sankcijami, ki so tudi nekakšen družbeni nadzor. Del
družbenega življenja je tudi družbena oseba, ki je sestavljena iz vsote družbenih statusov, ki jo
definirajo. Ti statusi so lahko pripisani ali pridobljeni. Obstaja pa tudi kritika, ki se ne strinja s
teorijo vlog, saj zagovarja, da človekov jaz predstavlja celoto in ga ne moremo sekljati na
posamezne vloge. Pomembno je še omeniti, da veliko piscev ločuje med javnim in zasebnim
jazom (Eriksen, 2001, str. 56–76).
V naslednjih podpoglavjih bom opisala različne kulturne dejavnike, ki pomembno vplivajo na
življenjski svet in odraščanje mladih Gambijcev. Osredotočila se bom na tiste teme, ki so se mi
pri samem raziskovanju v tuji kulturi zdele pomembne. Gambija je država, kjer so kultura,
navade in način življenja popolnoma drugačne od tega, kar poznam v Sloveniji, zato so
dejavniki, ki vplivajo na njihov življenjski svet nekoliko drugačni. Med dejavniki, ki jih bom
predstavila v nadaljevanju, so religija in rituali, spol in starost.
2.3.2 Spol
Spol je pomemben vidik jaza, saj vpliva na to, kako vidimo sebe, kako nas vidijo drugi, kako
ravnajo z nami (Monaghan in Just, 2008, str. 154). Kot pravi Južnič (1987, str. 160), je spolna
identiteta ena od temeljnih značilnosti človeka.
Spolna identiteta je tista, ki nas deli na različne spole. Žal v vseh družbah obstajajo
nesorazmerja moči med ljudmi. Sem prav gotovo lahko prištejemo nesorazmerja moči, pravic
med spoloma itd. Na svetu ni niti ene družbe, v kateri bi vsi odrasli imeli popolnoma enake
pravice, dolžnosti in enak vpliv. Neenakost in družbena diferenciacija je pojav, ki je prisoten
vsepovsod. Pri družbeni diferenciaciji razlikujemo med vertikalno in horizontalno
diferenciacijo. Pri vertikalni diferenciaciji gre za neenakost v moči ali družbenem položaju, pri
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horizontalni pa gre za družbeno diferenciacijo, ki se nanaša na tiste vidike, ki ne izražajo
neenakega družbenega položaja (Eriksen, 2001, str. 152).
V temelju obstajata dva različna pogleda na razlike med spoloma. Prvi pogled se nanaša na
biološke razlike med spoloma, drugi pogled se nanaša na družbene in kulturne razlike. Vse
človeške družbe so razvile koncepte za razlikovanje med ženskim in moškim spolom, vendar
je vprašanje spola izredno težko posploševati. Razlike med spoloma je najbolje preučevati tako,
kako se ženske definirajo v odnosu do moških in obratno. Zelo zanimivo je dejstvo, da je bilo
nekaj časa preučevanje spola zapostavljeno, sploh z vidika, ker je spolna identiteta ena od
temeljnih značilnosti osebne identitete. Sploh vidik ženskega spola je bil v raziskavah
velikokrat zapostavljen (Eriksen, 2001, str. 153–154).
S kulturno konstrukcijo spolov se ukvarja antropologija spola. Ena od vej antropologije je tudi
feministična antropologija, ki se osredotoča na odnose med spoloma in se ne osredotoča zgolj
na ženske. Feministična antropologija je zavrnila tudi teze o ženskah kot o zatiranem razredu,
manjvredni rasi in univerzalni subordinaciji. Kritika feministične antropologije temelji tudi na
neenakovredni prezentaciji žensk v različnih antropoloških gradivih (Zaviršek, 1994, str. 89).
V večini držav sveta še vedno vlada delitev dela, torej, da se žensko delo razlikuje od moškega.
Kljub temu, da ženske opravljajo enako količino dela kot moški, so navadno odgovorne še za
domača opravila, kot je vzgoja otrok, kuhanje in pospravljenje. Moški pa so običajno odgovorni
za stike z zunanjim svetom. Antropologi so razloge za podrejenost žensk našli v bioloških
značilnostih, med katerimi je telesna mobilnost med nosečnostjo in dojenjem (Eriksen, 2001,
str. 156–157).
Lahko povemo, da imajo običajno ženske nižji družbeni položaj in manj moči kot moški. Kot
smo že omenili, so ženske v slabšem položaju oz. je razkorak med spoloma v določenih državah
še vedno zelo velik. To lahko zasledimo tudi v The Global Gender Gap Report 2018 (Globalno
poročilo za neenakost med spoloma za leto 2018). V raziskavi so opazovali neenakost oziroma
razlike med spoloma, kjer so upoštevali faktorje, kot so dostopnost do dela oz. ekonomske
participacije in možnosti za delo, zdravje in preživetje, izobraževanje in politična moč. Indeks
celotnega sveta je 68 %, kar pomeni, da razlika med spoloma še vedno predstavlja 32 %. Če iz
tega poročila omenimo državo Gambijo, je od 149 držav, ki so omenjene v poročilu, pristala na
120 mestu (World Economic Forum, 2018).
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2.3.3 Starost
Starost je prav gotovo eden od dejavnikov, ki vplivajo na življenjski svet mladostnika, saj v tem
obdobju stvari dojemajo drugače in so obravnavani drugače kot v odrasli ali kateri drugi
življenjski dobi.
Starost je eden od univerzalnih principov za družbeno klasifikacijo in diferenciacijo. V
nekaterih družbah se družbeni položaj človeka zviša ne glede na spol (Eriksen, 2001, str. 164).
Kot pravi Haviland, je starost univerzalni faktor za dodeljevanja položaja neke osebe družbi
(Haviland, 2004, str. 292).
Starost je v nekaterih družbah zelo pomemben kriterij razvrščanja. Vstop ali prehod v naslednji
starostni razred je navadno obeležen ali zaznamovan z biološkim trenutkom ali dogodkom.
Pomembno je dodati, da dokler imajo člani starostne skupine nekaj skupnega, se lahko
ukvarjajo s podobnimi aktivnostmi, lahko skupaj sodelujejo in si delijo iste težnje in orientacijo
(Haviland, 2004, str. 293).
Berger in Luckmann (1988) pravita, da se posameznik ne rodi kot član družbe, ampak s
predispozicijo, da to postane. Zato v življenju vsakega posameznika obstaja časovno zaporedje,
v katerem začne sodelovati v družbeni dialektiki. Več študij obredov prehoda kaže na to, kako
proces socializacije nujno povzroča življenjske prelomnice, kjer je prisotno prehajanje iz enega
obdobja v drugo obdobje, ki osebi prinaša nov status, dolžnosti in pravice. Colin Turnbull je
predstavil pet obdobij, ki so po njegovem mnenju univerzalna življenjska obdobja. Obdobja
razdeli na otroštvo, adolescenco, mladost, odraslost in starost (Eriksen, 2001, str. 166).
Za mojo raziskavo najpomembnejša starostna skupina mladostnikov je velikokrat drugače
obravnavana, saj jih imajo za »nepopolne« ljudi, saj naj bi se velik del njihove človeškosti še
razvil (Eriksen, 2001, str. 165).
2.3.4 Religija in rituali
Religija ima zelo velik vpliv na življenjski svet ljudi, saj večino ljudi spremlja na vsakem
koraku. To je bilo zelo izrazito tudi v Gambiji, kjer je religija bila navzoča na vsakem koraku.
Pojem religija je zelo zapleten pojem, ki so ga antropologi in znanstveniki definirali na različne
načine. Religijo lahko razumemo kot verovanje in oblike obnašanja, s katerim poskuša družba
rešiti svoje pomembne probleme, ki jih ne more rešiti s pomočjo tehnologije ali s katero od
organizacijskih tehnik. Ljudje se pri tem podredijo manipulaciji nadnaravnim močem. Religijo
oblikujejo različni rituali, kot so molitve, pesmi, ples, darovanje in žrtvovanje, s katerimi ljudje
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poskušajo manipulirati z nadnaravnim, da bi dosegli neko svojo korist (Haviland, 2004). Emile
Durkheim je religijo definiral tako, da je dejal, da vsaka družba razlikuje med profanim in
svetim. Religijo je umestil med sveto (Eriksen, 2001). Clifford Greetz je dejal, da je »religija
sistem simbolov, ki v ljudeh ustvarja močne, prodorne in dolgotrajne občutke in motivacije
tako, da oblikuje predstave o splošni ureditvi življenja in te predstave odene s tako močnim
pridihom realnosti, da so občutja in motivacije videti povsem resnična« (Greetz, 1973, v
Eriksen 2001, str. 249).
Pomembno je, da religije razlikujemo med pisnimi in ustnimi, saj razlika med njimi vpliva na
druge vidike družbe in kulture. Pisne religije so vezane na sveto besedilo ali zbirko svetih
tekstov, ki so povezani z besedilom in kakšnim kulturnim kontekstom. Pisne religije so navadno
monoteistične, kamor se oseba navadno spreobrne in more to vero potrjevati. Ustne religije so
globoko vtkane v družbene prakse. Ustne religije so predvsem prostorsko omejene, saj se v
plemenskih družbah čaščenje bogov pogosto povezuje s kraji čaščenja (Eriksen, 2001, str. 250).
V istem kraju oz. v isti kulturi pa ljudje verjamejo tudi v različne religije ali tradicije. Kot pravi
Eriksen, verjamejo v velike in majhne tradicije. Velike tradicije so ena od pisnih ver, majhna
tradicija pa pomeni sledenje različnim ritualom. Tak primer je bil tudi ob tem, ko so krščanski
misijonarji obupavali nad Afričani, ki so slavili boga misijonarjev, hkrati pa tudi svoje duhove
in duhove prednikov (Eriksen, 2001, str. 250–251).
Pomemben del verovanja so tudi rituali, ki se nanašajo predvsem na socialni ali družbeni vidik
znotraj skupine. Z rituali osvobajajo napetost, proslavljajo različne dogodke (Haviland, 2004,
str. 364).
Pri raziskovanju življenjskega sveta so potrebna znanja iz več disciplin, kot sta tudi
antropologija in socialno delo. Zelo pomembno je sodelovanje med obema disciplinama, ki s
skupnim znanjem in sodelovanjem lahko pripomoreta k najboljšim rezultatom raziskovanja.
Ena od metod, ki je skupna obema disciplinama in je pomembna za raziskovanje, je terensko
delo. Terensko delo lahko raziskovalcu nudi najboljši vpogled v življenje domačinov. Z delom
na terenu pa pride tudi do raznih težav, s katerimi se srečajo in jih občutijo raziskovalci, ter tudi
napak, ki jih raziskovalci naredijo. Med težave tako lahko prištejemo neznanje jezika
domačinov, napačne interpretacije, predsodke in tudi kulturni šok. Pri raziskovanju v tuji kulturi
je zelo pomembno, da raziskovalec ohrani spoštljiv odnos do svojih informantov, njihove
kulture in se zaveda, da so informanti največji eksperti svoje kulture in svojega življenja.
Koncept je pomemben predvsem za raziskovanje življenjskega sveta, kjer socialno delo skupaj
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z uporabnikom odkriva podobo njegove življenjske situacije ali življenjskega sveta, ki v
procesu pomoči pomaga, da se skupaj z uporabnikom odkrije in aktivira vire pomoči. Pri tem
je predvsem pomembno, da so socialni delavci spoštljivi in odgovorni zavezniki uporabnikom
ali ekspertom iz izkušenj. Antropološki zorni kot raziskovanja je usmerjen predvsem na
značilnosti kulture, ki se jo preučuje. Na življenjski svet posameznika pa vpliva več dejavnikov.
Pri raziskovanju življenjskega sveta imajo še poseben vpliv teme, kot so starost, spol, religija
in socialna mreža. Z antropološkega vidika imajo vse te teme pomembno vlogo tudi pri
raziskovanju tuje kulture. Razlikovanje med spoloma je prav gotovo eden od dejavnikov, ki
vpliva na življenje ljudi in položaj v kulturi. Tudi starost pomembno vpliva na položaj
posameznika v kulturi. Religije s svojimi rituali so močno prisotne v vsakodnevnem svetu ljudi
in močno vplivajo tudi na samo kulturo.
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3

MLADI

Za raziskovanje življenjskega sveta mladih je zelo pomembno, da razumemo, kaj mladostniki
med svojim odraščanjem prestajajo, doživljajo, s kakšnimi tveganji se srečujejo in tudi kaj
sestavlja njihov vsakdan. V tem poglavju bom najprej predstavila življenjski svet mladih in kaj
je pri njem pomembno. Sledil bo opis mladosti in pregled odraščanja mladih, s čim se srečujejo
mladi v svojem življenju, kateri so dejavniki odraščanja. Posvetila pa se bom tudi mladinski
subkulturi in prostemu času mladih, ki predstavljata pomemben del življenjskega sveta mladih.
3.1

Življenjski svet mladostnika

Poštrak (2015, str. 271) pravi, da je življenjski svet mladostnika kompleksni simbolni svet, v
katerem se poskuša mladostnik čim bolje znajti ter preživeti. Da preživi oziroma poskuša
preživeti, pa razvije različne oblike ravnanja, strategije življenja ali strategije preživetja.
Strategije preživetja razvije oseba na podlagi svojih predstav o resničnosti in o tem, kako si
razlaga določena dogajanja. Strategije preživetja predstavljajo oblike, načine ali vzorce
ravnanja, komuniciranja, delovanja in vedenja, ki jih je oseba razvila v dosedanjem življenju.
Mladostnik razvije strategije preživetja na podlagi lastnih predstav o resničnosti in razlag o
pomenih dogajanja. Mladostnik si svoje predstave ustvari in konstruira tako, da ponotranji
simbolizirane vsebine, ki mu jih posredujejo drugi. O tem v svojih konceptih govori G. H.
Mead, ki razlaga o osebnem jazu in družbenem jazu. Mead je osebo poimenoval kot
medsebojno učinkovanje družbenih vsebin, vednosti, posredovanih od drugih v segmentu
osebe, ki ga poimenuje družbeni jaz in osebni jaz. Osebni jaz je nosilec samozavedanja,
opredeljuje tako sebe kot tudi druge in svet okoli sebe na podlagi notranjega dialoga z
družbenim jazom, ki mu lahko rečemo mišljenje (Poštrak, 2015, str. 271).
Življenjski svet mladih je življenjsko področje, ki združuje mlade v generacijsko socialno
enoto. Mladim ljudem omogoča posploševanje kulturnih vzorcev, ki vsebuje tudi preživljanje
prostega časa ali mladinskega sveta, ter primerjavo in izmenjavo izkušenj (Ule in Miheljak,
1995, str. 35). Življenjski svet mladih pa je lahko tudi zelo občutljiva ali krhka stvaritev, saj je
zelo varljiv vtis, da je življenjski svet mladih nekaj posebnega, neodvisnega in samoumevnega.
Za življenjski svet mladih ali njihove stilske skupine je značilna samostojnost mladih, svobodno
razporejanje prostega časa in oblikovanja odnosov, ki ni nujno stalno, ampak je lahko tudi
prehodno. Različne družbeni dogodki, kot je recesija ali nekaj podobnega, lahko močno
posežejo v subkulturo mladih. Takrat se lahko življenje mladih postavi na glavo, saj prostori
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zunaj družbe in šole, tudi prosti čas, postanejo redkost, mladi pa na ta način ostanejo tudi brez
svojega glasu v družbi (Ule, 1997, str. 28–29).
Vsakdanji svet ali življenjski svet posameznika se giblje in organizira okrog pomembnih tem,
struktur in procesov, ki izhajajo iz osebnih značilnost in življenjskega poteka posameznika.
Nemški sociologi so v raziskavah ugotovili, da imajo na življenjski potek mladih velik vpliv
raven izobrazbe, vzgojni stili, kakovost odnosov z bližnjimi ter subkultura, ki ji pripadajo mladi.
Največji vpliv na življenjsko polje mladega človeka pa ima prosti čas, saj je to čas, ki ga
mladostnik nameni svojim potrebam (Ule in Miheljak, 1995, str. 73).
Življenjski svet mladostnikov je poseben in tudi nekoliko drugačen od življenjskega sveta v
ostalih obdobjih. Je zelo kompleksen, nanj pa lahko vpliva tudi več dejavnikov, večina avtorjev
jih navaja 5. Ti dejavniki so spol, družina, šola, vrstniki in vrednote (Poštrak, 2015).
3.2

Odraščanje mladih

Mladost je pojem, ki je zastavljen zelo široko, prav tako pa najdemo o tem pojmu veliko
različnih definicij. Več razlagam oziroma definicijam je skupno, da mladost opišejo kot
prehodno obdobje med otroštvom in odraslostjo. Ule in Miheljak (1995, str. 16) govorita, da je
mladost najprej biografski prehod, torej prehod od otroštva k odraslosti, ki pa v sebi povzema
tudi druge pomembne prehode. Ti prehodi zaobjemajo tudi sociopsihični, statusni in
generacijski premik. Mladost, ki opisuje prehodno obdobje med otroštvom in odraslostjo,
imenujemo tudi tradicionalna mladost ali prehodni socialni moratorij (Ule in Miheljak, 1995,
str. 19). Mladost ali adolescenca je obdobje, kjer sočasno in pospešeno potekajo spremembe na
področjih psihološkega dozorevanja, telesnega razvoja, spoznavnih sposobnosti in socialnih
spretnosti (Tomori, Stergar, Pinter, Rus Makovec in Stikovič, 1998, str. 5). Pomembno je tudi
zavedanje, da je to obdobje, v katerem se mladi učijo in opremljajo za samostojno življenje v
svetu odraslih. Za opremljanje v prehod v odraslo življenje so potrebne tudi posebne veščine za
življenje, ki pa se jih mladi ne morejo naučiti v šoli (Mrgole in Mrgole, 2016, str. 59).
Obstajata dva vidika mladosti, in sicer sta to biološki vidik in družbeni vidik. Biološki vidik
mladosti je eden od ločevanj med otroško dobo in odraslo dobo. V večini držav je meja za
mladost polnoletnost, vendar je ta starostni mejnik precej nerelevanten mejnik, saj se od ene do
druge države razlikuje. Tako definicija mladosti ne more temeljiti zgolj na starosti. Drugi vidik
mladosti je družbeni vidik, ki vsebuje dimenzijo razmerja moči mladih v odnosu do odraslih.
Ta koncept mladosti temelji na odnosnem konceptu mladosti, ki v ospredje daje mlade v odnosu
do družbenega okolja (Jurkovič, 2011, str. 14–16).
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Pojem mladosti in mladine se je v zadnjih nekaj letih zaradi različnih družbenih sprememb
spremenil. Mladost tako ni več nasprotje odraslosti, prav tako ne predhodnica odraslosti,
temveč je mladost postala vse bolj odvisna od samodefinicije posameznika in ne več od
družbenega dojemanja in definicij (Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 25).
Mladost je življenjsko obdobje, ki je polno tveganj, ki je povezano z oblikovanjem identitete in
pridobitvijo socialnega statusa v družbi. Mladostnik v tem obdobju mora zavzeti odnos do
samega sebe. Stališča, ki jih sprejema v mladosti, so nujna za prehod v odraslo življenje. Ko
posameznik svojo mladost zavestno sprejme in ovrednoti, le-ta pri mladostniku pusti velik
pečat. To, kako mladostnik doživlja mladost, se mu vgradi v osebnostno strukturo, tako da
imajo spomini iz mladosti pozneje vpliv na celotno življenje (Ule in Miheljak, 1995, str. 66).
Odraščanje mladih je zaradi različnih družbenih dejavnikov vedno bolj zapleteno. Na vedno
večja tveganja mladih v času odraščanja imata vpliv tudi globalizacija in individualizacija. Pri
globalizaciji gre za nove delitve in soodvisnosti med državami in narodi. Hkrati pa pride do
tega, da se namesto tradicionalnih institucij posamezne države vse bolj obračajo k
nadnacionalni svetovni družbi. Proces individualizacije na pleča posameznika prenaša zelo
zahtevno integracijo v družbo, ki je v veliki meri potekala v institucijah, kot so družina, delo in
različne referenčne skupine (Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 29–31). Proces
individualizacije tako za mlade prinese nova tveganja, nove oblike obremenitev, neugodje in
nemir ter bolečine, ki povzročijo preobremenjenost mladih. Individualizacija prinese tveganja
za vse mlade, najbolj pa so na udaru tisti, ki nimajo socialne in ekonomske podpore pri svojih
družinah. Pogoji odraščanja za vstop v odraslost so se zaostrili, na kar kažejo spremembe v vrsti
nasprotij mladosti, ki povzročajo povečano ranljivost in občutljivost mladih. Pri socialni
ranljivosti gre za stopnjevanje in kopičenje nerešenih problemov, ki izvirajo eden iz drugega.
Primeri socialne ranljivosti, ki postane začaran krog, so slab šolski uspeh, nizka dosežena
izobrazba, slabša možnost zaposlitve, materialne, zdravstvene, čustvene in socialne težave (Ule,
Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 41–43).
Izraz socialna ranljivost označuje posameznike, ki so, kadar so v stiku z družbenimi
institucijami, bolj izpostavljeni njihovim sankcijam in nadzoru, kot imajo od družbenega
poseganja v njihovo življenje koristi. Literatura deli kazalce socialne ranljivosti na štiri skupine,
in sicer na zgodnje uživanje alkohola, neopravičeno izostajanje od pouka, mile oblike
mladinskega kriminala, slaba disciplina pri delu itd. V drugo skupino spadajo posamezniki, ki
se umaknejo iz vrstniških skupin in šolskih aktivnosti, posamezniki, ki so splošno neaktivni in
se jim slabša šolski uspeh. Tretja skupina zajema iskanje močnih skupinskih povezav zunaj
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družine. Zadnja, četrta skupina pa vključuje strahove in poslabšanje vedenja, želje po ostajanju
doma in slabe zdravstvene znake (Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 44).
Ena od večjih težav, s katero se mladi srečujejo v obdobju odraščanja in na nek način za mlade
predstavlja tudi veliko tveganje, je negotova prihodnost glede zaposlitve. Različne gospodarske
krize in pomanjkanje služb, ki mladim onemogočajo, da bi se zaposlili, so zelo težavne. Takrat
ko v krizo vstopi zaposlitvena družba, nastane kriza tudi v mladosti kot življenjskem prehodu
v to družbo. Brezposelnost mladih lahko pusti resne psihosocialne posledice na zdravju mladih,
prav tako pa je nezaposlenost tudi eden od glavnih razlogov za socialno ranljivost (Ule, Rener,
Čeplak in Tivadar, 2000 str. 45). Ule in Miheljak (1995, str. 56), pravita, da se bo kriza
zaposlovanja pri mladih začela kazati na način bolj fleksibilnega zaposlovanja, ki se bo kazala
tako, da bodo mladi menjavali nezaposlenost z obštudijskimi zaposlitvami, delnimi
zaposlitvami in drugimi alternativnimi oblikami dela. Prav tako je velika težava mladostnikov
prav gotovo tudi podaljševanje šolanja. Izobraževanje se je pomaknilo tako v zgodnja otroška
leta kot tudi v pozno mladost. Zato se meje med otroštvom in mladostjo pomikajo v vedno
zgodnejša leta ter meja med mladostjo in odraslostjo v vedno poznejša leta (Ule in Miheljak,
1995, str. 23).
3.2.1 Dejavniki odraščanja
Kot sem omenila, na življenjski svet mladih vpliva kar nekaj vidikov odraščanja, ki jih
imenujemo dejavniki odraščanja. Nekateri avtorji uporabljajo pojme, kot so dejavniki tveganja
in tudi varovalni dejavniki. To so dejavniki, ki na življenjski svet mladostnika vplivajo na
različne načine, varovalno ali tudi ogrožajoče (Poštrak, 2015, str. 272). Različni avtorji navajajo
tudi različne dejavnike odraščanja. Blanka Tivadar (Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000) v
raziskavi omenja več dejavnikov prestopniškega vedenja. Ti dejavniki so gmotne razmere, spol,
izobrazba staršev, družina, doživljanje šole in šolskega uspeha, vera in druge vrednote. Poštrak
(2015) pravi, da večina avtorjev navaja pet dejavnikov, kot so družina, šola, spol, vrstniki in
vrednote. Nekateri od avtorjev pa dejavnike uvrstijo v štiri sklope, ki so družina, šola,
individualne karakteristike in skupnost. Martina Tomori in drugi (1998) pravijo, da vsi motivi,
ki so pomembni v mladosti, kažejo na to, kateri mladostniki so za tveganja najbolj sprejemljivi.
Dejavniki, ki jih omenjajo in le-ti povečujejo tvegano vedenje, so odraščanje v disfunkcionalni
družini in slabi odnosi s starši, družba vrstnikov, katerih vedenje je tvegano, šolska neuspešnost
ter večja osebna ranljivost.
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Družina je v času odraščanja izredno pomembna, saj na mnoge načine usmerja razvoj in določa
življenjske razmere mladostnika. Osebnostni razvoj mladih je zelo odvisen od čustvene opore
staršev, doživljanja lastne vrednosti, vpliva staršev na mladostnika in tako dalje. Odnosi med
starši in mladostniki ter njihovimi sorojenci vplivajo na samo počutje in doživljanje
mladostnika. Izkušnje, ki jih iz tega dobijo, pa vplivajo na njihova navezovanja s pomembnimi
drugimi in vrstniki. Prav tako je pomemben dejavnik odraščanja šola, ki je za mladostnika
izjemnega pomena s stališča pridobivanja znanja in stališča socialnega razvoja. Pomemben
dejavnik odraščanja pa je tudi vloga vrstnikov, saj vrstniki prevzemajo različne vloge, ki
pomagajo oblikovati osebnost mladega. V družbi vrstnikov se mladostniki učijo sodelovanja,
lojalnosti, pomoči drugemu, tekmovalnosti itd. (Tomori, Stergar, Pinter, Rus Makovec in
Stikovič, 1998).
3.2.2 Želje in potrebe
Pomembno vlogo pri odraščanju igrajo tudi želje in potrebe, ki jih imajo mladi. Med
odraščanjem so zelo pomembne tako razvojne potrebe kot tudi ostale potrebe, na katere se
odrasli odzivajo kot ljudje (Mrgole in Mrgole, 2016). Velik pomen za zadovoljevanje potreb pa
imajo tudi vrstniki in ne samo odrasli (Krnc, 2015).
Maslow je leta 1954 objavil knjigo Motivation and Personality, v kateri je razvil teorijo o
hierarhiji potreb. Avtor pravi, da vse potrebe ne morejo biti hkrati zadovoljene, da so potrebe
med seboj bolj ali manj odvisne ter pri ljudeh povzročijo različno intenziteto in da šele ko
zadovoljimo nižje potrebe, človek začuti potrebo po zadovoljiti višjih potreb. Hierarhija potreb
je razdeljena na lestvico s šestimi potrebami, ki so naslednje: fiziološke potrebe, potreba po
varnosti, potreba po ljubezni, potreba po spoštovanju in potreba po samouresničevanju. Da
človek lahko v osnovi začne uresničevati temeljne potrebe, morajo biti izpolnjeni različni
pogoji, kot so svoboda govora, svoboda izražanja, zmožnost braniti se, pravičnost, iskrenost
itd. Fiziološke potrebe, predstavljajo potrebo po hrani, tekočini, spanju, domu in so najmočnejše
od vse ostalih potreb. Sledi potreba po varnosti, ki je najbolj vidna pri otrocih. Ti si želijo
predvsem predvidljiv, strukturiran in urejen svet. Potreba po varnosti je ogrožena ali ne more
biti izpolnjena, ko je prisotno fizično nasilje, ločitev staršev, socialne nepravičnosti. Potreba po
pripadnosti in ljubezni je osredotočena na ljubeznive odnose z ljudmi na splošno in po svojem
mestu v družini. Naslednja je potreba po spoštovanju, kjer je posamezniku pomembno, da je
spoštovan s strani drugih in da spoštuje tudi sebe. Potrebo po samouresničitvi lahko dosežejo
samo tisti, ki postanejo to, kar so zmožni postati (Varga, 2003). Maslow je kasneje dodal še tri
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potrebe, ki so potreba po znanju in razumevanju, potreba po estetiki in potreba po transcendaciji
(Lovšin, 2010).
Mrgole in Mrgole (2016) se v svoji knjigi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo posveti tudi
potrebam, ki jih imajo mladi. Poudari, da je zelo pomembno, da odrasli poznamo razvojne
potrebe mladih, saj tako lahko boljše pristopimo k mladim. Avtor skozi primere in izkušnje
poskuša pojasniti, kaj mladi potrebujejo pri odraščanju. Pri mladih je pomembna varna
pripadnost in bližina, saj ljudje za svoje preživetje potrebujemo varno čustveno povezanost s
pomembnimi drugimi. Mladostniki prav tako potrebujejo tudi trdno oporo staršev, na katere se
v obdobju negotovosti in iskanja lastne poti lahko zanesejo. Sledi ohranjanje medsebojnega
stika in navezanosti, saj brez tega ne moremo preživeti. Pomembno in potrebno je postaviti tudi
meje in pravila, saj pomagajo zagotoviti varnost. Odnos in spoštovanje avtoritete mladi
potrebujejo, da lahko razvijejo notranjo disciplino. Pomembna in potrebna je tudi izkušnja
samostojnosti, saj jo mladi potrebujejo, da se lahko osamosvojijo. Mladi potrebujejo še
avtonomnost, prevzemaje odgovornosti, komunikacijo, zaupanje, oblikovanje samozavesti,
prijatelje.
Maksimorović (1991, v Krnc, 2015) našteje deset potreb, ki so značilne za odraščanje. Te
potrebe so, potreba po uspehu, potreba po ljubezni, potreba po sprejetju, potreba po potrjevanju
lastne vrednosti, potreba po pripadnosti, potreba po odvisnosti, potreba po samostojnosti,
potreba po razumevanju, potreba po izpostavljanju in dominiranju in potreba po
samorealizaciji.
Pri odraščanju mladih so prisotne tako želje kot tudi potrebe, ki pa jih moramo ločevati. Potrebe
zadevajo bolj veščine in opremljenost za življenje in jih ne moremo odložiti, medtem ko želje
lahko odložimo, saj se te spreminjajo (Mrgole in Mrgole, 2016). Razlika med željo in potrebo
določi različna posledica neizpolnitve. Potrebe so občutja pomanjkanja nečesa, kar je povezano
z ohranjanjem življenja, neizpolnitev želja pa ne ogrozi obstoja, ampak povzroči samo
neprijetne občutke (Milivojević, 2010, v Krnc, 2015). Želje in potrebe so povezane do te mere,
da ko se ena želja izpolni in preneha obstajati kot želja, obnašanje ni več podrejeno potrebi in
se posameznik začne ukvarjati z drugimi nezadovoljenimi potrebami (Lovšin, 2010). Želja se
vsekakor navezuje na razvojne potrebe mladih, ki so povezane tudi s tem, da mladostnik želi
občutiti svojo samostojnost, da poskrbi za svojo varnost, se nauči meja itd. (Mrgole in Mrgole,
2016).
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3.2.3 Koncept subkulture – Mladinska kultura
Koncept subkulture ima zelo pomembno vlogo pri življenjskem svetu mladih. Subkultura je
podkultura kulturi. Če kultura predstavlja celoto elementov družbenih dosežkov, ki so skupni
ljudem in so sposobni, da se širijo po prostoru, potem podkultura predstavlja neko modifikacijo
podkulture. Za pojem subkultura so nekateri uporabljali tudi termina, kot sta subpolitika in
kontrakultura (Poštrak, 1994a, str. 35). Pojem kontrakultura so uporabili zaradi nasprotovanja
mladinskih subkultur dominantni meščanski kulturi (Ule in Miheljak, 1995, str. 37). Haviland
(2004, str. 36) pravi, da v nobeni kulturi ne moremo pričakovati, da se bo skupina otrok ali
mladostnikov obnašala enako kot odrasli in ne obratno, zato v družbi obstajajo razlike med
podskupinami. Takim skupinam, ki imajo v svojih kulturah še neko svojo kulturo in standarde,
pravimo subkulture. Potrebno pa je še dodati, da izraz subkultura nima konotacije nižjega
statusa v primerjavi z izrazom kultura.
Mladinska kultura je skupek posebnih življenjskih orientacij mladih, ki vsebuje zavezujoča
sporočila, v ozadju katerih je veliko življenjskih praks. Kot vrstniška kultura pa utrjuje in
postavlja kulturne in socialne povezave med mladostniki in jim pomaga pri obvladovanju
vsakdanjih problemov (Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 58). O mladinski kulturi je
potrebno govoriti kot o izgrajenih sistemih vrednot in kulturnih dobrin (Ule in Miheljak, 1995,
38). Mladinska kultura je postala pomembna socialna institucija za uravnavanje življenjskega
poteka mladostnikov. Vzpostavitev mladinske kulture je rezultat kompleksnih zgodovinskih
dogajanj, socialnih procesov in prizadevanj skupin ter posameznikov. Nastale so tudi kot
odgovor mladih na različne življenjske situacije (Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 58–
60). Mladinska subkultura ima tudi pomembno vlogo pri vzpostavljanju identitete mladih
(Poštrak, 1994b).
Poznamo več načinov dojemanja mladinske subkulture. Za nekatere je subkultura lahko le način
preživljanja prostega časa, za drugega pa celovit način življenja (Poštrak, 1994b). Nekomu
subkultura predstavlja glavno razsežnosti v življenju, spet drugim samo rahel odklon ali
sprostitev od monotone resničnosti doma, šole in službe (Hebdige, 1980, v Poštrak, 1994c, str.
310). Brake govori o štirih oblikah kulture, ki so vezane na mlade. Razdeli jih med spodobno
mladino, prestopniško mladino, kulturniške upornike in politično militantno mladino. S
prispodobo spodobna mladina Brake opisuje mlade, ki se jim večino svojega časa posreči
preživeti brez vpletanja v tiste vidike najstniške kulture, ki so odklonski ali deviantni.
Prestopniška mladina ponazarja tiste mlade, ki so vpleteni v nezakonita dejanja, nasilje,
vandalizem in spolna dejanja, ki niso odobravana. Kulturniški uporniki so vpleteni v subkulturo
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mladih, ki je naravnana bolj umetniško ter se drži bohemskega izročila. Politično militantna
mladina pa opisuje mlade, ki se v neki skupni politični ali okoljevarstveni akciji bori za neke
cilje (Poštrak, 1994c).
3.2.4 Prosti čas mladostnikov
Za mladinsko kulturo je prosti čas prav gotovo eden od pomembnejših elementov mladinske
subkulture in tudi življenjskega sveta mladih. Za prosti čas obstaja več različnih interpretacij,
kot so npr. da je prosti čas osebnostna vrednota, produkt civilizacije, ki lahko človeka reši pred
tehnološko zadušitvijo, povezujejo ga tudi s terminom rekreacija, odmikom od dela, je tudi
sredstvo socializacije itd. (Kristančič, 2007, str. 19). Za prosti čas lahko rečemo, da je to čas
izven področij dela, družine, šole in drugih družbenih obveznosti. Posameznik izbira ta čas na
podlagi osebne izbire, odvisen pa je od različnih možnosti in tudi sredstev. Pojavlja se v treh
osnovnih oblikah, ki so počitek ali oddih, zabava ali razvedrilo in razvijanje osebnosti
(Kristančič, 2007, str. 39).
Prosti čas in predvsem dejavnosti v prostem času mladih so velikokrat povod za oblikovanje
mladinskih scen. Mladinske scene pomenijo korak k še večjemu formiranju življenjskega sveta
mladih ter pomenijo socialne prostore mladih, kjer oblikujejo svoje življenjske stile (Ule,
Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 58–59). V moderni družbi prosti čas postaja vedno
pomembnejša kategorija. Pomemben je za razreševanje konfliktov, vzdrževanje socialnih mrež,
saj le-te predstavljajo pomembno oporo za ljudi v njihovem življenju, prosti čas pa je tudi
prostor za druženje. Prosti čas mladih postaja vse bolj pomembna dimenzija življenja
mladostnikov, saj obveznosti mladih, kot so šola, čas za učenje in pripravo na šolo, postajajo
vedno bolj podobne delovnemu svetu odraslih oseb. Šolanje v današnjih časih s svojo
zahtevnostjo, obremenitvami in pritiski postaja vse bolj obremenilna dejavnost, ki od
mladostnikov zahteva vedno več energije in časa. Prosti čas je pomemben tudi z vidika
svobodne izbire dejavnosti kot tudi časa zmanjšanega nadzora nad posamezniki (Ule, Rener,
Čeplak in Tivadar, 2000, str. 62–63).
Res je, da prosti čas načeloma poteka izven področij družine, dela, šole itd., vendar ni
avtonomen in izoliran od drugih področij življenja. Zdi se, da lahko človek v prostem času v
največji meri sam odloča, kako in kaj bo počel in zdi se, da je prosti čas zato ločen od
vsakdanjega življenja, vendar temu ni tako. Tudi v prostem času je posameznik obdan s procesi,
ki opredeljujejo celotno življenje, kot so čustvena, materialna in druge ravni. Dober prikaz tega,
da ima na prosti čas posameznika vpliv celotno življenje, je gmotni položaj posameznika. Če
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je gmotni položaj posameznika dober, bo imel ta večje in tudi drugačne možnosti kot nekdo,
katerega materialni položaj je slabši (Poštrak, 2007, str. 147).
Razni pritiski in življenjske situacije lahko mladostnika pripeljejo do tega, da začne svoj prosti
čas preživljati pasivno. Razlog za to so lahko krčenje prostega časa zaradi prevelike
obremenjenosti, izogibanje stresov, pozaba na stiske in obremenitev. Čas, ki ga mladi
preživljajo pasivno oziroma neaktivno, je tvegan in zbuja le malo zadovoljstva. Prosti čas je
lahko nekaj, kar vzbuja zadovoljstvo, lahko pa se ga preživlja z dejavnostmi, ki ne zbujajo
zadovoljstva ter prispevajo tudi k samopodobi mladostnikov. Seveda pasivni čas sam po sebi
ni problematičen, saj je tako preživljanje prostega časa popolnoma normalno, ko potrebujemo
sprostitev. Težava nastane takrat, ko pasivno preživljanje prostega časa postane prevladujoča
ali edina strategija preživljanja prostega časa. To pa lahko v veliki meri vpliva na kvaliteto
življenja posameznika in na odnos posameznika do družine, lastnega dela in življenja nasploh
(Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 67–68).
V raziskavi Mladina 98 so učenke in učenci 8. razredov osnovnih šol odgovorili, da največ
svojega prostega časa porabijo za poslušanje glasbe, gledanje televizije, lenarjenje, druženje in
za šport. Kar velik delež prostega časa je predstavljal tudi čas, ki ga osnovnošolci porabijo za
učenje in dodatne zunajšolske dejavnosti. Aktivnosti, kot so pomoč v gospodinjstvu, delo za
računalnikom in branje, so bile manj prisotne (Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 64).
Seveda je od omenjene raziskave minilo že kar nekaj let in načini preživljanja prostega časa so
se lahko tudi rahlo spremenili, prav tako pa je preživljanje prostega časa lahko odvisno tudi od
kulture, v kateri živiš.
3.2.5 Revščina med mladimi
Revščina ima prav gotovo velik vpliv na življenjski svet ljudi, saj lahko vpliva na vse vidike
življenja ljudi. V afriških državah je revščina velik problem, ki ima posledično velik vpliv na
ljudi. Gambija je država, ki spada med najrevnejše države na svetu.
Poznamo več različnih definicij revščine, ki pa je odvisna tudi od kulture, navad, vrednot in
stanja vsake države (Čibej, 2015). Revščina nastaja kot posledica vedno večjih ekonomskih
razlik v svetu (Leskošek, 2005). Leta 1984 je Svet Evrope sprejel definicijo revščine, ki se glasi
tako: »Revne so osebe, družine ali skupine oseb, katerih sredstva so tako omejena, da jim
onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v državi, v kateri živijo.« (Ministrstvo za delo
družino in socialne zadeve, 2000, str. 8).
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Dragoš (2013) govori o začaranem krogu revščine kot eni od teorij revščine, ki govori o tem,
zakaj je revščina takšen družbeni problem. Pri revščini gre za past, da v njej ostaneš vse
življenje in se zaradi ene stiske znajdeš v novi stiski. Stanje ljudi potiska v vedno nove stiske,
ki so posledica prejšnje stiske. Tako revščina vpliva na celotno življenje ljudi. Vpliv ima lahko
na slabšo kakovost življenja, ima izobraževalne in zdravstvene posledice (Mikuš Kos, 1999, v
Čibej, 2015).
Ena od teorij revščine je tudi teorija revščine kot (sub)kulture, ki jo je formuliral antropolog
Oscar Lewis. To teorijo je zasnoval med terenskim delom, ko je analiziral vsakdanji življenjski
svet v revnih četrtih v Portoriku in Mehiki. Tam je ugotovil, da imajo reveži v različnih državah
in družbah več skupnega, kot imajo skupnega z drugimi prebivalci države, kjer živijo. Lewis je
prišel do zaključka, da jih druži ista kultura, saj se na težave in okoliščine prilagajajo na
podoben način ter imajo podoben vzorec preživetja, ki pa se razlikuje od drugih državljanov, ki
ne živijo v revščini (Dragoš, 2013).
Najpogostejše posledice revščine so lakota, osnovni viri za zagotavljanje osnovnih življenjskih
potreb, odsotnost izobraževanja, slabo zdravstveno stanje in povečana umrljivost (Mavri, 2009,
v Čibej, 2015).
Revščino merimo na tri načine: na absolutno revščino, relativno revščino in subjektivno
revščino. Absolutna revščina predstavlja višino finančnih sredstev, ki ne zagotavljajo normalne
fizične reprodukcije posameznika (Rus, 1990, str. 1419). Relativna revščina pa se osredotoča
bolj na neenakost, ki se pojavlja znotraj populacije. Subjektivna revščina poudarja
posameznikovo lastno dojemanje revščine.
Mladost je obdobje, ki zaradi prehodnosti med otroško in odraslo dobo prinese nove izzive in
preizkušnje za mlade. Življenjski svet mladostnika je zelo kompleksen in mladostnik zato
razvije različne oblike strategij, ki mu pomagajo preživeti to obdobje. Sam življenjski svet
mladostnika je tako kot življenjski svet posameznika organiziran okoli pomembnih dogodkov,
le da so ti dogodki drugačni od dogodkov v obdobju otroštva ali odraslosti. Mladost in
posledično življenjski svet mladih je drugačen od drugih obdobij predvsem zaradi oblikovanja
identitete posameznika, pridobitvijo statusa v družbi in srečevanja s tveganji, kot so
individualizacija, globalizacija, različni pritiski, nerazumevanje v družini, šola, podaljševanje
šolanja in kriza prihodnosti. Vsa ta tveganja in stresno obdobje pri mladostnikih povečajo
socialno ranljivost. Zelo pomembno vlogo v mladosti in življenjskem svetu mladostnikov ima
koncept subkultur, ki mladostnikom zaradi skupne podkulture pomagajo pri premagovanju
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vsakdanjih problemov. Premagovanje težav, s katerimi se srečujejo, je bil eden od povodov za
nastanek subkultur. Eden od pomembnejših elementov subkulture je prosti čas, ki je čas, ko se
posameznik odmakne od obveznosti in ga preživi po svoji izbiri.
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4
4.1

TERENSKO DELO V GAMBIJI
O Gambiji

4.1.1 Splošno
Gambija je država, ki leži na zahodu afriške celine in je obkrožena z državo Senegal. V državi
živi okoli dva milijona prebivalcev. Je ena izmed najmanjših afriških držav, celo najmanjša
kopenska država po velikosti. Ena izmed najmanjših držav pa je tudi po številu prebivalcev.
Glavno mesto Gambije je Banjul, največje pa mesto Serekunda.
Glavni gospodarski dejavnosti sta kmetijstvo in ribolov, v zadnjih letih pa je zelo pomembna
dejavnost postal turizem, ki je v velikem porastu.
Najpomembnejše etnične skupine v Gambiji so Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahuli, Serer,
Manjago, Bumbara in Aku. Največja etnična skupina od teh so Mandinka, ki predstavlja 34 %
prebivalcev, sledijo ji Fule z 24,1 %, Wolof z 14,8 % in Jola z 10,5 % prebivalcev. Ostale
skupine so manjše in skupno predstavljajo 15 % prebivalcev (EASO Country of origin
information report: The Gambia, 2017).
Uradni jezik v državi je angleščina, v uporabi pa so različni lokalni jeziki njihovih etničnih
skupin, kot so Mandinka, Wolof, Fula itd. Nobenega od lokalnih jezikov ne govorijo samo v
Gambiji, ampak jih govorijo tudi v drugih državah (EASO Country of origin information report:
The Gambia, 2017).
4.1.2 Religija
V Gambiji je prevladujoča vera islam, saj je kar 95 % prebivalcev pripadnikov muslimanske
vere, od tega jih je največ sunitov. Okoli 4,2 % prebivalstva pa predstavlja krščansko skupnost,
od tega je največji delež rimokatoliške vere. Ostali odstotek prebivalstva ima animistična
prepričanja. Zelo veliko muslimanov in katoličanov poleg svoje vere še vedno vzdržuje
tradicionalne duhovne prakse (United States Department of State, 2016).
4.1.3 Revščina
Veliko težavo v državi predstavlja revščina, saj je Gambija ena izmed najrevnejših držav sveta.
Leta 2015 je v Programu Združenih narodov za razvoj, Gambija pristala na 173 mestu od 188
držav, glede na Indeks človekovega razvoja.. Indeks človekovega razvoja je merilo, s katerim
primerjajo stanje med državami glede na dolžino življenjske dobe, stopnje pismenosti, stopnje
izobrazbe in življenjsko raven (United Nations Development Programme, 2016).
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Na revščino v Gambiji ima vpliv zelo veliko stvari, kot so slaba gospodarska razvitost, slaba
prisotnost naravnih virov, slaba rodovitnost tal in posledično slaba produktivnost kmetijstva,
slaba dostopnost do vode in zemlje, slab izvoz surovin, veliki delež nezaposlenih itd. (Poverty
in The Gambia, b.d.). Kot pogost problem v Afriki, ki vsekakor vpliva na razvoj države, do
lanskega leta tudi Gambije, je, da državo vodijo diktatorski voditelji in tako preprečujejo
demokratično vodenje. Soočanje z različnimi konflikti med voditelji in samimi državami še bolj
poveča revščino ljudi (Chitereka, 2009).
V programu za zmanjševanje revščine v Gambiji ali Poverty Reduction Strategy Paper, so kot
enega najpomembnejših ciljev omenili razvoj osnovnih socialnih služb in socialno varnost za
revne in ranljive (International Monetary Fund, 2011).
4.1.4 Mladi v Gambiji
Mladi predstavljajo zelo velik del Gambijskega prebivalstva, saj je kar 40 % starih manj kot
štirinajst let, 60 % populacije pa je mlajših od petindvajset let. Velik problem mladih predstavlja
nezaposlenost in šolanje. Leta 2012 je bila brezposelnost mladih med 15. in 25. letom starosti
kar 44 %. Brezposelnost je večja med mladimi ženskami kot moškimi. Težava šolanja pri
mladih je, da jih veliko zapusti šolo zelo zgodaj, še posebej tisti, ki izhajajo iz družin, kjer je
večja revščina. Zelo zanimiv je podatek, da je bilo leta 2013 kar 25 % mladih, ki so dopolnili
20 let in niso še nikoli imeli kakršnega koli izobraževanja (EASO Country of origin information
report: The Gambia, 2017).
4.2

Prostovoljno delo

Gambijo sem obiskala v okviru prostovoljnega dela, kar je bila moja dolgoletna želja.
Prostovoljno delo sem opravljala na lokalni privatni osnovni šoli Mo beta v središču mesta
Serekunda. Na šoli sem pomagala pri pouku, včasih tudi sama poučevala in se družila z učenci.
Šola je potekala od ponedeljka do petka, razen enkrat, ko je na šoli potekala proslava ob maturi
ali Graduation day, ko sem šolo obiskala tudi v soboto. V šoli sem vsak dan preživela približno
5 ur, nekaj časa pa sem porabila še za pripravo na pouk. Prostovoljno delo v šoli sem opravljala
štiri tedne.
Namen prostovoljnega dela na šoli je bil, da pomagam učitelju pri pouku, učencem pri
utrjevanju, razumevanju in razlagi. Moja najpomembnejša naloga pa je bila, da poskušam pouk
narediti malo drugačen, kot so ga navajeni, da na željo otrok počnemo tudi stvari, ki jih sami
pri pouku ne počnejo, kot je ustvarjanje, različne igre, več športnih aktivnosti in drugačne oblike
učenja. Tako smo z učenci velikokrat izvajali likovne in športne aktivnosti.
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Med prostovoljnim delom sem se aktivno posvetila opazovanju in pogovarjanju o življenjskem
svetu uporabnikov. Veliko sem se pogovarjala o sami gambijski kulturi, kako mladi preživljajo
prosti čas in o šoli, ki je v Gambiji zelo pomembna.
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5
5.1

METODOLOGIJA
Formulacija problema

Med opravljanjem študija na fakulteti za socialno delo se je pri meni pojavila želja za
opravljanje prostovoljnega dela v tujini, natančneje v eni od afriških držav. Prostovoljno delo
oziroma prakso sem v času dodiplomskega študija v okviru mednarodnega projekta opravljala
v Srbiji. Med opravljanjem prostovoljnega dela sem ugotovila, da ima država, kjer opravljaš
prostovoljno delo, in njihova kultura velik vpliv na življenje ljudi in tudi na delo prostovoljcev.
To idejo pa sem začela razvijati tudi v času podiplomskega študija, kjer sem se usmerila na
modul socialno delo v vzgoji in izobraževanju, ter se odločila za prostovoljno delo v tujini.
V študijskem letu 2017/2018 sem se prijavila na prostovoljno delo v afriško državo Gambijo,
ki je ena najrevnejših afriških držav. Odločila sem se za prostovoljno delo v šoli, kjer bi nudila
pomoč in podporo mladim Gambijcem. Že pred odhodom v Gambijo sem se zavedala, da je
kultura, življenje in življenjski potek mladih v Gambiji drugačen. Zelo pomembno se mi je
zdelo, da dobro spoznam njihov življenjski svet in se jim na ta način tudi približam, tudi boljše
razumem. To se mi je zdelo pomembno zaradi že omenjenih vsebin. Vstopala sem v popolnoma
drug svet, ki ga nisem niti malo poznala, v državo in življenjski svet mladih, ki se vsakdan
soočajo z revščino in posledicami revščine, v državo kjer elementi kulture vplivajo na njihov
vsakdan. Zanimal me je vidik ekspertov iz izkušenj, torej mladih Gambijcev in ne teorije in
domneve, ki jih slišiš drugje.
Tema se mi je zdela pomembna tudi z vidika prostovoljnega dela in opravljanja prostovoljnega
dela v tujini. Zavedati se je potrebno, da so uporabniki, v mojem primeru mladi Gambijci,
eksperti iz izkušenj, mi kot prostovoljci ali socialni delavci pa spoštljivi in odgovorni zavezniki
in nič več. Tudi če gremo opravljat prostovoljno delo v tujino, v manj razvite države, nismo
osebe, ki bodo s svojim znanjem rešile življenja uporabnikov. Pomembno je, da svoje
uporabnike, njihov način življenja in kulturo, socialno mrežo, torej življenjski svet, dobro
spoznamo in ga spoštujemo. Šele nato se lahko pridružimo uporabnikom in skupaj z njimi
najdemo strategije, s katerimi si bodo lahko pomagali v življenju.
Pri raziskovanju v tuji kulture je zelo pomembno tudi znanje iz antropologije. Sodelovanje
antropologije in socialnega dela je večkrat izpuščeno/zanemarjeno, vendar je zelo pomembno,
saj znanje iz antropologije lahko pomembno vpliva na vidik dela in raziskovanja v tujini. To je
bil razlog, da sem se odločila, da v svoje raziskovanje in delo vključim tudi antropologijo.
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5.2

Raziskovalna vprašanja
1. Kateri so dejavniki odraščanja in kako vplivajo na življenjski svet mladih Gambijcev?
2. Katere kulturne značilnosti imajo pomembno vlogo v življenjskem svetu mladih
Gambijcev?
3. Kakšne želje in potrebe imajo mladi Gambijci?
4. Kako mladi v Gambiji preživljajo svoj prosti čas?

5.3

Vrsta raziskave

Raziskava bo etnografska, ki spada med kvalitativne vrste raziskovanja, in tudi akcijsko
naravnana. Ker sem raziskavo izvajala v popolnoma drugačnem kulturnem okolju in sem bila
ves čas raziskave neposredno v stiku z uporabniki, njihovo kulturo in njihovim načinom
življenja, je bila etnografska raziskava najbolj primerna.
Etnografska raziskava je poseben raziskovalni pristop z opazovanjem, ki uporablja koncepte in
orodja iz antropologije in drugih družbenih ved, kot je tudi socialno delo. Raziskava je
pomembna za pridobitev poglobljenega razumevanje življenja uporabnikov, kamor še posebej
spada tudi raziskovanje življenjskega sveta. Pri etnografskem raziskovanju gre za preučevanje
človekovega obnašanja v njegovem naravnem okolju, kar raziskovalcu omogoči, da ujame
podrobnosti, ki so lahko pri ostalih raziskavah spregledane (Žagar, 2011).
Raziskava je akcijsko naravnana, saj sem kot raziskovalka aktivno sodelovala v vsakdanjem
življenju mladih, prav tako so bili v samo raziskavo vključeni tudi mladi Gambijci.
5.4

Merski instrumenti in viri podatkov

Viri podatkov, ki sem jih uporabila so bili etnografski dnevniki, ki sem jih pisala v času
raziskave. Dnevnike sem zapisovala sproti vsak dan, kadar sem delala z mladimi. Etnografski
dnevnik sem pisala med 2. 7. 2018 in 27. 7. 2018. V dnevnikih sem se bolj osredotočila na teme
opazovanja, ki so bile relevantne za mojo raziskavo. V dnevnike sem vključila potek dela z
mladimi, sama lastna opažanja in pogovore z naključnimi učenci in učitelji.
5.5

Populacija in vzorčenje

Mojo populacijo zajemajo otroci in mladi v Gambiji, natančneje v mestu Serekunda, s katerimi
sem v času raziskave med 2. 7. 2018 in 27. 7. 2018 sodelovala ali prišla v stik, učitelji na šoli
Mo beta in prostovoljci. Večina populacije, ki je sodelovala v moji raziskavi, so učenci šole
Primary School Mo beta.
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Vzorec je neslučanjostni priročni, saj sem raziskavo izvedla na ljudeh, ki so mi najbolj dostopni
in najbolj pripravljeni za sodelovanje. To so osebe, s katerimi sem bila v času raziskovanja in
prostovoljnega dela v Gambiji največ v stiku in ki so mi omogočile, da z njimi vzpostavim stik.
5.6

Zbiranje podatkov

Raziskava je akcijsko naravna, saj sem podatke zbirala med izvajanjem prostovoljnega dela na
šoli. Podatke sem zbirala tako, da sem opazovala in se pogovarjala z mladimi, ki so prihajali v
šolo Mo beta.
Vsak dan sem po koncu dneva v šoli Mo Beta napisala dnevnik za tisti dan. V dnevniku sem
opisala potek pouka in dela z mladimi, vsebine, o katerih smo se pogovarjali, in svoja opažanja.
Pri raziskavi sem uporabila metodo opazovanja z udeležbo. To metodo sem uporabila, ker se
mi za ta način raziskave zdi najbolj primerna in ker sem celotno obdobje raziskovanja preživela
med ljudmi, ki so bili predmet mojega raziskovanja.
Podatke sem zbirala ves čas dela z mladimi na šoli Mo beta in na ta način poskušala pridobiti
čim več podatkov o življenjskem delu mladih. Delo in druženje z otroci in mladostniki na šoli
Mo beta je povprečno potekalo 5 ur na dan od ponedeljka do petka.
5.7

Obdelava in analiza podatkov

Podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne analize. Vsak dan po izvedbi dela na šoli sem se
lotila zapisovanja etnografskega dnevnika. Pri zapisih dnevnika sem pazila, da sem čim bolj
dosledna, pri čemer sem poskušala zajeti celotno dogajanje tistega šolskega dne. V dnevnikih
sem poskušala ujeti odzive mladih in jih čim bolje opisati. Dnevnike sem poskušala pisati čim
bolj objektivno.
Ker sem etnografske dnevnike pisala vsak dan posebej, sem se tudi analize lotila na tak način.
Tako sem analizirala štiriindvajset dnevnikov. Enaindvajset dnevnikov je zaobjemalo navaden
šolski dan na šoli Mo Beta, trije dnevniki pa so bili povezani z drugimi dogodki, ki so
neposredno vplivali na raziskovanje življenjskega sveta mladih. Dnevnike sem označila s
črkami od A do Z.
Zapis dnevnikov sem za lažjo orientacijo razčlenila na dele besedila, stavke ali besede, ki so
pomembni za temo življenjskega sveta mladih. Razčlenjene dele besedila sem oštevilčila, jih
razporedila v tabelo, namenjeno vsakemu dnevniku in jim nato pripisala pojme, kategorije,
nadkategorijo in temo.
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Tabela 5-1:Primer tabele kodiranja
Št.

IZJAVA

POJEM

izjav

KATEGORIJ

NADKATEG

TEMA

A

ORIJA

Dojemanje

Prosti čas

Mladi

Teme

Potek

Terensko

e
M3

Drugo, kar je

Otroci

bilo drugačno,

pojma

da najprej

prosti čas

pojma prosti čas niso
kot tak sploh

razumeli

niso poznali
I39

Pogovarjali smo
se še o tem,

Pogovor o
družini

raziskovanje

koliko bratov in
sester imajo

MLADI


Prosti čas
o Dojemanje
 Otroci pojma prosti čas niso razumeli

TERENSKO RAZISKOVANJE


Potek
o Teme
 Pogovor o družini
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5.8

Definiranje tem kodiranja

5.8.1 Mladi
Pri temi mladi sem besedilo razdelila na socialno mrežo mladih, na odraščanje, ki se nanaša na
teme, s katerimi se srečujejo mladi med odraščanjem, na želje in potrebe, ki jih imajo mladi
Gambijci, na njihov prosti čas in revščino.
5.8.2 Kultura
Pod temo kultura sem umestila vse tiste dele besedila, ki so se nanašali na Gambijsko kulturo
in kulturne značilnosti države. Temo sem razdelila na običaje, ki jih imajo v Gambiji, na religijo
in na podtemo spol.
5.8.3 Šola
Temo šola sem razdelila na podkategorije organiziranost, kamor sem uvrstila dele, ki se
nanašajo na to, kako je organizirana šola, na podkategorijo pouk, zaposleni, pogoji, ki se
nanašajo na stanje v šoli, in na discipliniranje.
5.8.4 Terensko raziskovanje
Temo terensko raziskovanje sem razdelila na podkategorije, kot so podatki o državi, kjer sem
opisala podatke o državi Gambiji, na potek samega raziskovanja, občutke, ki so se pojavili med
samim raziskovanjem in na težave, s katerimi sem se soočala med prostovoljnim delom ali
raziskovanjem v Gambijski šoli Mo beta.

40

6

REZULTATI

Rezultate bom zaradi lažje preglednosti prikazala po temah in jih podkrepila tudi z deli besedila,
ki so pomembni. Za lažjo preglednost vseh besedil oz. dnevnikov, ki sem jih pisala tekom
raziskovanja v Gambiji, bom naslove dnevnikov, datume in krajšo vsebino predstavila s
pomočjo tabele.
Tabela 6-1: Seznam in datumi dnevnikov
Oznaka
A

Datum
2. 7. 2018

Vsebina
Sprejem v šoli, izbira razreda, prvi
obisk razreda in spoznavanje

Sodelujoči
Učenci, prostovoljci, učitelji

B

3. 7. 2018

Pouk, ponavljanje snovi, spoznavanje
učencev

Učenci, prostovoljci, učitelji

C

4. 7. 2018

Pouk, ponavljanje snovi, izdelovanje
kartic z imeni

Učenci, prostovoljci, učitelji

Č
D
E

4. 7. 2018
5. 7. 2018
6. 7. 2018

O Gambiji in prvih občutkih
Pobarvanke, gambijski ples, številke
Petek, molitev, priprava na proslavo za
konec šole

Prostovoljka
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji

F
G
H
I
J
K

7. 7. 2018
9. 7. 2018
10. 7. 2018
11. 7. 2018
12. 7. 2018
13. 7. 2018

Povorka, proslava
Poučevanje v drugem razredu
Množenje, barvanje Afrike, nogomet
Baobab tree, igranje igric.
Pisanje pisma, likovno ustvarjanje
Ustvarjanje, matematika, obisk tržnice

Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji

L
M
N
O

14. 7. 2018
16. 7. 2018
17. 7. 2018
18. 7. 2018

Vikend obisk Barre
Opis sebe, risanje, nogomet
Geografija, matematika, nogomet
Pravljica, ustvarjanje, sestanek,
pogovor o veri

Prostovoljci
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji

P
R
S
Š
T
V
U

19. 7. 2018
20. 7. 2018
21. 7. 2018
23. 7. 2018
24. 7. 2018
25. 7. 2018
26. 7. 2018

Poklici, dež
Zabava ob koncu šole.
Sobota – obisk Myfarm
Likovni dan, obisk družine
Čiščenje šole
Športni dan
Zadnji dan pouka, okraševanje učilnic
in pravljica.

Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji
Prostovoljci
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji
Učenci, prostovoljci, učitelji

Z

27. 7. 2018

Zabava ob zadnjem dnevu druženja

Učenci, prostovoljci, učitelji
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6.1

Mladi

Socialno mrežo mladih Gambijcev sestavljajo družina in njihovi vrstniki. Učenci živijo v
velikih družina (C26), ki imajo štiri ali več otrok (I40, M2b). Družina je med seboj zelo
povezana. Med seboj so tesno povezani tudi brati in sestre, ki velikokrat tudi skrbijo en za
drugega (E28, L27). Večina učencev s svojimi družinami živi v bivanjskih kompleksih,
imenovanih compaundi (C26). Zelo pomembno vlogo v življenju otrok igrajo matere, ki se v
večji meri udeležujejo dogodkov v šoli (F3, F32, R6). Mame skrbijo za otroke, jim kuhajo,
nekatere pa tudi še delajo na tržnici ali kateri drugi službi (Š31, Š28). Po pripovedovanju pa
veliko žensk oziroma mater otrok ostane samih z otroki (E30), eden od razlogov je, da gredo
očetje v želji po boljšem zaslužku na delo v Kamerun, od koder pa se velikokrat ne vrnejo
(E29). Starši zaradi preobilice dela nimajo toliko časa za druženje z otroki (A36), otroci pa
morajo večkrat tudi pomagati svoji družini pri delu (I41).
Slika 6-1: Starejši brat skrbi za mlajšega

Pomembno vlogo v socialni mreži imajo tudi vrstniki. Vrstniki se med sabo družijo v šoli in
tudi otroki, ki so iz istih compaundov (B2b). Vrstniki so med seboj zelo povezani, vedno
poskrbijo, da vsak dobi nekaj (I25), vedno si med sabo razdelijo tudi hrano, da noben ne ostane
lačen ali brez hrane (A31, A32, I24). Ko se igrajo, se zelo povežejo med seboj (I31). Med
vrstniki večkrat pride tudi do pretepov (B42, I27, H21), na koncu katerih pa se vedno tudi sami
zmenijo in končajo spor (B45).
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Mladi se med odraščanjem soočajo z različnimi stvarmi, kot so težave, strahovi, veseljem,
prelomnimi dogodki, pričakovanji in vrednotami ter tudi nasiljem. Težave, s katerimi se
srečujejo, so povezane s šolo ali izobrazbo. Velik problem je šolanje, saj zelo veliko stane, to
pa je tudi razlog, da zelo malo mladih pride do izobrazbe (I17, N14). Mladi morajo v času
šolanja za zaslužek tudi delati, saj bi plačevanje šolnine težko zmogli (I7, J5). Težave se
nadaljujejo po končani osnovni šoli, ko večina ne more nadaljevati šolanja. Takrat mladi
ostanejo brez usmeritve in ciljev in ne znajo, kako se naj lotijo stvari, prav tako jih nihče ne
vpraša, kaj bi radi počeli (O40, O43, O41, S4). Mladim je zelo težko, saj se noben ne ukvarja z
njihovo prihodnostjo, tako kot je navada v Evropi (S8). Nekateri samo posedajo in ne počnejo
ničesar (O44, S6), drugi zapadejo v slabo družbo, začnejo popivati, jemati droge (O45, S7,
038). Mladi brez službe težko preživijo (O42), zato nekateri sežejo po skrajnih dejanjih, kot je
ponujanje spolnih uslug na ulici (Š21), ki mu je bil priča tudi eden od prostovoljcev, in
zapletanje s starejšimi ženskami iz tujine v želji po boljšem življenju (Š24, Š25).
Ena od učenk je ob dežju izrazila velik strah pred tem, da bi njej in njeni družini poplavilo
stanovanje (P20). Med odraščanjem jim veselje predstavljajo predvsem preproste stvari in
dejavnosti, kot je veselje ob ustvarjanju in ustvarjanju svojih lastnih izdelkov (C8, C9). Veselje
ob tem, ko lahko plešejo (R6), zelo uživajo v različnih športnih aktivnostih (Š11), obisku
mošeje (Z8) in igranju v dežju (P15, P16). Pride pa tudi do prelomnih dogodkov, kot so smrt v
družini in bolezni. Učencu sta umrla oče in sestra, kar ga je zelo prizadelo (M6, M8). Deklico
pa je prizadela paraliza, zaradi česar je ogroženo tudi njeno šolanje (Š28).
Od mladih pa imajo odrasli tudi neka pričakovanja, kot na primer, da izgledajo urejeni in da si
ne puščajo rasti dolgih las, saj takšen izgled deluje zanemarjeno (K6, K7). Od mladih se
pričakuje tudi, da se bodo enkrat poročili in imeli otroke (V25, L19). Vrednote, ki jih imajo
mladi, so šolanje (J25), spoštovanje (J26) in pomoč drug drugemu, ki se mu bo povrnila (O4,
O5).
Del odraščanja mladih je tudi nasilje, ki je prisotno vsepovsod (H48). Pretepajo se učenci med
seboj (B43), kaznujejo jih tudi v šoli, na ulici, če ne spadajo na prireditev, ki jo organizira šola
(F39). Podpiranje ali normaliziranje nasilja pa prikazujejo tudi na šolski predstavi, kjer nasilje
ni tretirano kot nekaj slabega (H50, H49).
Želje in potrebe mladih v Gambiji so večinoma zelo skromne in preproste. Želijo si predvsem
veliko pozornosti in to, da se lahko tudi kdaj stisnejo (A4, D4, H4, A33, A34, A35). Željo po
pozornosti so med poukom tudi večkrat izrazili z besedami Teacher Nina look, look (D5). Med
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poukom so tako imeli veliko željo, da pokažejo svoje izdelke, želeli pa so tudi sodelovati pri
pouku, ga razumeti in utrditi svoje znanje (H3, G17, N4). Večkrat so izrazili tudi željo po
ustvarjanju, igranju iger in športnih aktivnosti (H33, J21, I30, K19, V19, U2). Otroci, ki smo
jih srečali na ulici med povorko, so se ji želeli pridružiti, učenci šole si željo končati šolo (N22),
da bi lahko postali učiteljica, medicinska sestra in prodajalec (P8a, P9). Učenci pa so imeli tudi
zelo veliko željo, da bi odšli na plažo, saj zelo veliko otrok plaže sploh še ni videlo (G9, G10).
Izrazili so tudi različne potrebe, kot so potreba po pozornosti, po spodbujanju in potreba po tem,
da se šolajo (A2, J17, O12, C39a).
Pomemben del življenjskega sveta mladih je tudi prosti čas, ki pa ga mladi Gambijci preživljajo
nekoliko drugače. Ob pogovarjanju, kaj počnejo v prostem času ali leisure time, free time,
učenci pojma najprej sploh niso razumeli (M3). Nato sem jim postavila vprašanje, kaj počnejo,
ko pridejo iz šole, kaj počnejo doma. Od dejavnosti, ki so jih omenili, so bile predvsem
preproste igre in dejavnosti, kot so pletenje kitk, igranje preprostih iger, igranje iger s
ploskanjem, uporaba avtomobilske gume kot igralnega sredstva, igranje nogometa (C38, B46,
M10, Š14, Š16, Š15). Zelo veliko učencev je reklo, da ne bodo počeli nič (I38, T11) ali da bodo
pohajkovali po ulicah (L6). Nekaj učenk pa je povedalo, da se bodo učile (I34a, M10). Učenci
so izpostavili tudi odhod na molitev v mošejo (Š16). Največ učencev pa svoj prosti čas preživlja
tako, da dela ali pomaga staršem pri vsakdanjih opravilih. Učenci tako pomagajo staršem pri
prodajanju v trgovini ali na tržnici (I3, H56, I6, K24a, M5). Veliko učencev pomaga staršem
ter bratom in sestram pri domačih opravilih (M4, M5, I34, J19).
Slika 6-2: Igranje nogometa na ulici

44

Na življenje mladih ima zelo velik vpliv tudi revščina, ki se odraža na več področjih njihovega
življenja. Revščina ima zelo velik vpliv prav na šolo ali šolanje, ki je pomemben del
življenjskega sveta mladih. Veliko otrok in mladostnikov v Gambiji ne obiskuje šole, glaven
razlog za to je, da ne morejo plačati šolnine, saj je zelo draga, veliko pa stanejo tudi pripomočki,
ki jih potrebujejo za šolo (B4, C14, L15, H15). Otroci, ki šole ne obiskujejo, šolo spremljajo
samo z žalostnimi pogledi (B3). Nekateri otroci morajo zaradi pomanjkanja sredstev za šolnino
šolo pustiti (C15), zato poskušajo poiskati različne načine, kako priskrbeti denar za šolanje, tudi
s prošnjami za financiranje šolanja (C39, C41, C44). Veliko učencev ima tudi izkušnjo, da se
brez finančne pomoči tujcev ne bi šolali (L16). Revščina ima vpliv tudi na stvari, kot je
prehrana. Za nekatere je šolska malica tudi edini obrok tistega dne (C20), učenci pa si zaradi
pomanjkanja denarja kupujejo poceni in nehranljivo hrano, ki je cenovno bolj dostopna (A28,
M13). Velik vpliv ima tudi na zdravje otrok in mladostnikov, ki poškodbe ali bolezen raje
zdravijo sami doma ali obiščejo šamana, kar je cenejše kot obisk zdravnika (H27, H28).
Različna zdravljenja si zelo težko privoščijo (Š30).
Slika 6-3: Nastop učencev, ki se šolajo in opazovanje mladih v ozadju, ki v šolo ne hodijo

Zaradi revščine pride tudi do zelo velikih razlik med otroci in mladostniki. Do velikih razlik
pride predvsem med tistimi otroci in mladostniki, ki se šolajo, in tistimi, ki se ne. Ločuje jih
visok zid, ki enim omogoča pridobivanje znanja, drugim pa ne (B6, F11, F41). Otroci, ki se ne
šolajo, spremljajo dogodke in proslave, ki jih organizira šola, vendar tam niso dobrodošli (B7,
F39, F8a). Do razlik pa pride tudi že med samimi učenci. Učenca, ki ju doma dodatno poučuje
domači učitelj, sta glede znanja daleč pred ostalimi učenci (I36, I37).
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6.2

Kultura

Med raziskovanjem sem ugotovila, da ima na življenje in življenjski svet mladih v Gambiji zelo
velik vpliv tudi kultura. Kulturo sestavljajo različni običaji, religija in spol, ki imajo pomemben
vpliv na življenje v Gambiji. Ena pomembnejših kulturnih značilnosti ali običajev je ples, ki je
prisoten vsepovsod in na vseh dogodkih (R20). Prisoten je pri samem pouku, zaključku šolanja
(R5), športnih dnevih (U6), s plesom pa je povezanih tudi kar nekaj iger (J11, J12). Pomemben
del kulture je tudi glasba, ki je prav tako kot ples prisotna pri pouku (B12), kjer celo učenje
poteka v obliki pesmi (A23). Glasba je prisotna tudi ob različnih dogodkih, kot je Graduation
ceremony (F28).
V gambijski kulturi predstavljajo običaj tudi različni dogodki. Dogodki, ki so pomembni za
učence šole Mo Beta, so bili povorka in proslava ob Graduation day ali proslava ob
maturitetnem dnevu (E13, F5), zaključek šole in tudi vsak petek, ko so opravljali skupne
molitve. Na ta dogodek so učenci oblekli slavnostna oblačila (F2, F31, R4), za njih so zaprli
ulice mesta, da so se v spremstvu policijskega benda lahko sprehodili po središču mesta (F6),
kjer so jih opazovali in spodbujali številni ljudje (F7). Poseben dogodek je bil tudi dan ob koncu
šolskega leta, ki je potekal v obliki zabave (R2). Dogodki v šoli so zelo slavnostni in pomembni,
kar nakazuje tudi na to, kako velikega pomena je v Gambiji končanje šole ali šolskega leta (F8,
E8). Na dogodke so morali učenci po navodilih starejših priti oblečeni v nova oblačila, fantje
z obrito glavo, obuti v črne čevlje ter bele nogavice, dekleta z urejeno frizuro (E11, E9, E12).
Na dogodkih pa so v lepa tradicionalna oblačila oblečeni tudi vsi ostali (R10, Z4).
Običaji, ki so značilni za Gambijo, so vidni tudi v dejavnostih, ki so prisotne v vsakodnevnem
življenju mladih Gambijcev. Ena od dejavnosti, ki je značilna predvsem za dekleta, je pletenje
kitk, ki je prisotno na vsakem koraku. Pletenja se dekleta naučijo že zelo zgodaj (B47, L29,
L30). Pomembna dejavnost je tudi petje himne, ki jo pojejo ob več priložnostih, po koncu himne
pa se vsi tudi priklonijo (F24, K8, F25).
V Gambijski kulturi pride tudi do tega, da kakšna stvar, kot je npr. nošenje očal, predstavlja
stigmo. Učenka šole, ki bi za lažje sledenje pouku rabila očala in bi jih morala tudi nositi, tega
ne sme, saj ji starši tega ne dovolijo (J29, J31, 32).
Veliko učencev je imelo dve imeni (A20), učiteljica pa je ob pogovoru z imeni pojasnila, da
veliko prvih otrok v Gambiji dobi ime Mohamed ali Fatumata, saj je na šoli bilo res veliko
učencev s tema dvema imenoma (A20, D19, D20). Glede imen je zanimivo tudi to, da ima
večina kristjanov angleška imena (A18a). Po pripovedovanju učenk se dekleta v Gambiji
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navadno poročajo pri 19 letih, dekleta iz plemena Fula pa se poročajo tudi že pri 13 letih (V18,
V19). Pomembno je tudi dodati, da so Gambijci do svojih gostov zelo gostoljubni (F27).
Za kulturo v Gambiji ima zelo velik pomen religija, ki s svojimi navadami in rituali močno
vpliva na vsakdan mladih. Gambijci čutijo veliko pripadnost svoji veri (C53), tako tisti, ki so
islamske vere, kot tisti, ki so krščanske vere to radi poudarijo (A19, A18). Pripadniki obeh ver
živijo v simbiozi (K14). To je vidno tudi na skupni molitvi ob petkih, ki poteka v šoli. Tam so
prisotni tako kristjani kot muslimani in molijo vsi. Po pripovedovanju na daljših obredih molijo
tudi krščanske molitve, večinoma pa izvajajo samo muslimanske molitve (E6, K10, K11, K13).
Pri veliko učencih je bilo videti, da nosijo nekakšne amulete ali koščke lesa okoli gležnja ali
pasu. Les dobijo od šamana, ki jih varuje pred vsem slabim (L24, L25, L26). Ljudje verjamejo,
da se jim bo dobro delo povrnilo, zato imajo navado, da pomagajo osebam v stiski (L4, L5).
Pomembnost religije nakazujejo tudi rituali, kot so molitev pred sestankom, skupna molitev na
dvorišču rok, kjer učenci z dvignjenimi rokami molijo skupaj z duhovnikom (O22, E4, E5).
Slika 6-4: Molitev

Pomembno vlogo na gambijsko kulturo ima prav gotovo islam, ki je prevladujoča vera. Za
muslimane je petek poseben dan, saj takrat moški množično odhajajo na glavni obred ob 14-ih
(E23, K29, K1). V mošejo lahko gredo samo moški in ženske, ki so stare več kot 60 let. Ostale
ženske ostanejo doma (E24, E25). Moški ali fantje, ki se zaradi dela ne morejo udeležiti obreda,
molitev opravijo pred svojo trgovino (K27). Pomembno vodilo, ki se ga držijo vsi pripadniki
muslimanske vere, je pomoč drugim oziroma tistim, ki jo potrebujejo. Medsebojno pomoč jim
narekuje vera sama (Š18, T21, Š18).

47

Kristjanov je veliko manj kot muslimanov, so pa po pripovedovanju zelo povezani (C55).
Učiteljica je tako v razredu večkrat poudarila, kdo je kristjan in dejstvo, da je tudi sama
kristjanka (C51). Zelo je bila vesela dejstva, da sem tudi sama kristjanka (C52).
Del kulturnih značilnosti države pa je tudi konstrukcija spola. Predstavila bom rezultate, ki
temeljijo na dojemanju spola, razlikah med spoloma in kako spol vpliva na samo delo. Razlike
med spoloma so vidne skoraj vsak dan. V šoli se od deklet pričakuje več znanja in aktivnosti
kot od fantov (R19). To je bilo razvidno tudi iz vprašanj na kvizu ob koncu šole, ko so dekletom
postavljali res težka vprašanja, medtem ko so fantje dobivali smešno lahka vprašanja (R12).
Prav tako pa ni bilo možnosti, da fantje na kvizu ne bi bili uspešni, saj so jim pomagali in
popuščali, medtem ko so se dekletom posmehovali (R13, R14). Dekletom je bilo postavljeno
tudi vprašanje, kdo je glava družine (R16). Razlike pa so vidne tudi pri samih učiteljih. Vse
višje razrede na šoli poučujejo učitelji (G3), prav tako so na sestankih in govorih med molitvijo
prevladovali učitelji (E14, O24, O23). Večji pomen učiteljev pa so izkazovali tudi na proslavah,
kjer so najprej poklicali vse učitelje in z dejanjem, da so učitelji sedeli na stolih v senci,
učiteljice pa stale na soncu in pazile učence (F34, F35).
Razlike med spoloma se odražajo tudi na samo delo. V razredu večino opravil, kot je pometanje
in čiščenje, opravijo dekleta. Tudi delo in čiščenje učilnice je večinoma rezervirano za dekleta
(C20b, H0). Dekleta so tudi tista, ki pomagajo pri pripravi malice (C20a). Ženske opravljajo
več del, kar nekaj jih hodi v službe ali prodaja na tržnici, potem pa imajo veliko dela še doma
(C23). Ženske na tržnicah prodajajo večinoma živila, moški pa imajo trgovine z blagom,
plastičnimi izdelki, potrebščinami (K28a, K28b). Zaradi obilice dela žensk doma in v službi
mlada učiteljica, ki še študira, o poroki ne more razmišljati, saj drugače ne bo mogla končati
šole (V24). Razlika pri delu je močno vidna tudi pri različni plači učiteljev in učiteljic. Plača
učiteljice je 30 €, medtem ko je plača učitelja začetnika 36 € (Š9, Š10, Š11).
6.3

Šola

Pomemben del vsakdanjega življenja mladostnikov predstavlja šola, saj v njej preživijo
polovico dneva in ima tudi zelo velik vpliv na njihov življenjski svet. Šolanje na šoli Mo beta
za enega učenca stane 5000 dalasijev na leto, kar je nekje 4 povprečne mesečne plače v Gambiji.
V to pa je vključena samo šolnina brez pripomočkov in malice, ki jo starši poskušajo zagotoviti
za otroka (C42, C13, C43). Dajanje denarja za malico ali priprava malice doma za starše
predstavlja dodaten strošek, zato je zagotovitev malice s strani šole ali prostovoljcev zelo
dobrodošla (A29, B38, C19). Večini otrok šolanje na šoli Mo beta plačujejo starši, nekaterim
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pa šolanje plačajo tudi botri. Takih učencev, ki jim šolanje plačujejo botri, je bilo 7 od skupno
50 učencev v razredu (C11, C12).
Slika 6-5: Pesem učenke o pomenu šolanja

Razredi so sestavljeni različno veliko. V nižjih razredih je več učencev, razred, kjer sem
poučevala en teden, je štel 45 učencev. V višjih razredih je manj učencev, okoli 14 (A12, G3a).
V razredih je več učencev moškega spola (G3b, N24).
Na šoli poučujejo predmete, kot so matematika, angleščina, predmet integrated, verski pouk in
športna vzgoja, pri kateri pa imajo težavo z izvajanjem (K22). Predmet integrated je mešanica
fizike, družbe in zgodovine (N10). Na šoli imajo drugačne predmete, kot smo jih vajeni v
Sloveniji. Učenci se tako ne učijo posebej svetovne geografije, nimajo likovnega pouka (N9,
N6, J34). Največ poudarka je na Gambiji (N8a).
Šola je za nekatere učence oddaljena nekaj kilometrov, za druge pa zelo blizu (C3). Učenci v
šolo prihajajo sami ali v skupinah (C2). Največkrat prihajajo sami, nekateri pa v spremstvu
mater ali sester (C4, C5).
Pogoji na šoli večkrat vplivajo na samo izvedbo in potek pouka. Učilnice so zelo majhne, slabo
prekrite in skromno opremljene (A13). Zaradi slabe strehe pouk v dežju ni mogoč, saj streha
pušča in dežuje v učilnice (P18). Otroci zaradi prostorske stiske sedijo zelo skupaj in včasih
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pride do tega, da se zaradi premalo prostora začnejo prerivati. (A14, A15, A16). Učilnice so
tudi zelo temne, zato imajo učenci iz zadnjih klopi težavo videti na tablo (I13). Učenci pri pouku
zelo malo uporabljajo pripomočke, saj imajo težave s pomanjkanjem pripomočkov (B24, B26,
O11). Otroci imajo zvezke, vendar so prazni, hrani pa jih učiteljica. Težava je, da so zvezki in
ostali pripomočki zelo dragi (B18, B25, F18), zaradi česar pripomočke, kot so škarje ali lepila
uporabljajo še redkeje ali bolj natančno nikoli, prav tako za branje ne uporabljajo knjig (O11,
V3). Med samim poukom pa pride tudi do drugih pogojev, ki vplivajo na šolanje. Vremenske
razmere, kot je pretirana vročina, povzročijo, da so otroci slabše zbrani, potreben je daljši odmor
ali pa je uro športne vzgoje potrebno prekiniti (A39, B31, B32, H43). Na pouk vpliva tudi dež,
zaradi katerega pouk navadno odpade (P2). Drugače pa poteka tudi športna vzgoja, ki se odvija
na ulici pred šolo in je zaradi lokacije velikokrat prekinjena, saj se po cesti pelje avto ali pa
žoga pade na streho hiše ali kar v hišo (M1, H40, H38). Najbolj pomemben poudarek pa je, da
se otroci glede pogojev ne obremenjujejo in jim to ni pomembno (M18, H42).
Pouk na šoli Mo beta se začne s pozdravom učitelja ali učiteljice na začetku pouka (B14). Pouk
poteka skozi ponavljanje snovi, torej vaj iz matematike, utrjevanje števil, matematike (A21,
B10, C47, K17, H1). Zelo veliko učenja poteka skozi petja pesmi (A22, B11, B16, C16). Imajo
pa tudi razne športne aktivnosti, pri katerih prevladuje nogomet (Š3, H34, M15).
Odmor je namenjen malici in počitku (A26) in poteka na dvorišču šole (A25). Učenci se med
odmorom igrajo (B34, C37, C35), pojejo pesmi (C36), pogovarjajo (V7) in tudi pretepajo (B41,
H20).
Med poukom pride do več težav, ki vplivajo na sam proces učenja in tudi znanje otrok. V
razredih je velika težava, da so med učenci velike razlike v starosti in znanju (B19, H8, I15,
B48, H5, A24, B18). Učitelji povedo, da so tudi v višjih razredih razlike v znanju prevelike
(H7). Tako nekateri z znanjem zelo zaostajajo za drugimi sošolci (H6). Do takih težav pride
zaradi težav v šolskem sistemu (H11) in tudi pritiskov staršev, da šolo izdelajo (H10). Šol je
premalo in so preveč oddaljene (F15). Še posebej v javnih šolah je preveč otrok, šole pa so
navadno zelo slabo kakovostne (F20, L12). Velika težava šolanja pa je tudi denar (F17). Vse to
vpliva na samo delo v šoli, kjer so pristopi v učenju popolnoma napačni, saj učenci težko sledijo
pouku (H9). Poudarek dajejo učenju na pamet in ne razumevanju, tudi v testih preverjajo znanje
na popolnoma nefunkcionalen način (N20, K21, N21, H9). Težava je tudi, da v pouk skoraj nič
ne vključujejo njihove kulture in njihovega jezika. Učenci zato zaradi slabšega razumevanja
angleščine pouku težko sledijo (D28, E18).
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Učenci pa imajo pri pouku tudi zelo močne in pozitivne stvari. Učenci se ne obremenjujejo s
tem, v kakšnih pogojih se učijo ali igrajo nogomet, ampak uživajo (M17). Učenci zelo radi
sodelujejo pri pouku in se res dobro potrudijo in vztrajajo (H12, N2, N3, V5, V4, P11, O13).
Učenci uživajo v igranju nogometa, ustvarjanju in plesu, kjer so res izvrstni (J36, U5, H41, J13,
G14, J35, D27, H19). Učenci si med seboj tudi pomagajo in se tolažijo (I23).
Slika 6-6: Učenci med ustvarjanjem

Pomemben del šole predstavljajo tudi zaposleni na šoli. Na šoli trenutno poučuje veliko mladih
in novih učiteljev (A9, J4). Učitelji pa imajo med poukom tudi kar nekaj težav. Poučevanje na
šoli je težko in naporno, saj je v razredu zelo veliko učencev (C31, B23). Prav tako se je zaradi
velikega števila učencev in razlik med njimi težko pripraviti na pouk, da bo enakovreden za vse
(B21), težava pa je tudi ta, da vsa priprava poteka ročno (B22). Več težav učiteljev je povezanih
tudi s samo plačo, ki je zelo nizka, zato je nekaj učiteljev primoranih delati na dveh šolah (J2,
J3, C34). Zaradi tega in organizacije šole je v času raziskovanja prišlo še do težav med
vodstvom šole in učitelji (O35, O19).
Učitelji, zaposleni na šoli, so imeli tudi različne pristope do poučevanja in opravljanja dela.
Učitelji večkrat niso prišli v službo ali h pouku (Š5, I8, P3). Otroke pa so med poukom pustili
same ali pa so med poukom uporabljali mobilni telefon (G4, G5). Drugačen pristop imajo
učiteljice, ki svoje delo opravljajo zelo dobro in so vedno prisotne (Š4, Š6).
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Del šolanja ali pouka je tudi dokaj pogosto discipliniranje. Delavci šole disciplinirajo učence
zaradi pretepanja s sošolci (D11, H46), red pa vzdržujejo tudi s palico. Učitelj pove, da je včasih
dovolj samo prisotnost palice (J8, J9). Discipliniranje z namenom zastraševanja in vzdrževanje
reda opiše tudi nasvet učitelja pred celotnim razredom, ki mi svetuje You should slap them
sometimes (T7). Učenci se bojijo kazni, zato grožnja tudi zaleže (C24, C30). Učiteljica je med
poukom kaznovala učenko tako, da jo je s palico udarila po roki (D12) in nato obrazložila, da
si je učenka to popolnoma zaslužila (D14).
6.4

Terensko raziskovanje

Raziskovanje življenjskega sveta mladih Gambijcev sem se lotila v okviru prostovoljnega dela
v Gambiji. Tam sem skozi obdobje enega meseca zbirala podatke o življenjskem svetu mladih
Gambijcev. Raziskovanje je potekalo v državi Gambiji, ki je majhna država in leži na zahodu
Afrike ter je obdana z državo Senegal. V državi živi okoli dva milijona prebivalcev (Č9, Č10,
Č11). Uradni jezik v državi je angleščina, obstaja pa še več različnih plemenskih jezikov kot
so mandinka, wolof, fula itd. (D29, D30). Prevladujoča vera v državi je islamska vera, in sicer
je več kot 95 % Gambijcev pripadnikov muslimanske vere. Bilo pa bi naj tudi kar nekaj
zakonov, kjer sta poročena pripadnika različnih ver (E2, Č12, K15). Gambija je ena
najrevnejših držav na svetu, kar je posledica precej slabe gospodarske razvitosti. Gospodarstvo
temelji predvsem na trgovini in turizmu. Glavni produkt za izvoz so arašidi (Č14, Č15,Č12).
Povprečna plača v Gambiji naj bi se gibala okoli 1500 dalasijev (C45), kar je nekje okoli 30 €.
Šolski sistem v Gambiji je podoben ameriškemu, tako po šestih letih osnovnega šolanja sledi
srednja šola (N16, N17). Obstajajo tako javne kot zasebne šole, vendar velik problem šolanja
predstavlja to, da tako javna kot zasebna šola veliko staneta. Težava sta tudi slaba dostopnost
in kvaliteta šolanja (F13, N15, B5).
Raziskovanje je v največji meri potekalo na šoli Mo beta Nursery and primary School, ki stoji
v središču mesta Serekunda in je obkrožena s številnimi compaundi (A1, B2). Kraji, ki sem jih
obiskala v času raziskovanja in so pomembni za življenjskega sveta mladih, so obisk Craft
marketa, obisk tržnice v Serekundi, obisk mesta Barra, ogled kmetije Myfarm in obisk deklice
z oviro (H53, K24, L1, S1, Š17). V raziskavo so bili vključeni otroci med 4. in 13. letom starosti.
Večji poudarek je bil na otrocih med starostjo 11 in 13 let, s katerimi sem preživela največ časa.
Ti učenci so bili tik pred zaključkom šolanja. Udeleženci raziskave so bili še učitelji šole in
prostovoljci (A10, M2A, G5). Na začetku mojega raziskovanja in opravljanja prostovoljnega
dela smo se najprej spoznali z učitelji, učenci, prostovoljci in šolo. Z učenci sem se na začetku
spoznavala tako, da sem si poskušala zapomniti imena, nato smo se bolj podrobno spoznavali
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preko pogovorov z učenci. Spoznala pa sem tudi nekaj mater otrok, ki obiskujejo šolo (A6, A7,
A37, A38, C6, D18, F4).
Raziskovanje življenjskega sveta mladih Gambijcev je potekalo skozi različne teme in
dejavnosti. Teme so bile pogovor o šoli, pogovor o prostem času, pogovor o družini, pogovor
o težavah v razredu, pogovor o življenju otrok in mladostnikov, pogovor o pomembnosti
šolanja, pogovor o veri, pogovor o poklicih, pogovor o porokah in pogovor o Afriki in Evropi
(D8, F14, G7, I33, I39, J6, L10, N5, N14, N23, O14, P5, V16, M1). Dejavnosti, ki sem jih
izvajala, so bile priprave na pouk (B9), priprave nalog za učence (B15, D22, J16), pomoč
učencem pri reševanju nalog (C48), ustvarjanje raznih likovnih izdelkov (G13, M9), športne
aktivnosti (U1), plesanje in petje gambijskih pesmi (B14, D24), igranje z učenci (Š2),
sodelovanje pri pomembnih dogodkih, kot je praznovanje ob maturi in koncu šole (D24),
pomoč šoli (T1, M12, T2, C25) in obisk družine (L2).
Slika 6-7: Med poukom

Med raziskovanjem v tuji kulturi so se pojavili tudi različni občutki. Bilo je kar nekaj pozitivnih
občutkov. Pozitivne občutke sem doživljala takoj na začetku, ko je bilo še vse novo, spoznavala
sem nove ljudi, novo kulturo (A3, A40). Pozitivne občutke sem doživljala tudi takrat, ko sem
dobila povratno informacijo od učiteljice, da je res vesela pomoči in podpore, saj jo zares
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potrebuje (C49). Pozitivni občutki so se pojavili tudi ob tem, ko smo se z učenci uspeli povezati
(I32), ob ponosu na učence (J18) in dejstvu, da sem del njihovega življenjskega sveta (Č5).
Pojavilo pa se je tudi kar nekaj negativnih občutkov. Negativne občutke sem doživljala ob tem,
ko so učence v šoli disciplinirali ali jim grozili s kaznijo (D13, D15, H47, J10), eden od takih
predlogov ravnatelja je bil You should slap them sometimes ali včasih bi jih morala oklufotati
(T7). Negativni občutki so se nanašali tudi na vprašanja učencev o financiranju šolanja, prošnji,
da jih odpeljem na plažo (C40, G9), ter zahtevah učiteljev, da bi lahko financirali tudi njih
(O32). Takšne prošnje in zahteve so pri meni povzročile občutek jeze in žalosti, da v nas vidijo
samo nekoga, ki jim da denar (O37). Večkrat sem občutila tudi strah, da se bodo učenci med
pretepanjem poškodovali (B37, I28). Negativne občutke sem doživljala, ko sem izvedela, da
starši zaradi stigme deklici ne dovolijo nositi očal (J30), ko sem videla, kako velike razlike
obstajajo med otroci v Gambiji (F12) in ob dejstvu, da so deklici na kvizu postavili vprašanje,
kdo je glava družine (R17).
Glede na občutke, ki sem jih doživljala, je prišlo tudi do tega, da sem razmišljala o dejanjih, kaj
bi v dani situaciji lahko naredila. Najbolj sem razmišljala takrat, ko so kaznovali otroke.
Razmišljala sem, ali bi morala kaznovanje preprečiti (D16), poskušala pa sem preprečiti
pretepanje otrok (B44). Med samim raziskovanjem sem doživljala tudi kulturni šok, ki sem ga
prepoznala tako, da me je začelo vse motiti (I2), da sem imela občutek nemoči in da situacije
nisem nadzorovala (G22, G23) in da mi je bilo takrat resnično težko (I1).
Med raziskovanjem je prišlo tudi do nekaterih težav. Pri samem poteku raziskovanja je težava
nastala predvsem zaradi sporazumevanja oziroma jezika. Stvari sem morala večkrat preveriti,
da sem jih prav razumela (Č2, Č4). Previdna pa sem morala biti tudi pri prehitrem delanju
zaključkov (Č6). Težave so nastale tudi glede napačnih predstav učencev glede prostovoljnega
dela, ki smo ga opravljali prostovoljci. Težave sem opazila predvsem v tem, da so nekateri
prostovoljci s svojimi dejanji, ki so bila tudi neetična, in pomanjkanjem znanja s strani
prostovoljnega dela, dajali napačne predstave učencem in učiteljem šole (V11, V13, V14). Tako
so učenci in učitelji prišli do napačnih zaključkov in tudi predstav, kako jim lahko pomagamo
(V15, O32). Učitelji so od nas pričakovali, da bi kot tujci, ki imamo denar, lahko finančno
pomagali še več (O26). Želeli so si, da bi financirali učitelje in učbenike za celotno šolo (O27,
O29). Učenci so mislili, da pot in prostovoljno delo za mene ne predstavlja nobenega stroška
(V9) in bili so tudi zelo presenečeni, ko sem jim razložila, da temu ni tako (V10). Težave pa so
se pojavile tudi pri samem delu in posledično raziskovanju v šoli. Največ težav mi je
povzročalo, ko učitelj ni prišel v službo, tako da sem ostala v učilnici sama (I9). Na začetku je
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bilo težko delati brez učitelja, saj me učenci niso niti malo upoštevali (I29, I45, I19), kar je
povzročilo, da so začeli hoditi po šoli in motiti druge pri pouku (G21). Težave pri delu v šoli
so se pojavile tudi, ko zaradi dežja učenci niso prišli v šolo ali pa je šola bila skoraj prazna, saj
je ravnateljica pozabila obvestiti starše o nadaljevanju pouka (P1, Š1).
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7

RAZPRAVA

Raziskovanje življenjskega sveta mladih sem opravljala v afriški državi Gambiji, natančneje v
mestu Serekunda, na osnovni šoli Mo beta. Gambija je najmanjša država celinske Afrike in je
razen obalnega dela v celoti obdana z državo Senegal. Kljub temu da je država zelo majhna po
površini, je zelo gosto poseljena (EASO Country of origin information report: The Gambia,
2017). Raziskovanje je potekalo v popolnoma drugi kulturi, zato je bilo na začetku potrebno,
da se z informanti najprej spoznamo, da tudi sama spoznam kraj raziskovanja ter učence in
učitelje, ki so bili del moje raziskave. Na nek način sem morala vzpostaviti delovni odnos in
osebni stik, ki je mene in mlade Gambijce definiral kot sodelavce v skupnem projektu
(Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2009). Delovni odnos in stik smo vzpostavili s
tem, da smo se predstavili, spoznali, učencem pa sem povedala tudi, kako dolgo bom ostala pri
njih.
Skozi različne teme, kot so šola, prosti čas, družina, religija itd. sem na terenu raziskovala
življenjski svet mladih Gambijcev. Prav s terenskim delom sem se lahko približala
uporabnikom in spoznala njihov življenjski svet. To pa je tudi bistvo terenskega raziskovanja,
da raziskovalec spozna življenjski svet uporabnikov, da lahko spremlja, kako informanti
doživljajo in vidijo svoj svet (Miloševič Arnold, Urh, Grebenc, Kladnik, Križanič in Neuvirt
Bokan, 2009, str. 9).
Življenjski svet mladih Gambijcev je svet, ki je sestavljen iz njihove kulture, šole, družine,
vrstnikov, prostega časa in tudi revščine. Je tisto, s čimer se srečujejo vsak dan in kar jim je
blizu. Ule (1993) pravi, da je življenjski svet hkrati kulturni, socialni in naravni svet, ki mu
ljudje pripisujemo pomene. Poštrak (2015) dodaja še, da je življenjski svet mladostnika
kompleksni simbolni svet, v katerem posameznik poskuša preživeti. Prav gotovo je to prava
definicija življenjskega sveta mladih, ki še posebej velja za mlade Gambijce, katerih vsakdan
je včasih resnično težaven in kompleksen. Življenjski svet mladih se razlikuje od življenjskega
sveta v ostalih obdobjih, na to vsekakor vpliva samo odraščanje oziroma prehod iz otroštva v
odraslost.
Na odraščanje mladih pa pomembno vplivajo dejavniki odraščanja. Iz rezultatov je razvidno,
da so dejavniki odraščanja, ki najbolj vplivajo na življenjski svet mladih Gambijcev, njihova
socialna mreža, torej družina in vrstniki, revščina, šola in tudi spol. Dejavniki odraščanja na
življenjski svet mladostnika vplivajo na različne načine, lahko varovalno, lahko pa tudi
ogrožajoče. Poznamo več dejavnikov odraščanja, vendar jih večina avtorjev navaja pet, to so:
družina, spol, šola, vrstniki in vrednote (Poštrak, 2015).
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Zelo velik vpliv na življenjski svet mladih Gambijcev ima revščina, ki se odraža na več
področjih njihovega življenja. Revščina pomembno vpliva na obiskovanje šole. Veliko mladih
šolo sploh ne obiskuje ali pa so jo po določenem času primorani zapustiti. Največja težava
šolanja je, da si družine ne morejo privoščiti šolnine, šolskih pripomočkov in tudi malice. Mladi
se v šoli velikokrat prehranjujejo s poceni in nehranljivo hrano, saj je ta bila cenejša od tiste, ki
so jo pripravljali svežo in je bila tudi bolj hranljiva. Veliko mladih v Gambiji tako niti ne
prestopi šolskega praga, še manj pa jih šolanje konča v celoti. Tako navaja tudi poročilo o stanju
v državi Gambiji, ki pravi, da veliko mladih, še posebej tistih iz revnih družin, šolo zapusti
zgodaj. V letu 2013 je bilo kar 25 % mladih do dopolnjenega dvajsetega leta, ki še niso bili
deležni nobenega šolanja (EASO Country of origin information report: The Gambia, 2017). To,
da mladi v Gambiji pustijo šolo ali ne nadaljujejo šolanja, vpliva tudi na poznejšo možnost
zaposlitve. Služb je zelo malo, mladi pa ne znajo, kako bi se lotili iskanja služb, zato velikokrat
zapadejo v slabo družbo, droge in alkohol. Pomanjkanje služb, brezposelnost in pomanjkanje
prihodkov za preživljanje pa v skrajnih primerih vodi tudi do ponujanja spolnih uslug za denar,
ki mu je bil priča eden od prostovoljcev, in zapletanje s starejšimi bogatimi ženskami iz tujine.
Revščina na mlade v Gambiji vpliva v obliki začaranega kroga. Začarani krog revščine je ena
od teorij revščine, ki govori o tem, da je revščina nekakšna past, saj se iz ene stiske znajdeš v
drugi, in vpliva na celotno življenje ljudi (Dragoš, 2013).
Dejavnik odraščanja, ki je zelo pomemben v življenjskem svetu mladih Gambijcev, je šola.
Šola za mlade Gambijce predstavlja pomemben dejavnik odraščanja zato, ker je šolanje
oziroma pridobivanje ustrezne izobrazne pravzaprav vsakodneven boj za večino učencev.
Čeprav ima po 30. členu Ustave Republike Gambije vsaka oseba pravico do osnovnega šolanja,
ki je zastonj, dostopna vsem in tudi obvezna (Constitution of the Second Republic of The
Gambia, 1996), temu žal ni tako. Šolanje v Gambiji lahko poteka tako v javni kot zasebni šoli.
Obe sta plačljivi, vendar je težava, da so javne šole zaradi majhne številčnosti preveč oddaljene
in preveč zasedene. Zaradi oddaljenosti in prezasedenosti javnih šol, so mladi, ki se želijo šolati,
primorani obiskovati zasebno šolo, kjer pa letna šolnina znaša okrog štiri povprečne mesečne
plače. To dejstvo, da šolanje ni brezplačno, potrjuje tudi poročilo EASO Country of origin
information report: The Gambia (2017), ki pravi, da v praksi pride do kršenja ustave in da mora
družina plačati za osnovno izobrazbo. Šola je pomemben dejavnik odraščanja pri mladih, ki pa
je večna borba, kar potrjuje tudi število učencev, ki šolo tudi zaključijo, in sicer šolo začne
obiskovati okoli 45 učencev, do zadnjega razreda osnovne šole pa jih uspe priti samo okoli 14.
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Težava glede šolanja se pojavi tudi pri sami kvaliteti šolanja in podajanja znanja, ki je bilo na
šoli na dokaj nizki ravni. Med učenci so se pojavile velike razlike v znanju, na kar ima vpliv
tudi način poučevanja, ki je zgrešen, saj se poudarja učenje na pamet in učenje skozi petje
pesmi, ki pa učencem pri osvajanju in razumevanju znanja ne koristi. To potrjuje tudi raziskava
Združenih narodov, ki so jo opravili za šolanje v podsaharski Afriki. Ugotovili so, da nekateri
učenci v šoli preživijo dve ali tri leta, brez da bi se naučili prebrati eno besedo. Na znanje
učencev imajo velik vpliv tudi učitelji, ki jih je premalo, so premalo plačani in nekateri tudi
premalo izobraženi, da bi poučevali (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, 2015). Kljub temu, da je šolanje v Gambiji zelo drago in tudi manj kvalitetno, pa
mladim v Gambiji pomeni zelo veliko.
Svojo željo po znanju učenci izkazujejo tako, da se res želijo naučiti česa novega, radi
sodelujejo pri pouku in tudi vztrajajo, kljub temu da so razmere za šolanje daleč od idealnih.
Učenci se glede razmer in pripomočkov sploh ne obremenjujejo. Uporabijo tisto, kar lahko in
za kar ne potrebujejo veliko pripomočkov.
Socialno mrežo mladih Gambijcev sestavljajo družina in vrstniki. Mladi v Gambiji večinoma
živijo v velikih družinah, ki imajo štiri ali več otrok. Družine so med seboj zelo povezane. To
še posebej velja za povezanost med brati in sestrami. Družina pri mladostnikih igra zelo
pomembno vlogo, saj vpliva na njihov razvoj. Velik vpliv pa ima tudi odnos s starši in sorojenci,
ki vplivajo na doživljanje in počutje (Tomori, Stergar, Pinter, Rus Makovec in Stikovič, 1998).
Iz raziskave, ki sem jo opravila, sem ugotovila tudi večjo vključenost mater v življenje
mladostnikov. Življenjski svet mladih pa sestavljajo tudi vrstniki, s katerimi se družijo v šoli in
tudi zunaj nje. Največ se družijo otroci iz istih compaundov. Vrstniki se med seboj igrajo, tudi
stepejo. Najbolj pomembno pa je, da si na vsakem koraku skušajo pomagati in deliti stvari. To
je najbolj vidno pri deljenju hrane, kjer vedno poskrbijo, da vsak dobi hrano in nihče ne ostane
lačen. Vloga vrstnikov ima zelo velik pomen v obdobju odraščanja, saj se vrstniki med seboj
učijo sodelovanja, različnih socialnih vlog in tekmovanja, lojalnosti in predvsem pomoči drug
drugemu (Tomori, Stergar, Pinter, Rus Makovec in Stikovič, 1998, str. 27).
V življenjskem svetu mladih v Gambiji pa imajo vsekakor zelo pomembno vlogo tudi želje in
potrebe. Te so pri mladih Gambijcih zelo skromne in preproste. Želje in potrebe Gambijcev so
si med seboj tudi zelo podobne in soodvisne. Razlika med željami in potrebami je ta, da so
potrebe zelo pomembne in jih ne moremo odložiti, saj zadevajo veščine, ki so pomembne za
samo življenje. Na drugi strani pa se želje spreminjajo in jih lahko tudi odložimo, saj nimajo
takega ključnega vpliva kot potrebe (Mrgole in Mrgole, 2016, str. 59).
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Ključne potrebe, ki so jih izpostavili mladi v Gambiji ali pa sem jih opazila, so deloma povezane
tudi z dejavniki odraščanja, kot so potreba po šolanju, potreba po pozornosti in tudi potreba po
spodbujanju. Zares izrazita je bila potreba po šolanju, ki pa, kot sem že večkrat omenila, ni
povesem samoumevna. Mladi potrebujejo izobrazbo, da se bodo lahko naprej razvijali in
izpopolnjevali. Na to njihovo potrebo se nanašata potrebi po spoštovanju in samouresničitvi, ki
sta temeljni potrebi. Večkrat so izrazili tudi potrebo po pozornosti in spodbujanju. To se je
nanašalo predvsem na to, da jim nekdo posveča pozornost, se z njimi ukvarja, jih objame in jim
nameni malo časa. Ta potreba se nanaša predvsem na potrebo po pripadnosti in ljubezni, ki je
osredotočena na ljubeznive odnose z ljudmi na splošno (Maslow, 1954). Potrebo so v šoli
večkrat izražali z razlogom, saj imajo starši zaradi velike zaposlenosti z raznimi opravili in
preživetjem manj časa, da jim dajejo pozornost, svoj čas in tudi ljubezen.
Želje so bile dokaj usmerjene na potrebe in tudi preproste. Želeli so si pozornosti in da dobijo
ter utrdijo svoje znanje. S to željo so res pokazali, kako veliko potrebo jim predstavlja šolanje.
Glede ostalih želja pa so bile v ospredju predvsem stvari socialnega značaja in v nobenem
primeru niso vsebovala materialnih stvari. Otroci so si želeli ustvarjati likovne izdelke, saj to v
njihovem vsakdanu drugače ni prisotno. Želeli so si igranja iger in tudi igranja nogometa ter
tega, da bi lahko odšli na plažo. Čeprav so te želje mladih v Gambiji preproste in se zdi, da so
popolnoma uresničljive, temu ni tako. Želje, ki jih imajo, so za nekatere težko uresničljive, saj
jim uresničevanje teh želja onemogoča njihovo preživljanje prostega časa, ki je podvrženo delu
in pomoči, in revščina, ki ogroža njihovo željo po znanju, obisku plaže in ustvarjanju.
Pomemben del življenjskega sveta mladih je prosti čas. Mladi, s katerimi sem sodelovala
najprej pojma prosti čas kot takega sploh niso poznali, zato so se le začudeno pogledovali. Prosti
čas je čas, ki ga posameznik preživi odmaknjen od dela, družine, šole in drugih družbenih
obveznosti (Kristančič, 2007). Prosti čas mladih Gambijcev je vse prej kot to, kar govori
definicija prostega časa, saj največ mladih preživi svoj prosti čas tako, da pomaga svoji družini
pri raznih opravilih ali pa kar sami delajo v kakšnih prodajalnah. Nekaj mladostnikov pa se
posveča tudi učenju.
Dejstvo je, da mladi v Gambiji prosti čas preživljajo drugače, kot ga preživljajo mladi v
Sloveniji. Mladi nimajo na voljo raznih krožkov in dejavnosti, ki bi jih lahko obiskovali, ampak
jim prosti čas pomeni predvsem pomoč družini pri opravilih in delu, da pomagajo in prispevajo
kakšen dalasi svoji družini.
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Ko pridejo do časa, ki ga lahko izkoristijo po svoji želji, torej na nek način prostega časa, so
večkrat povedali, da ne počno ničesar, da sedijo doma ali se sprehajajo po ulici. Na ulici čas
preživljajo z vrstniki, kjer se igrajo preproste igre, igrajo nogomet, dekleta pa pletejo kitke, ki
so na nek način tudi del družbenih obveznosti, prav tako kot tudi obisk mošeje. Tako lahko
povemo, da je prosti čas mladih v Gambiji kar v veliki meri povezan tudi z revščino, saj večina
mladih ne more preživljati prostega časa, kot ga preživljajo mladi v Sloveniji ali Evropi, temveč
je bolj podrejeno temu, da s svojim delom pomagajo preživeti in preskrbeti tudi družino. Prav
tako pa je njihov prosti čas močno povezan tudi s samo kulturo. Prosti čas je v veliki meri
povezan z ekonomskim, družbenim, tehničnim in elektronskim razvojem, s katerimi se bogatijo
dejavnosti prostega časa. Pri dejavnosti prostega časa je velikokrat prisotno politično
vmešavanje, ki podpira tisto preživljanje prostega časa, ki je po godu njihovi ideologiji
(Kristančič, 2007, str. 17). Takšen primer preživljanja prostega časa sem pri mladih Gambijcih
zasledila v obliki obiskov mošej in drugih verskih vsebin.
Po drugi strani pa imajo mladi Gambijci, ko seveda pride do prostega časa, veliko večjo
avtonomijo, saj niso obkroženi z raznimi trendi modnih stilov, elektronike in aktivnostmi, ki se
jih je zaradi popularnosti potrebno udeležiti (Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000, str. 63),
ampak lahko kljub majhni izbiri aktivnosti to počnejo veliko svobodneje in brez pritiskov.
Pri raziskovanju življenjskega sveta uporabnikov sem se usmerila tudi na kulturo, ki ima
vsekakor zelo velik vpliv na vsakdan mladih v Gambiji. Kulturo seveda sestavljajo elementi, ki
so skupni neki skupnosti (Haviland, 2004). Elementi, ki so pomembni in sestavni del vsakdana
ter so skupni Gambijcem ali natančneje mladim Gambijcem, so religija, razni običaji in navade
in tudi spol.
Na življenjski svet ima res močan vpliv religija. Religija vpliva na to, kako poteka njihov dan,
kakšna imena imajo, kako se v določenih trenutkih odločajo. V Gambiji je prevladujoča vera
islam, majhen odstotek prebivalcev pa je kristjanov. Sama vera vpliva na to, kakšna imena
imajo mladi. Kristjani, s katerimi sem prišla v stik, so imeli angleška imena, medtem ko v
muslimanskih družinah prvemu otroku večinoma dajo ime Mohamed ali Fatumata. Religija, v
veliki večini samo islam, ima vpliv tudi na šolanje mladih in običaje v šoli. Vsak petek se
opravlja molitev, na kateri so prisotni vsi učenci, sledi pa še nagovor učitelja verouka, v katerem
pripravi nauk, ki je pomemben za tisti teden. Molitve so prav tako prisotne tudi na raznih
prireditvah, kot je zaključek šolanja in proslava ob opravljeni maturi. Zanimivo pa je tudi
dejstvo, da zelo veliko učencev nosi nekakšne amulete, ki jih dobijo od šamana in bi jih naj
varoval pred slabimi duhovi. Tako lahko vidimo, da mladi v Gambiji sledijo ali verujejo tudi v
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vero svojih prednikov in niso izključno pripadniki ene vere, ampak so, kot pravi Eriksen (2001),
pripadniki velikih in malih ver. Veliko vero tako predstavljata islam ali krščanstvo, malo vero
pa slavljenje in sledenje različnim ritualom. To potrjuje tudi International Religious Freedom
Report for 2016 (United States Department of State, 2016), ki pravi, da v Gambiji veliko ljudi
poleg svoje uradne vere vzdržuje še tradicionalne duhovne prakse.
Religija in tudi sami nauki vere vplivajo tudi na dejanja mladih v Gambiji. To se je najbolj
odražalo v sami pomoči drug drugemu. Kot so mi pojasnili, jih vera uči, da če lahko pomagajo
tistemu, ki pomoč potrebuje, se ti bo to nekoč povrnilo. Mladi Gambijci se tega zelo držijo, saj
si vsak dan delijo hrano, pomagajo en drugemu, neznancu pri različnih opravilih itd.
Od običajev in navad, ki so izrazito prisotne v življenjskem svetu mladih Gambijcev, so ples,
glasba in pletenje kitk. Ples je zares pomemben v vsakdanu mladih v Gambiji. Mladi plešejo
ob različnih praznovanjih, med odmori in tudi med poukom. Predvsem pri dekletih je izrazito
značilno tudi pletenje kitk, ki je prav tako del njihovega prostega časa in izgleda. Na slavnostne
dni so prišla dekleta še s posebej dodelanimi frizurami, ki so bile narejene posebej za ta dan.
Frizure in kitke so nosile z velikim ponosom. Kar je prav tako zelo posebno, je izbor
tradicionalnih gambijskih oblačil, ki jih oblečejo ob posebnih dnevih in dogodkih. Dekleta in
fantje so oblečeni v tradicionalne obleke.
Pomemben element kulture in tudi dejavnik odraščanja, ki pomembno vpliva na življenjski svet
mladih Gambijcev, je spol. V gambijski kulturi pride do nekaterih razlik med ženskim in
moškim spolom. Prav tako kot v gambijski, tudi v vseh drugih kulturah obstajajo razlike med
spoloma, pri tem mislim predvsem na kulturne in družbene razlike med spoloma (Eriksen,
2001). Razlike, ki sem jih opazila, so bile očitne v šoli, kjer so od deklet zahtevali več znanja
in tudi aktivnosti, kot od fantov. Dekleta so bila zadolžena za čiščenje in pripravo učilnic,
medtem ko fantom tega ni bilo potrebno početi. V Gambijski kulturi se že na zunaj vidi, da so
osebe moškega spola tiste, ki imajo več pravic in se jih dojema za bolj pomembne. Najbolj
izrazit dejavnik, ki nakazuje na to, je dejstvo, da je vprašanje, ki ga učenci morajo vedeti, kdo
je glava družine. To je bilo na ironičen način postavljeno dekletu, ki je seveda pohlevno
odgovorilo, da oče.
Druge stvari, ki so nakazovale na velike razlike med spoloma, so bile velike razlike v plačilu,
položaju in dojemanja ženskega spola. Starejše razrede so poučevali le učitelji, medtem ko so
nižje razrede poučevale učiteljice. Razlika v plači se je razlikovala skoraj za 20 %. Mlade
ženske v Gambiji pa imajo še eno težavo, ko se odločijo za šolanje. Sogovornica je povedala,
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da je zelo težko, da bi si ustvarila družino in se poročila, če študira. Povedala je, da bi v tem
primeru bila primorana pustiti šolo, saj zaradi dela doma in preživljanja družine ne bi zmogla
še šolanja.
Dejstvo je, da so v gambijski kulturi ženske v podrejenem položaju oziroma imajo manj pravic
kot moški. To govori tudi poročilo o neenakosti spola za leto 2018, ki državo Gambijo uvršča
na 120 mesto od 149 držav po tem, kakšna neenakost je prisotna. Torej je stanje glede
neenakosti med spoloma slabše le še v 29 državah sveta (World Economic Forum, 2018, 2018).
Kljub temu, da v državi obstaja velika neenakost med spoloma, je potrebno dodati, da so ženske
v Gambiji občudovanja vredne in močne ženske, ki zmorejo vse. Opravljajo tudi več del hkrati.
Hodijo v službo, delajo in skrbijo za domače gospodinjstvo, prodajajo na tržnici in vse to z
nasmehom na obrazu, kljub temu da vedo, da so za svoje delo slabše plačane in manj cenjene.
Terensko delo, s katerim sem vstopala v vsakdanji življenjski svet mladih Gambijcev, pa je
prineslo tudi določene prednosti in slabosti oziroma težave. Do različnih izkušenj med
terenskim delom se pride tudi zato, ker terensko delo od raziskovalca na terenu zahteva globoko
vživljanje v skupnost, ki jo raziskovalec opazuje (Minnich, 1993).
Ugotovila sem, da so pozitivne strani raziskovanja v tuji kulturi predvsem te, da spoznavaš nove
ljudi, novo kulturo in si del njihovega življenja. To je pomembno, saj nam le neposredna
udeležba v življenjskem svetu ljudi omogoča, da vidimo, kakšne so vsakodnevne navade,
problemi, delo in odnosi, ki ga informanti imajo z drugimi ljudmi (Grills, 1998, v Miloševič
Arnold, Urh, Grebenc, Kladnik, Križanič in Neuvirt Bokan, 2009, str. 19). Pozitivni občutki so
se pojavili tudi ob tem, ko sem lahko pomagala pri samem procesu učenja mladih na šoli Mo
beta. Pozitivne občutke sem doživljala predvsem na začetku, ko sem kulturo še spoznavala. To
je bilo v prvi fazi kulturnega šoka ali fazi medenih tednov, ko je prisotna evforija, navdušenje
in zanimanje nad novo kulturo (Winkelman, 1994).
Med raziskovanjem pa je prišlo tudi do kar nekaj težav ali negativnih občutkov, ki so bili
povezani s samim potekom raziskovanja, dejanji informantov in dejstvom, da sem raziskovala
v drugi kulturi. Sami rezultati kažejo, da je bilo terensko delo v tujini zahtevno z več vidikov.
Eriksen (2009) pravi, da je samo terensko delo izredno zahtevno, tako v človeškem kot tudi
strokovnem smislu in da lahko le malo raziskovalcev pove, da je njihovo terensko delo le polno
prijetnih izkušenj.
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Največ negativnih občutkov je bilo povezanih s tem, ko so učence telesno kaznovali, ko sem
videla, kakšne razlike obstajajo med mladimi v Gambiji in takrat, ko je bilo moje prostovoljno
delo, ki je bilo povezano s tem, da sem tujka, napačno razumljeno. Veliko negativnih občutkov
je bilo prav gotovo povezanih s kulturnim šokom in dejstvom, da je raziskovanje potekalo v
tuji kulturi. Kulturni šok je stanje, kjer je motena zadovoljitev psiholoških in fizioloških potreb.
Občutke, ki sem jih doživljala, pa potrjuje tudi nekaj vidikov kulturnega šoka, kot je psihološka
obremenitev, ki je povezana s sprejemanjem nove kulture in prilagajanjem. Drugi vidik je
presenečenje, odpor in živčna napetost, ki je posledica kulturnih razlik. Pojavila pa sta se tudi
vidika, kot sta zmeda zaradi družbenih vlog, vrednot in osebne identitete, ter občutek
nezmožnosti (Weber, 1993). Kot Nina, socialna delavka iz Slovenije, kjer veljajo drugačna
kulturna pravila, sem težko gledala in tolerirala, da so otroke telesno kaznovali, da nekateri
otroci niso smeli obiskovati šole, sama pa pri tem nisem mogla narediti popolnoma nič. Bila
sem v veliki osebni stiski.
Pojavile pa so se tudi razne težave. Problemi, ki se pojavijo med raziskovanjem ali med
terenskim delom, so predsodki, pomanjkljivo znanje tamkajšnjega jezika, predsodki, ki izvirajo
iz spolnih vlog in dejstva, da informatorji niso reprezentativni za celotno družbo (Eriksen,
2009). Težave, ki so se pojavile med samim raziskovanjem, so bile težave pri sporazumevanju.
Čeprav je uraden jezik v Gambiji angleščina, ni moj materni jezik kot tudi ne mojih
informantov. Večina mladih v Gambiji slabše govori angleški jezik in tudi na drugačen način,
zato je bilo potrebno kar nekaj preverjanja. Zagotovo bi raziskovanje najboljše potekalo, če bi
sama govorila jezike njihovih plemenskih skupin. Borofsky (1994) pravi, da govorjenje
lokalnega jezika izboljša raziskovanje in tudi to, da bodo informanti povedali več. Druga težava,
na katero sem se mogla večkrat opomniti, je, da ne delam prehitrih zaključkov glede stvari, ki
jo naredijo in povedo informanti. Pomembno je namreč, da stvari ne posplošimo prehitro na
celotno populacijo, kot je to naredil antropolog Robert Minnich, ko je značilnosti, ki jim je bil
priča pri kolinah na enem koncu Slovenije, posplošil na vso Slovenijo in pri tem tudi popolnoma
zgrešil bistvo (Poštrak, 2001). Druge težave so se nanašale predvsem na samo prostovoljno
delo, torej na organizacijo raziskovanja. Zaradi kulturnih razlik in tudi predstav, ki so jih dajali
nekateri prostovoljci, so tako učenci in predvsem učitelji v nas videli možnost, da jim še
finančno pomagamo, saj so menili, da imamo ogromno denarja.
Kljub težavam, ki so se pojavile med raziskovanjem, je bila izkušnja neprecenljiva in iz prve
roke sem dobila veliko podatkov o življenjskem svetu uporabnikov, kar je ključnega pomena.
Za socialno delo je nujno, da se opravlja delo na terenu, ki se potem tudi zapiše in uporabi za
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nadaljnje delo. Moja izkušnja se mi zdi pomembna tudi z vidika prostovoljstva, saj so prav
zaradi pomanjkanja znanja, kako pristopiti k nekomu, ki živi drugačen življenjski svet, nastale
težave. Potrebno je iti iz pisarn na teren, podobno kot so to storili tudi antropologi skozi
zgodovino. Iz arm-chair antropologov, ki so družbo preučevali samo iz knjig, so se prelevili v
raziskovalce, ki so več mesecev preučevali kulture.
Potrebno se je tudi zavedati, da raziskovalci, prostovoljci in ostali, ki obiščejo tujo kulturo, tja
ne vstopajo pokroviteljsko, vsevedno in z občutkom, da bodo s svojo prisotnostjo spremenili
življenja domačinov. Res je, da mladi Gambijci živijo v zelo skromnih razmerah, vendar jih to
v socialnih odnosih, pozitivni energiji in empatiji drug do drugega nikoli ne ustavi. V tem
primeru smo mi, ki smo raziskovalci in prostovoljci tisti, ki se od njih lahko naučimo več, kot
oni od nas in našega prispevka. Pri tem delu moramo do naših uporabnikov ostati spoštljivi in
odgovorni zavezniki ter poskrbeti, da smo soustvarjalci skupnih zgodb.
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SKLEPI

Življenjski svet mladih Gambijcev je sestavljen iz več elementov, ki vsak dan pomembno
vplivajo nanj. Ti elementi so šola, družina, vrstniki, revščina, prosti čas, religija, spol in razni
običaji.
Dejavniki odraščanja, kot so revščina, šola, družina in vrstniki, imajo velik vpliv na njihov
življenjski svet. Pri tem izstopata predvsem šola in revščina, ki v življenju mladih Gambijcev
igrata pomembno vlogo. Revščina za nekatere predstavlja vsakodnevno borbo za to, da se lahko
šolajo, prehranjujejo in preživijo. Revščina vpliva tudi na sam prosti čas, saj so nekateri otroci
primorani v svojem prostem času tudi delati. Šola je za mlade pomembna z vidika možnosti, da
se izšolajo, pridobijo znanje in si izboljšajo možnosti za prihodnost. Predstavlja jim pomemben
kraj, kjer pridobijo znanje, vendar za vse mlade šola zaradi previsokih stroškov žal ni mogoča.
Tako družina kot tudi vrstniki predstavljajo mladim oporo in pomoč ter tudi druženje. Vrstniki
in družine si med seboj veliko pomagajo in skupaj preživijo veliko časa.
Na življenjski svet pomembno vplivajo tudi kulturne značilnosti, med katerimi izstopajo
religija, spol in druge kulturne značilnosti, kot sta glasba in ples. Religija je prav gotovo
kulturna značilnost, ki ima v življenjskem svetu mladih Gambijcev izrazito pomembno vlogo,
saj je v vsakdanu mladih prisotna v obliki ritualov, kot so molitve, način, kako preživljajo prosti
čas in tudi v obliki naukov, skozi katere živijo mladi. Spol na življenjski svet mladih vpliva na
način razlikovanja med spoloma, kjer so dekleta v slabšem položaju. Druge značilnosti, kot sta
ples, glasba in pletenje kitk, so značilnosti, ki jih mladi izvajajo v svojih vsakodnevnih
aktivnostih. Plešejo in pojejo med poukom, odmorom, v svojem prostem času in na vsakem
bolj pomembnem dogodku.
Mladi v Gambiji prosti čas preživljajo in dojemajo drugače, saj jim ne predstavlja prostega časa
v tem smislu, da bi ga razumeli kot odklop od šole ali dela. Razumejo ga predvsem v smislu
pomoči staršem pri gospodinjstvu in delu. Ko pridejo do časa, ki ga preživljajo po svoji volji,
so dejavnosti, ki jih počnejo, preproste in uporabljajo pripomočke, ki so jim na voljo. Tako v
prostem času plešejo, pojejo, pletejo kitke, se igrajo različne igre z rokami in se družijo ob
igranju nogometa. Dejavnosti, ki so prisotne v prostem času mladih Gambijcev, pa so v veliki
meri povezane s kulturnimi značilnostmi. Kljub temu, da je njihovo preživljanje prostega časa
dokaj omejeno in skromno, v njem in v dejavnostih prostega časa prav tako uživajo.
Želje in potrebe mladih v Gambiji so medsebojno povezane. Potrebe, ki jih mladi Gambijci
izražajo, so osnovne potrebe, ki pa niso vedno samoumevno zadovoljene. To se navezuje na
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potrebo po šolanju in znanju, ki je temeljna potreba, ki pa ni izpolnjena pri vseh mladih
Gambijcih. Pojavi se tudi potreba po pozornosti in bližini, ki je mladi zaradi velike zasedenosti
in obremenjenosti staršev niso deležni. Želje, ki so jih izpostavili mladi, so želja po znanju in
zelo preproste želje, kot so igranje nogometa, ustvarjanje, želja po odhodu na plažo in podobno.
Te želje so res preproste in na videz vsakodnevno uresničljive, vendar jih mladi zaradi drugih
aktivnosti, ki jih morajo opravljati v prostem času take preproste želje večkrat ne morejo
uresničiti.
Raziskovanje v tuji kulturi je bilo vsekakor zelo zahtevno in je v mojem primeru na neki točki
prav gotovo izzvalo večjo mero negativnih občutkov. Vendar če stvar pogledamo širše, mi je
raziskovanje omogočilo, da sem prisotna v vsakodnevnem življenju mladih Gambijcev, da na
lastne oči vidim, kaj zares predstavlja pomembne elemente njihovega življenjskega sveta.
Raziskovanje v tujini, natančneje v Gambiji, je bilo zahtevno s psihološke strani, saj sem
doživela kulturni šok, kjer sem doživljala zelo neprijetne občutke in se na nek način borila sama
s sabo. Težave so se pojavile tudi pri samem sporazumevanju, saj je bilo znanje angleškega
jezika mojih informantov malo slabše, sama pa tudi nisem govorila njihovih plemenskih
jezikov. Rezultati, do katerih sem prišla, veljajo izključno za informante, s katerimi sem
sodelovala, zato rezultatov ne morem posploševati na celotno populacijo. Pozitivni vidiki
raziskovanja so vsakodnevna prisotnost mene kot raziskovalke v življenjskem svetu mladih,
možnost sodelovanja z mladimi ter biti blizu izkušnje, saj noben drug način raziskovanja ne
prinese takega vpogleda v stvar, ki jo raziskuješ, kot samo terensko delo.
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PREDLOGI

Predlog, ki ga bom podala, bi moral biti spremenjen na sistemski ravni in najbolj v okviru same
države Gambije, zato se zavedam, da je težko, da bi sama vplivala na spremembe. Kljub vsemu
se mi zdi zelo pomemben predlog, zato predlagam, da se z raznimi oblikami pomoči,
spodbudami in pritiski na državo Gambijo tudi v praksi omogoči brezplačno šolanje za vse
otroke in mladostnike ter jim tako izboljša možnosti za prihodnost. Prostovoljci iz tujine lahko
pomagamo s svojimi dobrimi šolskimi praksami in smo v pomoč učiteljem v Gambiji ter jih na
ta način tudi razbremenimo zelo zahtevnega dela.
Predlagam tudi, da se še več socialnih delavcev loti spoznavanja in raziskovanja življenjskega
sveta uporabnikov, saj lahko na ta način res dobro spoznamo uporabnike. Taka izkušnja je zares
neprecenljiva in z delom na terenu se lahko bolj približamo uporabnikom. Potrebno je, da se
socialni delavci opogumimo in stopimo iz varnega zavetja naših pisarn ter gremo na teren, kjer
lahko najbolje spoznamo naše uporabnike, se jim pridružimo in ko je potrebno, v nadaljevanju
začnemo tudi soustvarjati.
Pri tem je zelo pomembno, da se za delo na terenu dobro pripravimo. Predlagam, da se
raziskovalci, socialni delavci in ostali, ki se odločijo za takšno izkušnjo, bolje pripravijo in
poučijo o tuji kulturi.
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11 PRILOGE
11.1 Dnevniki
DATUM: 2.7.2018
DAN 1: Sprejem v šoli, izbira razreda, prvi obisk razreda in predstavitev učencem
Po treh dneh bivanja v Gambiji je končno prišel ponedeljek in s tem dan, ko smo prvič obiskali
Mo beta Nursery and Primary School (A1). Takoj ko smo z ostali prostovoljkami stopile skozi
vrata, so nas tam obkolili otroci, ki so nas želeli držati za roke, nam splezati v naročje in se nas
dotikati (A2). Sama nekako sploh nisem dojemala kaj se dogaja (A3). Otroci so se borili za
našo pozornost in sama skoraj nisem mogla narediti enega koraka (A4). Kmalu zatem je prišel
ravnatelj, ki je vse otroke poslal naj odidejo na dvorišče šole, kjer so za nas prostovoljce
pripravili sprejem (A5). Najprej nas je pozdravil ravnatelj in nas prosil naj se predstavimo. Vsak
je povedal svoje ime (A6). Vsakič ko je kdo povedal svoje ime so ga otroci ponovili (A7). Za
predstavitvijo je sledil program (A8). Otroci so najprej zapeli gambijsko himno, nato pa še
slovensko. Sledile so še nekatere angleške in slovenske pesmi (A8a). Po končanem programu
so učenci odšli nazaj v razred, mi pa smo se skupaj z učitelji dogovarjali v katerem razredu bo
vsak izmed prostovoljcev (A9). Zaposlene so v kar veliki meri sestavljali mladi učitelji, ki so
šele začeli učiti (A9a). Sama sem še z dvema prostovoljkama dobila drugi razred vrtca, ki ga
obiskujejo otroci stari od 4 do 6 let. Pred razredom nas je sprejela učiteljica Rose in nas
odpeljala v razred (A10). Tam je nagovorila razred naj nas pozdravijo (A11). Nato smo se spet
predstavila, nakar je učiteljica predstavila vsakega izmed 45 učencev (A12). Notranjost učilnice
je bila zelo majhna, slabo prekrita, temna in zelo skromno opremljena (A13). Tam so za eno
majhno mizo sedli po 4 otroci (A14). Mize so bile veliko bolj skupaj kot je bilo udobno in v
učilnici je bilo dosti premalo prostora (A15). Učenci so se zaradi prostorske stiske prerivali
(A16). Zanimivo je bilo tudi to, da je pod mizo od učiteljice bilo veliko vedro s posodo kamor
so otroci hodili tudi pit (A17). Pri predstaviti učencev je učiteljica še posebej poudarila kateri
učenci so kristjani, ti pa so vsi imeli bolj angleška imena (A18). Učiteljica je pristopila do nas
in nam povedala, da je tudi sama kristjanka (A19). Razložila nam je tudi, da ima večina ljudi v
Gambiji dve imeni (A20). Po predstavitvi je učiteljica z učenci začela ponavljati snov oz. so
nam je želela pokazati kaj vse že znajo (A21). Večina njihovega pouka je potekalo skozi pesmi
(A22). Otroci so ob petju res uživali in so skoraj vse pesmi poznali na pamet (A23). Učenci so
ponavljali abecedo, dneve, mesece, dele telesa, barve… zdelo se mi je zelo zanimivo, da se
otroci pri tej starosti učijo take stvari. Bili so veliko premajhni, da bi razumeli kaj se učijo
(A24). Kmalu je sledil odmor in odšli smo na dvorišče (A25). Nekateri otroci so ta čas izkoristili
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za malico, torej hrano, ki so si jo prinesli od doma ali kot so povedali so si jo nakupili na poti v
šolo (A26). V šoli pa je na dvorišču sedela gospa, ki je učencem prodajala različno hrano. Od
čipsa, sadja, čokolade in tudi juhe (A27). Največ otrok je kupilo prav čips in čokoladice, saj je
bilo to ugodneje od pripravljene hrane (A28). Učenci pa so si jo kupili z denarjem, ki so jim ga
dali starši (A29). Nekateri otroci niso jedli nič (A30). Sošolce, ki so hrano imeli so prosili, če
hrano delijo z njimi (A31). Ti so brez takoj odlomili kos kruha, čokoladice ali ponudili hrano,
ki so jo imeli s sabo (A32). Med odmorom so nas učenci, tako starejši, kot mlajši zopet
obkrožili in na vsak način hoteli da jih dvignemo in jih pestujemo (A33). Želeli so si samo tega,
da se lahko malo stisnejo k nam (A34). Po pripovedovanju učiteljic in mentorice si učenci želijo
naše pozornosti, saj imamo mi čas, da se ukvarjamo z njimi (A35). Njihovi starši so zaradi
obilice dela doma in ko trudijo preživeti, nimajo časa, ki bi ga namenili otrokom, sploh pa ne v
smislu stiskanja in pestovanja (A36). Tudi učenci višjih razredov so pristopili in se pogovarjali
z mano (A37). Po predstavitvi smo se začeli pogovarjati o tem v kateri razred hodijo, kako jim
je ime, kako dolgo bom tukaj (A38). Ker je bilo vroče je bil ta dan malo daljši odmor, tudi zato,
da se z učenci malo spoznamo. Že zelo kmalu pa je sledil tudi zaključek mojega prvega v šoli
Mo Beta. Ta je bil za prvi dan skrajšan (A39). Prvi dan je bil naporen, saj so otroci zahtevali
veliko pozornosti. Želeli so se nas dotikati po laseh in obrazu, se borili za našo
pozornost…(A40).
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DATUM: 3.7.2018
DAN 2: pouk, ponavljanje snovi, spoznavanje učencev
Šele drugi dan sem ob prihodu v šolo bolje pogledala kraj šole (B1). Šola je stala v središču
mesta, kjer so jo obkrožala številna stanovanja ali compaundi, kot jim pravijo domačini (B2).
Večina otrok, ki hodijo v šolo Mo Beta živijo v okoliških compaundih (B2a). Otroci iz istih
compaundov pa se med sabo zelo veliko družijo (B2b). Prvi pogled na ulico kjer stoji šola je
bil, da so nekateri učenci oblečeni v uniforme, spet drugi so le žalostno pogledovali proti šoli v
svojih navadnih vsakodnevnih oblačilih (B3). Veliko otrok v Gambiji ne obiskuje šole (B4), saj
šola, sploh privatna stane zelo veliko (B5). Šolo in ostali svet ločujejo velika vrata, ki jih nadzira
varnostnik (B6). Ta ob tem ko ostali otroci pogledujejo v notranjost šole samo glasno vzklika
naj gredo stran (B7). Takoj ob prihodu v šolo so nas pričakali učenci in nam poskušali zlesti v
naročje in nas objeti (B8). Kmalu zatem smo se odpravili v učilnico kjer smo se najprej
pogovorili z učitelji glede tega, kaj je najboljše, da pripravimo za otroke (B9). Povedala je da
rabijo utrjevanje številk, črk, barv in delov telesa (B10). Rekla je tudi da vsi učenci zelo radi
pojejo, tako da naj pripravimo predvsem kake pesmice (B11). Učiteljica je pojasnila, da v
njihovi kulturi veliko stvari poteka ob petju, glasbi in plesu (B12). Pouk smo začeli tako, da je
ves razred vstal in pozdravil učitelje (B13). Nato smo se odločile, da najprej malo razgibamo
otroke zato smo z otroci malo zaplesali (B14). Nato pa smo prostovoljke začele pisati vaje v
njihove zvezke (B15). Medtem je učiteljica skozi pesmi ponavljala snov (B16). Zanimivo pri
zvezkih je bilo, da so bili dokaj prazni, torej jih uporabljajo zelo poredko (B17). Druga
zanimivost je bila, da so v zvezkih imeli napisano tako male tiskane črke, kot številke do deset,
ki pa jih niso najbolj obvladali (B18). Med učenci so zelo velike razlike v znanju (B19). Velike
pa so tudi razlike v starosti učencev enega razreda (B20). To je potrdila tudi učiteljica, ki je
povedala, da je zelo težko pripraviti pouk, ki bo za vse učence enakovreden, saj so razlike med
učenci zelo velike (B21). Pisanje vaj na roke je potekalo zelo dolgo in je posledično razumljivo,
da učiteljica ne uspe velikokrat vsem napisati vaje v zvezke (B22). Učiteljica je povedala, da
pri tem številu otrok ne more delati (B23). Vedno pa je težava tudi z pripomočki (B24). Zvezki
in listi so zelo dragi (B25). Veliko učencev nima ne svinčnikov in ne zvezkov (B26). Po tem,
ko so rešili vaje v zvezke so začeli prihajati k tabli kjer so morali napisati številko. Učenci so
imeli s pisanjem kar precej težav (B27). Kmalu smo prešli na črke. Na tablo smo jim napisale
črke, oni pa so jo morali pokazati (B28). To jim je šlo veliko boljše (B29). Kmalu smo odšli na
odmor, saj je učiteljica rekla, da je prevroče za učenje (B30). Nekateri otroci niso mogli več
slediti, eni so bili nemirni, drugi so pri mizi skoraj zapali (B31). Učenci niso bili več zbrani,
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prav tako pa je bilo zelo težko tudi za učiteljico in nas prostovoljke (B32). Med odmorom je
bilo zelo pestro (B33). Učenci so skakali se pretepali en z drugim, plezali in padali po tleh
(B34). Na drugi strani so učitelji mirno sedeli se pogovarjali in pretepom niso posvečali veliko
pozornosti (B35). Ena od učiteljic je med odmorom podojila svojega novorojenčka, ostale pa
so ji pri tem delale družbo (B36). Sama sem medtem bila v pozoru kaj si bo kdo naredil (B37).
Nekateri so iz šolske torbe zopet vzeli malico, spet drugi so jo kupili (B38). Večina otrok je
imela svojo malico zase, opazila pa sem tudi punčko, ki je delila malico s svojo sošolko (B39).
Naslednje opažanje je bilo, da so nekateri otroci kako plastenko ali vrečko od čipsa vzeli iz koša
za smeti in pogledali ali je tam ostalo kaj za pojest (B40). Otroci so bili med odmorom dokaj
nasilni en do drugega (B41). Tako fantje med sabo, kot tudi punce (B42). V dveh primerih so
se kar pretepali zelo grobo (B43). Prostovoljke smo hodile po dvorišču in poskušale ustaviti
dvoboje, medtem ko učiteljice niso posvečale pozornosti temu (B44). Zanimivo je bilo, da kljub
temu, da noben ni posredovala so se na koncu učenci vedno vse zmenili (B45). Med odmorom
so deklice začele nam plesti kitke, prišlo je prav do prerivanja, kdo vse bo delal kitke (B46).
Glede na to da so skoraj vse deklice nosijo kitkami se verjetno začnejo zelo hitro učiti kako se
delajo (B47). Po odmoru smo same po navodilu učiteljic popravljale teste medtem, ko so učenci
ponavljali številke. Med testi so bile zelo velike razlike (B48). Nekateri učenci so vedeli zelo
veliko, veliko je bilo pa takih ko so skoraj vse pustili prazno (B49).
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DATUM: 4.7.2018
DAN 3: pouk, ponavljanje snovi, izdelovanje kartic z imeni, povezovanje črk s številkami.
Danes je prihod v šolo bil lažji kot prejšnje dni. Prišli smo malo prej in veliko otrok še ni bilo
v šoli (C1). Na poti v šolo sem opazovala kako učenci sami ali v skupini po več otrok hodijo
proti šoli (C2). Nekateri so bili od šole oddaljeni kar nekaj kilometrov (C3). Zanimivo se mi
zdi, da večina učencev v šolo pride v šolo sama (C4), čeprav so dokaj majhni, nekateri ob
spremstvu svojih mam ali sester (C5). Dan smo začeli s tem da so si otroci pobarvali kartice na
katera smo potem me napisale imena (C6). Ko smo prinesle barvice jih je vsak učenec želel
obdržati zase (C7). Otroci zelo malo uporabljajo barvice, zato so bili a tem zelo navdušeni (C8).
Ko so imeli kartice narejene so bili zelo zadovoljni. Pozvali smo jih naj vsak pove svoje ime
(C9). Ko smo končali je učiteljica rekla, da je botri, ki omogočajo šolanje enega od učencev
ime Nina. Nato sem jo vprašala koliko učencev ima botre (C10). Pokazali jih je in jim naročila
naj vstanejo. Izmed skoraj 50 učencev se jih je vstalo kakih 7 (C11). Torej vsem ostalim
plačujejo šolo starši (C12). Šola za enega otroka stane več kot polovico povprečne mesečne
plače (C13). Tako si lahko predstavljamo, da zares veliko otrok nima možnosti hoditi v šolo
(C14). Nekateri morajo zaradi pomanjkanja sredstev pustiti šolo in začeti pri delu pomagati
staršem (C15). Za tem smo z otroci spet zapeli pesmice in s tem ponavljali tudi snov (C16).
Kmalu so v razred prinesli malico (C17). Od tega dneva naprej bodo otroci en mesec dobivali
malico, saj smo z zbranimi sredstvi poskrbeli, da bodo vsi otroci v šoli jedli malico (C18).
Učitelji so povedali, da je malica velik dejavni, ki učence in tudi njihove starše privabi v šolo
(C19). Za nekatere malica tudi edini večji obrok na dan (C20). Malico so pomagale pripravljati
učenke starejših razredov (C20a). Večino opravil, ki jih morajo opraviti v razredu, to naredijo
učenke (C20b). Otroci so si najprej odšli oprat roke nato pa so prileteli v razred. Pranje rok
zahteva kar nekaj truda od učiteljev in tudi nas prostovoljcev, saj se učenci tega šele privajajo
v šoli (C21). Učenci so se začeli prerivati in pretepati med sabo kdo bo prvi dobil (C22). Učenci
se nikakor niso odzvali na naše prošnje, da se umirijo in se usedejo za mize, saj jim drugače
težko razdelimo hrano (C23). V trenutku ko je v razred stopila učiteljica so se vrnili za mizo.
Nekaj jim je povedala v njihovem jeziku in zaleglo je (C24). Razdelili smo hrano in vsi so jo v
miru pojedli. Hrano smo dobili tudi mi. Po koncu sva z učiteljico šli oprat krožnik in kozarce,
ki smo jih uporabljali (C25). Z učiteljico sva se pogovarjali o družini. Govorila je, da so tukaj
v Gambiji družine dokaj velike (C26). Povedala je da ima 4 otroke. Najstarejša je stara 26,
najmlajša pa 7 let (C27). Vprašala me je ali sem kristjanka, rekla sem, da ja. Tega je bila zelo
vesela, saj je povedala, da je tudi ona (C28). Učiteljici sem rekla, da nas učenci ne ubogajo, da
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njo pa (C29). Rekla je da se je bojijo, saj so lahko dobijo kazen (C30). Povedala mi je tudi, da
je to delo zelo naporno, saj je v razredu preveč otrok (C31). Potem pa ima delo še doma (C32).
Tako sem jo vprašala, če imajo kdaj kakšne počitnice. Rekla je, da bo zdaj delala celo poletje,
da mogoče kaj septembra (C33). Učitelji so, če delajo čez počitnice, v času poletnega tabora
plačani, če ne delajo pa plače ne dobijo. Rekla je da je od dela odvisna tudi njena plača (C34).
Po malici je sledil odmor, kjer so se učenci začeli igrati (C35). Z dve učenkama smo pele
pesmico, in malo smo ponavljale barve (C36). Nato smo se z več učenci igrali igro John Marion
(C37). Učenci vseh starosti se v prostem času igrajo veliko iger kjer uporabljajo roke, pri tem
pa tudi pojejo (C38). Med odmorom so se nam pridružili tudi starejši učenci, ki so nas
prostovoljke spraševali po imenu. Zelo me je presenetilo, ko me je ena od deklic, ki sem jo
prvič videla kar naravnost vprašala ali bi bila njena botra, torej nekdo, ki bi financiral njeno
šolanje (C39). Učenka bi se rada šolala, zato išče način ki bi ji to omogočil (C39a). Vprašaje
me je malo presenetilo (C40), vendar razumem, da jim je zelo pomembno, da imajo
zagotovljeno šolanje. Ostale prostovoljke so prav tako rekle, da so dobivale podobne prošnje
(C41). Starši za šolo plačujejo 5000 dalasijev na leto samo za šolnino (C42), potem pa vsak dan
morajo otrokom dati še denar za malico (C43), zato je razumljivo, da učenci poskušajo najti
drugačno varianto, saj je šolanje zelo drago (C44). Povprečna plača v Gambiji je nekje 1500
dalasijev, zato si lahko predstavljamo, da je družini z več otroci zelo težko plačati šolnino (C45).
Več otrok tako med letom ostane brez možnosti šolanja (C46). Po pouku smo odšli nazaj v
učilnico, kjer smo imele pripravljene še ene listke kjer so vadili matematiko (C47). Nalepile
smo jim jo v zvezke in jim nato pomagale pri reševanju (C48). Učiteljica je rekla, da je učencev
preveč, da bi jim lahko pomagala, zato še sreča, da se najdejo prostovoljci, ki priskočijo na
pomoč (C49). Nekateri so hitro osvojili, spet drugi so imeli več težav (C50). Med reševanjem
je v učilnico prišla prijateljica naše učiteljice Rose. Pozdravila nas je in se nam predstavila.
Učiteljica Rose je takoj povedala, da da je to njena prijateljica in da je kristjanka. V isti sapi je
učiteljica Rose, prijateljici Mari povedala, da sem tudi jaz kristjanka (C51). Mari je bila zelo
vesela in rekla, da smo družina (C52). Zgleda Gambijci čutijo veliko pripadnost svoji veri in to
tudi zelo veliko razglabljajo (C53). V Gambiji je kar več 90% državljanov muslimanov (C54),
zato verjamem, da kristjani en do drugega čutijo veliko pripadnost. Zelo zanimivo je tudi to da
vsi Gambijci, ki so krščanske vere, imeli angleška imena (C55). Pouk se je kmalu zaključil in
šle smo domov (C56).
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DATUM: 4.7.2018
DAN 3: O Gambiji in prvih občutkih
Po nekaj dneh v Gambiji sem se malo že navadila na življenje v državi, vendar je še vedno zelo
veliko stvari novih (Č1). Sporazumevanje je včasih zaradi jezika malo težje (Č2). Angleščina
je sicer uraden jezik, vendar je še vedno ne govori zelo veliko ljudi (Č3). Drugačen je tudi način
izgovorjave in uporabe jezika, zato je sporazumevanje težje, včasih morem stvari tudi večkrat
preveriti (Č4). Zelo dobro je, da sem vsak dan v šoli družim z učenci in sem na ta način del
njihovega življenjskega sveta (Č5). Stvari, ki jih vidim in, ki mi jih povejo pa seveda lahko
povežem samo z njimi, tako se poskušam oddaljiti od kakšnih prehitrih zaključkov (Č6).
Morem pa povedati, da se njihova kultura res precej razlikuje od naše (Č7). Zato se mi zdi zelo
pomembno, da lahko skozi samo raziskovanje in s tem, da sem vsak dan v stiku z Gambijci
spoznam to kulturo (Č8).
O Gambiji lahko povem, da je država, ki leži na zahodu Afrike (Č9). Država je dokaj majhna
in obkrožena z državo Senegal (Č10). Po številu prebivalcev je podobna Sloveniji, saj ima nekje
dva milijona prebivalcev (Č1). Vera, ki prevladuje je Islam, saj je kar 95% Gambijcev
pripadnikov islamske vere (Č12). Je ena najrevnejših držav na svetu, kar vpliva na več vidikov
življenja Gambijcev (Č13). Za gospodarstvo sta pomembna trgovina, še posebej izvoz in
pridelava arašidov (Č14), v zadnjem času pa je zelo pomembno vlogo dobil turizem (Č15).
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DATUM: 5.7.2018
DAN 4: pobarvanke, gambijski ples, številke
Ta dan se je začel podobno kot prejšnje dni. Že na vhodu so nas pričakali otroci, ki so nam
poskušali zlesti v naročje. Vse sem nekako pozdravila, nato pa smo se odpravile v učilnico
(D1). Tam smo jih najprej pozdravile, nato pa smo jim razdelile pobarvanke in barvice učenci
so delali kot še nikoli in čisto vsi so zares delali (D2). Tema pobarvank so bile živali. Menim,
da bi za to starost morali imeti več takšnih aktivnosti, saj se tako učijo tudi barv (D3). Učenci
so nam ves čas kazali kako so pobarvali, želeli so si pozornost (D4). Ves čas so vzklikali
Teacher Nina look, look (D5). Zelo zanimivo je bilo, da niso bili pripravljeni deliti nobene
barvice (D6). Raje so jih držali 6 v roki, kot, da bi katero posodili sošolcu (D7). Poskušala sem
jim povedati, da si lahko delijo, da enkrat eno uporablja en, drugič pa drug (D8). Po tem ko so
končali smo se pogovarjali še o živalih. Učencem smo na tablo narisal živali, ti pa so hodili k
tabli (D9). Učencem je malo popustila zbranost in začeli so se ravsati (D10). Ena od učenk je
tako udarila drugo, da je ta jokala (D11). Učiteljica se je razjezila, saj je že včeraj delala
podobne stvari. Pozvala jo je iz klopi in jo s svojo palico dvakrat udarila po dlani (D12). Sama
sem bila nekoliko presenečana, saj pri nas tega ne vidiš več v razredu (D13). Učiteljica je
povedala, da si je popolnoma zaslužila, da je to delala včeraj in danes spet (D14). Sama se
nekako v šoku poskušala nadaljevati pouk (D15). Na misel mi je prišlo ali bi morala kaj narediti,
vendar sem zdaj v njihovi kulturi, kjer veljajo njihova pravila (D16). Deklica je bila tiho in se
je nekaj časa mulila, čez nekaj časa pa je bila že v redu (D17). Skupaj z razredom smo ponavljali
imena vseh navzočih v razredu (D18). V razredu je veliko učenk in učencev po imenu Fatumata
in Mohamed (D19). Učiteljica je razložila, da skoraj vsak prvi otrok v muslimanski družini v
Gambiji dobi to ime (D20). Kmalu po tem je sledila malica in odmor (D21). Po odmoru smo
učencem pripravile liste, kjer so dopolnjevali številke do 10 (D22). Razlike v znanju so zelo
velike, zato je težko vsem pripraviti primerno nalogo (D23). Na koncu smo zapeli še nekaj
pesmi, najprej nekaj slovenskih, nato pa sem učiteljico prosila ali lahko zapojejo ali zaplešejo
kakšno Gambijsko pesem (D24), saj do zdaj peli le v angleščini in slovenščini. Otroci so kar
oživeli (D25). Začeli so ploskati in plesati tudi po mizah (D26). To je bilo nekaj kar jim je
znanega, domačega in razumljivega (D27). Po nekaj dneh prisostvovanja pri pouku, ni bilo
ničesar kar bi vključevalo njihov jezik, kulturo… (D28). Verjetno je tako, saj je v Gambiji
veliko različnih plemen in vsako pleme govori drugačen jezik (D29). Uradni jezik v državi pa
je angleščina, zato pouk poteka v angleškem jeziku (D30).
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DATUM: 6.7.2018
DAN 5: Petek, molitev, priprava na proslavo za konec šole
V šolah v Gambiji je petek prav poseben dan (E1). Za njih je petek namreč sveti dan, saj je več
kot 95% Gambijcev muslimanov (E2). Tako je ob petkih pouk čisto drugačen kot vsak drug
dan (E3). Takoj po prihodu v šolo smo se z učenci morali najprej zbrati na dvorišču. Ko smo
bili vsi zbrani je otroke nagovoril učitelj oz. duhovnik, ki vsak petek vodi molitev (E4). Otroci
so dvignili roke, nato pa je gospod začel peti molitev v arabščini (E5). Zelo zanimivo je bilo,
da so molitvi prisostvovali tudi učenci in učitelji, ki so krščanske vere (E6). Jutri bo sledila
proslava, zato je po molitvi govor prevzel učitelj in učencem, ki bodo jutri zaključili šolo dajal
napotke za življenje (E7). Poudaril je kako pomembno je znanje in da je znanje tisto, ki te
oblikuje in da jih bodo ostali ljudje ocenjevali po znanju (E8). Povedal jim je še, da morejo še
naprej iskati znanje (E8). Za tem so sledila navodila kako se morejo obleči za jutrišnjo proslavo
ali graduation day, kot temu dogodku pravijo oni (E9). Maturirali bodo učenci, ki bodo končali
šolo in tisti, ki učenci, ki bodo iz vrtca prešli v šolo (E10). Proslava bo pa tudi za tiste, ki so
izdelali razred. Učitelj je učencem povedal, da se morajo lepo urediti, da si morejo obriti glavo,
nadeti nova oblačila, črne čevlje, ter bele nogavice (E11). Dekletom je povedal, da si prav tako
naj uredijo frizuro tako kot si jo znajo to one lepo urediti (E12). Dopoldan bo najprej povorka
v spremstvu policijskega benda, popoldan pa bo sledila proslava (E13). Zanimivo je bilo to, da
so govore imeli samo učitelji, ne pa tudi učiteljice, čeprav jih je bilo mogoče še več zaposlenih
(E14). Po koncu govora je sledila še zaključna molitev, nato pa smo odšli v razred (E15). Pouk
smo začeli s pravljico o prijateljstvu, ki smo jo napisale dan prej. Učiteljica je zgodbo prevajala
v njihov jezik, da so jo lažje razumeli (E16). Prvič v celotnem tednu se je zgodilo, da je bilo v
učilnici popolnoma tiho (E17). Otroci so tako pozorno poslušali in tudi uživali. Problem se mi
zdi predvsem ta, da večina otrok še zelo slabo razume angleški jezik in zato težje sledijo pouku
in so manj motivirani (E18). Za tako majhne učence mislim, da bi bilo boljše če bi se še nekatere
vsebine izvajale v njihovem jeziku, vsaj do tega, da začnejo razumeti stvari, ki se jih učijo
(E19). Kmalu za tem je sledil odmor (E20). Ko smo prišli nazaj v razred nam je učiteljica rekla,
da je v petek pouk krajši in tudi bolj sproščen (E21). Razlog, da je pouk krajši je ta, da morajo
učenci iti na obred v mošejo (E22). Glavna maša se začne ob 14ih zato morajo učenci biti
pravočasno doma (E23). Zelo zanimivo je, da lahko v mošejo gredo samo moški in ženske stare
več kot 60 let (E24). Ostale ženske morejo ostati doma (E25). Tako smo v razredu zapeli nekaj
pesmi, nato pa so učeni počasi odšli domov (E26). Po pouku smo se ko so učenci čakali na
starše pogovarjali z mentorico, ki je sama botra dvema učencema. Povedala je da je v tej šoli
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veliko otrok, ki so ostali sami z materami, ter brati in sestrami (E27). Sorodniki so med seboj
sicer zelo povezani in skrbijo eden za drugega (E28). Povedala je da veliko očetov odide s
trebuhom za kruhom v tujino, predvsem v Kamerun, ter se od tam več ne oglasijo (E29). Tako
je veliko žensk samih in zelo težko same skrbijo za te otroke (E30).

81

DATUM: 7.7.2018
DAN 6: povorka, proslava.
Takoj ko smo se pripeljali pred šolo je bilo vse popolnoma drugače kot ostale dni (F1). Pred
šolo so bili policaji z glasbili, ostali so postavljali oder, učenci pa so bili oblečeni v svečana
oblačila, ki so si jih oblekli prav na ta dan (F2). Vse je zgledalo zelo slavnostno. Prisotnih je
bilo tudi kar nekaj mater, ki so slikale svoje otroke (F3). Nekaj minut smo čakali, se slikali.
Učiteljice so nam predstavljale nekatere mame, nato pa se je povorka počasi začela (F4).
Policijski band je začel najprej korakati po ulicah Serrekunde, nato so sledili učenci z našim
spremstvom in spremstvom učiteljev (F5). Kljub temu, da so bile ulice drugega največjega
mesta zelo polne avtov, so jih za učence zaprli oz. so se vsi avti morali ustaviti (F6). Prav tako
pa je na ulicah stalo in se ustavilo zelo veliko ljudi, ki so učence snemali in jim tudi mahali
(F7). Zaključek šole ima v Gambiji zelo velik pomen. Druga stran tega slavnostnega dogodka
je bila, ko so otroci iz ulice, ki ne obiskujejo šole žalostno pogledovali proti povorki (F8),
nekateri pa so želeli biti tudi del nje in se za nekaj minut pridružili (F9), vendar so kaj kmalu
morali oditi iz povorke, saj so jih učitelji in varnostnik nežno prepodili iz povorke (F10). Med
otroci in mladostniki v povorki, torej malimi maturanti in otroki iz ulice je vel zelo velik prepad
(F11). Ob tem sem se počutila zelo slabo (F12). Šola Mo Beta je zasebna šola, obstajajo pa tudi
javne šole (F13). Učiteljice s katerimi smo se sprehajali na povorki sem vprašala kaj je največji
problem, da tako veliko učencev ne hodi v šolo (F14). Velik problem pri temu je da so nekatere
šole preveč oddaljene (F15), da bi jih učenci lahko obiskovali sami, starši pa za to, da bi vsak
dan pospremili otroke in prišli po njih enostavno nimajo časa (F16) ali pa tudi denarja (F17).
Denar je velik problem tudi glede potrebščin, ki si jih veliko šol ne more privoščiti (F18). Eden
od razlogov pa naj bi bil tudi ta, da je v javnih šolah veliko preveč učencev in je tako kakovost
lahko tudi zelo slaba (F19). Poleg tega pa so javne šole oddaljene in jih je enostavno premalo
(F20). Kot dodaja učiteljica ni nujno, da je javna šola slabša (F21). Pove, da so dobili dva šolarja
iz javne šole in ta sta vedela matematiko veliko bolj kot celoten razred (F22). Po uri hoje po
ulicah Serrekunde smo se vrnili nazaj k šoli (F23). Tam so se učenci postavili v vrsto in skupaj
s policijskim bendom zapeli nekaj pesmi. Najprej je sledila himna Gambije (F24). Zelo
zanimivo je, da je otroci vedno o koncu himne priklonijo (F25). Ker smo bili prisotni tudi
prostovoljci je takoj za Gambijsko himno sledila tudi Slovenska (F26). Povedati morem, da
Gambijci do svojih gostov vedno pokažejo izredno veliko spoštovanje. Tako so se otroci po
odpeti slovenski himni prav tako priklonili (F27). Skupaj smo še zapeli nekaj pesmi, nato pa s
je uraden program zaključil. Dogodek smo za to dopoldne zaključili (F28).
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Popoldne se je slavje nadaljevalo na ulici pred šolo, kjer so postavili šotor in oder in tako ulico
onemogočili za promet (F29). Vsi prostovoljci smo na proslavo prišli v tradicionalnih
gambijskih oblekah, saj se je od nas to pričakovalo (F30). V tradicionalna oblačila so bili
oblečeni tudi vsi gostje (F31). Na dogodku se je zbralo veliko staršev otrok, prisotne so bile
predvsem mame otrok (F32). Najprej je sledilo nekaj govorov, nato je sledila predstavitev
učiteljev, učiteljic, slavnostnih gostov, ter nas prostovoljcev (F33). Zelo zanimiv je bilo, da so
na oder najprej klicali Učitelje, učiteljice so prišle na vrsto pozneje (F34). Druga razlika med
spoloma je bila tak, da so učitelji sedeli za glavno mizo, ki je bila v senci, učiteljice pa so stale
na drugi strani na soncu in pazile otroke (F35). Sledil je zabaven program, kjer so učenci peli,
deklamirali, in zaigrali dve kratki igri (F36). Takoj za odrom zbral kup otrok, ki ne hodijo v
šolo in opazoval ves ta dogodek (F37). Proslavo je prišlo gledat vsaj 150 otrok, ki živijo v
okolici, ki pa tam niso bili zaželeni (F38). Za dogodek so najeli dodatne varnostnike, ki so
odganjali otroke z gumijastimi cevmi, včasih nič kaj nežno (F39). Kljub temu to otroci bili čez
5 minut spet čist pri odru. Na eni točki so se otroci iz ulice popolnoma pomešali med šolske
otroke in takrat je ena od mam, ki ni mogla mimo popolnoma razburila in se začela dreti na
otroke, na izginejo od tu, da sama plačuje denar za šolanje, da lahko uživa v tem dogodku (F40).
Celotna situacija je bila pretresljiva in razlika med otroci in mladostniki je bila že v tako zelo
zgodnjih letih ogromna (F41).
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DATUM: 9.7.2018
DAN 7: poučevanje v drugem razredu
V drugem tednu sem zamenjala razred in pristala v grade 4. najstarejši razred, ki sodeluje v tem
taboru(G1). Razred so tako obiskovali učenci, mladostniki ki so tik pred zaključkom šole (G2).
Razlika je v tem, da višje razrede poučujejo učitelji (G3). V razredu je danes bilo 14 učencev
(G3a). Več učencev je bilo moškega spola (G3b). Ko sem prišla v razred sem bila popolnoma
sama, brez podpore učitelja. Tako je ostalo večino časa (G4). Čez nekaj časa je prišel učitelj,
vendar je bil večino časa na telefonu. Učitelj v tem razredu je bil zelo mlad, moje starosti (G5).
Začeli smo z matematiko, nadaljevali pa z geografijo (G6). Tam sem jim pripravila zemljevid
Afrike, nad katerim so bili navdušeni. Začeli smo se pogovarjati o celinah, bolj podrobno o
Afriki (G7). Sledil je odmor. Med odmorom so me učenci spraševali ali jih bom odpeljala na
plažo (G8). Ob tem je postalo rahlo neprijetno, saj sem vedela, da jim tega ne morem obljubiti
(G9). Povedali so, da si želijo na plažo, saj tam še nekateri niso bili, nekateri pa hočejo iti
ponovno. Veliko učencev še ni obiskalo plaže oz. je obisk plaže velika redkost (G10). Kljub
temu, da živijo le nekaj kilometrov stran od plaže, tam še niso bili (G11). Zanimivo pri pouku
je bilo tudi to, da so učitelja klicali kar stric (G12). Ko smo nadaljevali s poukom smo risali s
temperami (G13). Otroci tempere naravnost obožujejo (G14). Učenci med samim letom zelo
malo ustvarjajo, umetnosti kot predmeta sploh nimajo, zato zelo radi ustvarjajo in se hkrati
grebejo za vse možne barve, ki jih lahko dobijo (G15). Narisati so morali nekaj kar jih spominja
na Gambijo (G16). Vsak učenec je želel da pogledam njegovo umetnino. Vsi so se ves čas
potegovali za mojo pozornost (G17). Učenci so večinoma naslikali zastavo Gambije, sadje itd.
(G18). Ko so nekateri končali z slikanjem na papir so začeli barve uporabljati za risanje svojih
obrazov (G19). Na neki točki nisem vedela ali naj jim dovolim ali pa se popolnoma razjezim
(G20). Učenci so bili po končani aktivnost vsepovsod in niso želeli biti več v učilnici in
pospraviti stvari (G21). Na neki točki sem se počutila povsem nemočno, saj učitelja ni bilo v
razredu in me je pustil, da sama poučujem v razredu (G22). Prvi dan v novem razredu je bil
zelo naporen in pogrešala sem moj prejšnji razred (G23).
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DATUM: 10.7.2018
DAN 8: Množenje, barvanje Afrike, nogomet
Ob vstopu v učilnico so dekleta po naročilu enega od učiteljev pometale in čistile tla (H0). Pouk
smo začeli najprej z angleščino, kjer so vadili črkovanje besed (H1). Uporabila sem besede, ki
smo jih uporabljali in jih omenjali včeraj (H2). Učenci so prihajali k tabli. Zelo zanimivo je da
skoraj vedno hoče sodelovati celoten razred (H3). Učenci si zelo želijo pozornosti, zato je za
enega zelo težko, da bi lahko zadostil vsem (H4). Poleg tega so v razredu učenci različnih
starosti in tudi zmožnosti (H5). Kljub temu, da so v razredu učenci, ki v naslednjem šolskem
letu zaključujejo šolanje, nekateri z znanjem na vseh področjih zaostajajo za drugimi (H6). Med
pogovorom z ostalimi prostovoljci in tudi učitelji smo prišli do tega, da so v enem samem
razredu razlike skoraj prevelike (H7). V razredu je učenec, ki ne zna napisat pravilno še vseh
številk in enega, ki računa do 1000 (H8). Glede na to, da se učenci v nižjih razredih učijo ali
poskušajo učiti stvari, ki so le malo lažje, kot se jih učijo učenci 8 let kasneje, bi pričakovala da
bodo napredovali hitreje, vendar temu ni tako (H9). Učitelj je izpostavil, da je problem tega, da
starši delajo velik pritisk na šolo, da učenci napredujejo, saj jih zato plačujejo (H10). Sam pa
pove, da je težava tudi v njihovem šolskem sistemu (H11). Sledila je matematika, kjer so prav
tako vsi želeli sodelovati (H12). So pa učenci zelo neučakani in želijo drugim takoj pomagati
(H13). Učencem sem razdelila zvezke, ki jih bodo uporabljali v tem času in nato še naprej.
Učenci si sploh niso navajeni pisati v zvezke, zato jih je k temu treba zelo spodbuditi (H14).
Problem je v tem, da si učenci težko privoščijo zvezke, knjige in ostale pripomočke (H15).
Učencem sem na njihovo prošnjo prepisala zemljevid Afrike (H16). Želela sem da ga imajo,
saj v njihovi šoli nimajo nobenega zemljevida (H17). Njihova naloga je bila, da zemljevid
pobarvajo. Učenci so tako uživali, da sploh niso želeli iti na odmor (H18). Barvanje jih zares
zelo pomiri (H19). Nato je sledil odmor.
Med odmorom je tako kot vedno zelo pestro. Tako kot se mlajši pretepajo, tako se tudi starejši
pretepajo, vendar malo bolj grobo (H20). Sama sem vsakič znova presenečena kako grobo se
igrajo oz. kako so nasilni en do drugega (H21). Dosti tega pretepanja je igra, vendar ta igra kar
naenkrat preraste v pretep kjer morem učenca vleči narazen, saj postaja že nevarno (H22). Pred
koncem odmora je eden od učencev tako padel, da si je poškodoval svojo povito rano (H23).
Fant je zelo jokal, saj ga je zelo bolelo (H24). Učencu sva z drugo prostovoljko rano učistili in
dali novi povoj, saj je bila rana umazana in zelo velika (H25). Rano bi po mojem mnenju moral
oskrbeti zdravnik, vendar so učenca oskrbeli doma (H26). Učitelj je povedal, da si obisk
zdravnika težko privoščijo, sploh za take manjše poškodbe (H27). Poškodbe zdravijo doma ali
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pa nekateri obiščejo lokalnega šamana, ki jih zdravi ceneje (H28). Šola sicer ima prvo pomoč,
vendar je nobeden od učiteljev ne zna uporabljati (H29). Po odmoru sva z učencem odšla nazaj.
Tam je bila čista tišina (H30). Mislila sem da zato ker je v razredu učitelj (H31). Dokončali smo
barvanje Afrike, ki so si jo nato zalepili v zvezke (H32). Nato pa je sledila telovadba, kjer smo
šli igrat nogomet, saj so učenci že prej večkrat izrazili željo po tem (H33). Nogomet smo igrali
na ulici pred šolo, saj šola nima takega prostora, kjer bi lahko igrali nogomet (H34). Razdelili
smo se v skupine na dve ekipi (H35). Učenci niso želeli, da bi nogomet igrale učenke, saj so
rekli, da je to za fante (H36). Ker so punce želel igrati, sem rekla, da bomo danes nogomet igrali
vsi skupaj. Nato pa začeli igrati (H37). Igranje nogometa je tu izgledalo tako, da smo igro zaradi
kakšnega avta morali prekiniti, učenci so se spotaknili ob kakšen kamen… (H38) malo smo
igrali na pločniku, malo pred vhodom v druge hiše (H39). Naše »igrišče« so večkrat prečakali
mimoidoči in enkrat je žoga pristala v hiše, kjer je padla skozi streho (H40). To ni niti
pomembno, bolj pomembno je, da so učenci pri igri zares uživali in pri tem sodelovali (H41).
Za razmer v katerih so igrali se sploh niso obremenjevali ali jih opazili (H42) Zaradi vročine
smo igrali samo pol ure in se vrnili v učilnice (H43). V učilnici je sedela učenka, ki se ni igrala
z nami in je jokala (H44). Pristopila sem do nje in jo vprašala kaj je narobe. Ni želela povedati.
Vprašala se jo ali je tu kaj narobe. Ni želela odgovoriti (H45). Nato je deček zraven povedal,
da sta se s sošolcem prej stepla in da sta zato mogla v pisarno kjer so ju telesno kaznovali (H46).
Zdaj sem razumela zakaj je bila prej takšna tišina. Ob tem kar sem slišala me je kar zvilo (H47).
Kaznovanje je del discipliniranja v šoli in doma, tako ni čudno, da se mladi res zelo veliko
tepejo med sabo v tem pa ne vidijo nič slabega (H48). Nasilje ne dojemajo in ni prikazano kot
nič slabega (H49), tako je bila prikazano tudi na predstavi na graduation ceremony (H50).
Prikazovalo je družino kjer je oče glava družine in mamo, ki očetu ustreže v vsem. Pri tem so
bili tepeni tako otroci kot tudi žena (H51). Vse skupaj je bilo seveda prikazano humorno in
domačinom se je zdelo smešno in naravno, ampak pri nas takšna predstava ne bi bila
sprejemljiva (H52).
Ko smo prišli iz šole smo se z nekaterimi prostovoljkami odpravile obiskat še Craft market. Na
Craft marketu, ti lokalni prodajalci prodajajo stvari, ki so jih izdelali sami. Na craft marketi je
zelo veliko mladih umetnikov, ki tam za svoje preživetje prodajajo svoje izdelke (H53). Ker
smo se ustavile pri prodajalci, ki ga že poznamo je vprašal, če se bomo igrale tradicionalno
Afriško igro, ki jo je v tistem trenutku igral s svojim prijateljem (H54)… Po pripovedovanju
lahko obisk craft marketa traja zelo dolgo, saj prodajalci včasih skuhajo njihovo tradicionalno
pijačo atayo in to traja kar nekaj časa (H55). Medtem ko je prostovoljka igrala igro je k nam
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pristopil fantek, ki je prodajal mange (H56). Fantek ni bil star več kot 4 leta. Povedal je da bi
rad šel domov in da mora prodati še dve vrečki (H57). Tako smo od fantka kupile mango.
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DATUM: 11.7.2018
DAN 9: Baobab tree, igranje igric.
Ta dan je bil eden najtežjih (I1). Na nek način sem prestala tako imenovane medene tedne, zdaj
pa sem se soočila z realnostjo (I2). Pred šolo s prostovoljkami vedno gremo v pekarnico ali
stavbo z oknom na naši ulici kjer kupimo njihov kruh tapalapa (I3). Skoraj vsako jutro kruh
prodaja deček star okoli 7 let (I4). Danes se prvič videla, da je bil deček v šolski uniformi (I5).
Torej vsak dan pred šolo pomaga v trgovini (I6). Pomislila sem, da more posledično za njega
biti šolo zelo naporna, če že toliko prej mora pomagat (I7). V šolo sem prišla in tam ostala sama
v razredu, saj se je učitelj odločil, da ne bo prišel v službo (I8). Tako sem ostala sama z učenci
(I9). Učili smo se o Baobab drevesu, brali in reševali naloge (I10). Nekateri učenci zares niso
hoteli delati in so ves čas samo iskali prepir. Vsi so želeli pozornost in motivacija jim je malo
padla (I11). Razumela sem, da je včasih zelo težko biti motiviran in delati v tej učilnici (I12).
V učilnici je zelo temno in ni luči, tako včasih učenci iz zadnje klopi ne vidijo (I13). Učenci
tudi nimajo nobenih drugih učnih pripomočkov, ki bi spodbudili njihovo zanimanje (I14). Prav
tako nekateri učenci težje sledijo pouku in so med njimi velike razlike (I15). V sklopu našega
prostovoljnega dela smo naredili tudi en razred, kjer bi pomagali učencem z več izzivi, da jim
pomagamo nadgraditi in osvojiti potrebno znanje. Skupino je prevzela prostovoljka, ki tudi v
Slovenji podobno službo (I16). Povedala je da nekateri težko sledijo pouku zaradi take stvari
kot je slabovidnost (I17). Tako učenka ne more slediti pouku in se ji posledično pozna na znanju
(I18). Bilo je zares težko, saj me otroci proti malici niso več čisto nič ubogali (I19). Razdelili
smo malico in sledil je odmor (I20). Med odmorom sem se malo odmaknila iz učilnice in odšla
pogledat na drugo dvorišče, saj sem rabila odmor (I21). Tam so bili mlajši otroci in malo smo
se igrali različne igre z rokami in ploskanjem. Čez nekaj časa je ena deklica padla in začela
jokati. Punčko sem malo potolažila, nato pa me je presenetila učenka, ki je vzela iz nahrbtnika
vzela svojo sladkarijo in jo dala deklici s tem namenom, da jo pomiri (I22). Bila sem tako
presenečena, da je ena 4 letnica zmožna take geste, da se skoraj ostala brez besed. Deklici sem
povedala, da je to zelo lepo naredila (I23). Kar se tiče hrane in pijače je res, da si jo otroci vedno
podelijo (I24). Vedno poskrbijo, da ima vsak vsaj nekaj (I25). Šla sem nazaj proti svojemu
razredu in že od daleč slišala dretje (I26). Spet so se pretepali (I27). Na eni točki sem se bala,
da si bodo kaj naredili (I28). Brez učitelja je res zelo težko obvladovati otroke (I29). Po odmoru
sem sklenila, da ne bom poskušala delati nekaj konkretna, ampak sem se odločila da se bomo
igrali igre, kar so ob mojem vprašanju kaj bi radi počeli, predlagali že učenci (I30). Takrat so
bili pa res povezani in so dobro sodelovali (I31). Bilo jih je zelo lepo gledati kako zelo so se
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med igro povezali (I32). Proti koncu pouka sem učence vprašala kaj bodo delali danes po pouku
(I33). Povedali so mi da bodo pomagali mami in bratom in sestram (I34). Ena od učenk je še
rekla, da se bo še učila (I34a). Vprašala sem jo ali se uči sama. Povedala je, da jo dodatno pride
učit učitelj (I35). Ta učenka je glede znanja res bila med učenci, ki so pouku sledili brez težav
ali se zaradi tega tudi dolgočasili (I36). Učence sem še vprašala koliko jih ima doma učitelje.
Roko je dvignil samo še en učenec (I37). Nekateri so povedali, da ne bodo delali nič, da jim bo
dolgčas (I38). Pogovarjali smo se še o tem koliko bratov in sester imajo (I39). Večina otrok mi
je odgovorila, da ima po 4 brate ali sestre (I40). Družine tam so zelo številčne in otroci so
povedali, da morejo veliko pomagati staršem (I41). Nobeden od otrok ni omenjal, da se bo takoj
po šoli šel igrat ali da bi gledal televizijo (I42). Vsi so rekli, da jih doma čaka delo ali da ne
bodo počeli nič (I43). Sama sem si kar oddahnila, ko smo zaključili s poukom. Ta dan je bil res
zelo težak za mene (I44). Učiti v razredu, kjer ni prisoten učitelj je bilo težko in jezna sem bila,
da učitelj ni prišel k pouku (I45).
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DATUM: 12.7.2018
DAN 10: Pisanje pisma, likovno ustvarjanje
Danes sem v šolo prišla v pričakovanju kaj se bo zgodilo. Po tem ko včeraj mojega učitelja ni
bilo v šolo je moral najprej na sestanek z mentorico, kjer je razložila, da si tega ne more
privoščiti (J1). Učitelj je v opravičilo povedal, da uči na drugi šoli in ker je imel veliko dela ni
mogel priti včeraj delat (J2). Povedal je da je šele začel delati in da je mladim učiteljem na
začetku zelo težko, saj imajo nizko plačo, zato so primorani delati na več šolah (J3). Na šoli pa
ni edini mlad učitelj, ki tako dela (J4). Ena od učiteljic v nižjem razredu je študentka prava, ki
za to da preživi in se šola, dela kot učiteljica (J5). Učitelju sem povedala, da je bila včeraj najbolj
težko zaradi tega, ker me učenci niso poslušali (J6). Potem je povedal tudi svojo stran tega kako
oni najlažje vzdržujejo red (J7). Rekel je da tudi oni to težko vzdržujejo red brez palice, saj so
učenci tako navajeni vendar jih v tem času ko smo prisotni mi ne uporabljajo, saj vedo, da so
stvari pri nas drugačne (J8). Povedal je da pomaga že samo to da imaš palico v razredu, tudi če
je ne uporabiš so učenci bolj pridni (J9). Sama sem ostala kar brez besed. Res je da so otroci
živahni, vendar nasilje ni rešitev, saj težavo le še poglablja (J10).
Med čakanjem na začetek pouka so se dekleta igrala zanimivo igro, ki je pri nas prav gotovo ne
vidiš (J11). Bila je povezana z njihovo kulturo. Med ploskanjem so plesale, dekle pa je moralo
slediti njenim gibom, ko je zgrešila gib jo je nadomestilo drugo dekle. Zgledalo je kot nekakšen
plesni dvoboj (J12). Bile so neverjetne (J13). Vprašala sem jih ali se to večkrat igrajo (J14).
Povedale so da ja, da se jo igrajo doma, med odmori… (J15). Začeli smo s poukom. Učili smo
se pisanja pisma. Učence sem prosila naj napišejo pismo prijatelju o tem kaj so delali včeraj
(J16). Na začetku so učenci oklevali. Po nekaj spodbudah pa so začeli pisati in so napisali celo
stran (J17). Bila sem zelo ponosna. Potem so pisma še prebrali (J18). Tudi v pismih jih je veliko
omenjalo, da so po pouku pomagali svojim mamam ali pa so pomagali očetu v trgovini (J19).
Nobeden od otok ni pripovedoval, da bi imel kake aktivnosti kot je nogomet (J20). Nekaj jih je
napisalo, da si želijo, da bi en dan igrali nogomet (J21). Otroci so po predstavitvi svojega pisma,
na pobudo učitelja recitirali pesem, kar med poukov velikokrat počnejo (J22). Na tem mestu
sem ostala brez besed. Otroci so recitirali pesmi z zares močnimi sporočili in povedali so da so
jih napisali sami (J23). Pesmi so govorile o stvareh, ki se jim zdijo pomembne (J24). Ena učenka
je govorila o pomenu šolanja (education) (J25), druga o spoštovanju (respect) (J26). Sledil je
odmor. Med odmorom sem se sama pripravljala na likovno ustvarjanje (J27). V razred je prišla
prostovoljka, ki dela samo s skupino učencev, ki rabijo pomoč pri učenju. V razredu ima
učenko, ki bi za lažje sledenje pouku rabila očala (J28). Najprej je mislila, da učenka očal nima.
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Nato se je z njo pogovorila o tem. Učenka je povedala, da očala ima, vendar ji mama ne pusti,
da bi jih nosila v šolo (J29). Bila sem kar malo šokirana (J30). Nato pa sem res pomislila, da do
zdaj nisem nikjer videla učenca, otroka ali mladega, ki bi nosil očala (J31). Zgleda je v njihovi
družbi še vedno precej nenavadno, da nosijo očala in na nek način se očal in ljudi z očali zgleda
drži stigma (J32). Po odmoru smo skupaj še z enim razredom želeli ustvarjati (J33). Učenci pri
ustvarjanju tako uživajo, da hočejo vsi začeti ob istem času, želijo čim več potrebščin in narediti
več izdelkov (J33a). Po pripovedovanju tega med njihovim poukom ni (J34). Tako jih lahko
razumemo, da si zelo želijo ustvarjanja (J35). Ena od učenk, ki ima pri ostalih predmeti
predstavljajo malo več izzivov, pri ustvarjenju res izstopa (J36). Žalostno je, da tukaj dosti težje
tvoj talent razviješ oz. je sploh cenjen (J37). Po končanem ustvarjanju se je zaključil tudi pouk.
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DATUM: 13.7.2018
DAN 11: ustvarjanje, matematika, obisk tržnice
Petek je dan ko je v Gambiji vse popolnoma drugače kot ostale dni (K1). Pred začetkom pouka
se je znova zbrala vsa šola kjer so opravili molitev in kratek nagovor (K2). Tokrat je duhovnik
za pomoč prosil fanta (K3). Ta je zapel nek del iz korana in tako opravil molitev (K4). Nato je
sledil nagovor enega izmed učiteljev. Tudi ta teden je povedal, da morajo učenci paziti na izgled
in lepo biti urejeni (K5). Osredotočil se je predvsem na fante. Povedal jim je, da morajo imeti
obrite lase, saj tako izgledajo urejeni (K6). Dolgi lasje izgledajo zanemarjeno in pomembno je
kakšen izgled imajo (K7). Sledili sta se gambijska in slovenska himna ki so jo zapeli učenci
(K8). Že prej me je zelo zanimalo ali kristjani tudi molijo z njimi in kako se ob tem počutijo
(K9). Nato sem dobila odgovor, da ko imajo daljše molitve ali obrede, molijo tudi krščanske
molitve (K10). Molijo pa vsi (K11). Muslimani krščanske in kristjani muslimanske (K12). Je
pa res, da pri kratkih molitvah izvajajo samo muslimanske, saj jih je veliko več kot kristjanov
(K13). Zanimivo je, da v Gambiji dve veri živita tako v simbiozi, medtem ko si je ostali svet
zaradi verskih konfliktov na bojni nogi (K14). Po pripovedih je tudi zelo veliko mešanih
zakonov, kjer se kristjan poroči z muslimanom (K15). Hčerka ene izmed učiteljic je poročena
z muslimanom (K16). Po molitvi smo odšli v razred, kjer smo vadili matematiko. Po matematiki
je sledilo ustvarjaje (K17). Risali so na kartonaste krožnike. Učenci so uživali (K18). Sploh
niso želeli nehati slikati. Če bi imela s sabo 1000 krožnikov bi jih poslikali 1000 (K19). Res
jim zelo primanjkuje likovnega pouka (K20). Učencem je všeč, da se tam lahko izražajo, da
pouk ni tako ukalupljen (K21). Njihov pouk temelji na predmetih kot so matematika,
angleščina, ki je razdeljena na podpredmete, športna vzgoja, vendar ni prave možnosti, da bi jo
zares opravljali. Potem imajo še verski pouk, predmet, ki mu pravijo integrated, ki je mešanica
družbe, geografije.. (K22). Pouk se je tako kot vsak petek v Gambiji, tudi zdaj končal prej
(K23). Po pouku smo se s prostovoljkami odločile, da gremo na največjo tržnico v Serrekundi.
Zelo zanimivo je bilo, da je zares veliko otrok pomagalo svojim staršem ali pa so celo sami
prevzeli prodajo (K24). Nekatere smo celo srečale na tržnici (K25). Obisk tržnice je bil zelo
zanimiv tudi iz tega vidika, ker smo lahko bile priča temu kaj naredijo moški, ki ne morejo iti
k obredu, zaradi svojega dela (K26). Torej vsi moški, mladi, starejši so pred svoje trgovinice in
stojnice postavili svoje molitvene preproge in klečali na njih (K27). Tako je bilo skoraj po
celotni tržnici (K28). Zanimivo je bilo, da je večina moških na tržnici imelo svoje trgovine,
prodajali blago, plastične izdelke… (K28a). Medtem ko so ženske prodajale živila
(K28b).Druga zanimivost glede vere in tudi spola je ta, da si okoli 14ih po ulicah Serrekunde
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videl trume moških, ki gredo proti mošeji, vsi oblečeni v svečana oblačila in molilno preprogo
v rokah (K29).

93

DATUM: 14.7.2018
DAN 12: VIKEND OBISK Barre
Zelo zanimiv je bil tudi obisk Baree. Manjšega mesteca v Gambiji (L1). Tja smo odšli s
trajektom, da obiščemo nekaj družin, ki jim organizacija pomaga pri šolanju otrok (L2). Trajekt
je bil kar poln ljudi, ki so bili namenjeni v mesto Barra ali pa tudi naprej v Senegal (L3). Na
trajektu pa sta bila tudi dva stara gospoda, ki sta bila slepa in sta prosila za denar. Zelo zanimivo
je bilo, da je skoraj vsak izmed domačinov prispeval nekaj denarja, čeprav tudi sami nimajo
veliko (L4). Mladega fanta, ki je šel z nami v Barro sem vprašala zakaj vsi nekaj prispevajo.
Povedali so, da je v njihovi veri, da se ti bo dobro z dobrim povrnilo (L5). Že ko smo se namenili
proti željeni hiši, ki smo jo želeli obiskat nas je zasledovalo kar nekaj otrok, ki so se želeli igrati.
Prišli so z nami do hiše in se na njihovem dvorišču začeli igrati (L6). Gospoda sem vprašala ali
otroci živijo tukaj, saj so prišli v hišo se igrali zraven nas in se niso pustili motiti.. (L7) Povedal
je da ne, da so iz okolice. Da je tukaj navada, da se otroci in mladostniki sprehajajo in
raziskujejo po ulicah (L8). Zelo zanimivo je bilo, da kljub temu, da otroka ne pozna dobro,
pusti, da se igrajo v njihovi hiši (L9). Z gostiteljem in mladim fantom, ki nas je spremljal na
izlet sem se začela pogovarjati o življenju otrok in mladostnikov (L10). Gostitelj, ki je bil moje
starosti je povedal tudi to, da je bilo vaseh za otroke šolanje veliko težje in je težje še sedaj
(L11). On sam je pred 10 leti moral prehoditi 10km, da je prišel do šole (L12). Povedal je da je
velikokrat tekel, saj je bilo tako hitreje (L13). Povedal je, da se je v zadnjih letih stanje malo
izboljšalo, vendar je šolanje še vedno problem. Sploh šolanje po končani osnovni šoli (L14).
Težava je predvsem v denarju (L15). Sam je povedal, da brez pomoči tujcev ne bi odšel na
šolanje (L16). To je pritrdil tudi fant, ki lahko obiskuje srednjo šolo zaradi finančne podpore
drugih (L17). Pogovor je nanesel na ljubezni med mladimi in posledično porokami (L18). V
Gambiji se pričakuje, da se boš poročil in šele nato imel otroka. Gostitelj je povedal, da ima
sam nezakonskega otroka (L19). Povedal je da so na začetku to tudi skrivali, zdaj pa vsi vedo
(L20). Mladi, sploh ženske imajo lahko zaradi tega doma tudi probleme (L21). Povedali so, da
je to na nek način neka tabu tem, vendar je tega vse več, saj si moški težko privoščijo, da bi
plačali nevestini družini doto (L22). Povedal je da so mladi brez služb in, da težko plačajo
zahtevano doto, zato pač pride do tega (L23). Nato smo odšli še do druge hiše, kjer smo obiskali
še eno družino. Otroci pri tej družini so imeli na gležnju zvezane koščke leta (L24). Vprašala
sem kaj pomeni. Rekli so, da je to od njihovega šamana in obvaruje otroke in lahko tudi odrasle
pred slabim (L25). Nekateri ga nosijo okoli pasu (L26). Pri sprehodu skozi celotno vas je bilo
zelo zanimivo, kako so bratje in sestre pazili en na drugega starejši so skrbeli za mlajše (L27).
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To se opazila tudi že ostale dni, vendar je danes pri obisku družin v Barri to bilo še bolj očitno
(L28). Šli smo se mimo hiše kjer je več deklet, drugi ženski pletlo kitke. Pletenje kitk je prisotno
na vsakem koraku (L29). Pletejo jih deklice v šoli, učiteljice za dodaten denar, starejše sestre,
mlajšim sestram itd. (L30).

95

DATUM: 16.7.2018
DAN 13: opis sebe, risanje, nogomet
Danes je dan minil zelo hitro. Za pouk sem se odločila, da otrokom dam za nalogo, da napišejo
nekaj o sebi, svoji družini in o prostem času o katerem se bomo tudi pogovarjali (M1). Bilo je
zelo zanimivo poslušati njihove spise, ki so se po mojem mnenju popolnoma drugačni od spisov
otrok v Sloveniji (M2). Učenci so najprej opisali sebe, kdo so in koliko so stari. Učenci so
najprej opisali sebe, kdo so in koliko so stari. Stari so bili med 11 in 13 let (M2a). Veliko fantov
je napisalo, da radi igrajo nogomet (M2ab). Zelo zanimivo je bilo, da je vsak izmed otrok
opisoval, da ima veliko družino, najmanj 4 brate in sestre (M2b). Drugo kar je bilo drugačno,
da najprej pojma prosti čas kot tak sploh niso poznali (M3). Ob obrazložitvi, pa so pisali, da
pomagajo bratom ali sestram (M4), pomagajo staršem v trgovini ali pri opravilih (M5). Stvar,
ki me je na nek način presenetila je, da je v pismu eden od fantov odkrito opisal, da mu je umrl
oče, in tudi sestra. Povedal je da je imel še sestro in očeta, vendar sta mu umrla (M6). Na to
nekako nisem bila pripravljena (M7). Fant je povedal še, da ju pogreša (M8). Po tem ko so
napisali spis so ga tudi prebrali. Nato sem jih prosila naj narišejo sebe pri najljubšem opravilu
ali pa svojo družino (M9). Risanje zares obožujejo. Fantje so risali igranje nogometa (M10),
dekleta pa učenje, ples in petje (M11). Sledila je malica, kjer je vedno zelo živahno. Čisto pri
vsaki malici je zelo lepo videti, da si veliko otrok malico deli, vsaj kak košček vedno dajo drug
drugemu (M12). Pri veliko otroci je tudi opaziti, da jejo veliko čipsov, in čokoladic, ter pijejo
res sladke pijače (M13). To hrana, ki je za njihove razmere poceni, vendar sploh ni hranljiva
(M14). Po odmoru je sledil nogomet, kjer so fantje res uživali (M15). Še enkrat me je
presenetilo v kakšnih razmerah igrajo nogomet in temu pravijo telovadba (M16). Vsi so izvrstni
atleti pa nimajo niti prostora kjer bi lahko imeli telovadbo (M17). Čeprav nimajo super pogojev
za igranje se s tem sploh ne obremenjujejo. Enostavno uživajo v igranju in igri nasploh (M18).
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DATUM: 17.7.2018
DAN 14: geografija, matematika, nogomet
Dan smo začeli z matematiko, saj je prejšnji dan nismo vadili. Prešli smo na težje račune in zato
so otroci rabili več časa (N1). Zelo zanimivo je, da otroci zelo radi sodelujejo oz. se prav
prepirajo kdo bo prišel računat stvari na tablo (N2). Ni učenca, ki si ne bi želel pred tablo (N3).
Veliko bi jih rado na ta način utrdilo svoje znanje (N4). Naslednjo uro je bila na vrst geografija.
Obravnavali smo Evropo, saj so me učenci večkrat spraševali o Evropi (N5). Zelo zanimivo se
mi zdi, da otroci tega ne obravnavajo v šoli (N6). Tudi učitelj je postavljaj vprašanja o drugih
celinah sveta, saj se tega očitno ne učijo v šoli. Povedal je da tega se še on ni nikoli učil in je
zelo zanimivo (N7). To me je nekoliko presenetilo, saj bi od učitelja pričakovala vsaj osnovno
znanje, ki ga pri nas osvojijo učenci v osnovni šoli (N8). Največji poudarek dajejo na Gambiji
(N8a). Prav tako sem opazila, da imajo drugačne predmete kot pri nas (N9). Ob pojasnilu in
listanju po učbeniku sem videla, da predmet Integrated vsebuje od nastanka zemlje, do
obravnave spola, učenje o virusu HIV in Aids in še malo zgodovine, in fizike (N10). Tudi sam
jezik je sestavljen drugače (N11). Razlika je tudi, da imajo v sklopu šolanja verouk oz. učenje
verskih vsebin (N12). Z učiteljem sva se pogovarjala o njihovem šolanju in kako pomembno je
šolanje (N13). Povedal je da je pri njih dokaj težko priti do izobrazbe, saj kar veliko stane (N14).
Kot veliko težavo je izpostavil tudi dostopnost šol za mlade in samo kvaliteto (N15). Malo sva
se pogovarjala o sistemih in njihov sistem je podoben ameriškemu (N16). Po 6 letih osnovnega
šolanja lahko gredo naprej… (N17). Povedal je tudi, da sam ni iz Serrekunde, ampak je iz kraja,
ki je oddaljen uro in pol vožnje (N18). Povedal je da je zaradi službe prišel sem saj je tu več
možnosti (N19). V eni drugi učilnici so imeli učenci primer testa, ki je bil popolnoma na
funkcionalen (N20). Skoraj ves test je bil sestavljen tako, da je spraševal katera črka po vrsti je
15. V testu učitelja ni zanimalo ali učenci vedo sploh pisati črke in jih uporabljati, ampak ali so
se jih naučili na pamet (N21). Učitelj je povedal, da bi si učenci želeli nadaljevati šolanje,
vendar jih bo šolanje nadaljevala le peščica, tisti, ki imajo bolj premožne starše ali učenci, ki
bodo imeli srečo, da bodo dobili botre, ki jim bodo šolanje financirali (N22). Pogovarjala sva
se še o tem kakšno vlogo pri tem igra spol (N23). Povedal je, da šolo obiskuje več dečkov, saj
je tako tukaj v navadi, sploh pred kratkim je bila razlika še večja (N24). Povedal pa je, da se
dekleta v njegovem razredu tudi zelo pridno učijo (N25). Ko smo nadaljevali z geografijo je
učence zanimalo kje je Nemčija, Anglija, Belgija. Zanimalo jih je ker spremljajo nogomet in
trenutno tudi svetovno prvenstvo v nogometu. Povedali so, da če je možno gledajo tekmo (N26)
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DATUM: 18.7.2018
DAN 15: pravljica, ustvarjanje, sestanek, pogovor o veri
Za ta dan sem se z učenci odločila, da jim bom prebrala pravljico. Prebrala sem jim zgodbo Lev
in miš. Zgodba govori o tem kako lev ni pojedel miši, ta mu je pa pozneje vrnila uslugo in mu
rešila življenje. Nauk zgodbe je bil, da če si prijazen do nekoga, se ti bo prijaznost vrnila (O1).
Učenci so zgodbo vneto poslušali, nato je sledil pogovor o zgodbi (O2). Povedala sem jim tudi
dogodek iz trajekta na poti v Barro, ko so vsi, tudi mladi pomagali slepemu starcu (O3). Učence
sem vprašala zakaj so tako ravnali. Povedali so da je pri njih tako, da če pomagaš drugim se ti
bo to enkrat povrnilo. Povedali so, da jih tako uči islam (O4). Zaključili smo da je zelo
pomembno, da smo prijazni en do drugega (O5). Naslednjo uro smo izdelovali levčka iz kolaž
papirja in jih prilepili na ščipalke. Učenci so imeli pripravljene šablone in ostale pripomočke
(O6). Na videz enostavna naloga za učence njihove starosti, jim je povzročila velike težave
(O7). Veliko učencev ni vedelo kako naj držijo škarje in kako naj uporabljajo lepila (O8). Bila
sem sigurna, da bi učenci njihove starosti morali to obvladati. Krivda je bila pri meni, da sem
to znanje jemala za zelo samoumevno (O9). Kako naj bi to vedeli, če pa pri pouku ne
uporabljajo škarij in lepila (O10). Še svinčnik tukaj ni samoumeven (O11). Učenci so ob
spodbudah in pomoči prišli do izdelka na katerega so bili zelo ponosni (O12). Nekateri so bili
tako navdušeni, da so ustvarjali kar v odmor (O13). Z učiteljem in učenci, ki so ostali v učilnici
smo se pogovarjala o njihovi veri in ramadanu (O14). Povedal je da je v tej vročini dokaj težko,
sploh če moreš še delati ali se učiti (O15). Vprašala sem, če to velja tudi za otroke, da ne smejo
piti. Povedal je da za otroke ni tako (O16). In da tudi drugače se kdaj prekršijo vendar je boljše
da nobeden ne vidi, ker so nekateri res zelo občutljivi glede tega. Pravi da je težko, vendar pa
da se da zdržati (O17). Povedal je da vera pomembno vpliva na njihova življenja (O18).
Med odmorom se je začela neka napetost, saj se učitelji z lastnico šole in ravnateljem niso
dogovorili o poteku poletnega tabora, imeli pa so tudi nekaj drugih predlogov (O19). Zaradi
tega so se pred koncem odmora odločili, da naredimo sestanek (O20). Zelo zanimivo je bilo, da
so sestanek sklicali kar med poukom in tako zavedno pustili otroke oz. skoraj celo šolo brez
nadzora (O21). Zelo zanimivo je bilo, da so najprej pred samim sestankom zmolili. Tako so
prosili tudi nas (O22). Nato je eden od učiteljev dal pijačo atayo samo učiteljema, učiteljicam
ni niti ponudil (O23). Druga zanimivost je bila, da so na sestanku govorili samo učitelji (O24).
Povedali so, da so sestanek sklicali da bi nam dali nekaj predlogov in ker imajo nekaj vprašanj
glede poletnega tabora. Povedali so nam da zelo cenijo naš prispevek in da bi rabili pomoč pri
naslednjih stvareh… (O25). Ker smo tujci in imamo denar bi jim lahko pomagali še več,
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finančno seveda (O26). Želijo so, da bi jim finančno pomagali kupiti učbenike za celo šolo, saj
bi to pomagalo k boljši izobrazbi učencev (O27). Druga stvar je bila, da bi si želeli naše predloge
kako ohraniti čisto šolo (O28). Predlog je bil še, da bi jim mi iz naših sredstev pomagali
zagotavljati socialno varnost učiteljem v smislu, da bi bili botri tudi učiteljem (O29). Njihovi
predlogi so bil razumljivi, vendar mi nismo pravi naslov za njihove spremembe (O30). Sama
sem se počutila kot da sami doma tiskamo denar (O31). Verjamem, da lahko dajemo napačno
podobo o tem, saj lahko učitelji ob tem ko otrokom prinesemo šolske potrebščine mislijo, da
imamo ogromno denarja (O32). Občutek je bil malo čuden (O33). Nato je lastnica šole postala
popolnoma jezna na svojega delavca, saj je povedala da so se nekatere stvari že zmenili, sploh
organizacije tabora (O34). Težava je bila, da je bila ravnateljica edina ženska v kolektivu, ki se
jim je postavila po robu in moški so jo nadvladali (O35). Vse skupaj je bilo rahlo kaotično.
Povedali so da so zelo veseli, da smo tukaj in da hočejo da smo srečni, ampak, če jim lahko
uredimo te stvari bi bilo super (O36). Prostovoljke smo se malo med sabo gledale in se
zadrževale… to je njihova kultura in moremo jo spoštovati. Počutila sem se jezno, žalostno, po
drugi strani mi je šlo na smeh. Ne razumem kako lahko mislijo, da bi mi brez težav rešili te
njihove želje (O37).
Po sestanku smo odšli proti našemu stanovanju. Na poti domov smo ob ulici srečale skupino
mladih fantov, ki so sedeli ob ulici in bili sredi dneva konkretno pijani (O38). Vodja naše
odprave, ki je v Gambiji bila že večkrat je povedala, da to ni osamljen primer, da je tega veliko
(O39). Fantje ne vedo kako se lotijo česa, nobenega ni, ki bi jih usmerjal (O40). Če so hodili v
osnovno šolo, kar naenkrat pa se je ta končala, oni pa brez usmeritev (O41). V mestu Serrekunda
je če ne dobiš zaposlitve, težko preživeti (O42). Mladi ne znajo kako naj se lotijo nečesa od
česa bi lahko živeli (O43). Tako velikokrat pride do tega da posedajo in ne počnejo ničesar
(O43a). Nekateri začnejo jemati droge in popivati, zapadejo v slabo družbo… (O44).
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DATUM: 19.7.2018
DAN 16: poklici, dež
Še preden smo odšli v šolo je malo deževalo. Vse smo pričakovale, da bo dan popolnoma enak
vsem drugim. Vendar ni bilo tako… že ob vstopu v šolo je bila ta nenavadno prazna. Učenci
zaradi dežja niso prišli v šolo (P1). Pojasnijo nam, da pouk zaradi dežja navadno odpade (P2).
V šolo pa zaradi dežja ni bilo niti učiteljev (P3). Tako smo najprej mislili združiti razrede nato
pa so po eni uri prišli še nekateri (P4). Tako smo se najprej pogovarjali o poklicih (P5). To je
bila malo težja naloga kot bi jo pričakovala, saj otroci niso poznali toliko poklicev (P6). Nato
so za nalogo dobili da napišejo kaj bi radi postali in ta poklic opišejo (P7). Večina fantov si želi
postati nogometni igralci (P8). En učenec je povedal, da bo prodajalec kot njegov oče (P8a).
Od dveh prisotnih deklet ena želi postati učiteljica, druga pa medicinska sestra (P9). Učenka je
povedala, da si tega želi, vendar bi morala hoditi v šolo, tako, da ne bo medicinska sestra (P10).
Postalo mi je hudo. Učenki sem rekla, da ni nič nemogoče in da naj se pridno uči in ji mogoče
uspe (P11). Učenka se je prvič odprla in povedala kaj jo teži. Velikokrat je vprašala zakaj se
moremo to učiti (P12). Prvič sem pomislila, da mogoče včasih težko najde motivacijo (P13).
Med pogovoru in predstaviti poklicev je začelo res močno deževati. Na učence je imelo to
podoben učinek kot, da bi začel padati sneg (P14). Odšli so iz učilnice in opazovali dež.
Nekateri učenci so začeli plesati po dežju (P15). Ker se je začel odmor so učenci odšli ven. Bilo
jih je zanimivo gledati. Nekateri so se skoraj čisto slekli in začeli zganjati norčije v dežju (P16).
V delu kjer naj bi bilo igrišče se je prostor v trenutku napolnil z vodo in takrat so ta prostor
uporabili kot bazen (P17). Ker so bili učenci mokri in ker v nekaterih učilnicah ni bilo mogoče
delati, saj je streha puščala, smo odšli domov (P18). Življenje v Gambiji se je zaradi dežja
ustavilo. Ceste in ulice so bile prazne. Nikamor nisi mogel, saj so bile nekatere ceste poplavljene
(P19). Prostovoljka je povedala, da je deklica v njenem razredu začela jokati ob pogledu na dež.
Povedala je da je babica sama doma in da jo je strah, da jim bo poplavilo bivališče (P20).
Verjamem, da je za veliko ljudi dež zelo dobrodošel, nekaterim pa lahko predstavlja tudi velik
strah (P21).
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DATUM: 20.7.2018
DAN 17: zabava ob koncu šole.
Ta dan je bil nekoliko drugačen od vseh ostalih. Učenci Mo bete so na ta dan uradno zaključili
s šolo (R1), tako kot pri nas je tudi pri njih dan zelo poseben (R2). V šolo smo prišli okoli treh
popoldan, saj naj bi se program začel ob dveh. Čeprav smo bili zelo pozni, smo v šolo prišli
pred večino učiteljev (R3). V naslednjih dveh urah so prihajali učenci, ki so bili vsi zelo urejeni
(R4). Nekje čez dve uri se je zadeva začela. Učenci so takoj začeli poplesovati na zvoke glasbe
(R5). Vsi so želeli plesati (R6). Od staršev so bile v veliki večini prisotne samo mame (R7).
Nato se je končno želel program. Po pripovedovanju vsako leto izberejo mistra in miss Mo bete,
ter naj plesalca šole (R8). Tako se je najprej začel izbor za miss in mistra. Ta je vseboval
sprehod po pisti in nato vprašanje postavljeno s strani komisije (R9). Dekleta in fantje so se
oblekla v tradicionalne obleke in se sprehodile po dvorišču (R10). Sledila so vprašanja. Pri
samem izboru so bile razlike med spoloma izredno velike (R11). Dekleta so dobivala zelo težka
vprašanja, kot je recimo na koliko let potekajo volitve v Gambiji, fantje enake starosti pa so
morali črkovati število deset (R12). Razlika pri vprašanjih je bila ogromna (R13). Pri fantih
učitelji niso dopustili, da odgovora ne bi ne vedeli (R14), medtem, ko so se učenkam
posmehovali (R15). Eno od vprašanj, ki so ga postavili eni izmed učenk je bilo… kdo je glava
družine (R16). Prostovoljci smo se med sabo samo pogledali. Vprašanje me je tako presenetilo,
da sem bila šokirana (R17). Seveda so opazne razlike, vendar takega vprašanja na zabavi za
konec šole ne bi pričakovala (R18). Po dogodku smo se o tem pogovarjali z mentorico, ki je
povedala, da se v šoli od deklic na splošno več pričakuje in da morejo vedeti več od fantov
(R19). Dogodek se je ob podelitvi priznanj, spremenil v plesanje vseh navzočih (R20). Sledila
je še gostija, ki so jo pripravile učiteljice za vse starše in otroke (R21).
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DATUM: 21.7.2018
DAN 18: Sobota- obisk myfarm
V soboto smo imeli zelo zanimiv izlet na kmetijo Myfarm (S1), ki jo vodi Nizozemka, ki že
več let živi v Gambiji. Tam je preko startupa ustanovila kmetijo, kjer mlade Gambijce uči kako
si kaj pridelati doma in vzgojiti, ter potem iz tega preživeti (S2). Povedala je, da je v Gambiji
zelo velik problem, ko mladi končajo s šolanjem (S3). Kar naenkrat jih nihče več ne usmerja
(S4), nihče pa jih ne vpraša kaj bi počeli (S5). Tako so velikokrat prepuščeni sami sebi kjer
posedajo in ne naredijo nič (S6). Nekateri pa zapadejo še celo v slabo družbe, slabe navade…
(S7). Povedala je, da je mladim tukaj veliko težje kot v Evropi, kjer se s prihodnostjo otrok
veliko ukvarja vsaj družina od katere imajo podporo (S8). Pri podjetju privabijo mlade
Gambijce in jim pokažejo katerih stvari se lahko lotijo, kako si pridelajo dobrine v tem okolju
(S9). Dajo jim delo, da se počutijo koristni. Mladi mi povejo, da želijo biti koristni, vendar ne
znajo kako naj se lotijo stvari (S10) Razkazali so nam kaj počnejo. Uporabijo rastline in vse
kar jim je v Gambijo dano in to poskušajo spremenite v naravne produkte (S11). Pri tem se
mladi učijo kako to narediti. Nato produkte lahko prodajo na tržnici ali v njihovi trgovini (S12).
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DATUM: 23.7.2018
DAN 19: likovni dan, obisk družine,
Šola je bila ob prihodu v šolo nenavadno prazna. Kmalu smo ugotovili razlog za to. Problem je
bil, da je bil uraden konec šole v petek, za ponedeljek pa je lastnica šole pozabila obvestiti
starše, da bo pouk v okviru poletnega tabora nadaljeval (Š1). Odločili smo se da združimo
razrede in naredimo likovni dan. tako so učenci ob različnih likovnih aktivnostih uživali (Š2).
Po odmoru pa so sledile športne aktivnosti (Š3). Zelo zanimivo je kakšen pristop imajo do šole
in učenja učitelji ali učiteljice (Š4). Učitelji ne prihajajo v službo, če pa dostikrat sestankujejo
in pijejo atayo (Š5). Medtem učiteljice, ki učijo le v vrtcu vedno prisotne in zares dobro
opravljajo delo (Š6). Razlika je seveda tudi v plačah (Š7). Tako dobijo učitelji začetniki za 6€
višjo plačo kot učiteljice, ki pa imajo enako izobrazbo kot ostali (Š8). Plača učiteljice je tako
30€ (Š9), plača učitelja začetnika pa 36€ (Š10). Tako kot vedno učenci uživajo v športnih
aktivnostih (Š11). Skakali so s kolebnico, igrali nogomet, skakali po eni nogi, se igrali igre s
ploskanjem (Š12). Povedali so da doma tudi igrajo kdaj nogomet ampak da vsi nimajo žoge
(Š13). Tako se igrajo preproste igre (Š14). Učenci za igro res najdejo različne pripomočke.
Otroci pred šolo so uporabljali palice in gumo od avta (Š15). Dekleta pa zelo veliko časa
preživijo med pletenjem kitk (Š16).
Po prihod v šolo smo se odpravili na obisk k družini deklice, ki ima paralizirano desno stran
(Š17). Tja nas je odpeljal upravnik stanovanja, kjer prebivamo. Vprašali smo ali je v sorodu s
to deklico. Povedal je da ne, vendar da deklica rabi pomoč in družino samo dostikrat obišče
(Š18). Povedal je, da si muslimani med seboj zelo veliko pomagajo, saj jim tako narekuje vera.
Sploh če imaš več, moraš pomagati tistim, ki potrebujejo (Š19). Ko smo se peljali skozi ulico
kjer živimo je mentorica omenila, da je danes zjutraj eden od prostovoljcev imel čudno izkušnjo
(Š20). Ko sta šla skupaj v pekarno je eden od mladih fantov ponudil spolne usluge v zameno
za denar (Š21). Pogovarjali smo se o tem ali je tega veliko. Domačin mi je povedal, da se o tem
ne govori veliko in da je nasploh to velika kršitev, tako v državi, kot tudi v njihovi veri (Š22).
Da pa nekateri poskušajo na vse načine priti do denarja (Š23), tako je v tem turističnem delu
tudi zelo veliko starejših belopoltih žensk, ki se sprehajajo z mladimi Gambijci (Š24). Ti niso
stari več kot 18 let, dame jih oblečejo v najmodernejša oblačila in Evrope in z njimi uživajo v
turistični ponudbi (Š25).
Končno smo prišli do družine. Tam je ravno v trenutku mama umivala deklico (Š26). Pod
drevesom od manga so bile še postavljene posode za kuhanje in stojalo za oglje, kjer ženske
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kuhajo (Š27). Mama nam je predstavila deklico in na hotela takoj pokazati kaj deklica zmore
in kaj ne. Zaprosila nas je za pomoč ali deklici lahko kako pomagamo, da bo taka kot prej (Š28).
Mama in tudi družina deklice upa in želi, da bi se deklici stane popravilo, vendar to skoraj ni
mogoče (Š29). Z mamo smo se pogovarjali kako je s fizioterapijami in obiski pri zdravniku.
Povedala je tja hodi 2x na teden, vendar da ji vzame zelo dosti časa, ki ga nima in še drago je
(Š30). Mami je hudo da ne more več časa zagotoviti za to, vendar skrbi še za ostale otroke,
kuha za vso družino in na tržnici prodaja svoje izdelke (Š31). Vožnja do bolnice je dokaj draga
in ji vzame zelo veliko časa (Š32). Mamo smo potem spraševali ali deklico nameravajo vpisati
v šolo (Š33). Gospod, ki nas je pripeljal do te družine je povedal, da zelo težko, saj bi rabila
nekoga, ki bi skrbel za njo, ji pomagal na wc (Š34). Rekel je da se v navadnih šolah ne ukvarjajo
s tem (Š35). Da imajo pa tudi take šole, kamor lahko pridejo otroci s posebnimi potrebami,
vendar je taka šola tudi oddaljena (Š36). Ko je mama deklico spodbujala naj hodi, se je res
videlo kako zelo si želi, da bi deklica lahko hodila sama. Deklici smo prinesli pobarvanke in
barvice, ter športne copate (Š37). Nad vsem je bila tako navdušena in vesela, da ni vedela, česa
bi se lotila prej (Š38). Z novimi športnimi copati je deklica po imenu Awa želela hoditi vse do
avta s katerim smo prišli (Š39).
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DATUM: 24.7.2018
DAN 20: čiščenje šole
Ker se je naše prostovoljno delo v Gambiji počasi približevalo koncu, smo se s celotno skupino
odločili da s svojim delom nekako pripomoremo šoli, da bo imela boljše pogoje za učenje (T1).
Tako smo se že en dan prej skupaj z lastnico šole posvetovali o naših možnostih. Domenili smo
se da bomo prebarvali table v učilnicah, poskušali popraviti tla v učilnicah, saj v vsaki učilnici
zevajo velike luknje (T2). Domenili smo se še tudi, da poskrbimo za koše in vedra vode, saj si
tega želijo učenci (T3).
Prvo uro smo delali mozaike. Učenci so uživali in bili zares pridni. Ker se je danes učitelj
razreda odločil, da ne pride v službo, nas je prišel obiskat ravnatelj šole (T4). Ob vstopu v razred
je učence pozdravil in jim povedal da me morajo ubogati (T5). Nato se je obrnil k meni in rekel,
da bi jih včasih morala pač udariti in jim prisoliti zaušnico. Nasmehnil se je in povedal You
should slap them sometimes (T6). Moj odgovor je seveda bil odločen ne, čeprav sem se zraven
malo nasmehnila, bi najraje povedala, da se tako ne dela (T7). Zanimivo je bilo tole. Klub temu,
da so učenci vedeli, da so lahko kadarkoli kaznovani, se ravnatelja niso niti malo bali (T8).
Posmehovali so se mu in mu ugovarjali (T9). Pouka je bilo tako hitro konec. Učenci so bili tako
kar zelo radovedni, starejši so se ko so slišali kaj bomo počeli ponudili da bodo pomagali (T10).
povedali so doma tako ne bodo delali nič (T11). Takoj ko je bilo pouka konec, samo se razdelili
v dve skupini. Ene je odšla na tržnico po stvar, drugi pa smo začeli prazniti in čistiti učilnice
(T12). Zanimivo je bilo, da so bile učiteljice takoj pripravljene pomagati, medtem, ko so se
učitelji samo sedeli in gledali (T13). Večina vseh prostovoljk nas je bilo deklet in tako smo
same dvigovale mize, čez nekaj časa nas je prišel obiskat starejši prostovoljec Robert, ki je bil
na učitelje, ki so samo sedeli in nas opazovali, jezen (T14). Robert je odšel do učitelja in ga
vprašal zakaj ne pomaga (T15). Ta mu je odgovoril, da je malo utrujen in da mora do konca
spiti svojo atayo (T16). Raje smo pozabili na učitelja in se osredotočili na delo začeli smo
barvati table in pometati učilnice (T17). Nato se je skupina fantov lotila krpanja lukenj. Ker so
bila tla v veliko slabšem stanju kot na začetku, so fantje imeli kar nekaj težav (T18). K sreči je
na pomoč priskočil eden od domačinov, ki je zidar. Svetoval je da se za tako uničena tla mora
uporabiti tehnika školjka (T19). Gospod je bil tako dober, da je brez tega, da bi to načrtoval
samo od sebe zastonj pomagal popraviti tla (T20). Povedal je, da ima sam srečo v življenju,
zato more nekako vrniti (T21). Tako je zastonj sezidal že dve šoli in še več misli pomagati
(T22). Ker se je popravilo tal rahlo zakompliciralo, nismo uspeli popraviti vseh, vendar to kar
nam je uspelo je bilo res kvalitetno narejeno (T23).
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DATUM: 25.7.2018
DAN 21: športni dan
Športni dan je eden od dogodkov, ki so se ga otroci najbolj veselili (U1). Bila je tudi ena od
želja učencev, ki so jo ves čas ponavljali (U2). Eden od razlogov je seveda ta, da športnega
dneva nimajo, razlog za to je ta, da šola svojega igrišča nima, sam najem pa je za šolo predrag
(U3). Na igrišče smo prišli pred otroci, da se malo organiziramo (U4). Kmalu za nami so na
igrišče prišli otroci. Igrišča so se tako razveselili, da so se razbežali v vse smeri (U5). Učenci
so začeli plesati, delati premete naprej, nazaj. Skratka uživali so in ni bilo nobenega učenca, ki
bi sedel in ne bi želel telovaditi (U6). Učiteljice so učence razdelili na pet mešanih skupin in
vsaka učiteljica je bila vodja ene skupine (U7). Vodenje in želja po zmagi je bila med
učiteljicami tako velika, da so se na eni točki začele učiteljice prepirati med sabo, katera skupina
je dobila več točk (U8). Če povzamemo na kratko je osrednja točka športnega dne bil tek. Tek
na 100m, tek na 200m in štafeta. Učitelji se seveda niso obremenjevali ali so bile razdalje res
take ali ne, pomembno jim je bilo da otroci tekmujejo (U9). Otroci, ki ta čas niso tekmovali so
veselo navijali in spodbujali njihovega tekmovalca (U10). Po vseh odtečenih tekih je sledila
podelitev. Obvezna stvar pred podelitvijo pa je bil ples, ki je obvezna vsebina športnega dne
(U11). Po podelitvi so otroci utrujeni odšli domov.
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DATUM: 26.7.2018
DAN 22: zadnji dan pouka, okraševanje učilnic in pravljica.
Na zadnji dan pouka, ki sem ga pripravila za učence sem se odločila, da bomo najprej prebrali
zgodbo Zajec in želva (V1). Učenem sem jo najprej prebrala jaz, nato pa so jo prebirali še oni
(V2). Branje knjig ali pravljic pri njihovem pouku ni v navadi (V3). Branje je učencem
povzročalo kar nekaj težav, vendar so se vsi zelo trudili (V4). Tudi če jim branje ni šlo najbolje
so želeli brati in ga na ta način utrditi (V5). Nato smo se z učenci pogovarjali o pravljici. Sledila
je še matematika in nato kmalu odmor (V6). Zanimivo je bilo, da učenci danes niso želeli na
odmor. Ostali smo v učilnici in se začeli pogovarjati (V7). Vprašali so me če septembra, ko se
začne šola spet pridem. Povedala sem, da ne, saj imam druge obveznosti in da tudi kar drago,
da bi prišla takoj nazaj, sama pa sem prav tako še učenka (V8). Ob tem so bili kar nekoliko
presenečeni. Povedali so da so mislili, da mi lahko samo tako brez problemov pridemo v
Gambijo (V9). Učenci so presenečeno gledali (V10). Težava, ki sem jo opazila pri tem
prostovoljnem delu je, da nekateri prostovoljci pridejo sem z mislijo, da z denarjem in
dobrinami izboljšali življenje otrok (V11). To izboljšanje pa seveda traja le trenutno in tudi
navidezno, zraven tega pa dobijo učenci o nas še napačno predstavo (V12). Prostovoljci
prihajamo med otroke z različnimi željami, znanji in pričakovanji (V13). Nekatere poteze, ki
so jih naredili nekateri prostovoljci se mi kot socialni delavki niso zdeli povsem etični in
normalni (V14). Prav zaradi nekaterih dejanj pa dobijo naši uporabniki v mojem primeru učenci
in učitelji napačno sliko o nas (V15).
Pogovor z otroci smo nadaljevali o porokah. Rekli so, da bi jaz že morala biti poročena (V16).
Tako smo se začeli pogovarjati o porokah. Učenke sem vprašala kdaj se mladi tukaj običajno
poročajo. Povedali so da navadno pri 19 ali 21 letih (V17). Le dekleta iz plemena Fula se lahko
poročajo že pri 13, 14, 15 (V18). Dekleta so mi med pogovorom pletle kitke, saj s si tega želele
(V19). Povedale so, da si tudi one želijo poročiti (V20). Pozneje ko smo se s prostovoljkami
pogovarjale z eno od mladih učiteljic Fanto, sem vprašala ali se ima namen poročiti (V21).
Fanta je študentka prava, ki pa za zaslužek uči v šoli (V22). Tukaj učijo lahko vsi, ki imajo
zaključen collage (V23). Tako je Fanta rekla, da če hoče končati študij in se izobraziti, ne more
imeti fanta ali moža, saj bi tako mogla skrbeti za moža in otroke, študija pa ne bi končala (V24).
dodala je še, da pa družba od nje pričakuje, da bo imela otroke in se poročila (V25). Po odmoru
smo se skupaj z učenci domenili, da bomo delali okraske za učilnico, saj je jutri zabava (V26).
Učenci so tako pridno delali, da tudi zvonec za konec pouka ni bil dovolj. Učenci so želeli še
nadaljevati (V27). Sama se čez nekaj minut morala iti, saj me je čakal cel kombi prostovoljce,
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da se odpravimo domov. Učencem sem tako pustila material, da so lahko stvari še končali
(V28).
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DATUM: 27.7.2018
DAN 23: zabava ob zadnjem dnevu druženja
Pa je že prišel zadnji dan druženja z otroci (Z1). Za zadnji dan smo se z prostovoljci odločili,
da jim pripravimo zabavo (Z2). Kot vedno so v petek prišli v šolo vsi bolj svečano oblečeni
(Z3). Petek je za njih sveti dan in že po ulicah vidiš, da so ljudje svečano oblečeni (Z4). Na
zabavi smo z otroci plesali se še zadnjič nasmejali in spregovorili nekaj besed (Z5). Ko smo se
z učencema poslavljali sem ju vprašala kaj bosta počela (Z6). Rekla sta da je danes petek in da
gredo v mošejo na molitev (Z7). Vprašala sem jo če rada gresta tja. Odločno sta odgovorila, da
ja (Z8). Meni pa sta povedala, da če bi hotela jaz v mošejo, bi morala biti čisto zakrita (Z9).
Povedala sta še da včasih so v mošeji več časa včasih pa ne tako dolgo (Z10). Z učenci smo se
počasi poslovili. Bilo je težko za mene in tudi za njih (Z11). Nekateri kar niso hoteli, da gremo.
Učenec Ablay je ves čas stal zraven mene in žalostno pogledoval (Z12). Verjetno je bilo to
zadnjič da se vidiva in Ablayu sem rekla, da mu želim vse dobro in da naj samo ostane tako
priden fant, kot je. Pokimal je in dobil solzne oči (Z13). Bilo mi je kar težko, da se učenci tako
zelo navežejo v enem mesecu (Z14). Učencem sem še zadnjič pomahala in odšli smo iz šole
Mo Beta (Z15).
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11.2 Analiza podatkov
Št.
izjave
A1

A2

A3
A4

A5

A6

A7
A8
A8a

A9

A9a
A10

A11

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Po treh dneh bivanja v
Gambiji je končno prišel
ponedeljek in s tem dan ko
smo prvič obiskali Mo Beta
Nursery and Primary School
Takoj ko smo z ostali
prostovoljkami stopile skozi
vrata so nas tam obkolili
otroci, ki so nas želeli držati
za roke, nam splezati v
naročje in se nas dotikati
Sama nekako sploh nisem
dojemala kaj se dogaja
Otroci so se borili za našo
pozornost in sama skoraj
nisem mogla narediti enega
koraka
Kmalu zatem je prišel
ravnatelj, ki je vse otroke
poslal naj odidejo na
dvorišče šole, kjer so za nas
prostovoljce pripravili
sprejem
Najprej nas je pozdravil
ravnatelj in nas prosil naj se
predstavimo. Vsak je
povedal svoje ime
Vsakič ko je kdo povedal
svoje ime so ga otroci
ponovili
Za predstavitvijo je sledil
program
Otroci so najprej zapeli
gambijsko himno, nato pa še
slovensko. Sledile so še
nekatere angleške in
slovenske pesmi
Po končanem programu so
učenci odšli nazaj v razred
mi pa smo se skupaj z
učitelji dogovarjali v
katerem razredu bo vsak
izmed prostovoljcev
Zaposlene so v kar veliki
meri sestavljali mladi
učitelji, ki so šele začeli učiti
Sama sem še z dvema
prostovoljkama dobila drugi
razred vrtca, ki ga obiskujejo
otroci stari od 4 do 6 let.
Pred razredom nas je
sprejela učiteljica Rose in
nas odpeljala v razred
Tam je nagovorila razred naj
nas pozdravijo

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Mo Beta
Nursery and
Primary
School

Kraj

Potek

Terensko
raziskovanje

Pozornosti,
objemanju

Potrebe

Želje in potrebe

Mladi

Nova občutja
ob
spoznavanju
Želja po
pozornosti

Pozitivni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Želja

Želje in potrebe

Mladi

Sprejem
prostovoljcev

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Spoznavanje
šole, učiteljev
in
prostovoljcev
Predstavitev
prostovoljcev

Spoznavanje

Potek

Terensko
raziskovanje

Spoznavanje

Potek

Terensko
raziskovanje

Sprejem
prostovoljcev
Petje himne na
sprejemih

Dejavnosti

potek

Dogodki

Običaji

Terensko
raziskovanje
Kultura

Razdelitev po
razredih

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Veliko mladih
učiteljev

Sestava

Zaposleni

Šola

Otroci stari od
4 do 6

Udeleženci

Potek

Terensko
raziskovanje

/

/

/

/
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A12
A13

A14
A15

A16

A17

A18

A18a

A19
A20
A21

A22
A23

A24

A25

Nato smo se spet predstavila,
nakar je učiteljica predstavila
vsakega izmed 45 učencev
Notranjost učilnice je bila
zelo majhna, slabo prekrita,
temna in zelo skromno
opremljena
Tam so za eno majhno mizo
sedli po 4 otroci
Mize so bile veliko bolj
skupaj kot je bilo udobno in
v učilnici je bilo dosti
premalo prostora
Učenci so se zaradi
prostorske stiske prerivali
Zanimivo je bilo tudi to, da
je pod mizo od učiteljice bilo
veliko vedro s posodo kamor
so otroci hodili tudi pit
Pri predstaviti učencev je
učiteljica še posebej
poudarila kateri učenci so
kristjani, ti pa so vsi (imeli
bolj angleška imena)
(imeli bolj angleška imena)

Učiteljica je pristopila do nas
in nam povedala, da je tudi
sama kristjanka
Razložila nam je tudi, da ima
večina ljudi v Gambiji dve
imeni
Po predstavitvi je učiteljica
z učenci začela ponavljati
snov oz. so nam je želela
pokazati kaj vse že znajo
Večina njihovega pouka je
potekalo skozi pesmi
Otroci so ob petju res uživali
in so skoraj vse pesmi
poznali na pamet
Učenci so ponavljali
abecedo, dneve, mesece,
dele telesa, barve… zdelo se
mi je zelo zanimivo, da se
otroci pri tej starosti učijo
take stvari. Bili so veliko
premajhni, da bi razumeli kaj
se učijo
Kmalu je sledil odmor in
odšli smo na dvorišče

Razred s 45
učenci

Razredi

Organiziranost

Šola

Notranjost
učilnice
majhna, slabo
prekrita in
skromno
opremljena
4 otroci za eno
mizo
Zelo malo
prostora

Učilnice

Pogoji

Šola

Učilnice

Pogoji

Šola

Učilnice

Pogoji

Šola

Prerivanje
zaradi
prostorske
stiske
Vedro z vodo
pri katedru

Učilnice

Pogoji

Šola

Učilnice

Pogoji

Šola

Poudarjane
učencev, ki so
krščanske vere

Navade

Religija

Kultura

Kristjani
imajo večino
angleška
imena
Učiteljica
poudari, da je
kristjanka
Veliko ljudi v
Gambiji ima
dve imeni
Ponavljanje
snovi

Navade

Religija

Kultura

Navade

Religija

Kultura

Drugo

Običaji

Kultura

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Učenje skozi
pesmi
Uživanje
otrok ob
učenji skozi
pesmi
Težka snov pri
pouku za tako
starost otrok

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Glasba

Običaji

Kultura

Težave

Pouk

Šola

Odmor poteka
na dvorišču
šole

odmor

Pouk

Šola
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A26

Nekateri otroci so ta čas
izkoristili za malico, torej
hrano, ki so si jo prinesli od
doma ali kot so povedali so
si jo nakupili na poti v šolo

A27

V šoli pa je na dvorišču
sedela gospa, ki je učencem
prodajala različno hrano. Od
čipsa, sadja, čokolade in tudi
juhe
Največ otrok je kupilo prav
čips in čokoladice, saj je bilo
to ugodneje od pripravljene
hrane
Učenci pa so si jo kupili z
denarjem, ki so jim ga dali
starši

A28

A29

A30

Nekateri otroci niso jedli nič

A31

Sošolce, ki so hrano imeli so
prosili, če hrano delijo z
njimi
Ti so brez takoj odlomili kos
kruha, čokoladice ali
ponudili hrano, ki so jo imeli
s sabo
Med odmorom so nas
učenci, tako starejši, kot
mlajši zopet obkrožili in na
vsak način hoteli da jih
dvignemo in jih pestujemo
Želeli so si samo tega, da se
lahko malo stisnejo k nam
Po pripovedovanju učiteljic
in mentorice si učenci želijo
naše pozornosti, saj imamo
mi čas, da se ukvarjamo z
njimi
Njihovi starši so zaradi
obilice dela doma in ko
trudijo preživeti, nimajo
časa, ki bi ga namenili
otrokom, sploh pa ne v
smislu stiskanja in
pestovanja
Tudi učenci višjih razredov
so pristopili in se pogovarjali
z mano
Po predstavitvi smo se začeli
pogovarjati o tem v kateri
razred hodijo, kako jim je
ime, kako dolgo bom tukaj
Ker je bilo vroče je bil ta dan
malo daljši odmor, tudi zato,
da se z učenci malo
spoznamo. Že zelo kmalu pa

A32

A33

A34
A35

A36

A37
A38

A39

Med
odmorom
otroci jejo
malico, ki jo
kupijo ali
prinesejo od
doma
Prodajalka
hrane

Odmor

Pouk

Šola

Sestava

Zaposlen/delavci

Šola

Kupovanje
poceni in ne
hranljive
hrane
Kupovanje
hrane/malice z
denarjem od
doma
Otroci
ostanejo brez
malice v šoli
Deljenje hrane
med učenci

vpliv

Revščina

Mladi

stroški

Organiziranost

Šola

Vpliv

Revščina

Mladi

Vrstniki

Socialna mreža

Mladi

Deljenje
malice med
sabo

Vrstniki

Socialna mreža

Mladi

Stiskanje in
pestovanje

želje

Želje in potrebe

Mladi

Stiskanje

Želje

Želje in potrebe

Mladi

Želja po
pozornosti, saj
je v šoli čas

želje

Želje in potrebe

Mladi

Pomanjkanje
časa staršev za
stiskanje in
pestovanje,
zaradi obilice
dela

Družina

Socialna mreža

Mladi

Pogovor z
učenci

Spoznavanje

Potek

Terensko
raziskovanje

Pogovor o
starosti in
spoznavanje z
učenci
Zaradi velike
vročine daljši
odmor

Spoznavanje

Potek

Terensko
raziskovanje

drugo

Pogoji

Šola
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A40

Št.
izjave
B1
B2

B2a
B2b
B3

B4

je sledil tudi zaključek
mojega prvega v šoli Mo
Beta. Ta je bil za prvi dan
skrajšan.
Prvi dan je bil naporen, saj
so otroci zahtevali veliko
pozornosti. Želeli so se nas
dotikati po laseh in obrazu,
se borili za našo pozornost…
Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Šele drugi dan sem ob
prihodu v šolo bolje
pogledala kraj šole
Šola je stala v središču
mesta, kjer so jo obkrožala
številna stanovanja ali
compaundi, kot jim pravijo
domačini
Večina otrok, ki hodijo v
šolo Mo Beta živijo v
okoliških compaundih.
Otroci iz istih compaundov
pa se med sabo zelo veliko
družijo
Prvi pogled na ulico kjer stoji
šola je bil, da so nekateri
učenci oblečeni v uniforme,
spet drugi so le žalostno
pogledovali proti šoli v
svojih navadnih
vsakodnevnih oblačilih
Veliko otrok v Gambiji ne
obiskuje šole

B5

saj šola, sploh privatna stane
zelo veliko

B6

Šolo in ostali svet ločujejo
velika vrata, ki jih nadzira
varnostnik

B7

Ta ob tem ko ostali otroci
pogledujejo v notranjost šole
samo glasno vzklika naj
gredo stran
Takoj ob prihodu v šolo so
nas pričakali učenci in nam
poskušali zlesti v naročje in
nas objeti
Kmalu zatem smo se
odpravili v učilnico kjer smo
se najprej pogovorili z
učitelji glede tega kaj je
najboljše, da pripravimo za
otroke

B8

B9

Zahteven prvi
dan, veliko
novih
spoznanj

Pozitivni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Presenečenje
nad lokacijo
šole
Šola stoji v
središču mesta
obkrožena s
številnimi
compaundi
Življenje
učencev v
compaudih
Druženje
otrok iz istih
compaundov
Žalostni
pogledi otrok,
ki ne
obiskujejo
šole

Kraj

Potek

Terensko
raziskovanje

Kraj

Potek

Terensko
raziskovanje

Družina

Socialna
mreža

Mladi

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi

Vpliv

Revščina

Mladi

Veliko otrok
ne obiskuje
šole
Tako javna kot
zasebna šola
veliko staneta
Visoki zidovi
ločujejo svet
otrok, ki se
šolajo in tistih,
ki se ne
Podenje otrok,
ki se ne šolajo,
stran od vrat
šole
/

vpliv

Revščina

Mladi

Šolski sistem

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Razlike

Revščina

Mladi

Razlike

Revščina

Mladi

/

/

/

Priprava na
pouk

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje
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B10
B11

B12

B13
B14

B15
B16

Povedala je da rabijo
utrjevanje številk, črk, barv
in delov telesa
Rekla je tudi da vsi učenci
zelo radi pojejo, tako da naj
pripravimo predvsem kake
pesmice
Učiteljica je pojasnila, da v
njihovi kulturi veliko stvari
poteka ob petju, glasbi in
plesu
Pouk smo začeli tako, da je
ves razred vstal in pozdravil
učitelje
Nato smo se odločile, da
najprej malo razgibamo
otroke zato smo z otroci
malo zaplesali
Nato pa smo prostovoljke
začele pisati vaje v njihove
zvezke
Medtem je učiteljica skozi
pesmi ponavljala snov

B17

Zanimivo pri zvezkih je bilo,
da so bili dokaj prazni, torej
jih uporabljajo zelo poredko

B18

Druga zanimivost je bila, da
so v zvezkih imeli napisano
tako male tiskane črke, kot
številke do deset, ki pa jih
niso najbolj obvladali
Med učenci so zelo velike
razlike v znanju
Velike pa so tudi razlike v
starosti učencev enega
razreda
To je potrdila tudi učiteljica,
ki je povedala, da je zelo
težko pripraviti pouk, ki bo
za vse učence enakovreden,
saj so razlike med učenci
zelo velike
Pisanje vaj na roke je
potekalo zelo dolgo in je
posledično razumljivo, da
učiteljica ne uspe velikokrat
vsem napisati vaje v zvezke

B19
B20
B21

B22

B23

Učiteljica je povedala, da pri
tem številu otrok ne more
delati

Utrjevanj
števil, črk,
barv…
Učenje skozi
pesmi

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Veliko stvari,
tudi pouk
poteka ob
glasbi
Pozdrav
učitelja na
začetku pouka
Ples z učenci
na začetku
pouka

Glasba

Običaji/navade

Kultura

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Priprava nalog
za učence

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Ponavljanje
snovi skozi
pesmi
Zvezki prazni,
saj ji
uporabljajo
zelo poredko.
Hrani jih
učiteljica
Učenje snovi,
ki je za učence
za to starost
zelo zahtevna

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Pripomočki

Pogoji

Šola

Težave

Pogoji

Šola

Velike razlike
v znanju
Velike razlike
v starosti

Težave

Pogoji

Šola

Težave

Pogoji

Šola

Učiteljica ima
težavo
pripraviti
pouk, ki bo za
vse
enakovreden
Učiteljica se
težko pripravi
na pouk, saj je
učencev
veliko, vsa
priprava pa
poteka ročno
Učiteljica
potoži, da pri
tako velikem
število otrok
težko dela

Težave

Zaposleni

Šola

Težave

Zaposleni

Šola

Težave

Zaposleni

Šola
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B24

Vedno pa je težava tudi z
pripomočki

B25

Zvezki in listi so zelo dragi

B26

Veliko učencev nima ne
svinčnikov in ne zvezkov

B27

Po tem ko so rešili vaje v
zvezke so začeli prihajati k
tabli kjer so morali napisati
številko. Učenci so imeli s
pisanjem kar precej težav
Kmalu smo prešli na črke.
Na tablo smo jim napisale
črke, oni pa so jo morali
pokazati. To jim je šlo veliko
boljše
Kmalu smo odšli na odmor,
saj je učiteljica rekla, da je
prevroče za učenje
Nekateri otroci niso mogli
več slediti, eni so bili
nemirni, drugi so pri mizi
skoraj zapali

B28

B30
B31

B32

B33
B34
B35

B36

Učenci niso bili več zbrani,
prav tako pa je bilo zelo
težko tudi za učiteljico in nas
prostovoljke
Med odmorom je bilo zelo
pestro
Učenci so skakali se
pretepali en z drugim, plezali
in padali po tleh
Na drugi strani so učitelji
mirno sedeli se pogovarjali
in pretepom niso posvečali
veliko pozornosti
Ena od učiteljic je med
odmorom podojila svojega
novorojenčka, ostale pa so ji
pri tem delale družbo

B37

Sama sem medtem bila v
pozoru kaj si bo kdo naredil

B38

Nekateri so iz šolske torbe
zopet vzeli malico, spet drugi
so jo kupili

B39

Večina otrok je imela svojo
malico zase, opazila pa sem
tudi punčko, ki je delila
malico s svojo sošolko

Težave s
pomanjkanjem
pripomočkov
Zelo dragi
zvezki
Veliko
učencev nima
zvezkov in
svinčnikov
Težave s
pisanjem
številk

Pripomočki

Pogoji

Šola

Pripomočki

pogoji

Šola

Pripomočki

Pogoji

Šola

Težave

Pogoji

Šola

Prepoznavanje
črk jim je šlo
boljše

Perspektiva
moči

Pogoji

Šola

Zaradi vročine
smo prekinili
pouk
Učenci so
zaradi vročine
postali
nemirni, drugi
so zaspali
Zaradi vročine
smo bili vsi
slabo zbrani

Drugo

Pogoji

Šola

Drugo

Pogoji

Šola

Drugo

Pogoji

Šola

Zelo pester
odmor
Igranje med
odmorom,
pretepanje
Učitelji med
pretepe niso
posegali

Odmor

Pouk

Šola

Odmor

Pouk

Šola

Pristop

Zaposleni

Šola

Učiteljica med
odmorom
podoji svojega
otroka, ki ga
ima tudi pri
pouku
Skrb za otroki,
ki se pretepajo
in porivajo
Nekateri
otroci si
malico kupijo,
drugi
prinesejo od
doma
Deljenje
malice

Delo

Spol

Kultura

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Stroški

Organiziranost

Šola

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi
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B40

B41
B42

B43
B44

B45

B46

B47

B48

B49

Št.
izjave
C1

C2
C3

Naslednje opažanje je bilo,
da so nekateri otroci kako
plastenko ali vrečko od čipsa
vzeli iz koša za smeti in
pogledali ali je tam ostalo kaj
za pojest
Otroci so bili med odmorom
dokaj nasilni en do drugega
Tako fantje med sabo, kot
tudi punce
V dveh primerih so se kar
pretepali zelo grobo
Prostovoljke smo hodile po
dvorišču in poskušale ustaviti
dvoboje, medtem ko
učiteljice niso posvečale
pozornosti temu
Zanimivo je bilo, da kljub
temu, da noben ni
posredovala so se na koncu
učenci vedno vse zmenili
Med odmorom so deklice
začele nam plesti kitke prišlo
je prav do prerivanja kdo vse
bo delal kitke
Glede na to da so skoraj vse
deklice nosijo kitkami se
verjetno začnejo zelo hitro
učiti kako se delajo
Po odmoru smo same po
navodilu učiteljic popravljale
teste medtem, ko so učenci
ponavljali številke. Med testi
so bile zelo velike razlike
Nekateri učenci so vedeli
zelo veliko, veliko je bilo pa
takih ko so skoraj vse pustili
prazno
Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Danes je prihod v šolo bil lažji
kot prejšnje dni. Prišli smo
malo prej in veliko otrok še ni
bilo v šoli
Na poti v šolo sem opazovala
kako učenci sami ali v skupini
po več otrok hodijo proti šoli
Nekateri so bili od šole
oddaljeni kar nekaj kilometrov

Iskanje hrane
in pijače v
vrečkah od
čipsov in
plastenkah

Vpliv

Revščina

Mladi

Pretepanje
med odmorom
Pretepanje
med fanti in
pretepanje
med puncami
Pretepanje je
dokaj grobo
Sama sem
poskušala
pretepanje
zaustaviti

Odmor

Pouk

Šola

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi

Nasilje

Odraščanje

mladi

Mnenje/Dejanja

Občutki

Terensko
raziskovanje

Učenci so se
po koncu
pretepa vedno
sami zmenili
Pletenje kitk

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Kitke delajo
zelo majhne
deklice, ki se
tega hitro
naučijo
Poprava testov

Dejavnosti

Običaji

Kultura

Vsebina/potek

Pouk

Šola

Eni učenci so
rešili vse,
drugi pustili
čisto prazno

Težave

Pogoji

Šola

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

/

/

/

/

Učenci v šolo
prihajajo sami
ali v skupinah
Šola je za
nekatere
učence
oddaljena kar
nekaj
kilometrov

Drugo

Organiziranost

Šola

Drugo

organiziranost

Šola
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C4
C5

C6

C7
C8

C9

C10

C11

C12

Zanimivo se mi zdi, da večina
učencev v šolo pride v šolo
sama
čeprav so dokaj majhni,
nekateri ob spremstvu svojih
mam ali sester
Dan smo začeli s tem da so si
otroci pobarvali kartice na
katera smo potem me napisale
imena
Ko smo prinesle barvice jih je
vsak učenec želel obdržati
zase
Otroci ne uporabljajo
velikokrat barvic, zato so bili a
tem zelo navdušeni
Ko so imeli kartice narejene
so bili zelo zadovoljni. Pozvali
smo jih naj vsak pove svoje
ime
Ko smo končali je učiteljica
rekla, da je botri, ki
omogočajo šolanje enega od
učencev ime Nina. Nato sem
jo vprašala koliko učencev
ima botre
Pokazali jih je in jim naročila
naj vstanejo. Izmed skoraj 50
učencev se jih je vstalo kakih
7
Torej vsem ostalim plačujejo
šolo starši

C13

Šola za enega otroka stane več
kot polovico povprečne
mesečne plače

C14

Tako si lahko predstavljamo,
da zares veliko otrok nima
možnosti hoditi v šolo

C15

Nekateri morajo zaradi
pomanjkanja sredstev pustiti
šolo in začeti pri delu
pomagati staršem

C16

Za tem smo z otroci spet
zapeli pesmice in s tem
ponavljali tudi snov
Kmalu so v razred prinesli
malico
Od tega dneva naprej bodo
otroci en mesec dobivali

C17
C18

Učenci v šolo
večinoma
prihajajo sami
Nekateri v
spremstvu
mater ali
sester
Izdelovanje
kartic z imeni,
da se bolje
spoznamo
Učenci svojih
barvic niso
želeli deliti
Zelo
navdušeni nad
barvicami, saj
jih redko
uporabljajo
Učenci so bili
navdušeni nad
svojimi izdelki

Drugo

Organiziranost

Šola

Drugo

Organiziranost

Šola

Spoznavanje

Potek

Terensko
raziskovanje

Težave

Pogoji

Šola

Veselje

Odraščanje

Mladi

Veselje

Odraščanje

Mladi

Šolanje
podpirajo tudi
botri otrok, ki
plačajo
šolnino in
malico
Botre ima 7
otrok od 50
učencev

Stroški

Organiziranost

Šola

Stroški

Organiziranost

Šola

Večini otrok
šolanje
plačujejo
starši
Šolnina stane
več kot
polovica
povprečne
mesečne plače
Zaradi visokih
šolnin veliko
otrok nima
možnosti
šolanja
Nekateri
učenci zaradi
pomanjkanja
sredstev
morajo pustiti
šolanje
Petje pesmi

Stroški

Organiziranost

Šola

Stroški

Organiziranost

Šola

Vpliv

Revščina

Mladi

Vpliv

Revščina

Mladi

Potek/vsebina

Pouk

Šola

/

/

/

/

Prostovoljci
zagotovili

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje
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C19

malico, saj smo z zbranimi
sredstvi poskrbeli, da bodo vsi
otroci v šoli jedli malico
Učitelji so povedali, da je
malica velik dejavnik, ki
učence in tudi njihove starše
privabi v šolo

C20

Za nekatere malica tudi edini
večji obrok na dan

C20a

Malico so pomagale
pripravljati učenke starejših
razredov

C20b

Večino opravil, ki jih morajo
opraviti v razredu, to naredijo
učenke

C21

Otroci so si najprej odšli oprat
roke nato pa so prileteli v
razred. Pranje rok zahteva kar
nekaj truda od učiteljev in tudi
nas prostovoljcev, saj se
učenci tega šele privajajo v
šoli
Učenci so se začeli prerivati in
pretepati med sabo kdo bo
prvi dobil
Učenci se nikakor niso odzvali
na naše prošnje, da se umirijo
in se usedejo za mize, saj jim
drugače težko razdelimo hrano
V trenutku ko je v razred
stopila učiteljica so se vrnili za
mizo. Nekaj jim je povedala v
njihovem jeziku in zaleglo je

C22
C23

C24

C25

C26

C27
C28

C29
C30

Razdelili smo hrano in vsi so
jo v miru pojedli. Hrano smo
dobili tudi mi. Po koncu sva z
učiteljico šli oprat krožnik in
kozarce, ki smo jih uporabljal
Z učiteljico sva se pogovarjali
o družini. Govorila je, da so
tukaj v Gambiji družine dokaj
velike
Povedala je da ima 4 otroke.
Najstarejša je stara 26,
najmlajša pa 7 let
Vprašala me je ali sem
kristjanka, rekla sem, da ja.
Tega je bila zelo vesela, saj je
povedala, da je tudi ona
Učiteljici sem rekla, da nas
učenci ne ubogajo, da njo pa
Rekla je da se je bojijo, saj so
lahko dobijo kazen

sredstva za
malice otrok
Zagotovitev
malice v šoli
je pomemben
dejavnik za
starše
Šolska malica
za nekatere
edini obrok
Pomoč
starejših učenk
pri pripravi
malice
Večino opravil
v razredih
opravijo
učenke
Pranje rok v
šoli, ki so ga
začeli uvajati

Stroški

Organiziranost

Šola

Vpliv

Revščina

Mladi

delo

Spol

Kultura

Delo

Spol

Kultura

Potek/vsebina

Pouk

Šola

/

/

/

/

Učenci nas
prostovoljke
niso niti malo
upoštevali.
Učiteljica je
izrekla
grožnjo v
gambijskem
jeziku
Pomoč
učiteljici pri
pospravljanju
krožnikov in
kozarcev
Velike družine

Delo v šoli

Težave

Terensko
raziskovanje

Kazni

Discipliniranje

Šola

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Družina

Socialna
mreža

Mladi

/

/

/

/

Učiteljica se
razveseli
dejstva, da
sem kristjanka
/

Krščanstvo

Religija

Kultura

/

/

/

Učenci
ubogajo
učiteljico, ker
se bojijo kazni

Kazni

discipliniranje

Šola
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C31

Povedala mi je tudi, da je to
delo zelo naporno, saj je v
razredu preveč otrok

C32

Potem pa ima delo še doma

C33

Tako sem jo vprašala, če
imajo kdaj kakšne počitnice.
Rekla je, da bo zdaj delala
celo poletje, da mogoče kaj
septembra
Učitelji so, če delajo čez
počitnice, v času poletnega
tabora plačani, če ne delajo pa
plače ne dobijo. Rekla je da je
od dela odvisna tudi njena
plača
Po malici je sledil odmor, kjer
so se učenci začeli igrati
Z dve učenkama smo pele
pesmico, in malo smo
ponavljale barve
Nato smo se z več učenci
igrali igro John Marion
Učenci vseh starosti se v
prostem času igrajo veliko
iger kjer uporabljajo roke, pri
tem pa tudi pojejo

C34

C35
C36
C37
C38

C39

C39a
C40

C41

C42

Med odmorom so se nam
pridružili tudi starejši učenci,
ki so nas prostovoljke
spraševali po imenu. Zelo me
je presenetilo, ko me je ena od
deklic, ki sem jo prvič videla
kar naravnost vprašala ali bi
bila njena botra, torej nekdo,
ki bi financiral njeno šolanje
Učenka bi se rada šolala, zato
išče način ki bi ji to omogočil
Vprašaje me je malo
presenetilo
vendar razumem, da jim je
zelo pomembno, da imajo
zagotovljeno šolanje. Ostale
prostovoljke so prav tako
rekle, da so dobivale podobne
prošnje
Učenci za šolo plačujejo 5000
dalasijev na leto samo za
šolnino

Delo v razredu
je zelo
naporno za
učiteljico
Ženske imajo
veliko dela še
doma
Učiteljica bo
delala vso
poletje

Težave

Zaposleni

Šola

Delo

Spol

Kultura

Težave

Zaposleni

Šola

Učitelji
nimajo plače,
če imajo prost.
Od dela
odvisna tudi
plača
Igranje otrok
med odmorom
Petje pesmi

Težave

Zaposleni

Šola

odmor

Pouk

Šola

Odmor

Pouk

Šola

Igranje igre
John Marion
Učenci med
igro veliko
pojejo in se
igrajo igre kjer
uporabljajo
roke
Vprašanje
učenke ali bi
financirala
njeno šolanje

Odmor

Pouk

Šola

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Vpliv

Revščina

Mladi

Potreba po
šolanju
Presenečenje
ob vprašanju o
financiranju
šolanja
Več
prostovoljk je
dobilo prošnjo
o financiranju
šolanja

Potrebe

Mladi

Negativni

Želje in
potrebe
Občutki

Vpliv

Revščina

Mladi

Šolanje stane
letno 5000
dalasijev,
samo za
šolnino. 4
povprečne
meseče plače

Stroški

Organiziranost

Šola

Terensko
raziskovanje
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C43
C44

C45

C46

C47

C48

C49

C50
C51

C52

potem pa vsak dan morajo
otrokom dati še denar za
malico
zato je razumljivo, da učenci
poskušajo najti drugačno
varianto, saj je šolanje zelo
drago
Povprečna plača v Gambiji je
nekje 1500 dalasijev, zato si
lahko predstavljamo, da je
družini z več otroci zelo težko
plačati šolnino
Več otrok tako med letom
ostane brez možnosti šolanja
Po pouku smo odšli nazaj v
učilnico, kjer smo imele
pripravljene še ene listke kjer
so vadili matematiko
Nalepile smo jim jo v zvezke
in jim nato pomagale pri
reševanju
Učiteljica je rekla, da je
učencev preveč, da bi jim
lahko pomagala, zato še sreča,
da se najdejo prostovoljci, ki
priskočijo na pomoč
Nekateri so hitro osvojili, spet
drugi so imeli več težav
Med reševanjem je v učilnico
prišla prijateljica naše
učiteljice Rose. Pozdravila nas
je in se nam predstavila.
Učiteljica Rose je takoj
povedala, da da je to njena
prijateljica in da je kristjanka.
V isti sapi je učiteljica Rose,
prijateljici Mari povedala, da
sem tudi jaz kristjanka
Mari je bila zelo vesela in
rekla, da smo družina

C53

Zgleda Gambijci čutijo veliko
pripadnost svoji veri in to tudi
zelo veliko razglabljajo

C54

V Gambiji je kar več 90%
državljanov muslimanov
zato verjamem, da kristjani en
do drugega čutijo veliko
pripadnost. Zelo zanimivo je
tudi to da vsi Gambijci, ki so

C55

Dati morajo še
denar za
malico
Učenci iščejo
druge načine
kako
priskrbeti
denar za
šolanje
Povprečna
meseča plača
je 1500
dalasijev

stroški

Organiziranost

Šola

Vpliv

Revščina

Mladi

Delo

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Otroci so
zaradi šolnine
primorani
zapusti šolo
Reševanje vaj
iz matematike

Vpliv

Revščina

Mladi

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Pomoč
učencem pri
reševanju
naloge
Učiteljica
vesela pomoči
prostovoljk v
razredu

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Pozitivni

Občutki

Terensko
raziskovanje

/

/

/

/

Učiteljica
predstavi
svojo
prijateljico in
pri tem
poudari
predvsem da
je krščanske
vere

Krščanstvo

Religija

Kultura

zelo se
razveseli
dejstva, da
sem
kristjanka,
pove da smo
družina
Gambijci
čutijo veliko
pripadnost
svoji veri
Več kot 90%
muslimanov
Kristjani zelo
povezani med
seboj, čeprav
jih je manj

Krščanstvo

Religija

Kultura

Navada

Religija

Kultura

Religija

Podatki o
državi
Religija

Terensko
raziskovanje
Kultura

Krščanstvo
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C56

Št.
izjave
Č1

Č2

krščanske vere, imeli angleška
imena
Pouk se je kmalu zaključil in
šle smo domov
Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Po nekaj dneh v Gambiji sem
se malo že navadila na
življenje v državi, vendar je
še vedno zelo veliko stvari
novih
Sporazumevanje je včasih
zaradi jezika malo težje

Č3

Angleščina je sicer uraden
jezik, vendar je še vedno ne
govori zelo veliko ljudi

Č4

Drugačen je tudi način
izgovorjave in uporabe
jezika, zato je
sporazumevanje težje, včasih
morem stvari tudi večkrat
preveriti
Zelo dobro je, da sem vsak
dan v šoli družim z učenci in
sem na ta način del njihovega
življenjskega sveta
Stvari, ki jih vidim in, ki mi
jih povejo pa seveda lahko
povežem samo z njimi, tako
se poskušam oddaljiti od
kakšnih prehitrih zaključkov
Morem pa povedati, da se
njihova kultura res precej
razlikuje od naše
Zato se mi zdi zelo
pomembno, da lahko skozi
samo raziskovanje in s tem,
da sem vsak dan v stiku z
Gambijci spoznam to kulturo
O Gambiji lahko povem, da
je država, ki leži na zahodu
Afrike
Država je dokaj majhna in
obkrožena z državo Senegal

Č5

Č6

Č7
Č8

Č9
Č10
Č11

Č12
Č13

Po številu prebivalcev je
podobna Sloveniji, saj ima
nekje dva milijona
prebivalcev
Vera, ki prevladuje je Islam,
saj je kar 95% Gambijcev
pripadnikov islamske vere
Je ena najrevnejših držav na
svetu, kar vpliva na več
vidikov življenja Gambijcev

/

/

/

/

Pojem

Kategorija

Tema

/

/

Nadkategorija
/

Težje
sporazumevanje
zaradi jezika
Uradni jezik
angleščina,
vendar ga ne
govorijo vsi
Težje
sporazumevanje
zaradi drugače
rabe jezika,
potrebno
preverjati stvari
Del
življenjskega
sveta

Pri
raziskovanju

Težave

Terensko
raziskovanje

Jezik

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Jezik

Težave

Terensko
raziskovanje

Pozitivni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Prehitro delanje
zaključkov

Pri
raziskovanju

Težave

Terensko
raziskovanje

Drugačna
kultura

Pozitivni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Blizu kulture

Pozitivni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Zahod Afrike

Lokacija

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Majhna država
obkrožena s
Senegalom
Dva milijona

Lokacija

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Prebivalstvo

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

95% islamske
vere

Religija

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Ena
najrevnejših
držav sveta

Revščina

Podatki o
državi

Raziskovanje

/
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Č14

Č15

Št.
izjave
D1

D2

D3

D4
D5
D6
D7
D8

D9

D10
D11
D12

Za gospodarstvo sta
pomembna trgovina, še
posebej izvoz in pridelava
arašidov
v zadnjem času pa je zelo
pomembno vlogo dobil
turizem

Trgovina in
pridelava
arašidov

Gospodarstvo

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Turizem postaja
pomemben

Gospodarstvo

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Ta dan se je začel podobno
kot prejšnje dni. Že na vhodu
so nas pričakali otroci, ki so
nam poskušali zlesti v
naročje. Vse sem nekako
pozdravila, nato pa smo se
odpravile v učilnico
Tam smo jih najprej
pozdravile, nato pa smo jim
razdelile pobarvanke in
barvice učenci so delali kot še
nikoli in čisto vsi so zares
delali
Tema pobarvank so bile
živali. Menim, da bi za to
starost morali imeti več
takšnih aktivnosti, saj se tako
učijo tudi barv
Učenci so nam ves čas kazali
kako so pobarvali, želeli so si
pozornost
Ves čas so vzklikali Teacher
Nina look, look
Zelo zanimivo je bilo, da niso
bili pripravljeni deliti nobene
barvice
Raje so jih držali 6 v roki,
kot, da bi katero posodili
sošolcu
Poskušala sem jim povedati,
da si lahko delijo, da enkrat
eno uporablja en, drugič pa
drug
Po tem ko so končali smo se
pogovarjali še o živalih.
Učencem smo na tablo narisal
živali, ti pa so hodili k tabli
Učencem je malo popustila
zbranost in začeli so se
ravsati
Ena od učenk je tako udarila
drugo, da je ta jokala
Učiteljica se je razjezila, saj
je že včeraj delala podobne
stvari. Pozvala jo je iz klopi
in jo s svojo palico dvakrat
udarila po dlani

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Pozdrav in
objemi otrok
ob vstopu v
šolo

/

/

/

Učenci so ob
barvanju
pobarvank bili
zelo umirjeni

/

/

/

Pouk ni
prilagojen
njihovi
starosti

Težave

Pogoji

Šola

Vsi učenci so
si želi moje
pozornost
Teacher Nina
look, look
Učenci si
barvic niso
želeli deliti
Želel je
obdržati vse
barvice
Pogovor o
tem, da si
lahko delijo

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Želje

Želje in
potrebe
Socialna
mreža

Mladi

/

/

/

Teme

Potek

Terensko
raziskovanje

Pogovor in
učenje o
živalih

Potek/vsebine

Pouk

Šola

Pretep med
učenkama

/

/

/

Pretep med
učenkama
Učiteljica
kaznuje
učenko s
palico po roki

Razlog

Discipliniranje

Šola

Kazen

Discipliniranje

Šola

Vrstniki

Mladi
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D13
D14

Sama sem bila nekoliko
presenečana, saj pri nas tega
ne vidiš več v razredu
Učiteljica je povedala, da si je
popolnoma zaslužila, da je to
delala včeraj in danes spet

D15

Sama se nekako v šoku
poskušala nadaljevati pouk

D16

Na misel mi je prišlo ali bi
morala kaj narediti, vendar
sem zdaj v njihovi kulturi,
kjer veljajo njihova pravila

D17

Deklica je bila tiho in se je
nekaj časa mulila, čez nekaj
časa pa je bila že v redu
Skupaj z razredom smo
ponavljali imena vseh
navzočih v razredu
V razredu je veliko učenk in
učencev po imenu Fatumata
in Mohamed

D18
D19

D20

Učiteljica je razložila, da
skoraj vsak prvi otrok v
muslimanski družini v
Gambiji dobi to ime

D21

Kmalu po tem je sledila
malica in odmor
Po odmoru smo učencem
pripravile liste kjer so
dopolnjevali številke do 10
Razlike v znanju so zelo
velike, zato je težko vsem
pripraviti primerno nalogo

D22
D23

D24

D25

D26
D27
D28

Na koncu smo zapeli še nekaj
pesmi, najprej nekaj
slovenskih, nato pa sem
učiteljico prosila ali lahko
zapojejo ali zaplešejo kakšno
Gambijsko pesem
Otroci so kar oživeli

Začeli so ploskati in plesati
tudi po mizah
To je bilo nekaj kar jim je
znanega, domačega in
razumljivega
Po nekaj dneh prisostvovanja
pri pouku, ni bilo ničesar kar

Šok ob
telesnem
kaznovanju
Učiteljica
razloži, da si
je kaznovanje
popolnoma
zaslužila
Šok ob
telesnem
kaznovanju
Pomisleki o
tem ali bi
morala
kaznovanje
preprečiti
/

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Kazen

Discipliniranje

Šola

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Mnenje/dejanja

Občutki

Terensko
raziskovanje

/

/

/

Ponavljanje
imen

Spoznavanje

Potek

Terensko
raziskovanje

Veliko
učencev ima
ime Fatumata
ali Mohamed
Veliko prvih
otrok v
Gambiji dobi
ime Mohamed
ali Fatumata
/

Drugo

Običaji

Kultura

Drugo

Običaji

Kultura

/

/

/

Priprava listov
za utrjevanje
številk
Zaradi razlik
je težko
pripraviti
naloge, ki so
primerne za
vse
Petje
gambijski
pesmi in ples
na to glasbo

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Težave

Zaposleni

Šola

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Otroci oživijo
med
plesanjem
gambijskih
plesov
Ploskanje in
ples
Učenci v plesu
uživajo, saj to
poznajo
V pouk ne
vključujejo

Ples

Običaji

Kultura

Ples

Običaji

Kultura

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Težave

Pouk

Šola
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bi vključevalo njihov jezik,
kulturo…
D29

Verjetno je tako, saj je v
Gambiji veliko različnih
plemen in vsako pleme govori
drugačen jezik

D30

Uradni jezik v državi pa je
angleščina, zato pouk poteka
v angleškem jeziku

Št.
izjave
E1

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
V šolah v Gambiji je petek
prav poseben dan

E2

Za njih je petek namreč sveti
dan, saj je več kot 95%
Gambijcev muslimanov

E3

Tako je ob petkih pouk čisto
drugačen kot vsak drug dan

E4

Takoj po prihodu v šolo smo
se z učenci morali najprej
zbrati na dvorišču. Ko smo
bili vsi zbrani je otroke
nagovoril učitelj oz. duhovnik,
ki vsak petek vodi molitev
Otroci so dvignili roke nato pa
je gospod začel peti molitev v
arabščini

E5

E6

Zelo zanimivo je bilo, da so
moliti prisostvovali tudi
učenci in učitelji, ki so
krščanske vere

E7

Jutri bo sledila proslava, zato
je po molitvi govor prevzel
učitelj in učencem, ki bodo
jutri zaključili šolo dajal
napotke za življenje
Poudaril je kako pomembno je
znanje in da je znanje tisto, ki
te oblikuje in da jih bodo
ostali ljudje ocenjevali po
znanju

E8

E9

Za tem so sledila navodila
kako se morejo obleči za
jutrišnjo proslavo ali
graduation day, kot temu
dogodku pravijo oni

njihovega
jezika in
kulture
V Gambiji
obstaja več
različnih
jezikov
(Mandinka,
wolof, fula
…)
Uradi jezik je
angleščina,
zato pouk
poteka v
angleščini

Jezik

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Jezik

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Petek je
poseben dan.
svet dan
95% Gambijce
je
muslimanske
vere
Pouk ob
petkih
drugačen
Skupna
molitev na
šolskem
dvorišču

Navada

Religija

Kultura

Religija

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Rituali

Religija

Kultura

Otroci z
dvigom rok
molijo skupaj
z duhovnikom
Na
muslimanski
molitvi
prisotni tudi
kristjani
Govor učitelja
o napotkih za
življenje

Rituali

Religija

Kultura

Navade

Religija

kultura

Navade

Religija

Kultura

Poudarjanje
pomembnosti
znanja in da
bodo mlade
ocenjevali po
znanju
Navodila o
izgledu in
nošenju
oblačil na
proslavi

Dogodki

Običaji

Kultura

Dogodki

Običaji

Kultura
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E10

Maturirali bodo učenci, ki
bodo končali šolo in tisti, ki
učenci, ki bodo iz vrtca prešli
v šolo

E11

Proslava bo pa tudi za tiste, ki
so izdelali razred. Učitelj je
učencem povedal, da se
morajo lepo urediti, da si
morejo obriti glavo, nadeti
nova oblačila, črne čevlje, ter
bele nogavice
Dekletom je povedal, da si
prav tako naj uredijo frizuro
tako kot si jo znajo to one lepo
urediti
Dopoldan bo najprej povorka
v spremstvu policijskega
benda, popoldan pa bo sledila
proslava
Zanimivo je bilo to, da so
govore imeli samo učitelji, ne
pa tudi učiteljice, čeprav jih je
bilo mogoče še več zaposlenih
Po koncu govora je sledila še
zaključna molitev, nato pa
smo odšli v razred

E12

E13

E14

E15

E16

E17

Pouk smo začeli s pravljico o
prijateljstvu, ki smo jo
napisale dan prej. Učiteljica je
zgodbo prevajala v njihov
jezik, da so jo lažje razumeli
Prvič v celotnem tednu se je
zgodilo, da je bilo v učilnici
popolnoma tiho

E18

Otroci so tako pozorno
poslušali in tudi uživali.
Problem se mi zdi predvsem
ta, da večina otrok še zelo
slabo razume angleški jezik in
zato težje sledijo pouku in so
manj motivirani

E19

Za tako majhne mislim, da bi
bilo boljše če bi se še nekatere
vsebine izvajale v njihovem
jeziku, vsaj do tega, da
začnejo razumeti stvari, ki se
jih učijo
Kmalu za tem je sledil odmor
Ko smo prišli nazaj v razred
nam je učiteljica rekla, da je v
petek pouk krajši in tudi bolj
sproščen

E20
E21

Maturirali
bodo učenci,
ki končajo
šolo in tisti , ki
vstopijo v šolo
Učenci si
morajo obriti
glave, nadeti
nova oblačila,
obuti črne
čevlje, ter bele
nogavice
Dekleta si
morajo urediti
frizuro

Drugo

Organiziranost

Šola

Dogodki

Običaji

Kultura

Dogodki

Običaji

Kultura

Povorka in
proslava ob
Graduation
day
Med molitvijo
so govorili
samo učitelji

Dogodki

Običaji

Kultura

Razlike

Spol

Kultura

Za govorom
sledi še
zaključna
molitev
/

Rituali

Religija

Kultura

/

/

/

Učenci so
uživali v
poslušanju
pravljice, ki jo
je učiteljica
prevajala v
njihov jezik
Učenci slabo
razumejo
angleščino,
zato lažje
sledijo, če je
naloga v
njihovem
jeziku
/

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Težave

Pouk

Šola

/

/

/

/
Pouk je ob
petkih krajši

/
Drugo

/
Organiziranost

/
Šola
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E22

Razlog, da je pouk krajši je ta,
da morajo učenci iti na obred
v mošejo

E23

Glavna maša se začne ob 14ih
zato morajo učenci biti
pravočasno doma
Zelo zanimivo je, da lahko v
mošejo gredo samo moški in
ženske stare več kot 60 let

E24

E25

Ostale ženske morejo ostati
doma

E26

Tako smo v razredu zapeli
nekaj pesmi, nato pa so učeni
počasi odšli domov
Po pouku smo se ko so učenci
čakali na starše pogovarjali z
mentorico, ki je sama botra
dvema učencema. Povedala je
da je v tej šoli veliko otrok, ki
so ostali sami z materami, ter
brati in sestrami
Sorodniki so med seboj sicer
zelo povezani in skrbijo eden
za drugega
Povedala je da veliko očetov
odide s trebuhom za kruhom v
tujino, predvsem v Kamerun,
ter se od tam več ne oglasijo

E27

E28
E29

E30

Tako je veliko žensk samih in
zelo težko same skrbijo za te
otroke

Št.
izjave
F1

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Takoj ko smo se pripeljali
pred šolo je bilo vse
popolnoma drugače kot ostale
dni
Pred šolo so bili policaji z
glasbili, ostali so postavljali
oder, učenci pa so bili
oblečeni v svečana oblačila, ki
so si jih oblekli prav na ta dan
Vse je zgledalo zelo
slavnostno. Prisotnih je bilo
tudi kar nekaj mater, ki so
slikale svoje otroke
Nekaj minut smo čakali, se
slikali. Učiteljice so nam
predstavljale nekatere mame,
nato pa se je povorka počasi
začela

F2

F3

F4

Krajši pouk je
zaradi
verskega
obreda v
mošeji
Obred ob
petkih se
začne ob 14ih
V mošejo
lahko gredo
samo moški in
ženske stare
več kot 60let
Ženske med
obredom
ostanejo doma
Petje pesmi

Navade

Religija

Kultura

Islam

Religija

Kultura

Islam

Religija

Kultura

Islam

Religija

Kultura

/

/

/

Veliko otrok,
ki obiskuje
šolo je ostalo
samih z
materjo, ter
brati in
sestrami
Sorodniki so
med seboj zelo
povezani
Veliko očetov
odide na delo
v Kamerun in
se več ne
vrnejo
Veliko žensk
samih skrbi za
svoje otroke

Družina

Socialna
mreža

Mladi

Družina

Socialna
mreža

Mladi

Družina

Socialna
mreža

Mladi

Družina

Socialna
mreža

Mladi

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

/

/

/

/

Otroci so bili
za dogodek
oblečeni v
svečana
oblačila
Na dogodku
prisotnih kar
nekaj mater

Dogodki

Običaji

Kultura

Družina

Socialna
mreža

Mladi

Spoznavanje z
mamami

Spoznavanje

Potek

Terensko
raziskovanje
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F5

F6

F7

Policijski band je začel najprej
korakati po ulicah Serrekunde,
nato so sledili učenci z našim
spremstvom in spremstvom
učiteljev
Kljub temu, da so bile ulice
drugega največjega mesta zelo
polne avtov, so jih za učence
zaprli oz. so se vsi avti morali
ustaviti
Prav tako pa je na ulicah stalo
in se ustavilo zelo veliko ljudi,
ki so učence snemali in jim
tudi mahali

F8

Zaključek šole ima v Gambiji
zelo velik pomen.

F8a

Druga stran tega slavnostnega
dogodka je bila, ko so otroci iz
ulice, ki ne obiskujejo šole
žalostno pogledovali proti
povorki
nekateri pa so želeli biti tudi
del nje in se za nekaj minut
pridružili

F9

F10

vendar so kaj kmalu morali
oditi iz povorke, saj so jih
učitelji in varnostnik nežno
prepodili iz povorke

F11

Med otroci in mladostniki v
povorki, torej malimi
maturanti in otroki iz ulice je
vel zelo velik prepad

F12

Ob tem sem se počutila zelo
slabo

F13

Šola Mo Beta je zasebna šola,
obstajajo pa tudi javne šole

F14

Učiteljice s katerimi smo se
sprehajali na povorki sem
vprašala kaj je največji
problem, da tako veliko
učencev ne hodi v šolo
Velik problem pri temu je da
so nekatere šole preveč
oddaljene
da bi jih učenci lahko
obiskovali sami, starši pa za
to, da bi vsak dan pospremili

F15
F16

Povorka s
policijskim
bendom po
ulicah
Serrekunde
Ulice so za
začasno zaprli,
da so učenci
šole lahko
imeli povorko
Šolarje je
opazovalo, jim
ploskalo, te
vzpodbujalo
veliko število
ljudi
Končanje šole
ima velik
pomen
Povorko
žalostno
opisujejo
otroci, ki se ne
šolajo
Otroci, ki se
ne šolajo se
želijo
pridružiti
povorki
Otroke, ki so
se želeli
pridružiti
povorki
napodijo
Velike razlike
med učenci, ki
se šolajo in
tistimi, ki se
ne
Žalost ob tem,
da obstajajo
tako velike
razlike med
otroci v
Gambiji
Obstajajo
javne in
zasebne šole
Pogovor o šoli

Dogodki

Običaji

Kultura

Dogodki

Običaji

Kultura

Dogodki

Običaji

Kultura

Dogodki

Običaji

Kultura

Razlike

Revščina

Mladi

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Vpliv

Revščina

Mladi

Razlike

Revščina

Mladi

Negativne

Občutki

Terensko
raziskovanje

Šolski sistem

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Teme

Potek

Terensko
raziskovanje

Problem
šolanja je tudi
oddaljenost
Starši nimajo
časa, da bi
otroke vsak

Težava

Pogoji

Šola

Družina

Socialna
mreža

Mladi

128

F17

otroke in prišli po njih
enostavno nimajo časa
ali pa tudi denarja

F18

Denar je velik problem tudi
glede potrebščin, ki si jih
veliko šol ne more privoščiti

F19

Eden od razlogov pa naj bi bil
tudi ta, da je v javnih šolah
veliko preveč učencev in je
tako kakovost lahko tudi zelo
slaba

F20

Poleg tega pa so javne šole
oddaljene in jih je enostavno
premalo
Kot dodaja učiteljica ni nujno,
da je javna šola slabša

F21
F22

F23
F24

F25
F26

F27

F28

F29

F30

Pove, da so dobili dva šolarja
iz javne šole in ta sta vedela
matematiko veliko bolj kot
celoten razred
Po uri hoje po ulicah
Serrekunde smo se vrnili nazaj
k šoli
Tam so se učenci postavili v
vrsto in skupaj s policijskim
bendom zapeli nekaj pesmi.
Najprej je sledila himna
Gambije
Zelo zanimivo je, da je otroci
vedno o koncu himne
priklonijo
Ker smo bili prisotni tudi
prostovoljci je takoj za
Gambijsko himno sledila tudi
Slovenska
Povedati morem, da Gambijci
do svojih gostov vedno
pokažejo izredno veliko
spoštovanje. Tako so se otroci
po odpeti slovenski himni
prav tako priklonili
Skupaj smo še zapeli nekaj
pesmi, nato pa s je uraden
program zaključil. Dogodek
smo za to dopoldne zaključili
Popoldne se je slavje
nadaljevalo na ulici pred šolo,
kjer so postavili šotor in oder
in tako ulico onemogočili za
promet
Vsi prostovoljci smo na
proslavo prišli v tradicionalnih
gambijskih oblekah, saj se je
od nas to pričakovalo

dan vozili v
šolo
Problem
šolanja je tudi
denar
Denar je
problem tudi
glede
potrebščin
V javnih šolah
je preveč
otrok, ter
navadno zelo
slabo
kakovostne
Šol je premalo
in preveč so
oddaljene
Ni nujno, da
so vse javne
šole slabe
Izkušnje dveh
šolarjem z
javne šole so
zelo dobre
/

Težave

pouk

Šola

Pripomočki

Pogoji

Šola

Težave

pouk

Šola

Težave

pouk

Šola

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Petje himne na
graduaton
ceremony

Dejavnosti

Običaji

Kultura

Priklon ob
koncu himne

Dejavnosti

Običaji

Kultura

Petje
slovenske
himne

dejavnost

Običaji

Kultura

Gambijci so
do svojih
gostov zelo
gostoljubni

Drugo

Običaji

Kultura

Petje pesmi na
graduation
ceremony

Glasba

Običaji

Kultura

Praznovanje
ob maturi pred
šolo

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Prostovoljci
smo prav tako
oblekli
slavnostna
oblačila

/

/

/

129

F31

V tradicionalna oblačila so bili
oblečeni tudi vsi gostje

F32

Na dogodku se je zbralo
veliko staršev otrok, prisotne
so bile predvsem mame otrok

F33

Najprej je sledilo nekaj
govorov, nato je sledila
predstavitev učiteljev,
učiteljic, slavnostnih gostov,
ter nas prostovoljcev
Zelo zanimiv je bilo, da so na
oder najprej klicali Učitelje,
učiteljice so prišle na vrsto
pozneje

F34

F35

F36

F37

Druga razlika med spoloma je
bila tak, da so učitelji sedeli za
glavno mizo, ki je bila v senci,
učiteljice pa so stale na drugi
strani na soncu in pazile
otroke
Sledil je zabaven program,
kjer so učenci peli,
deklamirali, in zaigrali dve
kratki igri
Takoj za odrom zbral kup
otrok, ki ne hodijo v šolo in
opazoval ves ta dogodek

F38

Proslavo je prišlo gledat vsaj
150 otrok, ki živijo v okolici,
ki pa tam niso bili zaželeni

F39

Za dogodek so najeli dodatne
varnostnike, ki so odganjali
otroke z gumijastimi cevmi,
včasih nič kaj nežno

F40

Kljub temu to otroci bili čez 5
minut spet čist pri odru. Na
eni točki so se otroci iz ulice
popolnoma pomešali med
šolske otroke in takrat je ena
od mam, ki ni mogla mimo
popolnoma razburila in se
začela dreti na otroke, na
izginejo od tu, da sama plačuje
denar za šolanje, da lahko
uživa v tem dogodku
Celotna situacija je bila
pretresljiva in razlika med
otroci in mladostniki je bila že

F41

Na dogodku
vsi oblečeni v
tradicionalna
slavnostna
oblačila
Na dogodku
so bile
prisotne
predvsem
mame otrok
Govori
učiteljev

Dogodki

Običaji

Kultura

Družina

Socialna
mreža

Mladi

/

/

/

Pred
predstavitvijo
šole so najprej
poklicali vse
učitelje
Učitelji sedeli
v senci,
učiteljice stale
na soncu in
pazile otroke

Razlike

Spol

Kultura

Razlike

Spol

Kultura

Nastopi otrok
na prireditvi

/

/

/

Dogodek
privabil otroki,
ki ne
obiskujejo
šole
Nastope je na
ulici
spremljalo
vsaj 150 otrok
Otroke, ki ne
obiskujejo
šole so
varnostniki
odganjali z
cevmi
Jeza mami, da
proslavo
motijo in
spremljajo
otroci iz ulice

/

/

/

razlike

Revščina

Mladi

Nasilje

Odraščanje

Mladi

/

/

/

Velika razlika
med otroci in
mladostniki

Razlike

Revščina

Mladi
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v tako zelo zgodnjih letih
ogromna
Št.
izjave
G1

G2

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
V drugem tednu sem
zamenjala razred in pristala v
grade 4. Najstarejši razred, ki
sodeluje v tem razredu
Razred so tako obiskovali
učenci, mladostniki ki so tik
pred zaključkom šole

G3

Razlika je v tem, da višje
razrede poučujejo učitelji

G3a

V razredu je danes bilo 14
učencev
Več učencev je bilo moškega
spola
Ko sem prišla v razred sem
bila popolnoma sama, brez
podpore učitelja. Tako je
ostalo večino časa
Čez nekaj časa je prišel
učitelj, vendar je bil večino
časa na telefonu. Učitelj v
tem razredu je bil zelo mlad,
moje starosti
Začeli smo z matematiko,
nadaljevali pa z geografijo
Tam sem jim pripravila
zemljevid Afrike, nad katerim
so bili navdušeni. začeli smo
se pogovarjati o celinah, bolj
podrobno o Afriki
Sledil je odmor. Med
odmorom so me učenci
spraševali ali jih bom
odpeljala na plažo
Ob tem je postalo rahlo
neprijetno, saj sem vedela, da
jim tega ne morem obljubiti

G3b
G4

G5

G6
G7

G8

G9

G10

Povedali so, da si želijo na
plažo, saj tam še nekateri niso
bili, nekateri pa hočejo iti
ponovno. Veliko učencev še
ni obiskalo plaže oz. je obisk
plaže velika redkost

G11

Kljub temu, da živijo le nekaj
kilometrov stran od plaže,
tam še niso bili

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Poučevanje v
razredu 4.
Menjava
razreda
Učenci, ki so
pred
zaključkom
šole
Starejše
razrede
poučujejo
učitelji
V razredu je
14 učencev
Več učencev
moškega spola
Učitelj je
učence večino
časa pustil
samih
Mlad učitelj
med poukom
večino časa
preživel za
telefonom
/

udeleženci

Potek

Terensko
raziskovanje

Udeleženci

Potek

Terensko
raziskovanje

Razlike

Spol

Kultura

Razredi

Organiziranost

Šola

Razredi

Organiziranost

Šola

Pristop

Zaposleni

Šola

Pristop

Zaposleni

Šola

/

/

/

Pogovor o
Afriki

Teme

Potek

Terensko
raziskovanje

Učenci želijo,
da jih peljem
na plažo

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Neprijetni
občutki ob
prošnji, da jih
odpeljem na
plažo
Učenci si na
plažo želijo
saj jih dosti
plaže še ni
obiskalo,
(kljub temu,
da živijo dokaj
blizu plaže)
(kljub temu,
da živijo dokaj
blizu plaže)

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

/

/

/
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G12
G13
G14
G15

G16
G17

G18

G19

G20
G21

Zanimivo pri pouku je bilo
tudi to, da so učitelja klicali
kar stric
Ko smo nadaljevali s poukom
smo risali s temperami
Otroci tempere naravnost
obožujejo
Učenci med samim letom
zelo malo ustvarjajo,
umetnosti kot predmeta sploh
nimajo, zato zelo radi
ustvarjajo in se hkrati grebejo
za vse možne barve, ki jih
lahko dobijo
Narisati so morali nekaj kar
jih spominja na Gambijo
Vsak učenec je želel da
pogledam njegovo umetnino.
Vsi so se ves čas potegovali
za mojo pozornost
Učenci so večinoma naslikali
zastavo Gambije, sadje itd.
Ko so nekateri končali z
slikanjem na papir so začeli
barve uporabljati za risanje
svojih obrazov
Na neki točki nisem vedela
ali naj jim dovolim ali pa se
popolnoma razjezim
Učenci so bili po končani
aktivnost vsepovsod in niso
želeli biti več v učilnici in
pospraviti stvari

G22

Na neki točki sem se počutila
povsem nemočno, saj učitelja
ni bilo v razredu in me je
pustil, da sama poučujem v
razredu

G23

Prvi dan v novem razredu je
bil zelo naporen in pogrešala
sem moj prejšnji razred

Št.
izjave
H0

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Ob vstopu v učilnico so
dekleta po naročilu enega od
učiteljev pometale in čistile tla

Učenci so
učitelja klicali
stric
Ustvarjanje s
temperami
Učenci zelo
radi ustvarjajo
s temperami
Učenci med
poukom zelo
malo
ustvarjajo oz.
predmeta kot
je likovni
pouk nimajo
/

/

/

/

Dejavnosti

Potek

Perspektiva
Moči

Pouk

Terensko
raziskovanje
Šola

drugo

Organiziranost

Šola

/

/

/

Učenci so mi
želeli pokazati
svoje izdelke

Želje

Žeje in
potrebe

Mladi

Učenci so
naslikali
zastavo
Gambije
Učenci so si
začeli slikati
obraz

/

/

/

/

/

/

Dvomi o tem
kaj dovoliti
otrokom
Učenci so
začeli hoditi
naokoli in niso
več bili v
učilnic, motili
so druge pri
pouku
Občutek
nemoči ob tem
ko sem ostala
sama in
situacije
nisem
nadzorovala
Zelo naporen
dan prvi dan v
razredu in
občutenje
nemoči

Mnenja/dejanja

Občutki

Terensko
raziskovanje

Delo v šoli

Težave

Terensko
raziskovanje

Kulturni šok

Občutki

Terensko
raziskovanje

Kulturni šok

Občutki

Terensko
raziskovanje

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Dekleta pred
začetkom
pouka čistijo
razred

Delo

Spol

Kultura
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H1
H2
H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

Pouk smo začeli najprej z
angleščino, kjer so vadili
črkovanje besed
Uporabila sem besede, ki smo
jih uporabljali in jih omenjali
včeraj
Učenci so prihajali k tabli.
Zelo zanimivo je da skoraj
vedno hoče sodelovati celoten
razred
Učenci si zelo želijo
pozornosti, zato je za enega
zelo težko, da bi lahko zadostil
vsem
Poleg tega so v razredu učenci
različnih starosti in tudi
zmožnosti
kljub temu, da so v razredu
učenci, ki v naslednjem
šolskem letu zaključujejo
šolanje nekateri z znanjem na
vseh področjih zaostajajo za
drugimi
Med pogovorom z ostalimi
prostovoljci in tudi učitelji
smo prišli do tega, da so v
enem samem razredu razlike
skoraj prevelike
V razredu je učenec, ki ne zna
napisat pravilno še vseh
številk in enega, ki računa do
1000
Glede na to, da se učenci v
nižjih razredih učijo ali
poskušajo učiti stvari, ki so le
malo lažje, kot se jih učijo
učenci 8 let kasneje, bi
pričakovala da bodo
napredovali hitreje, vendar
temu ni tako
Učitelj je izpostavil, da je
problem tega, da starši delajo
velik pritisk na šolo da učenci
napredujejo, saj jih zato
plačujejo
Sam pa pove, da je težava tudi
v njihovem šolskem sistemu

H12

Sledila je matematika, kjer so
prav tako vsi želeli sodelovati

H13

So pa učenci zelo neučakani in
želijo drugim takoj pomagati
Učencem sem razdelila
zvezke, ki jih bodo uporabljali
v tem času in nato še naprej.

H14

Ponavljanje
snovi, slovnica

Potek/vsebina

Pouk

Šola

/

/

/

/

Želja po
sodelovanju
celotnega
razreda
Učenci ves čas
želijo
pozornost

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Želja

Želje in
potrebe

Mladi

Učenci v
razredu
različne
starosti in
zmožnosti
Nekateri z
znanjem zelo
zaostajajo za
sošolci

Težave

pouk

Šola

Težave

pouk

Šola

Učitelji
povejo, da so
tudi v višjih
razredih
razlike v
znanju
prevelike
Zelo velike
razlike v
znanju

Težave

pouk

Šola

Težave

pouk

Šola

Napačen
pristop v
poučevanju
otrok, saj
imajo učenci
velike težave v
sledenju
pouka
Velik pritisk
staršev na
šolo, da učenci
izdelajo šolo

Težave

Pouk

Šola

Težave

Pouk

Šola

Težave v
šolskem
sistemu
Otroci med
poukom radi
sodelujejo
Želja po
pomoči drugi
Učencem sem
razdelila
zvezke, da jih

Težave

pouk

Šola

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Želje

Želje in
potrebe
/

Mladi

/

/
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H15

Učenci si sploh niso navajeni
pisati v zvezke, zato jih je k
temu treba zelo spodbuditi
Problem je v tem, da si učenci
težko privoščijo zvezke,
knjige in ostale pripomočke

H16

Učencem sem na njihovo
prošnjo prepisala zemljevid
Afrike

H17

Želela sem da ga imajo, saj v
njihovi šoli nimajo nobenega
zemljevida

H18

Njihova naloga je bila, da
zemljevid pobarvajo. Učenci
so tako uživali, da sploh niso
želeli iti na odmor
Barvanje jih zares zelo pomiri

H19
H20

H21

H22

H23

H24
H25

H26

H27

Med odmorom je tako kot
vedno zelo pestro. Tako kot se
mlajši pretepajo, tako se tudi
starejši pretepajo, vendar malo
bolj grobo
Sama sem vsakič znova
presenečena kako grobo se
igrajo oz. kako so nasilni en
do drugega
Dosti tega pretepanja je igra,
vendar ta igra kar naenkrat
preraste v pretep kjer morem
učenca vleči narazen, saj
postaja že nevarno
Pred koncem odmora je eden
od učencev tako padel, da si je
poškodoval svojo povito rano
Fant je zelo jokal, saj ga je
zelo bolelo
Učencu sva z drugo
prostovoljko rano učistili in
dali novi povoj, saj je bila rana
umazana in zelo velika
Rano bi po mojem mnenju
moral oskrbeti zdravnik,
vendar so učenca oskrbeli
doma
Učitelj je povedal, da si obisk
zdravnika težko privoščijo,
sploh za take manjše
poškodbe

bodo lahko
uporabljali
Učenci si
zvezke in
ostale
pripomočke
težko
privoščijo
Učenci so
želeli imeti
zemljevid
Afrike
Doma sem
otrokom
prerisala
zemljevid, da
ga imajo
Veselje ob
barvanje
zemljevida

Vpliv

Revščina

Mladi

Želja

Želje in
potrebe

Mladi

/

/

/

/

/

/

Barvanje jih
pomiri
Pretepanje
učencev med
odmorom

Perspektiva
moči
Odmor

Pouk

Šola

Pouk

Šola

Učenci so en
do drugega
zelo nasilni

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi

Najprej se
igrajo, nato pa
se spremeni v
nasilno
pretepanje
Fant si je med
pretepom
poškodoval
rano od prej
Fant je jokal

Nasilje

Odraščanje

Mladi

/

/

/

/

/

/

Oskrbovanje
rane

/

/

/

Rana je bila
velika in
zdravili so jo
doma
Zaradi takih
poškodb ne
obiščejo
zdravnika, saj
si ne morejo
privoščiti

/

/

/

Vpliv

Revščina

Mladi
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H28

Poškodbe zdravijo doma ali pa
nekateri obiščejo lokalnega
šamana, ki jih zdravi ceneje

H29

Šola sicer ima prvo pomoč,
vendar je nobeden od učiteljev
ne zna uporabljati

H30

Po odmoru sva z učencem
odšla nazaj. Tam je bila čista
tišina
Mislila sem da zato ker je v
razredu učitelj
Dokončali smo barvanje
Afrike, ki so si jo nato zalepili
v zvezke
Nato pa je sledila telovadba,
kjer smo šli igrat nogomet, saj
so učenci že prej večkrat
izrazili željo po tem
Nogomet smo igrali na ulici
pred šolo, saj šola nima takega
prostora, kjer bi lahko igrali
nogomet
Razdelili smo se v skupine na
dve ekipi
Učenci niso želeli, da bi
nogomet igrale učenke, saj so
rekli, da je to za fante

H31
H32
H33

H34

H35
H36

H37

H38

H39
H40

H41

H42
H43

Ker so punce želel igrati, sem
rekla, da bomo danes nogomet
igrali vsi skupaj. Nato pa
začeli igrati
Igranje nogometa je tu
izgledalo tako, da smo igro
zaradi kakšnega avta morali
prekiniti, učenci so se
spotaknili ob kakšen kamen…
malo smo igrali na pločniku,
malo pred vhodom v druge
hiše
Naše »igrišče« so večkrat
prečakali mimoidoči in enkrat
je žoga pristala v hiše, kjer je
padla skozi streho
To ni niti pomembno, bolj
pomembno je, da so učenci pri
igri zares uživali in pri tem
sodelovali
Za razmer v katerih so igrali
se sploh niso obremenjevali
ali jih opazili
Zaradi vročine smo igrali
samo pol ure in se vrnili v
učilnice

Poškodbe
zdravijo sami
ali obiščejo
šamana
Prvo pomoč
ne zna
uporabljati
nobeden od
učiteljev
Čudna tišina v
razredu

Vpliv

Revščina

Mladi

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Dokončanje
barvanja
Afrike
Želja po
igranju
nogometa

/

/

/

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Igranje
nogometa na
ulici pred šolo

Potek/vsebina

Pouk

Šola

/

/

/

/

Učenci se niso
strinjali, da
nogomet
igrajo tudi
punce
/

Dojemanje

Spol

Kultura

/

/

/

Igranje
nogometa smo
morali
prekiniti
zaradi avta na
cesti
/

Drugo

Pogoji

Šola

/

/

/

Žoga je
pristali tudi v
hiši, ki stoji ob
šoli
Učenci so v
nogometu
uživali

Drugo

Pogoji

Šola

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Niso se
obremenjevali
zaradi pogojev
Zaradi vročine
smo igranje
morali
prekiniti

Drugo

Pogoji

Šola

Drugo

Pogoji

Šola
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H44
H45

H46

V učilnici je sedela učenka, ki
se ni igrala z nami in je jokala
Pristopila sem do nje in jo
vprašala kaj je narobe. Ni
želela povedati. Vprašala se jo
ali je tu kaj narobe. Ni želela
odgovoriti
Nato je deček zraven povedal,
da sta se s sošolcem prej
stepla in da sta zato mogla v
pisarno kjer so ju telesno
kaznovali

H47

Zdaj sem razumela zakaj je
bila prej takšna tišina. Ob tem
kar sem slišala me je kar zvilo

H48

Kaznovanje je del
discipliniranja v šoli in doma,
tako ni čudno, da se mladi res
zelo veliko tepejo med sabo v
tem pa ne vidijo nič slabega
Nasilje ne dojemajo in ni
prikazano kot nič slabega

H49
H50

tako je bila prikazano tudi na
predstavi na graduation
ceremony

H51

Prikazovalo je družino kjer je
oče glava družine in mamo, ki
očetu ustreže v vsem. Pri tem
so bili tepeni tako otroci kot
tudi žena
Vse skupaj je bilo seveda
prikazano humorno in
domačinom se je zdelo
smešno in naravno, ampak pri
nas takšna predstava ne bi bila
sprejemljiva
Ko smo prišli iz šole smo se z
nekaterimi prostovoljkami
odpravile obiskat še Craft
market. Na Craft marketu, ti
lokalni prodajalci prodajajo
stvari, ki so jih izdelali sami.
Na craft marketi je zelo veliko
mladih umetnikov, ki tam za
svoje preživetje prodajajo
svoje izdelke
Ker smo se ustavile pri
prodajalci, ki ga že poznamo
je vprašal, če se bomo igrale
tradicionalno Afriško igro, ki
jo je v tistem trenutku igral s
svojim prijateljem

H52

H53

H54

Jok učenke v
razredu
Pogovor o tem
zakaj joka

/

/

/

/

/

/

Učenka je bila
telesno
kaznovana
zaradi
pretepanja s
sošolcem
Šok ob tem, da
so učenko
telesno
kaznovali
Telesno
kaznovanje je
prisotno
vsepovsod

Razlog

Discipliniranje

Šola

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Nasilje

Odraščanje

Mladi

Nasilja ne
dojemajo kot
nič slabega
Predstava na
Graduation
ceremony je
nasilje
prikazala kot
popolnoma
normalno
V predstavi so
bil tepeni tako
žena kot otroci

Nasilje

Odraščanje

Mladi

Nasilje

Odraščanje

Mladi

/

/

/

Predstava je
bila humorna,
ampak po
mojem
nesprejemljiva

/

/

/

Obisk craft
marketa, kjer
večinoma
prodajajo
izdelke, ki jih
izdelajo sami

Kraj

Potek

Terensko
raziskovanje

/

/

/

/
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H55

Po pripovedovanju lahko
obisk craft marketa traja zelo
dolgo, saj prodajalci včasih
skuhajo njihovo tradicionalno
pijačo atayo in to traja kar
nekaj časa
Medtem ko je prostovoljka
igrala igro je k nam pristopil
fantek, ki je prodajal mange
Fantek ni bil star več kot 4
leta. Povedal je da bi rad šel
domov in da mora prodati še
dve vrečki

/

/

/

/

Fant prodaja
mango

Delo

Prosti čas

Mladi

Pove da mora
prodati vse, da
lahko gre
domov

Vpliv

Revščina

Mladi

Št.
izjave
I1

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Ta dan je bil eden najtežjih

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Kulturni šok

Občutki

I2

Na nek način sem prestala
tako imenovane medene tedne,
zdaj pa sem se soočila z
realnostjo
Pred šolo s prostovoljkami
vedno gremo v pekarnico ali
stavbo z oknom na naši ulici
kjer kupimo njihov kruh
tapalapa
Skoraj vsako jutro kruh
prodaja deček star okoli 7 let
Danes se prvič videla, da je bil
deček v šolski uniformi
Torej vsak dan pred šolo
pomaga v trgovini

Eden najtežjih
dni
Zelo težki
občutki, stvari
so me začele
zelo motiti
Deček pred
začetkom
pouka prodaja
kruh, da
pomaga očetu
/

Kulturni šok

Občutki

Terensko
raziskovanje
Terensko
raziskovanje

Delo

Prosti čas

Mladi

/

/

/

/

/

/

/

Delo v
trgovini pred
šolo
Šola mora
tako biti za
njega zelo
naporna, če
pred in po šoli
prodaja kruh
Učitelj ne
pride v službo

Delo

Prosti čas

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Pristop

Zaposleni

Šola

Ostala sem
sama z učenci
Branj in
reševanje
nalog o
drevesu
Baobab
Učenci niso
želeli slediti
pouku, padla
jim je
motivacija
/

Delo v šoli

Težave

Potek/vsebina

Pouk

Terensko
raziskovanje
Šola

Težave

pouk

Šola

/

/

/

H56
H57

I3

I4
I5
I6
I7

Pomislila sem, da more
posledično za njega biti šolo
zelo naporna, če že toliko prej
mora pomagat

I8

V šolo sem prišla in tam ostala
sama v razredu, saj se je
učitelj odločil, da ne bo prišel
v službo
Tako sem ostala sama z učenci

I9
I10

Učili smo se o Baobab
drevesu, brali in reševali
naloge

I11

Nekateri učenci zares niso
hoteli delati in so ves čas
samo iskali prepir. Vsi so
želeli pozornost in motivacija
jim je malo padla
Razumela sem, da je včasih
zelo težko biti motiviran in
delati v tej učilnici

I12
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I13

V učilnici je zelo temno in ni
luči, tako včasih učenci iz
zadnje klopi ne vidijo

I14

Učenci tudi nimajo nobenih
drugih učnih pripomočkov, ki
bi spodbudili njihovo
zanimanje
Prav tako nekateri učenci težje
sledijo pouku in so med njimi
velike razlike
V sklopu našega
prostovoljnega dela smo
naredili tudi en razred, kjer bi
pomagali učencem z več
izzivi, da jim pomagamo
nadgraditi in osvojiti potrebno
znanje. Skupino je prevzela
prostovoljka, ki tudi v
Slovenji podobno službo
Povedala je da nekateri težko
sledijo pouku zaradi take
stvari kot je slabovidnost

I15
I16

I17

I18
I19

I20
I21

I22

I23

I24
I25

Tako učenka ne more slediti
pouku in se ji posledično
pozna na znanju
Bilo je zares težko, saj me
otroci proti malici niso več
čisto nič ubogali
Razdelili smo malico in sledil
je odmor
Med odmorom sem se malo
odmaknila iz učilnice in odšla
pogledat na drugo dvorišče,
saj sem rabila odmor
Tam so bili mlajši otroci in
malo smo se igrali različne
igre z rokami in ploskanjem.
Čez nekaj časa je ena deklica
padla in začela jokati. Punčko
sem malo potolažila, nato pa
me je presenetila učenka, ki je
vzela iz nahrbtnika vzela svojo
sladkarijo in jo dala deklici s
tem namenom, da jo pomiri
Bila sem tako presenečena, da
je ena 4 letnica zmožna take
geste, da se skoraj ostala brez
besed. Deklici sem povedala,
da je to zelo lepo naredila
Kar se tiče hrane in pijače je
res, da si jo otroci vedno
podelijo
Vedno poskrbijo, da ima vsak
vsaj nekaj

Učilnice so
zelo temne in
učenci iz
zadnje klopi
ne vidijo
Nimajo
pripomočkov s
katerimi bi si
olajšali delo
Zelo velike
razlike v
znanju
Razred kjer
prostovoljka
pomaga
učencem z več
izzivi

Učilnice

Pogoji

Šola

Pripomočki

Pogoji

Šola

Težave

pouk

Šola

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Učenka težko
sledi pouku
zaradi
slabovidnosti
Zaradi
slabovidnosti
ne sledi pouku
Učenci me v
drugem delu
pouka sploh
niso več
upoštevali
/

Težave

pouk

Šola

/

/

/

Delo v šoli

Težave

Terensko
raziskovanje

/

/

/

Bilo mi je
težko zato sem
se malo
umaknila
Deklica ob
padcu druge
deklice
pristopi, ji
pomaga in jo
poskuša
potolažiti

Kulturni šok

Občutki

Terensko
raziskovanje

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi

Pohvala
deklice, da je
pomagala in
tolažila drugo
deklico
Učenci si med
sabo delijo
hrano
Vedno
poskrbijo, da

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi
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I26
I27

Šla sem nazaj proti svojemu
razredu in že od daleč slišala
dretje
Spet so se pretepali

I28

Na eni točki sem se bala, da si
bodo kaj naredili

I29

Brez učitelja je res zelo težko
obvladovati otroke

I30

Po odmoru sem sklenila, da ne
bom poskušala delati nekaj
konkretna, ampak sem se
odločila da se bomo igrali
igre, kar so ob mojem
vprašanju kaj bi radi počeli,
predlagali že učenci
Takrat so bili pa res povezani
in so dobro sodelovali

I31

I32
I33
I34
I34a
I35
I36

Bilo jih je zelo lepo gledati
kako zelo so se med igro
povezali
Proti koncu pouka sem učence
vprašala kaj bodo delali danes
po pouku
Povedali so mi da bodo
pomagali mami in bratom in
sestram
Ena od učenk je še rekla, da se
bo še učila
Vprašala sem jo ali se uči
sama. Povedala je, da jo
dodatno pride učit učitelj
Ta učenka je glede znanja res
bila med učenci, ki so pouku
sledili brez težav ali se zaradi
tega tudi dolgočasili

I37

Učence sem še vprašala koliko
jih ima doma učitelje. Roko je
dvignil samo še en učenec

I38

Nekateri so povedali, da ne
bodo delali nič, da jim bo
dolgčas
Pogovarjali smo se še o tem
koliko bratov in sester imajo
Večina otrok mi je odgovorila,
da ima po 4 brate ali sestre
Družine tam so zelo številčne
in otroci so povedali, da
morejo veliko pomagati
staršem

I39
I40
I41

vsak dobi
nekaj
/

/

/

/

Pretepanje
učencev
Strah, da se
bodo učenci
poškodovali
Težko je biti
delati brez
učitelja
Igranje iger,
saj je bila to
želja učencev

Vrstniki

Mladi

Negativni

Socialna
mreža
Občutki

Delo v šoli

Težave

Terensko
raziskovanje

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Med igranjem
so se zelo
povezali in
dobro
sodelovali
Veselje ob
povezanosti
učencev
Pogovor o
prostem času

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi

Pozitivni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Tema

Potek

Terensko
raziskovanje

Pomoč mami,
ter bratom in
sestra
Učenje

Delo

Prosti čas

Mladi

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Razlike

Revščina

Mladi

Razlike

Revščina

Mladi

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Teme

Potek

Družina

Socialna
mreža
Socialna
mreža

Terensko
raziskovanje
Mladi

Učenko
dodatno
poučuje učitelj
Učenka z
domačim
učiteljem je po
znanju pred
ostalimi
učenci
V razredu sta
dva učenca z
domačim
učiteljem
Učenci ne
bodo delali nič
Pogovor o
družini
Družine z 4 ali
več otroki
otroci morajo
veliko
pomagati
staršem

Družina

Terensko
raziskovanje

Mladi
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I42

Nobeden od otrok ni omenjal,
da se bo takoj po šoli šel igrat
ali da bi gledal televizijo

I43

Vsi so rekli, da jih doma čaka
delo ali da ne bodo počeli nič
Sama sem si kar oddahnila, ko
smo zaključili s poukom. Ta
dan je bil res zelo težak za
mene
Učiti v razredu, kjer ni
prisoten učitelj je bilo težko in
jezna sem bila, da učitelj ni
prišel k pouku

I44

I45

Št.
izjave
J1

J2

J3

J4

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Danes sem v šolo prišla v
pričakovanju kaj se bo
zgodilo. Po tem ko včeraj
mojega učitelja ni bilo v šolo
je moral najprej na sestanek z
mentorico, kjer je razložila, da
si tega ne more privoščiti
Učitelj je v opravičilo
povedal, da uči na drugi šoli in
ker je imel veliko dela ni
mogel priti včeraj delat
Povedal je da je šele začel
delati in da je mladim
učiteljem na začetku zelo
težko, saj imajo nizko plačo,
zato so primorani delati na več
šolah
Na šoli pa ni edini mlad
učitelj, ki tako dela

J5

Ena od učiteljic v nižjem
razredu je študentka prava, ki
za to da preživi in se šola dela
kot učiteljica

J6

Učitelju sem povedala, da je
bila včeraj najbolj težko zaradi
tega, ker me učenci niso
poslušali
Potem je povedal tudi svojo
stran tega kako oni najlažje
vzdržujejo red
Rekel je da tudi oni to težko
vzdržujejo red brez palice, saj
so učenci tako navajeni vendar
jih v tem času ko smo prisotni

J7
J8

Učenci niso
omenjali
igranja ali
televizije
Doma jih čaka
delo
Vesela, da je
bil dan za
mano

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Delo

Prosti čas

Mladi

/

/

/

Težko je ko
pri pouku ni
prisoten učitelj

Delo v šoli

Težave

Terensko
raziskovanje

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Učitelj se je
zaradi
izostanka od
pouka moral
zagovarjati

/

/

/

Učitelj uči na
dveh šolah in
zaradi veliko
dela mu ni
uspelo priti v
službo
Težave mladih
učiteljev, saj
delajo za
nizko plačo

Težave

Zaposleni

Šola

Težave

Zaposleni

šola

Na šoli
zaposlenih
veliko mladih
učiteljev
Na šoli uči
študentka
prava, ki
poučuje, da
lahko preživi
in plača
šolanje
Pogovor o
težavah v
razredu

Sestava

Zaposleni

Šola

Težave

Odraščanje

Mladi

Teme

Potek

Terensko
raziskovanje

/

/

/

/

Učitelj prizna,
da sam red
vzdržuje s
palico

Razlog

Discipliniranje

Šola
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J9

J10

J11

J12

J13
J14
J15
J16

J17

J18
J19

J20

J21
J22

J23

mi ne uporabljajo, saj vedo, da
so stvari pri nas drugačne
Povedal je da pomaga že samo
to da imaš palico v razredu,
tudi če je ne uporabiš so
učenci bolj pridni
Sama sem ostala kar brez
besed. Res je da so otroci
živahni, vendar nasilje ni
rešitev, saj težavo le še
poglablja
Med čakanjem na začetek
pouka so se dekleta igrala
zanimivo igro, ki je pri nas
prav gotovo ne vidiš
Bila je povezana z njihovo
kulturo. Med ploskanjem so
plesale, dekle pa je moralo
slediti njenim gibom, ko je
zgrešila gib jo je nadomestilo
drugo dekle. Zgledalo je kot
nekakšen plesni dvoboj
Bile so neverjetne
Vprašala sem jih ali se to
večkrat igrajo
Povedale so da ja, da se jo
igrajo doma, med odmori…
Začeli smo s poukom. Učili
smo se pisanja pisma. Učence
sem prosila naj napišejo pismo
prijatelju o tem kaj so delali
včeraj
Na začetku so učenci oklevali.
Po nekaj spodbudah pa so
začeli pisati in so napisali celo
stran
Bila sem zelo ponosna. Potem
so pisma še prebrali
Tudi v pismih jih je veliko
omenjalo, da so po pouku
pomagali svojim mamam ali
pa so pomagali očetu v
trgovini
Nobeden od otok ni
pripovedoval, da bi imel kake
aktivnosti kot je nogomet
Nekaj jih je napisalo, da si
želijo, da bi en dan igrali
nogomet
Otroci so po predstavitvi
svojega pisma, na pobudo
učitelja recitirali pesem, kar
med poukov velikokrat
počnejo
Na tem mestu sem ostala brez
besed. Otroci so recitirali

Že samo
prisotnost
palice je
dovolj
Šok ob
pogovoru o
discipliniranju
otrok

Razlog

Discipliniranje

Šola

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Igra deklet
povezana s
plesom

Ples

Običaji

Kultura

Dekleta so s
ploskanjem
dajala ritem
dekletoma, ki
sta tekmovala
v plesu

Ples

Običaji

Kultura

Bile so
neverjetne pri
plesu
/

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

/

/

/

Igranje igre s
ploskanjem
Pisanje pisem
prijatelju

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Učenci ob
spodbudi
napišejo celo
stran
Ponosna na
učence
Tudi v pismih
omenjajo
pomoč
staršem

Potreba

Želje in
potrebe

Mladi

Pozitivni

Občutki

Dejavnost

Prosti čas

Terensko
raziskovanje
Mladi

Nihče ni
omenil
kakšnih
dodatnih
aktivnosti
Želja po
igranju
nogometa
Recitiranje
pesmi

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Želja

Želje in
potrebe

Mladi

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Recitiranje
pesmi z

Potek/vsebina

Pouk

Šola
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J24
J25
J26
J27

J28

J29

J30

J31

J32

J33
J33a

pesmi z zares močnimi
sporočili in povedali so da so
jih napisali sami
Pesmi so govorile o stvareh, ki
se jim zdijo pomembne
Ena učenka je govorila o
pomenu šolanja (education)
druga o spoštovanju (respect)
Sledil je odmor. Med
odmorom sem se sama
pripravljala na likovno
ustvarjanje
V razred je prišla
prostovoljka, ki dela samo s
skupino učencev, ki rabijo
pomoč pri učenju. V razredu
ima učenko, ki bi za lažje
sledenje pouku rabila očala
Najprej je mislila, da učenka
očal nima. Nato se je z njo
pogovorila o tem. Učenka je
povedala, da očala ima, vendar
ji mama ne pusti, da bi jih
nosila v šolo
Bila sem kar malo šokirana

Nato pa sem res pomislila, da
do zdaj nisem nikjer videla
učenca, otroka ali mladega, ki
bi nosil očala
Zgleda je v njihovi družbi še
vedno precej nenavadno, da
nosijo očala in na nek način se
očal in ljudi z očali zgleda drži
stigma
Po odmoru smo skupaj še z
enim razredom želeli
ustvarjati
Učenci pri ustvarjanju tako
uživajo, da hočejo vsi začeti
ob istem času, želijo čim več
potrebščin in narediti več
izdelkov

J34

Po pripovedovanju tega med
njihovim poukom ni

J35

Tako jih lahko razumemo, da
si zelo želijo ustvarjanja
Ena od učenk, ki ima pri
ostalih predmeti predstavljajo
malo več izzivov, pri
ustvarjenju res izstopa
Žalostno je, da tukaj dosti
težje tvoj talent razviješ oz. je
sploh cenjen

J36

J37

močnimi, ki
jih pišejo sami
/

/

/

/

šolanje

vrednote

Odraščanje

Mladi

Spoštovanje
Priprava na
likovni pouk

vrednote
/

odraščanje
/

Mladi
/

Učenka bi za
lažje sledenje
pouku rabila
očala

Težave

pouk

Šola

Mama učenki
ne pusti nositi
očala, čeprav
bi jih učenka
rabila

stigma

Običaji

Kultura

Šok ob
dejstvu, da
starši ne
pustijo učenki
nositi očala
Noben učenec
ne nosi očala

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Stigma

Običaji

Kultura

Nošenje očal
predstavlja
stigmo

Stigma

Običaji

Kultura

Ustvarjanje

/

/

/

Uživanje otrok
ob ustvarjanju
in želji po
izdelovanju
čim več
izdelkov
Učenci med
poukom ne
ustvarjajo
Učenci zelo
radi ustvarjajo
Učenka je pri
ustvarjanju res
odlična

/

/

/

Predmeti

Organiziranost

Šola

Perspektiva
moči
Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Pouk

Šola

Ustvarjanje ni
tako cenjeno

/

/

/
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Št.
izjave
K1
K2

K3
K4
K5

K6

K7
K8
K9

K10

K11
K12
K13

K14

K15

K16

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Petek je dan ko je v Gambiji
vse popolnoma drugače kot
ostale dni
Pred začetkom pouka se je
znova zbrala vsa šola kjer so
opravili molitev in kratek
nagovor
Tokrat je duhovnik za pomoč
prosil fanta
Ta je zapel nek del iz korana
in tako opravil molitev
Nato je sledil nagovor enega
izmed učiteljev. Tudi ta teden
je povedal, da morajo učenci
paziti na izgled in lepo biti
urejeni
Osredotočil se je predvsem na
fante. Povedal jim je, da
morajo imeti obrite lase, saj
tako izgledajo urejeni
Dolgi lasje izgledajo
zanemarjeno in pomembno je
kakšen izgled imajo
Sledili sta se gambijska in
slovenska himna ki so jo
zapeli učenci
Že prej me je zelo zanimalo
ali kristjani tudi molijo z
njimi in kako se ob tem
počutijo
Nato sem dobila odgovor, da
ko imajo daljše molitve ali
obrede, molijo tudi krščanske
molitve
Molijo pa vsi
Muslimani krščanske in
kristjani muslimanske
Je pa res, da pri kratkih
molitvah izvajajo samo
muslimanske, saj jih je veliko
več kot kristjanov
Zanimivo je, da v Gambiji
dve veri živita tako v
simbiozi, medtem ko si je
ostali svet zaradi verskih
konfliktov na bojni nogi
Po pripovedih je tudi zelo
veliko mešanih zakonov, kjer
se kristjan poroči z
muslimanom
Hčerka ene izmed učiteljic je
poročena z muslimanom

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Petek je
poseben dan

Islam

Religija

Kultura

Skupna molitev
v šoli ob petkih

Rituali

Religija

Kultura

/

/

/

/

Molitev fanta
iz korana
Nagovor
učitelja o
izgledu
učencev

Islam

Religija

Kultura

/

/

/

Fantje si
morajo urediti
lase

Pričakovanja

Odraščanje

Mladi

Dolgi lasje
izgledajo
zanemarjeno
Petje himne

Pričakovanja

Odraščanje

Mladi

Dejavnosti

Običaji

Kultura

/

/

/

/

Pri daljših
obredih molijo
tudi krščanske
molitve
Molijo vsi
/

Navade

Religija

Kultura

Navade
/

Religija
/

Kultura
/

Večino pa
izvajajo samo
muslimanske
obrede
Pripadniki
obeh ver živijo
v simbiozi

Navade

Religija

Kultura

Navade

Religija

Kultura

Veliko mešanih
zakonov

Religija

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Hčerka
učiteljice
poročena z
osebo
muslimanske
vere

/

/

/

143

K17

K18
K19

K20
K21
K21a
K22

K23
K24

K24a

K25
K26

K27

K28
K28a

Po molitvi smo odšli v razred,
kjer smo vadili matematiko.
Po matematiki je sledilo
ustvarjaje
Risali so na kartonaste
krožnike. Učenci so uživali
Sploh niso želeli nehati
slikati. Če bi imela s sabo
1000 krožnikov bi jih
poslikali 1000
Res jim zelo primanjkuje
likovnega pouka
Učencem je všeč, da se tam
lahko izražajo, (da pouk ni
tako ukalupljen)
(da pouk ni tako ukalupljen)
Njihov pouk temelji na
predmetih kot so matematika,
angleščina, ki je razdeljena na
podpredmete, športna vzgoja,
vendar ni prave možnosti, da
bi jo zares opravljali. Potem
imajo še verski pouk,
predmet, ki mu pravijo
integrated, ki je mešanica
družbe, geografije..
Pouk se je tako kot vsak petek
v Gambiji, tudi zdaj končal
prej
Po pouku smo se s
prostovoljkami odločile, da
gremo na največjo tržnico v
Serrekundi.
Zelo zanimivo je bilo, da je
zares veliko otrok pomagalo
svojim staršem ali pa so celo
sami prevzeli prodajo
Nekatere učence smo celo
srečale na tržnici
Obisk tržnice je bil zelo
zanimiv tudi iz tega vidika,
ker smo lahko bile priča temu
kaj naredijo moški, ki ne
morejo iti k obredu, zaradi
svojega dela
Torej vsi moški, mladi,
starejši so pred svoje
trgovinice in stojnice
postavili svoje molitvene
preproge in klečali na njih
Tako je bilo skoraj po celotni
tržnic
Zanimivo je bilo, da je večina
moških na tržnici imelo svoje

Vaje iz
matematike in
ustvarjanje

vsebina

Pouk

Šola

Risanje na
krožnike
Neverjetna
želja po
slikanju

/

/

/

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Primanjkovanje
likovnega
pouka
Učenci se radi
izražajo

Predmeti

Organiziranost

Šola

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Pouk ukaluplja
učence
Matematika
Angleščina
Športna
vzgoja-ni
možnosti
opravljanja
Integrated
Verski pouk

Težave

pouk

Šola

Predmeti

Pouk

Šola

Pouk ob petkih
končajo prej

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Obisk tržnice v
Serrekundi

Kraj

Potek

Terensko
raziskovanje

Veliko otrok
prodaja na
tržnici

Delo

Prosti čas

Mladi

Pomoč staršem
pri prodaji na
tržnici
/

Delo

Prosti čas

Mladi

/

/

/

Moški, ki se ne
morejo
udeležiti
obreda v
mošeji, molitev
opravijo pred
trgovino
/

Islam

Religija

Kultura

/

/

/

Moški so imeli
trgovine z
blagom,

Delo

Spol

Kultura
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K28b
K29

Št.
izjave
L1
L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

trgovine, prodajali blago,
plastične izdelke…
Medtem ko so ženske
prodajale živila
Druga zanimivost glede vere
in tudi spola je ta, da si okoli
14ih po ulicah Serrekunde
videl trume moških, ki gredo
proti mošeji, vsi oblečeni v
svečana oblačila in molilno
preprogo v rokah

plastični
izdelki…
Ženske so
prodajale živila
V petek ob
14ih vsi moški
množično
odhajajo v
mošejo

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Zelo zanimiv je bil tudi obisk
Baree. Manjšega mesteca v
Gambiji
Tja smo odšli s trajektom, da
obiščemo nekaj družin, ki jim
organizacija pomaga pri
šolanju otrok
Trajekt je bil kar poln ljudi, ki
so bili namenjeni v mesto
Barra ali pa tudi naprej v
Senegal
Na trajektu pa sta bila tudi dva
stara gospoda, ki sta bila slepa
in sta prosila za denar. Zelo
zanimivo je bilo, da je skoraj
vsak izmed domačinov
prispeval nekaj denarja,
čeprav tudi sami nimajo
veliko
Mladega fanta, ki je šel z nami
v Barro sem vprašala zakaj vsi
nekaj prispevajo. Povedali so,
da je v njihovi veri, da se ti bo
dobro z dobrim povrnilo
Že ko smo se namenili proti
željeni hiši, ki smo jo želeli
obiskat nas je zasledovalo kar
nekaj otrok, ki so se želeli
igrati. Prišli so z nami do hiše
in se na njihovem dvorišču
začeli igrati
Gospoda sem vprašala ali
otroci živijo tukaj, saj so prišli
v hišo se igrali zraven nas in
se niso pustili motiti..
Povedal je da ne, da so iz
okolice. Da je tukaj navada, da
se otroci in mladostniki
sprehajajo in raziskujejo po
ulicah
Zelo zanimivo je bilo, da kljub
temu, da otroka ne pozna
dobro, pusti, da se igrajo v
njihovi hiši

Delo

Spol

Kultura

Islam

Religija

Kultura

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Obisk mesta
Barra

Kraj

Potek

Terensko
raziskovanje

Obisk družin

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

/

/

/

/

Denarna
pomoč vseh
prisotnih
gospodu, ki je
bil slep

Navade

Religija

Kultura

Ljudje
verjamejo, da
se jim bo
dobro delo
povrnilo
Pohajkovanje
otrok po vasi

Navade

Religija

Kultura

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Otroci so se
prišli igrat na
dvorišče ljudi,
ki jih niso
poznali
Raziskovanje
in igranje na
ulici

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Gospod
prijazno pusti,
da se otroci

/

/

/
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L10

L11

L12
L13

Z gostiteljem in mladim
fantom, ki nas je spremljal na
izlet sem se začela pogovarjati
o življenju otrok in
mladostnikov
Gostitelj, ki je bil moje
starosti je povedal tudi to, da
je bilo po vaseh za otroke
šolanje veliko težje in je težje
še sedaj
On sam je pred 10 leti moral
prehoditi 10km, da je prišel do
šole
Povedal je da je velikokrat
tekel, saj je bilo tako hitreje

L14

Povedal je, da se je v zadnjih
letih stanje malo izboljšalo,
vendar je šolanje še vedno
problem. Sploh šolanje po
končani osnovni šoli

L15

Težava je predvsem v denarju

L16

Sam je povedal, da brez
pomoči tujcev ne bi odšel na
šolanje
To je pritrdil tudi fant, ki
lahko obiskuje srednjo šolo
zaradi finančne podpore
drugih
Pogovor je nanesel na ljubezni
med mladimi in posledično
porokami
V Gambiji se pričakuje, da se
boš poročil in šele nato imel
otroka. Gostitelj je povedal, da
ima sam nezakonskega otroka
Povedal je da so na začetku to
tudi skrivali, zdaj pa vsi vedo

L17

L18
L19

L20
L21

Mladi, sploh ženske imajo
lahko zaradi tega doma tudi
probleme

L22

Povedali so, da je to na nek
način neka tabu tem, vendar je
tega vse več, saj si moški
težko privoščijo, da bi plačali
nevestini družini doto

L23

Povedal je da so mladi brez
služb in, da težko plačajo

igrajo v
njegovi hiši
Pogovor o
življenju otrok
in
mladostnikov

Teme

Potek

Terensko
raziskovanje

Šolanje na
vasi je še težje
kot v mestu

Težave

pouk

Šola

Šola oddaljena
tudi do 10km

Težave

pouk

Šola

Da je prišel
hitreje do šole
je tekel
Stanje glede
šolanja se je
malo
izboljšalo,
vendar je še
vedno velik
problem
Težava šolanja
je predvsem
denar
Brez pomoči
tujcev se ne bi
šolal
Zaradi
botrstva lahko
obiskuje
srednjo šolo
Ljubezen med
mladimi

/

/

/

Šolski sistem

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Vpliv

Revščina

Mladi

Vpliv

Revščina

Mladi

/

/

/

/

/

/

Od mladih se
pričakuje, da
se bodo
poročili
Skrivaje
nezakonskih
otrok
Težave mladih
žensk, če
imajo
nezakonske
otroke
Vse več izven
zakonskih
otrok, saj si
mladi ne
morejo
privoščiti
plačila dote
Mladi so brez
služb in dote

Pričakovanje

Odraščanje

Mladi

/

/

/

Težave

Odraščanje

Mladi

/

/

/

Težave

Odraščanje

Mladi
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L24

L25

L26
L27

L28

L29

L30

Št.
izjave
M1

M2

M2a
M2ab
M2b

M3

zahtevano doto, zato pač pride
do tega
Nato smo odšli še do druge
hiše, kjer smo obiskali še eno
družino. Otroci pri tej družini
so imeli na gležnju zvezane
koščke leta
Vprašala sem kaj pomeni.
Rekli so, da je to od njihovega
šamana in obvaruje otroke in
lahko tudi odrasle pred slabim
Nekateri ga nosijo okoli pasu
Pri sprehodu skozi celotno vas
je bilo zelo zanimivo, kako so
bratje in sestre pazili en na
drugega starejši so skrbeli za
mlajše
To se opazila tudi že ostale
dni, vendar je danes pri obisku
družin v Barri to bilo še bolj
očitno
Šli smo se mimo hiše kjer je
več deklet, drugi ženski pletlo
kitke. Pletenje kitk je prisotno
na vsakem koraku
Pletejo jih deklice v šoli,
učiteljice za dodaten denar,
starejše sestre, mlajšim
sestram itd.
Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Danes je dan minil zelo hitro.
Za pouk sem se odločila, da
otrokom dam za nalogo, da
napišejo nekaj o sebi, svoji
družini in o prostem času o
katerem se bomo tudi
pogovarjali
Bilo je zelo zanimivo
poslušati njihove spise, ki so
se po mojem mnenju
popolnoma drugačni od spisov
otrok v Sloveniji
Učenci so najprej opisali sebe,
kdo so in koliko so stari. Stari
so bili med 11 in 13 let.
Veliko fantov je napisalo, da
radi igrajo nogomet
Zelo zanimivo je bilo, da je
vsak izmed otrok opisoval, da
ima veliko družino, najmanj 4
brate in sestre
Drugo kar je bilo drugačno, da
najprej pojma prosti čas kot
tak sploh niso poznali

ne morejo
plačati
Nošenje
koškov lesa
okoli gležnja

Navade

Religija

Kultura

Les dobijo od
šamana, da jih
varuje pred
slabim
Nošenje okoli
pasu
Skrb starejših
sorodnikov za
mlajše

Navade

Religija

Kultura

Navade

Religija

Kultura

Družina

Socialna
mreža

Mladi

/

/

/

/

Več deklet
plete kitke
drugi ženski

Dejavnosti

Običaji

Kultura

Pletenje kitk
prisotno na
vsakem
koraku

Dejavnosti

Običaji

Kultura

Pojem

Kategorija

Tema

Pisanje in
pogovarjanje o
družini,
prostem času
in učencih

Teme

Nadkategorija
Potek

Spisi so me
presenetili

/

/

/

Stari med 11
in 13 let

Udeleženci

Potek

Terensko
raziskovanje

Radi igrajo
nogomet
Velike
družine, več
kot 4 otroke

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

družina

Socialna
mreža

Mladi

Otroci pojma
prosti čas niso
razumeli

Dojemanje

Prosti čas

Mladi

Terensko
raziskovanje
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M4
M5
M6

M7

Ob obrazložitvi, pa so pisali,
da pomagajo bratom ali
sestram
pomagajo staršem v trgovini
ali pri opravilih
Stvar, ki me je na nek način
presenetila je, da je v pismu
eden od fantov odkrito opisal,
da mu je umrl oče, in tudi
sestra. Povedal je da je imel še
sestro in očeta, vendar sta mu
umrla
Na to nekako nisem bila
pripravljena

M8

Fant je povedal še, da ju
pogreša

M9

Po tem ko so napisali spis so
ga tudi prebrali. Nato sem jih
prosila naj narišejo sebe pri
najljubšem opravilu ali pa
svojo družino
Risanje zares obožujejo.
Fantje so risali igranje
nogometa
dekleta pa učenje, ples in petje

M10
M11
M12

M13

M14

M15
M16

M17

M18

Sledila je malica, kjer je
vedno zelo živahno. Čisto pri
vsaki malici je zelo lepo
videti, da si veliko otrok
malico deli, vsaj kak košček
vedno dajo drug drugemu
Pri veliko otroci je tudi
opaziti, da jejo veliko čipsov,
in čokoladic, ter pijejo res
sladke pijače
To hrana, ki je za njihove
razmere poceni, vendar sploh
ni hranljiva
Po odmoru je sledil nogomet,
kjer so fantje res uživali
Še enkrat me je presenetilo v
kakšnih razmerah igrajo
nogomet in temu pravijo
telovadba
Vsi so izvrstni atleti pa nimajo
niti prostora kjer bi lahko
imeli telovadbo
Čeprav nimajo super pogojev
za igranje se s tem sploh ne
obremenjujejo. Enostavno
uživajo v igranju in igri
nasploh

Pomoč bratom
in sestram

Delo

Prosti čas

Mladi

Pomoč staršev
v trgovin ali
pri opravilih
Fantu sta
umrla oče in
sestra

Delo

Prosti čas

Mladi

Prelomni
dogodki

Odraščanje

Mladi

Postalo mi je
težko ko je
učenec tako
odkrito
govoril o smrti
Fant pogreša
svoja pokojna
sorodnika
Risanje sebe
pri najljubšem
opravilu

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Prelomni
dogodki

Odraščanje

Mladi

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Igranje
nogometa

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Učenje, ples in
petje
Deljenje svoje
malice

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Otroci se
prehranjujejo s
čipsi in
čokoladicami
Kupovanje
poceni in
nehranljive
hrane
Igranje
nogometa
Telovadba
poteka na ulici
pred šolo

/

/

/

Vpliv

Revščina

Mladi

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Drugo

Pogoji

Šola

Učenci so
izvrstni atleti,
kljub slabim
pogojem
Učenci se ne
obremenjujejo
s tem kako
igrajo,
pomembno

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Drugo

Pogoji

Šola
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jim je da
igrajo
Št.
izjave
N1

N2

N3
N4

N5

N6
N7

N8

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Dan smo začeli z matematiko,
saj je prejšnji dan nismo
vadili. Prešli smo na težje
račune in zato so otroci rabili
več časa
Zelo zanimivo je, da otroci
zelo radi sodelujejo oz. se
prav prepirajo kdo bo prišel
računat stvari na tablo
Ni učenca, ki si ne bi želel
pred tablo
Veliko bi jih rado na ta način
utrdilo svoje znanje
Naslednjo uro je bila na vrst
geografija. Obravnavali smo
Evropo, saj so me učenci
večkrat spraševali o Evropi
Zelo zanimivo se mi zdi, da
otroci tega ne obravnavajo v
šoli
Tudi učitelj je postavljaj
vprašanja o drugih celinah
sveta, saj se tega očitno ne
učijo v šoli. Povedal je da tega
se še on ni nikoli učil in je
zelo zanimivo
To me je nekoliko presenetilo,
saj bi od učitelja pričakovala
vsaj osnovno znanje, ki ga pri
nas osvojijo učenci v osnovni
šoli

N8a

Največji poudarek dajejo na
Gambiji

N9

Prav tako sem opazila, da
imajo drugačne predmete kot
pri nas
Ob pojasnilu in listanju po
učbeniku sem videla, da
predmet Integrated vsebuje od
nastanka zemlje, do
obravnave spola, učenje o
virusu HIV in Aids in še malo
zgodovine, in fizike
Tudi sam jezik je sestavljen
drugače

N10

N11
N12

Razlika je tudi, da imajo v
sklopu šolanja verouk oz.
učenje verskih vsebin

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Vaje iz
matematike

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Učenci pri
pouku zelo
radi sodelujejo

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Vsak želi pred
tablo
Radi bi
razumeli in
utrdili svoje
znanje
Pogovarjanje o
Evropi

Perspektiva
moči
Želje

Pouk

Šola

Želje in
potrebe

Mladi

Teme

Potek

Terensko
raziskovanje

Učenci se ne
učijo
geografije
Tudi učitelj
nima znanja o
geografiji, saj
je povedal da
se tega nikjer
ne učijo
Od učitelja
sem
pričakovala
vsaj osnovno
znanje
geografije
Največ
poudarka
dajejo na
Gambiji
Imajo tudi
drugačne
predmete
Predmet
integrated je
mešanica
fizike, družbe,
zgodovine

Predmeti

Organiziranost

Šola

Težave

Zaposleni

Šola

/

/

/

Predmeti

Organizirano

Šola

Predmeti

Organiziranost

Šola

Predmeti

Pouk

Šola

Jezik je
sestavljen
drugače
Učenje verskih
vsebin

/

/

/

Predmeti

Organiziranost

šola
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N13
N14

N15
N16
N17

N18

N19

N20
N21

N22

N23
N24

N25
N26

Z učiteljem sva se pogovarjala
o njihovem šolanju in kako
pomembno je šolanje
Povedal je da je pri njih dokaj
težko priti do izobrazbe, saj
kar veliko stane
Kot veliko težavo je izpostavil
tudi dostopnost šol za mlade
in samo kvaliteto
Malo sva se pogovarjala o
sistemih in njihov sistem je
podoben ameriškemu
Po 6 letih osnovnega šolanja
lahko gredo naprej
Povedal je tudi, da sam ni iz
Serrekunde, ampak je iz kraja,
ki je oddaljen uro in pol
vožnje
Povedal je da je zaradi službe
prišel sem saj je tu več
možnosti
V eni drugi učilnici so imeli
učenci primer testa, ki je bil
popolnoma na funkcionalen
Skoraj ves test je bil
sestavljen tako, da je
spraševal katera črka po vrsti
je 15. V testu učitelja ni
zanimalo ali učenci vedo
sploh pisati črke in jih
uporabljati, ampak ali so se
jih naučili na pamet
Učitelj je povedal, da bi si
učenci želeli nadaljevati
šolanje, vendar jih bo šolanje
nadaljevala le peščica, tisti, ki
imajo bolj premožne starše ali
učenci, ki bodo imeli srečo, da
bodo dobili botre, ki jim bodo
šolanje financirali
Pogovarjala sva se še o tem
kakšno vlogo pri tem igra spol
Povedal je, da šolo obiskuje
več dečkov, saj je tako tukaj v
navadi, sploh pred kratkim je
bila razlika še večja
Povedal pa je, da se dekleta v
njegovem razredu tudi zelo
pridno učijo
Ko smo nadaljevali z
geografijo je učence zanimalo
kje je Nemčija, Anglija,
Belgija. Zanimalo jih je ker
spremljajo nogomet in
trenutno tudi svetovno
prvenstvo v nogometu.

Pogovor o
pomembnosti
šolanja
Težko se pride
do izobrazbe,
saj veliko
stane
Slaba
dostopnost in
kvaliteta šol
Šolski sistem
je podoben
ameriškemu
Po 6 letih
osnovnega
šolanja sledi
srednja šola
Iskanje služb v
večjih mestih

Teme

Potek

Terensko
raziskovanje

Težave

Odraščanje

Mladi

Šolski sistem

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Šolski sistem

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Šolski sistem

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

/

/

/

Večje
možnosti za
službo v večjih
mestih
Test je
popolnoma
nefunkcionalen
Preverjali so le
učenje na
pamet in ne
razumevanja

/

/

/

Težave

pouk

Šola

Težave

pouk

Šola

Učenci si
želijo
nadaljevati
šolanje, vendar
bo nadaljevala
le peščica

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Pogovor o
vlogi spola
Šolo obiskuje
več fantov

Tema

Potek

Razredi

Organiziranost

Terensko
raziskovanje
Šola

Dekleta se
učijo zelo
pridno
Zanimanje za
svetovno
prvenstvo v
nogometu.

Razred

Organiziranost

Šola

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi
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N27

Povedali so, da če je možno
gledajo tekmo

Želja po
spremljanju
svetovnega
prvenstva

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Št.
izjave
O1

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Za ta dan sem se z učenci
odločila, da jim bom prebrala
pravljico. Prebrala sem jim
zgodbo Lev in miš. Zgodba
govori o tem kako lev ni
pojedel miši, ta mu je pa
pozneje vrnila uslugo in mu
rešila življenje. Nauk zgodbe
je bil, da če si prijazen do
nekoga, se ti bo prijaznost
vrnila
Učenci so zgodbo vneto
poslušali, nato je sledil
pogovor o zgodbi
Povedala sem jim tudi
dogodek iz trajekta na poti v
Barro, ko so vsi, tudi mladi
pomagali slepemu starcu
učence sem vprašala zakaj so
tako ravnali. Povedali so da je
pri njih tako, da če pomagaš
drugim se ti bo to enkrat
povrnilo. Povedali so, da jih
tako uči islam
Zaključili smo da je zelo
pomembno, da smo prijazni en
do drugega
Naslednjo uro smo izdelovali
levčka iz kolaž papirja in jih
prilepili na ščipalke. Učenci so
imeli pripravljene šablone in
ostale pripomočke
Na videz enostavna naloga za
učence njihove starosti, jim je
povzročila velike težave
Veliko učencev ni vedelo kako
naj držijo škarje in kako naj
uporabljajo lepila
Bila sem sigurna, da bi učenci
njihove starosti morali to
obvladati. Krivda je bila pri
meni, da sem to znanje jemala
za zelo samoumevno

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Branje knjige
in pogovor o
nauku zgodbe,
ki je pomoč
drug, drugemu

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Učenci so
zgodbo vneto
poslušali
/

/

/

/

/

/

/

Če bomo
pomagali
drugemu se
nam po
dobrota vrnila

Vrednote

Odraščanje

Mladi

Prijaznost en
do drugega

Vrednote

Odraščanje

Mladi

Izdelovanje
lesenih ščipalk

/

/

/

Težave pri
izrezovanju

/

/

/

/

/

/

/

Krivda, da
sem
pričakovala,
da bodo vedeli
upravljati
pripomočke
Učenci pri
pouku ne
uporabljajo
lepila in škarij
Še svinčnika
ne uporabljajo
vsi

Delo v šoli

Težave

Terensko
raziskovanje

Pripomočki

Pogoji

Šola

Pripomočki

Pogoji

Šola

O2
O3

O4

O5
O6

O7
O8
O9

O10

Kako naj bi to vedeli, če pa pri
pouku ne uporabljajo škarij in
lepila

O11

Še svinčnik tukaj ni
samoumeven
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O12

Učenci so ob spodbudah in
pomoči prišli do izdelka na
katerega so bili zelo ponosni

O13

Nekateri so bili tako
navdušeni, da so ustvarjali kar
v odmor
Z učiteljem in učenci, ki so
ostali v učilnici smo se
pogovarjala o njihovi veri in
ramadanu
Povedal je da je v tej vročini
dokaj težko, sploh če moreš še
delati ali se učiti

O14

O15

O16
O17

O18

O19

O20
O21

O22

O23
O24
O25

Vprašala sem, če to velja tudi
za otroke, da ne smejo piti.
Povedal je da za otroke ni tako
In da tudi drugače se kdaj
prekršijo vendar je boljše da
nobeden ne vidi, ker so
nekateri res zelo občutljivi
glede tega. Pravi da je težko,
vendar pa da se da zdržati
Povedal je da vera pomembno
vpliva na njihova življenja
Med odmorom se je začela
neka napetost, saj se učitelji z
lastnico šole in ravnateljem
niso dogovorili o poteku
poletnega tabora, imeli pa so
tudi nekaj drugih predlogov
Zaradi tega so se pred koncem
odmora odločili, da naredimo
sestanek
Zelo zanimivo je bilo, da so
sestanek sklicali kar med
poukom in tako zavedno
pustili otroke oz. skoraj celo
šolo brez nadzora
Zelo zanimivo je bilo, da so
najprej pred samim sestankom
zmolili. Tako so prosili tudi
nas
Nato je eden od učiteljev dal
pijačo atayo samo učiteljema,
učiteljicam ni niti ponudil
Druga zanimivost je bila, da
so na sestanku govorili samo
učitelji
Povedali so, da so sestanek
sklicali da bi nam dali nekaj
predlogov in ker imajo nekaj
vprašanj glede poletnega
tabora. Povedali so nam da

Učenci so ob
vzpodbudah
odlično
izdelali
izdelek
Bili so
ponosni na
izdelek
Pogovor o veri

Potreba

Želje in
potrebe

Mladi

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Teme

Potek

Terensko
raziskovanje

Upoštevanje
pravil
ramadana je
težko, še
posebej če
delaš
Otroci lahko
pijejo vodo v
času ramadana
Nekateri post
v času
ramadan
jemljejo zelo
strogo

Islam

Religija

Kultura

Islam

Religija

kultura

/

/

/

Vera
pomembno
vpliva na naše
življenje
Težave v šoli
med učitelji in
vodstvom

Islam

Religija

Kultura

Težave

Zaposleni

Šola

Sestanek

/

/

/

Učitelji pustijo
učence same
brez nadzora

Pristop

Zaposleni

Šola

Molitev pred
sestankom

Navada

Religija

Kultura

Pijačo atayo
ponudil samo
učiteljem
Na sestanku so
govorili samo
učitelji
Učitelji bi
rabili pomoč
pri nekaterih
stvareh

Razlike

Spol

Kultura

Razlike

Spol

Kultura
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O26

O27

O28

O29

O30

O31

O32

O33
O34

O35

O36

O37

zelo cenijo naš prispevek in da
bi rabili pomoč pri naslednjih
stvareh…
Ker smo tujci in imamo denar
bi jim lahko pomagali še več,
finančno seveda
Želijo so, da bi jim finančno
pomagali kupiti učbenike za
celo šolo, saj bi to pomagalo k
boljši izobrazbi učencev
Druga stvar je bila, da bi si
želeli naše predloge kako
ohraniti čisto šolo

Predlog je bil še, da bi jim mi
iz naših sredstev pomagali
zagotavljati socialno varnost
učiteljem v smislu, da bi bili
botri tudi učiteljem
Njihovi predlogi so bil
razumljivi, vendar mi nismo
pravi naslov za njihove
spremembe
Sama sem se počutila kot da
sami doma tiskamo denar

Verjamem, da lahko dajemo
napačno podobo o tem, saj
lahko učitelji ob tem ko
otrokom prinesemo šolske
potrebščine mislijo, da imamo
ogromno denarja
Občutek je bil malo čuden
Nato je lastnica šole postala
popolnoma jezna na svojega
delavca, saj je povedala da so
se nekatere stvari že zmenili,
sploh glede organizacije
tabora
Težava je bila, da je bila
ravnateljica edina ženska v
kolektivu, ki se jim je
postavila po robu in moški so
jo nadvladali
Vse skupaj je bilo rahlo
kaotično. Povedali so da so
zelo veseli, da smo tukaj in da
hočejo da smo srečni, ampak,
če jim lahko uredimo te stvari
bi bilo super
Prostovoljke smo se malo med
sabo gledale in se
zadrževale… to je njihova
kultura in moremo jo

Kot tujci, ki
imamo denar
bi lahko
pomagali več
Financiranje
učbenikov za
celo šolo

Prostovoljno
delo

Težave

Terensko
raziskovanje

Prostovoljno
delo

Težave

Terensko
raziskovanje

Od nas so
pričakovali da
bomo
pomagali
ohranjati čisto
šolo
Financirali
učitelje

Delo v šoli

Težave

Terensko
raziskovanje

Prostovoljno
delo

Težave

Terensko
raziskovanje

Nemoč
prostovoljcev
ob takih
predlogih
Jeza ob
predlogih
učiteljev o
tem, da bi jih
lahko
financirali
Napačne
predstave o
tem kako jim
lahko
pomagamo

/

/

/

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

Prostovoljno
delo

Težave

Terensko
raziskovanje

/
Jeza lastnice
šola na
zaposlene

/
Težave

/
zaposleni

/
Šola

Učitelji
lastnice niso
upoštevali

Težave

Zaposleni

Šola

Želeli bi si
finančne
pomoči
prostovoljcev

/

/

/

Občutek jeze
in žalosti, da
nas vidijo
samo nekoga,

Negativen

Občutek

Terensko
raziskovanje
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O38

O39

O40

spoštovati. Počutila sem se
jezno, žalostno, po drugi strani
mi je šlo na smeh. Ne
razumem kako lahko mislijo,
da bi mi brez težav rešili te
njihove želje
Po sestanku smo odšli proti
našemu stanovanju. Na poti
domov smo ob ulici srečale
skupino mladih fantov, ki so
sedeli ob ulici in bili sredi
dneva konkretno pijani
Vodja naše odprave, ki je v
Gambiji bila že večkrat je
povedala, da to ni osamljen
primer, da je tega veliko
Fantje ne vedo kako se lotijo
česa, nobenega ni, ki bi jih
usmerjal

O41

Če so hodili v osnovno šolo,
kar naenkrat pa se je ta
končala, oni pa brez usmeritev

O42

V mestu Serrekunda je če ne
dobiš zaposlitve, težko
preživeti
Mladi ne znajo kako naj se
lotijo nečesa od česa bi lahko
živeli
Tako velikokrat pride do tega
da posedajo in ne počnejo
ničesar

O43
O43a

O44

Nekateri začnejo jemati droge
in popivati, zapadejo v slabo
družbo…

Št.
izjave
P1

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Še preden smo odšli v šolo je
malo deževalo. Vse smo
pričakovale, da bo dan
popolnoma enak vsem
drugim. Vendar ni bilo tako…
že ob vstopu v šolo je bila ta
nenavadno prazna. Učenci
zaradi dežja niso prišli v šolo
Pojasnijo nam, da pouk zaradi
dežja navadno odpade

P2
P3

V šolo pa zaradi dežja ni bilo
niti učiteljev

ki jim lahko
da denar

Mladi fantje
sredi dneva
popivajo na
ulici

Težave

Odraščanje

Mladi

Veliko
primerov
popivanja
mladih
Mlade nihče
ne umerja in
ne znajo kako
se lotiti stvari
Po končani
osnovni šoli
večna ostane
brez usmeritve
in ciljev
Brez
zaposlitve je
težko preživeti
Ne znajo kako
naj se lotijo
stvar
Samo
posedajo in ne
počnejo
ničesar
Nekateri
zapadejo v
slabo družbo,
začnejo
popivati,
jemati droge

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Zaradi dežja
večina
učencev ni
prišla v šolo

Delo v šoli

Težave

Terensko
raziskovanje

Pouk zaradi
dežja navadno
odpade
Učitelji niso
prišli v službo
zaradi dežja

drugo

Pogoji

Šola

Pristop

Zaposleni

Šola
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P4
P5
P6

P7
P8

Tako smo najprej mislili
združiti razrede nato pa so po
eni uri prišli še nekateri
Tako smo se najprej
pogovarjali o poklicih
To je bila malo težja naloga
kot bi jo pričakovala, saj
otroci niso poznali toliko
poklicev
Nato so za nalogo dobili da
napišejo kaj bi radi postali in
ta poklic opišejo
Večina fantov si želi postati
nogometni igralci

P8a

En učenec je povedal, da bo
prodajalec kot njegov oče

P9

Od dveh prisotnih deklet ena
želi postati učiteljica, druga pa
medicinska sestra

P10

Učenka je povedala, da si tega
želi, vendar bi morala hoditi v
šolo, tako, da ne bo
medicinska sestra

P11

Postalo mi je hudo. Učenki
sem rekla, da ni nič nemogoče
in da naj se pridno uči in ji
mogoče uspe
Učenka se je prvič odprla in
povedala kaj jo teži.
Velikokrat je vprašala zakaj se
moremo to učiti
Prvič sem pomislila, da
mogoče včasih težko najde
motivacijo
Med pogovoru in predstaviti
poklicev je začelo res močno
deževati. Na učence je imelo
to podoben učinek kot, da bi
začel padati sneg
Odšli so iz učilnice in
opazovali dež. Nekateri učenci
so začeli plesati po dežju
Ker se je začel odmor so
učenci odšli ven. Bilo jih je
zanimivo gledati. Nekateri so
se skoraj čisto slekli in začeli
zganjati norčije v dežju
V delu kjer naj bi bilo igrišče
se je prostor v trenutku
napolnil z vodo in takrat so ta
prostor uporabili kot bazen
Ker so bili učenci mokri in ker
v nekaterih učilnicah ni bilo

P12

P13
P14

P15
P16

P17

P18

Po eni uri je
prišlo nekaj
otrok
Pogovor o
poklicih
/

/

/

/

Teme

Potek

/

/

Terensko
raziskovanje
/

/

/

/

/

Postati
nogometni
igralec
Postati
prodajalec kot
oče
Postati
učiteljica in
medicinska
sestra
Če bi želela
postati
medicinska
sestra bi
morala naprej
v šolo, kar pa
ne bom šla
Spodbujanje
učenke, da naj
vztraja

želje

Želje in
potrebe

Mladi

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

/

/

/

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Izpoved
učenke o
svojih težavah

/

/

/

/

/

/

/

Učenci so se
razveselili
dežja

/

/

/

Veselje in
igranje v dežju

Veselje

Odraščanje

Mladi

Uživanje v
dežju

Veselje

odraščanje

Mladi

/

/

/

/

Konec pouka
zaradi dežja,
saj je streha

Učilnica

Pogoji

Šola
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mogoče delati, saj je streha
puščala, smo odšli domov
P19

P20

P21

Št.
izjave
R1

R2
R3

R4

R5
R6

Življenje v Gambiji se je
zaradi dežja ustavilo. Ceste in
ulice so bile prazne. Nikamor
nisi mogel, saj so bile nekatere
ceste poplavljene
Prostovoljka je povedala, da je
deklica v njenem razredu
začela jokati ob pogledu na
dež. Povedala je da je babica
sama doma in da jo je strah,
da jim bo poplavilo bivališče
Verjamem, da je za veliko
ljudi dež zelo dobrodošel,
nekaterim pa lahko predstavlja
tudi velik strah

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Ta dan je bil nekoliko
drugačen od vseh ostalih.
Učenci Mo bete so na ta dan
uradno zaključili s šolo
tako kot pri nas je tudi pri njih
dan zelo poseben
V šolo smo prišli okoli treh
popoldan, saj naj bi se
program začel ob dveh.
Čeprav smo bili zelo pozni,
smo v šolo prišli pred večino
učiteljev
V naslednjih dveh urah so
prihajali učenci, ki so bili vsi
zelo urejeni
Nekje čez dve uri se je zadeva
začela. Učenci so takoj začeli
poplesovati na zvoke glasbe
Vsi so želeli plesati

R7

Od staršev so bile v veliki
večini prisotne samo mame

R8

Nato se je končno želel
program. Po pripovedovanju
vsako leto izberejo mistra in
miss Mo bete, ter naj plesalca
šole
Tako se je najprej začel izbor
za miss in mistra. Ta je
vseboval sprehod po pisti in
nato vprašanje postavljeno s
strani komisije
Dekleta in fantje so se oblekla
v tradicionalne obleke in se
sprehodile po dvorišču

R9

R10

puščala in je
deževalo v
učilnice
Življenje ob
dežju se
popolnoma
ustavi

/

/

/

Strah deklice,
da bo dež
poplavil
domovanje

Strah

Odraščanje

Mladi

Za nekatere
dež veselje za
druge strah

/

/

/

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Konec
šolskega leta

/

/

/

Poseben dan
ob koncu leta
Popoldanski
program ob
zaključku leta

Dogodki

Običaji

Kultura

/

/

/

Učenci
oblečeni v
slavnostna
oblačila
Plesanje otrok
ob glasbi ob
zaključku šole
Veselje ob
plesu
Od staršev
večinoma
prisotne mame
Izbira miss in
mistra šole, ter
naj plesalca

Dogodki

Običaji

Kultura

Ples

Običaji

Kultura

Veselje

Odraščanje

Mladi

Družina

Socialna
mreža

Mladi

Drugo

Običaji

Kultura

/

/

/

/

Sprehod
deklet v

Dogodki

Običaji

Kultura
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R11
R12

R13

R14
R15

Sledila so vprašanja. Pri
samem izboru so bile razlike
med spoloma izredno velike
Dekleta so dobivala zelo težka
vprašanja, kot je recimo na
koliko let potekajo volitve v
Gambiji, fantje enake starosti
pa so morali črkovati število
deset
Razlika pri vprašanjih je bila
ogromna

Pri fantih učitelji niso
dopustili, da odgovora ne bi
ne vedeli
medtem, ko so se učenkam
posmehovali

R16

Eno od vprašanj, ki so ga
postavili eni izmed učenk je
bilo… kdo je glava družine

R17

Prostovoljci smo se med sabo
samo pogledali. Vprašanje me
je tako presenetilo, da sem bila
šokirana

R18

Seveda so opazne razlike,
vendar takega vprašanja na
zabavi za konec šole ne bi
pričakovala
Po dogodku smo se o tem
pogovarjali z mentorico, ki je
povedala, da se v šoli od
deklic na splošno več
pričakuje in da morejo vedeti
več od fantov
Dogodek se je ob podelitvi
priznanj, spremenil v plesanje
vseh navzočih
Sledila je še gostija, ki so jo
pripravile učiteljice za vse
starše in otroke

R19

R20
R21

Št.
izjave
S1
S2

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
V soboto smo imeli zelo
zanimiv izlet na kmetijo
Myfarm
ki jo vodi Nizozemka, ki že
več let živi v Gambiji. Tam je

tradicionalnih
oblačilih
Vprašanja na
izboru

/

/

/

Dekletom so
postavili zelo
težka vprašanj,
medtem ko so
fantje dobivali
smešno lahka
Velika razlika
pri
postavljanju
vprašanj glede
na spol
Popuščanje
fantom pri
vprašanjih
Posmehovanje
dekletom pri
kvizu
Vprašanje na
kvizu,
postavljeno
dekletu je bilo
kdo je glava
družine
Šok ob
postavljenem
vprašanju o
tem kdo je
glava družine
Takega
vprašanja
nisem
pričakovala
Šola od deklet
pričakuje in
zahteva več
znanja in
aktivnosti kot
od fantov
Ples vseh
prisotnih na
dogodku
Velika gostija
s hrano ob
koncu šole

Razlike

Spol

Kultura

Razlika

Spol

Kultura

Razlika

Spol

Kultura

Razlika

Spol

Kultura

Razlika

Spol

Kultura

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

/

/

/

Razlike

Spol

Kultura

Ples

Običaji

Kultura

Dogodki

Običaji

Kultura

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Izlet na
kmetijo
Myfarm
Kmetija uči
mlade

Kraj

Potek

Terensko
raziskovanje

/

/

/
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preko startupa ustanovila
kmetijo, kjer mlade Gambijce
uči kako si kaj pridelati doma
in vzgojiti, ter potem iz tega
preživeti
S3

Povedala je, da je v Gambiji
zelo velik problem, ko mladi
končajo s šolanjem

S4

Kar naenkrat jih nihče več ne
usmerja
nihče pa jih ne vpraša kaj bi
počeli

S5
S6

Tako so velikokrat prepuščeni
sami sebi kjer posedajo in ne
naredijo nič

S7

Nekateri pa zapadejo še celo v
slabo družbe, slabe navade…

S8

Povedala je, da je mladim
tukaj veliko težje kot v
Evropi, kjer se s prihodnostjo
otrok veliko ukvarja vsaj
družina od katere imajo
podporo

S9

Pri podjetju privabijo mlade
Gambijce in jim pokažejo
katerih stvari se lahko lotijo,
kako si pridelajo dobrine v
tem okolju
Dajo jim delo, da se počutijo
koristni. Mladi mi povejo, da
želijo biti koristni, vendar ne
znajo kako naj se lotijo stvari
Razkazali so nam kaj počnejo.
Uporabijo rastline in vse kar
jim je v Gambijo dano in to
poskušajo spremenite v
naravne produkte
Pri tem se mladi učijo kako to
narediti. Nato produkte lahko
prodajo na tržnici ali v njihovi
trgovini

S10

S11

S12

Št.
izjave
Š1

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Šola je bila ob prihodu v šolo
nenavadno prazna. Kmalu smo
ugotovili razlog za to.
Problem je bil, da je bil uraden
konec šole v petek, za
ponedeljek pa je lastnica šole
pozabila obvestiti starše, da bo

Gambijce
kako si
določene
stvari pridela,
vzgoji in od
tega preživi
Velik problem
je ko mladi
končajo
šolanje
Noben jih ne
usmerja
Noben jih ne
vpraša kaj bi
počeli
Prepuščeni so
sami sebi, ker
potem ne
počnejo nič
Zapadejo v
slabe družbe,
slabe navade
Mladim je
zelo težko, saj
se noben ne
ukvarja z
njihovo
prihodnostjo,
tako kot je
navada v
Evropi
Podjetje
pokaže
mladim kako
si pridelati
dobrine
Dajo jim delo
da se počutijo
koristne

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

/

/

/

/

/

/

Ogled
Myfarma

/

/

/

Učenje mladih
kako izdelati
produkte

/

/

/

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Prazna šola,
saj
ravnateljica ni
obvestila
staršev o
nadaljevanju
pouka

Delo v šoli

Težave

Terensko
raziskovanje
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Š2

Š3
Š4

pouk v okviru poletnega
tabora nadaljeval
Odločili smo se da združimo
razrede in naredimo likovni
dan. tako so učenci ob
različnih likovnih aktivnostih
uživali
Po odmoru pa so sledile
športne aktivnosti
Zelo zanimivo je kakšen
pristop imajo do šole in učenja
učitelji ali učiteljice

Š5

Učitelji ne prihajajo v službo,
če pa dostikrat sestankujejo in
pijejo atayo

Š6

Medtem učiteljice, ki učijo le
v vrtcu vedno prisotne in zares
dobro opravljajo delo

Š7

Razlika je seveda tudi v
plačah

Š8

Tako dobijo učitelji začetniki
za 6€ višjo plačo kot
učiteljice, ki pa imajo enako
izobrazbo kot ostali

Š9

Plača učiteljice je tako 30€

Š10

plača učitelja začetnika pa 36€

Š11

Tako kot vedno učenci uživajo
v športnih aktivnostih

Š12

Skakali so s kolebnico, igrali
nogomet, skakali po eni nogi,
se igrali igre s ploskanjem

Š13

Povedali so da doma tudi
igrajo kdaj nogomet ampak da
vsi nimajo žoge

Š14

Tako se igrajo preproste igre

Š15

Učenci za igro res najdejo
različne pripomočke. Otroci
pred šolo so uporabljali palice
in gumo od avta
Dekleta pa zelo veliko časa
preživijo med pletenjem kitk
Po prihod v šolo smo se
odpravili na obisk k družini

Š16
Š17

Likovne
aktivnosti

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Športne
aktivnosti
Različen
odnos do dela
učiteljev ali
učiteljic
Slab pristop
učiteljev, ki ne
prihajajo v
službo ali h
pouku
Učiteljice
svoje delo
opravljajo zelo
dobro
Učitelji in
učitelji
dobivajo
različno plačo
Učitelj
začetnik
dobiva 6€
višjo plačo kot
učiteljica
Plača
učiteljica je
30€
Plača učitelja
začetnika 36€
Učenci
uživajo v
športnih
aktivnostih
Igranje
nogometa,
skakanje s
kolebnico, igre
s ploskanjem
Igrali bi tudi
doma, ampak
vsi nimajo
žoge
Igranje
preprostih iger
Igranje z
avtomobilsko
gumo in palico

Potek/vsebina

Pouk

Šola

Pristop

Zaposleni

Šola

Pristop

Zaposleni

Šola

Pristop

Zaposleni

Šola

Delo

Spol

Kultura

Delo

Spol

Kultura

Delo

Spol

Kultura

Delo

Spol

Kultura

Veselje

Odraščanje

mladi

/

/

/

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Pletenje kitk

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Obisk deklice,
ki ima

Kraj

Potek

Terensko
raziskovanje
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Š18

Š19

Š20

Š21

Š22

Š23

deklice, ki ima paralizirano
desno stran
Tja nas je odpeljal upravnik
stanovanja, kjer prebivamo.
Vprašali smo ali je v sorodu s
to deklico. Povedal je da ne,
vendar da deklica rabi pomoč
in družino samo dostikrat
obišče
Povedal je, da si muslimani
med seboj zelo veliko
pomagajo, saj jim tako
narekuje vera. Sploh če imaš
več, moraš pomagati tistim, ki
potrebujejo
Ko smo se peljali skozi ulico
kjer živimo je mentorica
omenila, da je danes zjutraj
eden od prostovoljcev imel
čudno izkušnjo
Ko sta šla skupaj v pekarno je
eden od mladih fantov ponudil
spolne usluge v zameno za
denar
Pogovarjali smo se o tem ali je
tega veliko. Domačin mi je
povedal, da se o tem ne govori
veliko in da je nasploh to
velika kršitev, tako v državi,
kot tudi v njihovi veri
Da pa nekateri poskušajo na
vse načine priti do denarja

Š24

tako je v tem turističnem delu
tudi zelo veliko starejših
belopoltih žensk, ki se
sprehajajo z mladimi Gambijci

Š25

Ti niso stari več kot 18 let,
dame jih oblečejo v
najmodernejša oblačila in
Evrope in z njimi uživajo v
turistični ponudbi
Končno smo prišli do družine.
Tam je ravno v trenutku mama
umivala deklico
Pod drevesom od manga so
bile še postavljene posode za
kuhanje in stojalo za oglje,
kjer ženske kuhajo
Mama nam je predstavila
deklico in na hotela takoj
pokazati kaj deklica zmore in
kaj ne. Zaprosila nas je za
pomoč ali deklici lahko kako

Š26
Š27

Š28

paralizirano
desno stran
Pomoč
naključni
družini, ki to
potrebuje

Islam

Religija

Kultura

Medsebojno
pomoč jim
narekuje vera

Islam

Religija

Kultura

Čudna
izkušnja
prostovoljca
na ulici

/

/

/

Ponujanje
fantov na ulici
za denar

Težave

Odraščanje

Mladi

Prostitucija je
velika kršitev
v državi

/

/

/

Ljudje
poskušajo do
denarja priti
na različne
načine, tudi s
prostitucijo
Starejše
ženske iz
tujine na
dopustu iščejo
mlade
Gambijce
Mlade
Gambijce
imajo kot
svoje ljubimce

Vpliv

Revščina

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

Težave

Odraščanje

Mladi

/

/

/

/

Kuhanje
mame na
dvorišču pod
drevesom
Deklica je
zbolela in
prizadela jo je
paraliza

Družina

Socialna
mreža

Mladi

Prelomni
dogodki

Odraščanje

mladi
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Š29

Š30

Š31

Š32
Š33
Š34

Š35

pomagamo, da bo taka kot
prej
Mama in tudi družina deklice
upa in želi, da bi se deklici
stane popravilo, vendar to
skoraj ni mogoče
Z mamo smo se pogovarjali
kako je s fizioterapijami in
obiski pri zdravniku. Povedala
je tja hodi 2x na teden, vendar
da ji vzame zelo dosti časa, ki
ga nima in še drago je
Mami je hudo da ne more več
časa zagotoviti za to, vendar
skrbi še za ostale otroke, kuha
za vso družino in na tržnici
prodaja svoje izdelke
Vožnja do bolnice je dokaj
draga in ji vzame zelo veliko
časa
Mamo smo potem spraševali
ali deklico nameravajo vpisati
v šolo
Gospod, ki nas je pripeljal do
te družine je povedal, da zelo
težko, saj bi rabila nekoga, ki
bi skrbel za njo, ji pomagal na
wc
Rekel je da se v navadnih
šolah ne ukvarjajo s tem

Š36

Da imajo pa tudi take šole,
kamor lahko pridejo otroci s
posebnimi potrebami, vendar
je taka šola tudi oddaljena

Š37

Ko je mama deklico
spodbujala naj hodi, se je res
videlo kako zelo si želi, da bi
deklica lahko hodila sama.
Deklici smo prinesli
pobarvanke in barvice, ter
športne copate
Nad vsem je bila tako
navdušena in vesela, da ni
vedela, česa bi se lotila prej
Z novimi športnimi copati je
deklica po imenu Awa želela
hoditi vse do avta s katerim
smo prišli

Š38
Š39

Št.
izjave
T1

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Ker se je naše prostovoljno
delo v Gambiji počasi
približevalo koncu, smo se s

Mama želi da
bi deklica
ozdravela

/

/

/

Deklico težko
vozi na
fizioterapije
zaradi časa in
denarja

Vpliv

Revščina

Mladi

Mama skrbi za
otroke, kuha
in prodaja
izdelke na
tržnici
Pot do
bolnišnice je
zelo draga
/

Družina

Socialna
mreža

Mladi

/

/

/

/

/

/

Deklica sama
ne more hoditi
v šolo

/

/

/

V navadnih
šolah ne
sprejemajo
otrok z oviro
Šola s
posebnimi
potrebami
obstaja,
vendar je
preveč
oddaljena
Želja mame,
da bi deklica
ozdravela in
shodila

Šolski sistem

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

Šolski sistem

Podatki o
državi

Terensko
raziskovanje

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Pomoč šoli

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje
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T2

T3
T4

T5
T6

T7

T8

T9
T10

T11
T12

T13

celotno skupino odločili da s
svojim delom nekako
pripomoremo šoli, da bo imela
boljše pogoje za učenje
Tako smo se že en dan prej
skupaj z lastnico šole
posvetovali o naših
možnostih. Domenili smo se
da bomo prebarvali table v
učilnicah, poskušali popraviti
tla v učilnicah, saj v vsaki
učilnici zevajo velike luknje
Domenili smo se še tudi, da
poskrbimo za koše in vedra
vode, saj si tega želijo učenci
Prvo uro smo delali mozaike.
Učenci so uživali in bili zares
pridni. Ker se je danes učitelj
razreda odločil, da ne pride v
službo, nas je prišel obiskat
ravnatelj šole
Ob vstopu v razred je učence
pozdravil in jim povedal da
me morajo ubogati
Nato se je obrnil k meni in
rekel, da bi jih včasih morala
pač udariti in jim prisoliti
zaušnico. Nasmehnil se je in
povedal You should slap them
sometimes
Moj odgovor je seveda bil
odločen ne, čeprav sem se
zraven malo nasmehnila, bi
najraje povedala, da se tako ne
dela
Zanimivo je bilo tole. Klub
temu, da so učenci vedeli, da
so lahko kadarkoli kaznovani,
se ravnatelja niso niti malo
bali
Posmehovali so se mu in mu
ugovarjali
Pouka je bilo tako hitro konec.
Učenci so bili tako kar zelo
radovedni, starejši so se ko so
slišali kaj bomo počeli
ponudili da bodo pomagali
povedali so doma tako ne
bodo delali nič
Takoj ko je bilo pouka konec,
samo se razdelili v dve
skupini. Ene je odšla na
tržnico po stvar, drugi pa smo
začeli prazniti in čistiti
učilnice
Zanimivo je bilo, da so bile
učiteljice takoj pripravljene
pomagati, medtem, ko so se
učitelji samo sedeli in gledali

Barvanje
tabel,
popravilo tal v
učilnicah

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Nakup košev
in veder

/

/

/

Obisk
ravnatelja šole
v razred

/

/

/

Navodilo
učencev, da
naj ubogajo
Nasvet učitelja
You should
slap them
sometimes

/

/

/

Razlog

Discipliniranje

Šola

Šok ob
nasvetu, da
včasih je
potrebno
učence
oklofutati
Učenci se
ravnatelja niso
bali

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

/

/

/

/

/

/

/

Učenci želijo
pomagati pri
obnovi učilnic

Želja

Želje in
potrebe

Mladi

Doma ne bodo
počeli nič
/

Dejavnosti

Prosti čas

mladi

/

/

/

Pomoč
učiteljic, ter
sedenje
učiteljev

/

/

/
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T14

T15
T16
T17

T18

T19

T20

T21

T22
T23

Št.
izjave
U1
U2
U3

Večina vseh prostovoljk nas je
bilo deklet in tako smo same
dvigovale mize, čez nekaj časa
nas je prišel obiskat starejši
prostovoljec Robert, ki je bil
na učitelje, ki so samo sedeli
in nas opazovali, jezen
Robert je odšel do učitelja in
ga vprašal zakaj ne pomaga
Ta mu je odgovoril, da je malo
utrujen in da mora do konca
spiti svojo atayo
Raje smo pozabili na učitelja
in se osredotočili na delo
začeli smo barvati table in
pometati učilnice
Nato se je skupina fantov
lotila krpanja lukenj. Ker so
bila tla v veliko slabšem stanju
kot na začetku, so fantje imeli
kar nekaj težav
K sreči je na pomoč priskočil
eden od domačinov, ki je
zidar. Svetoval je da se za tako
uničena tla mora uporabiti
tehnika školjka
Gospod je bil tako dober, da je
brez tega, da bi to načrtoval
samo od sebe zastonj pomagal
popraviti tla
Povedal je, da ima sam srečo v
življenju, zato more nekako
vrniti

Tako je zastonj sezidal že dve
šoli in še več misli pomagati
Ker se je popravilo tal rahlo
zakompliciralo, nismo uspeli
popraviti vseh, vendar to kar
nam je uspelo je bilo res
kvalitetno narejeno
Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Športni dan je eden od
dogodkov, ki so se ga otroci
najbolj veselili
Bila je tudi ena od želja
učencev, ki so jo ves čas
ponavljali
Eden od razlogov je seveda ta,
da športnega dneva nimajo,
razlog za to je ta, da šola
svojega igrišča nima, sam
najem pa je za šolo predrag

Jeza
prostovoljca,
da učitelj ni
prišel pomagat

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Pomoč
gospoda, ki
pravi da ima
srečo v
življenju in jo
mora vrniti
/

Islam

Religija

Kultura

/

/

/

/

/

/

/

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Športni dan

Dejavnosti

Potek

Terensko
raziskovanje

Učenci so si
želeli
športnega dne
Šola nima
igrišča

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Težave

pouk

Šola
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U4
U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

Št.
izjave
V1

V2
V3
V4
V5
V6

Na igrišče smo prišli pred
otroci, da se malo
organiziramo
Kmalu za nami so na igrišče
prišli otroci. Igrišča so se tako
razveselili, da so se razbežali v
vse smeri
Učenci so začeli plesati, delati
premete naprej, nazaj. Skratka
uživali so in ni bilo nobenega
učenca, ki bi sedel in ne bi
želel telovaditi
Učiteljice so učence razdelili
na pet mešanih skupin in
vsaka učiteljica je bila vodja
ene skupine
Vodenje in želja po zmagi je
bila med učiteljicami tako
velika, da so se na eni točki
začele učiteljice prepirati med
sabo, katera skupina je dobila
več točk
Če povzamemo na kratko je
osrednja točka športnega dne
bil tek. Tek na 100m, tek na
200m in štafeta. Učitelji se
seveda niso obremenjevali ali
so bile razdalje res take ali ne,
pomembno jim je bilo da
otroci tekmujejo
Otroci, ki ta čas niso
tekmovali so veselo navijali in
spodbujali njihovega
tekmovalca
Po vseh odtečenih tekih je
sledila podelitev. Obvezna
stvar pred podelitvijo pa je bil
ples, ki je obvezna vsebina
športnega dne

Priprava na
športni dan

/

/

/

Veselje otrok
ob športnem
dnevu

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Ples učencev
na športnem
dnevu

Ples

Običaji

Kultura

Potek
športnega dne

/

/

/

/

/

/

/

Tek, štafeta

/

/

/

Otroci so
tekmovali in
se spodbujali

Vrstniki

Socialna
mreža

Mladi

Podelitev
priznanj

/

/

/

Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Na zadnji dan pouka, ki sem
ga pripravila za učence sem se
odločila, da bomo najprej
prebrali zgodbo Zajec in želva
Učenem sem jo najprej
prebrala jaz, nato pa so jo
prebirali še oni
Branje knjig ali pravljic pri
njihovem pouku ni v navadi
Branje je učencem povzročalo
kar nekaj težav, vendar so se
vsi zelo trudili
Tudi če jim branje ni šlo
najbolje so želeli brati in ga na
ta način utrditi
Nato smo se z učenci
pogovarjali o pravljici. Sledila

Pojem

Kategorija

Tema

Zgodba o
sodelovanju in
tekmovanju

/

Nadkategorija
/

Branje zgodbe

dejavnost

Potek

Terensko
raziskovanje

Otroci ne
berejo knjig
Učenci se med
branjem
trudijo
Med branjem
niso odnehali

Pripomočki

Pogoji

Šola

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Pogovor o
pravljici

/

/

/

/
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V7

V8

V9

je še matematika in nato
kmalu odmor
Zanimivo je bilo, da učenci
danes niso želeli na odmor.
Ostali smo v učilnici in se
začeli pogovarjati
Vprašali so me če septembra,
ko se začne šola spet pridem.
Povedala sem, da ne, saj imam
druge obveznosti in da tudi
kar drago, da bi prišla takoj
nazaj, sama pa sem prav tako
še učenka
Ob tem so bili kar nekoliko
presenečeni. Povedali so da so
mislili, da mi lahko samo tako
brez problemov pridemo v
Gambijo

V10

Učenci so presenečeno gledali

V11

Težava, ki sem jo opazila pri
tem prostovoljnem delu je, da
nekateri prostovoljci pridejo
sem z mislijo, da z denarjem
in dobrinami izboljšali
življenje otrok
To izboljšanje pa seveda traja
le trenutno in tudi navidezno,
zraven tega pa dobijo učenci o
nas še napačno predstavo
Prostovoljci prihajamo med
otroke z različnimi željami,
znanji in pričakovanji

V12

V13

V14

V15

V16

V17

Nekatere poteze, ki so jih
naredili nekateri prostovoljci
se mi kot socialni delavki niso
zdeli povsem etični in
normalni
Prav zaradi nekaterih dejanj
pa dobijo naši uporabniki v
mojem primeru učenci in
učitelji napačno sliko o nas
Pogovor z otroci smo
nadaljevali o porokah. Rekli
so, da bi jaz že morala biti
poročena
Tako smo se začeli
pogovarjati o porokah.
Učenke sem vprašala kdaj se
mladi tukaj običajno poročajo.

pogovarjanje

Odmor

Pouk

Šola

Vprašanje in
želja po tem
ali se vrnem
septembra

/

/

/

Učenci so
mislili, da pot
v Gambijo za
nas ne
predstavlja
velik strošek
Presenečenje
ob razložitvi,
da sem mogla
zelo veliko
časa delati, da
sem prišla v
Gambijo
Dajanje
napačnih
predstav
prostovoljcev

Napačne
predstave

Težave

Terensko
raziskovanje

Napačne
predstave

Težave

Terensko
raziskovanje

Prostovoljno
delo

Težave

Terensko
raziskovanje

/

/

/

/

Različna
pričakovanja,
znanja in
predstave
prostovoljcev
Poteze
nekaterih
prostovoljcev
ne etični

Prostovoljno
delo

Težave

Terensko
raziskovanje

Prostovoljno
delo

Težave

Terensko
raziskovanje

Napačne
predstave
učencev in
učiteljev o
prostovoljnem
delu
Pogovor o
porokah

Prostovoljno
delo

Težave

Terensko
raziskovanje

Teme

Potek

Terensko
raziskovanje

Dekleta se
poročajo pri
19 letih

Drugo

Običaji

kultura
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V18

V19
V20
V21

V22

Povedali so da navadno pri 19
ali 21 letih
Le dekleta iz plemena Fula se
lahko poročajo že pri 13, 14,
15
Dekleta so mi med
pogovorom pletle kitke, saj s
si tega želele
Povedale so, da si tudi one
želijo poročiti
Pozneje ko smo se s
prostovoljkami pogovarjale z
eno od mladih učiteljic Fanto,
sem vprašala ali se ima namen
poročiti
Fanta je študentka prava, ki pa
za zaslužek uči v šoli

V23

Tukaj učijo lahko vsi, ki imajo
zaključen collage

V24

Tako je Fanta rekla, da če
hoče končati študij in se
izobraziti, ne more imeti fanta
ali moža, saj bi tako mogla
skrbeti za moža in otroke,
študija pa ne bi končala
dodala je še, da pa družba od
nje pričakuje, da bo imela
otroke in se poročila

V25

V26

V27

V28

Št.
izjave
Z1
Z2
Z3

Po odmoru smo se skupaj z
učenci domenili, da bomo
delali okraske za učilnico, saj
je jutri zabava
Učenci so tako pridno delali,
da tudi zvonec za konec pouka
ni bil dovolj. Učenci so želeli
še nadaljevati
Sama se čez nekaj minut
morala iti, saj me je čakal cel
kombi prostovoljce, da se
odpravimo domov. Učencem
sem tako pustila material, da
so lahko stvari še končali
Poved, stavek, fraza, izjava,
…
Pa je že prišel zadnji dan
druženja z otroci
Za zadnji dan smo se z
prostovoljci odločili, da jim
pripravimo zabavo
Kot vedno so v petek prišli v
šolo vsi bolj svečano oblečeni

Dekleta iz
plemena fula
se poročajo že
pri 13 letih
Želja po
pletenju kitk

Drugo

Običaji

Kultura

Želje

Želje in
potrebe

Mladi

Želja po tem
da se poročijo
/

Želje

Mladi

/

Želje in
potrebe
/

Študentka
prava za
zaslužek uči
na šoli
Na šoli lahko
učijo vsi ki
imajo
zaključen
collage
Zaradi študija
se ne more
poročiti, saj
drugače ne bo
končala šole

Delo

Prosti čas

Mladi

/

/

/

Delo

Spol

Kultura

Pričakovanja
družbe, da bo
imela otroke
in se poročila
Izdelava
okraskov za
zabavo

Pričakovanja

Odraščanj

Mladi

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Pojem

Kategorija

Nad-kategorija

Tema

Zadnji dan
šole
Zabava za
zadnji dan šole

/

/

/

/

/

/

Učenci ob
petkih

/

/

/

/
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Z4

Petek je za njih sveti dan in že
po ulicah vidiš, da so ljudje
svečano oblečeni

Z5

Na zabavi smo z otroci plesali
se še zadnjič nasmejali in
spregovorili nekaj besed
Ko smo se z učencema
poslavljali sem ju vprašala kaj
bosta počela
Rekla sta da je danes petek in
da gredo v mošejo na molitev

Z6
Z7
Z8
Z9
Z10

Z11
Z12

Z13

Z14
Z15

Vprašala sem jo če rada gresta
tja. Odločno sta odgovorila da
ja
Meni pa sta povedala, da če bi
hotela jaz v mošejo bi morala
biti čisto zakrita
Povedala sta še da včasih so v
mošeji več časa včasih pa ne
tako dolgo
Z učenci smo se počasi
poslovili. Bilo je težko za
mene in tudi za njih
Nekateri kar niso hoteli da
gremo. Učenec Ablay je ves
čas stal zraven mene in
žalostno pogledoval
Verjetno je bilo to zadnjič da
se vidiva in Ablayu sem rekla,
da mu želim vse dobro in da
naj samo ostane tako priden
fant, kot je. pokimal je in
dobil solzne oči
Bilo mi je kar težko, da se
učenci tako zelo navežejo v
enem mesecu
Učencem sem še zadnjič
pomahala in odšli smo iz šole
Mo Beta

oblečeni zelo
svečano
Vsi ljudje so
ob petkih
oblečeni v
lepa
tradicionalna
oblačila
Ples z učenci
na zabavi

Drugo

Običaji

Kultura

/

/

/

/

/

/

/

Odhod na
molitev v
mošejo
Rada hodita v
mošejo

Dejavnosti

Prosti čas

Mladi

Veselje

Odraščanje

Mladi

Ženske morajo
biti v mošeji
čisto zakrite
Obredi v
mošeji so
včasih krajši,
včasih daljši
Težko slovo

Islam

Religija

kultura

/

/

/

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

/

/

/

/

Pohvala fanta

Perspektiva
moči

Pouk

Šola

Težko je bilo
oditi iz šole
Mo Beta
/

Negativni

Občutki

Terensko
raziskovanje

/

/

/
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TERENSKO RAZISKOVANJE




Podatki o državi
o Lokacija
 Zahod Afrike (Č9)
 Majhna država obkrožena s Senegalom (Č10)
o Prebivalstvo
 Dva milijona (Č11)
o Jezik
 V Gambiji obstaja več različnih jezikov (Mandinka, wolof, fula …) (D29)
 Uradi jezik je angleščina, zato pouk poteka v angleščini (D30)
o Religija
 Več kot 90% muslimanov
 95% Gambijce je muslimanske vere (E2), (Č12)
 Veliko mešanih zakonov (K15)
o Gospodarstvo
 Trgovina in pridelava arašidov (Č14)
 Turizem postaja pomemben (Č15)raz
o Revščina
 Ena najrevnejših držav sveta (Č12)
o Delo
 Povprečna meseča plača je 1500 dalasijev (C45)
o Šolski sistem
 Obstajajo javne in zasebne šole (F13)
 Stanje glede šolanja se je malo izboljšalo, vendar je še vedno velik problem (L14)
 Slaba dostopnost in kvaliteta šol (N15)
 Šolski sistem je podoben ameriškemu (N16)
 Po 6 letih osnovnega šolanja sledi srednja šola (N17)
 Tako javna kot zasebna šola veliko staneta (B5)
 Šola s posebnimi potrebami obstaja, vendar je preveč oddaljena (Š36)
 V navadnih šolah ne sprejemajo otrok z oviro (Š35)
Potek
o Kraj
 Mo Beta Nursery and Primary School (A1)
 Presenečenje nad lokacijo šole (B1)
 Šola stoji v središču mesta Serrekunda obkrožena s številnimi compaundi (B2)
 Obisk craft marketa, kjer večinoma prodajajo izdelke, ki jih izdelajo sami (H53)
 Obisk tržnice v Serrekundi (K24)
 Obisk mesta Barra (L1)
 Izlet na kmetijo Myfarm (S1)
 Obisk deklice, ki ima paralizirano desno stran (Š17)
o Udeleženci
 Otroci stari od 4 do 6 (A10)
 Poučevanje v razredu 4. Menjava razreda (G1)
 Učenci, ki so pred zaključkom šole (G2)
 Stari med 11 in 13 let (M2a)
o Spoznavanje
 Spoznavanje šole, učiteljev in prostovoljcev (A6)
 Predstavitev prostovoljcev (A7)
 Pogovor z učenci (A37)
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 Pogovor o starosti in spoznavanje z učenci (A38)
 Izdelovanje kartic z imeni, da se bolje spoznamo (C6)
 Ponavljanje imen (D18)
 Spoznavanje z mamami (F4)
o Teme
 Pogovor o tem, da si lahko delijo (D8)
 Pogovor o šoli (F14)
 Pogovor o Afriki (G7)
 Pogovor o prostem času (I33)
 Pogovor o družini (I39)
 Pogovor o težavah v razredu (J6)
 Pogovor o življenju otrok in mladostnikov (L10)
 Pogovarjanje o Evropi (N5)
 Pogovor o pomembnosti šolanja (N14)
 Pogovor o vlogi spola (N23)
 Pogovor o veri (O14)
 Pogovor o poklicih (P5)
 Pogovor o porokah (V16)
 Pisanje in pogovarjanje o družini, prostem času in učencih (M1)
o Dejavnosti
 Sprejem prostovoljcev (A5), (A8)
 Razdelitev po razredih (A9)
 Priprava na pouk (B9)
 Ples z učenci na začetku pouka (B14)
 Priprava nalog za učence (B15)
 Prostovoljci zagotovili sredstva za malice otrok (C18)
 Pomoč učiteljici pri pospravljanju krožnikov in kozarcev (C25)
 Pomoč učencem pri reševanju naloge (C48)
 Priprava listov za utrjevanje številk (D22)
 Petje gambijski pesmi in ples na to glasbo (D24)
 Praznovanje ob maturi pred šolo (F29)
 Ustvarjanje s temperami (G13)
 Veselje in igranje v dežju (Š2)
 Pisanje pisem prijatelju (J16)
 Obisk družin (L2)
 Risanje sebe pri najljubšem opravilu (M9)
 Deljenje svoje malice (M12)
 Branje knjige in pogovor o nauku zgodbe, ki je pomoč drug, drugemu (O1), (V2)
 Pomoč šoli (T1)
 Barvanje tabel, popravilo tal v učilnicah (T2)
 Športni dan (U1)
Občutki
o Pozitivni
 Nova občutja ob spoznavanju (A3)
 Zahteven prvi dan, veliko novih spoznanj (A40)
 Učiteljica vesela pomoči prostovoljk v razredu (C49)
 Veselje ob povezanosti učencev (I32)
 Ponosna na učence (J18)
 Del življenjskega sveta (Č5)
 Blizu kulture (Č8)
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o Negativni
 Skrb za otroki, ki se pretepajo in porivajo (B37)
 Presenečenje ob vprašanju o financiranju šolanja (C40)
 Šok ob telesnem kaznovanju (D13), (D15), (H47)
 Žalost ob tem, da obstajajo tako velike razlike med otroci v Gambiji (F12)
 Neprijetni občutki ob prošnji, da jih odpeljem na plažo (G9)
 Strah, da se bodo učenci poškodovali (I28)
 Šok ob pogovoru o discipliniranju otrok (J10)
 Šok ob dejstvu, da starši ne pustijo učenki nositi očala (J30)
 Postalo mi je težko ko je učenec tako odkrito govoril o smrti (M7)
 Jeza ob predlogih učiteljev o tem, da bi jih lahko financirali (O32)
 Občutek jeze in žalosti, da nas vidijo samo nekoga, ki jim lahko da denar (O37)
 Šok ob postavljenem vprašanju o tem kdo je glava družine (R17)
 Šok ob nasvetu, da včasih je potrebno učence oklofutati, You should slap them
sometimes (T7)



 Težko slovo (Z11)
 Težko je bilo oditi iz šole Mo Beta (Z14)
o Mnenje/dejanja
 Sama sem poskušala pretepanje zaustaviti (B44)
 Pomisleki o tem ali bi morala kaznovanje preprečiti (D16)
o Kulturni šok
 Zelo težki občutki, stvari so me začele zelo motiti (I2)
 Eden najtežjih dni (I1)
 Bilo mi je težko zato sem se malo umaknila (I21)
 Občutek nemoči ob tem ko sem ostala sama in situacije nisem nadzorovala (G22)
 Zelo naporen dan prvi dan v razredu in občutenje nemoči (G23)
Težave
o Pri raziskovanju
 Težje sporazumevanje zaradi jezika (Č2)
 Težje sporazumevanje zaradi drugače rabe jezika, potrebno preverjati stvari (Č4)
 Prehitro delanje zaključkov (Č6)
o Napačne predstave
 Učenci so mislili, da pot v Gambijo za nas ne predstavlja velik strošek (V9)
 Presenečenje ob razložitvi, da sem mogla zelo veliko časa delati, da sem prišla v
Gambijo (V10)

o Prostovoljno delo
 Napačne predstave o tem kako jim lahko pomagamo (O32)
 Dajanje napačnih predstav prostovoljcev (v11)
 Različna pričakovanja, znanja in predstave prostovoljcev (V13)
 Poteze nekaterih prostovoljcev ne etični (V14)
 Napačne predstave učencev in učiteljev o prostovoljnem delu (V15)
 Kot tujci, ki imamo denar bi lahko pomagali več (O26)
 Financiranje učbenikov za celo šolo (O27)
 Financirali učitelje (O29)
o Delo v šoli
 Učenci nas prostovoljke niso niti malo upoštevali. (), (I19)
 Ostala sem sama z učenci (I9)
 Težko je biti delati brez učitelja (I29), (I45)
 Krivda, da sem pričakovala, da bodo vedeli upravljati pripomočke (o9)
 Od nas so pričakovali da bomo pomagali ohranjati čisto šolo (O28)
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Zaradi dežja večina učencev ni prišla v šolo (P1)
Prazna šola, saj ravnateljica ni obvestila staršev o nadaljevanju pouka (Š1)
Učenci so začeli hoditi naokoli in niso več bili v učilnic, motili so druge pri pouku
(G21)
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MLADI


Socialna mreža
o Družina
 Pomanjkanje časa staršev za stiskanje in pestovanje, zaradi obilice dela (A36)
 Življenje učencev v compaudih (B2a)
 Velike družine (C26)
 Veliko otrok, ki obiskuje šolo je ostalo samih z materjo, ter brati in sestrami (E27)
 Sorodniki so med seboj zelo povezani (E28)
 Veliko očetov odide na delo v Kamerun in se več ne vrnejo (E29)
 Veliko žensk samih skrbi za svoje otroke (E30)
 Na dogodku prisotnih kar nekaj mater (F3)
 Starši nimajo časa, da bi otroke vsak dan vozili v šolo (F16)
 Na dogodku so bile prisotne predvsem mame otrok (F32), (R6)
 Družine z 4 ali več otroki (I40), (M2b)
 otroci morajo veliko pomagati staršem (I41)
 Skrb starejših sorodnikov za mlajše (L27)
 Kuhanje mame na dvorišču pod drevesom (Š28)
 Mama skrbi za otroke, kuha in prodaja izdelke na tržnici (Š31)
o Vrstniki
 Deljenje hrane med učenci (A31), (A32), (I24)
 Druženje otrok iz istih compaundov (B2b)
 Pretepanje med fanti in pretepanje med puncami (B42), (I27)
 Učenci so se po koncu pretepa vedno sami zmenili (B45)
 Učenci si barvic niso želeli deliti (D5)
 Učenci so en do drugega zelo nasilni (H21)
 Deklica ob padcu druge deklice pristopi, ji pomaga in jo poskuša potolažiti (I22)
 Vedno poskrbijo, da vsak dobi nekaj (I25)
 Med igranjem so se zelo povezali in dobro sodelovali (I31)
 Otroci so tekmovali in se spodbujali(U10)
 Deljenje malice (B39)
Odraščanje
o Težave
 Šola mora tako biti za njega zelo naporna, če pred in po šoli prodaja kruh (I7)
 Problem šolanja je tudi denar (F17)
 Na šoli uči študentka prava, ki poučuje, da lahko preživi in plača šolanje (J5)
 Težave mladih žensk, če imajo nezakonske otroke (L21)
 Mladi so brez služb in dote ne morejo plačati (L23)
 Težko se pride do izobrazbe, saj veliko stane (N14)
 Mladi fantje sredi dneva popivajo na ulici (O38)
 Veliko primerov popivanja mladih (O39)
 Mlade nihče ne umerja in ne znajo kako se lotiti stvari (O40)
 Po končani osnovni šoli večna ostane brez usmeritve in ciljev (O41)
 Brez zaposlitve je težko preživeti (O42)
 Ne znajo kako naj se lotijo stvar (O43)
 Samo posedajo in ne počnejo ničesar (O44),(S6)
 Nekateri zapadejo v slabo družbo, začnejo popivati, jemati droge (O45), (S7)
 Velik problem je ko mladi končajo šolanje (S3)
 Noben jih ne usmerja (S4)
 Noben jih ne vpraša kaj bi počeli (S5)
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o
o

o

o

o

o

Mladim je zelo težko, saj se noben ne ukvarja z njihovo prihodnostjo, tako kot je
navada v Evropi (S8)
Ponujanje fantov na ulici za denar (Š21)
Starejše ženske iz tujine na dopustu iščejo mlade Gambijce (Š24), (Š25)



Strah
 Strah deklice, da bo dež poplavil domovanje (P20)
Veselje
 Zelo navdušeni nad barvicami, saj jih redko uporabljajo (C8)
 Učenci so bili navdušeni nad svojimi izdelki (C9)
 Veselje ob plesu (R6)
 Učenci uživajo v športnih aktivnostih (Š11)
 Rada hodita v mošejo (Z8)
 Veselje in igranje v dežju (P15), (P16)
Prelomni dogodki
 Fantu sta umrla oče in sestra (M6)
 Fant pogreša svoja pokojna sorodnika(M8)
 Deklica je zbolela in prizadela jo je paraliza (Š28)
Pričakovanja
 Fantje si morajo urediti lase (K6)
 Dolgi lasje izgledajo zanemarjeno (K7)
 Pričakovanja družbe, da bo imela otroke in se poročila (V25), (L19)
Vrednote
 Šolanje (J25)
 Spoštovanje (J26)
 Če bomo pomagali drugemu se nam po dobrota vrnila (O4)
 Prijaznost en do drugega (O5)
Nasilje
 Najprej se igrajo, nato pa se spremeni v nasilno pretepanje (H22)
 Telesno kaznovanje je prisotno vsepovsod (H48)
 Nasilja ne dojemajo kot nič slabega (H49)
 Otroke, ki ne obiskujejo šole so varnostniki odganjali z cevmi (F39)
 Predstava na Graduation ceremony je nasilje prikazala kot popolnoma normalno
(H50)
Pretepanje med odmorom (B43)




Želje in potrebe
o Želje
 Želja po pozornosti (A4), (D4), (H4)
 Stiskanje in pestovanje (A33), (A34)
 Želja po pozornosti, saj je v šoli čas (A35)
 Teacher Nina look, look (D5)
 Otroci, ki se ne šolajo se želijo pridružiti povorki (F9)
 Učenci želijo, da jih peljem na plažo (G9)
 Učenci si na plažo želijo saj jih dosti plaže še ni obiskalo, (kljub temu, da živijo dokaj







blizu plaže) (G10)
Učenci so mi želeli pokazati svoje izdelke (G17)
Želja po sodelovanju celotnega razreda (H3)
Želja po pomoči drugi (H13)
Učenci so želeli imeti zemljevid Afrike (H16)
Želja po igranju nogometa (H33), (J21)
Igranje iger, saj je bila to želja učencev (I30)
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 Radi bi razumeli in utrdili svoje znanje (N4)
 Učenci si želijo nadaljevati šolanje, vendar bo nadaljevala le peščica (N22)
 Želja po spremljanju svetovnega prvenstva (N27)
 Postati prodajalec kot oče (P8a)
 Postati učiteljica in medicinska sestra (P9)
 Učenci želijo pomagati pri obnovi učilnic (T10)
 Učenci so si želeli športnega dne (U2)
 Želja po pletenju kitk (V19)
 Želja po tem da se poročijo (V20)
 Neverjetna želja po slikanju (K19)
 Učenci se radi izražajo (K21)
o Potrebe
 Pozornosti, objemanju (A2)
 Učenci ob spodbudi napišejo celo stran (J17)
 Učenci so ob vzpodbudah odlično izdelali izdelek (O12)
 Potreba po šolanju (C39a)
Prosti čas
o Dejavnosti
 Pletenje kitk (B46)
 Učenci med igro veliko pojejo in se igrajo igre kjer uporabljajo roke (C38)
 Učenje (I34a)
 Učenci ne bodo delali nič (I38), (T11)
 Učenci niso omenjali igranja ali televizije (I42)
 Igranje igre s ploskanjem (J15)
 Nihče ni omenil kakšnih dodatnih aktivnosti (J20)
 Otroci so se prišli igrat na dvorišče ljudi, ki jih niso poznali (L7)
 Pohajkovanje otrok po vasi (L6)
 Raziskovanje in igranje na ulici (L8)
 Igranje nogometa (M10)
 Učenje, ples in petje (M11)
 Zanimanje za svetovno prvenstvo v nogometu (N26)
 Igrali bi tudi doma, ampak vsi nimajo žoge (Š13)
 Igranje preprostih iger (Š14)
 Igranje z avtomobilsko gumo in palico (Š15)
 Pletenje kitk (Š16)
 Odhod na molitev v mošejo (Z7)
o Dojemanje
 Otroci pojma prosti čas niso razumeli (M3)
o Delo
 Fant prodaja mango (H56)
 Deček pred začetkom pouka prodaja kruh, da pomaga očetu (I3)
 Delo v trgovini pred šolo (I6)
 Pomoč mami, ter bratom in sestra (I34)
 Doma jih čaka delo (I43)
 Veliko otrok prodaja na tržnici (K24a)
 Pomoč staršem pri prodaji na tržnici (K25)
 Pomoč staršev v trgovin ali pri opravilih (M5)
 Pomoč bratom in sestram (M4)
 Študentka prava za zaslužek uči na šoli (V22)
Revščina
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o Vpliv
 Šola
 Žalostni pogledi otrok, ki ne obiskujejo šole (B3)
 Veliko otrok ne obiskuje šole (B4)
 Zaradi visokih šolnin veliko otrok nima možnosti šolanja (C14)
 Nekateri učenci zaradi pomanjkanja sredstev morajo pustiti šolanje (C15)
 Vprašanje učenke ali bi financirala njeno šolanje (C39)
 Več prostovoljk je dobilo prošnjo o financiranju šolanja (C41)
 Učenci iščejo druge načine kako priskrbeti denar za šolanje (C44)
 Otroci so zaradi šolnine primorani zapusti šolo (C46)
 Težava šolanja je predvsem denar (L15)
 Brez pomoči tujcev se ne bi šolal (L16)
 Otroke, ki so se želeli pridružiti povorki napodijo (F10)
 Učenci si zvezke in ostale pripomočke težko privoščijo (H15)

 Ostalo
 Ljudje poskušajo do denarja priti na različne načine, tudi s prostitucijo (Š23)
 Kupovanje poceni in ne hranljive hrane (A28), (M13)
 Otroci ostanejo brez malice v šoli (A30)
 Iskanje hrane in pijače v vrečkah od čipsov in plastenkah (B40)
 Šolska malica za nekatere edini obrok (C20)
 Zaradi takih poškodb ne obiščejo zdravnika, saj si ne morejo privoščiti (H27)
 Poškodbe zdravijo sami ali obiščejo šamana (H28)
 Pove da mora prodati vse, da lahko gre domov (H57)
 Deklico težko vozi na fizioterapije zaradi časa in denarja (Š30)
o Razlike
 Visoki zidovi ločujejo svet otrok, ki se šolajo in tistih, ki se ne (B6)
 Podenje otrok, ki se ne šolajo, stran od vrat šole (B7)
 Povorko žalostno opisujejo otroci, ki se ne šolajo (F8a)
 Velike razlike med učenci, ki se šolajo in tistimi, ki se ne (F11), (F41)
 Nastope je na ulici spremljalo vsaj 150 otrok (F39)
 Učenka z domačim učiteljem je po znanju pred ostalimi učenci (I36)
 V razredu sta dva učenca z domačim učiteljem (I37)
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KULTURA


Običaji
o Ples
 Otroci oživijo med plesanjem gambijskih plesov (D25)
 Igra deklet povezana s plesom (J11)
 Dekleta so s ploskanjem dajala ritem dekletoma, ki sta tekmovala v plesu (J12)
 Plesanje otrok ob glasbi ob zaključku šole (R5)
 Ples vseh prisotnih na dogodku (R20)
 Ples učencev na športnem dnevu (U6)
 Izbira miss in mistra šole, ter naj plesalca (R8)
o Glasba
 Uživanje otrok ob učenji skozi pesmi (A23)
 Veliko stvari, tudi pouk poteka ob glasbi (B12)
 Petje pesmi na graduation ceremony (F28)
o Dogodki
 Petje himne na sprejemih (A8)
 Povorka in proslava ob Graduation day (E13), (F5)
 Otroci so bili za dogodek oblečeni v svečana oblačila (F2), (F31), (R4)
 Ulice so za začasno zaprli, da so učenci šole lahko imeli povorko (F6)
 Šolarje je opazovalo, jim ploskalo, te vzpodbujalo veliko število ljudi (F7)
 Poseben dan ob koncu leta (R2)
 Končanje šole ima velik pomen (F8)
 Poudarjanje pomembnosti znanja in da bodo mlade ocenjevali po znanju (E8)
 Navodila o izgledu in nošenju oblačil na proslavi (E9)
 Učenci si morajo obriti glave, nadeti nova oblačila, obuti črne čevlje, ter bele
nogavice (E11)

 Dekleta si morajo urediti frizuro (E12)
 Sprehod deklet v tradicionalnih oblačilih (R10)
 Velika gostija s hrano ob koncu šole (R21)
 Vsi ljudje so ob petkih oblečeni v lepa tradicionalna oblačila (Z4)
o Dejavnosti
 Kitke delajo zelo majhne deklice, ki se tega hitro naučijo (B47)
 Petje himne na graduaton ceremony (F24), (K8)
 Priklon ob koncu himne (F25)
 Petje slovenske himne (F26)
 Igranje tradicionalne Afriške igre (H54)
 Pitje pijače ataye ob druženju (H55)
 Več deklet plete kitke drugi ženski (L29)
 Pletenje kitk prisotno na vsakem koraku (L30)
o Stigma
 Mama učenki ne pusti nositi očala, čeprav bi jih učenka rabila (J29)
 Noben učenec ne nosi očala (J31)
 Nošenje očal predstavlja stigmo (J32)
o Drugo
 Veliko ljudi v Gambiji ima dve imeni (A20)
 Veliko učencev ima ime Fatumata ali Mohamed (D19)
 Kristjani imajo večina angleška imena (A18a)
 Veliko prvih otrok v Gambiji dobi ime Mohamed ali Fatumata (D20)
 Gambijci so do svojih gostov zelo gostoljubni (F27)
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Dekleta iz plemena fula se poročajo že pri 13 letih (V18)
Dekleta se poročajo pri 19 letih (V19)

Religija
o Navade
 Poudarjane učencev, ki so krščanske vere (A18)
 Učiteljica poudari, da je kristjanka (A19)
 Gambijci čutijo veliko pripadnost svoji veri (C53)
 Petek je poseben dan. svet dan (E1)
 Na muslimanski molitvi prisotni tudi kristjani (E6)
 Govor učitelja o napotkih za življenje (E7)
 Krajši pouk je zaradi verskega obreda v mošeji (E22)
 Pri daljših obredih molijo tudi krščanske molitve (K10)
 Molijo vsi (K11)
 Večino pa izvajajo samo muslimanske obrede (K13)
 Pripadniki obeh ver živijo v simbiozi (K14)
 Denarna pomoč vseh prisotnih gospodu, ki je bil slep (L4)
 Ljudje verjamejo, da se jim bo dobro delo povrnilo (L5)
 Nošenje koškov lesa okoli gležnja (L24)
 Les dobijo od šamana, da jih varuje pred slabim (L25)
 Nošenje okoli pasu (L26)
o Rituali
 Molitev pred sestankom (O22)
 Skupna molitev na šolskem dvorišču (E4)
 Otroci z dvigom rok molijo skupaj z duhovnikom (E5)
 Za govorom sledi še zaključna molitev (E15)
o Islam
 Obred ob petkih se začne ob 14ih (E23)
 V mošejo lahko gredo samo moški in ženske stare več kot 60let (E24)
 Ženske med obredom ostanejo doma (E25)
 Petek je poseben dan (K1)
 Molitev fanta iz korana (K4)
 Moški, ki se ne morejo udeležiti obreda v mošeji, molitev opravijo pred trgovino
(K27)
V petek ob 14ih vsi moški množično odhajajo v mošejo (K29)
Vera pomembno vpliva na naše življenje (O18)
Pomoč naključni družini, ki to potrebuje (Š18)
Medsebojno pomoč jim narekuje vera (Š19)
Ženske morajo biti v mošeji čisto zakrite(Z9)
Pomoč gospoda, ki pravi da ima srečo v življenju in jo mora vrniti (T21)
Upoštevanje pravil ramadana je težko, še posebej če delaš (O15)
Otroci lahko pijejo vodo v času ramadana (O16)









o Krščanstvo
 Učiteljica se razveseli dejstva, da sem kristjanka (C28)
 Učiteljica predstavi svojo prijateljico in pri tem poudari predvsem da je krščanske




vere (C51)
zelo se razveseli dejstva, da sem kristjanka, pove da smo družina (C52)
Kristjani zelo povezani med seboj, čeprav jih je manj (C55)

Spol
o Dojemanje
 Učenci se niso strinjali, da nogomet igrajo tudi punce (H36)
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o Razlike
 Med molitvijo so govorili samo učitelji (E14)
 Pijačo atayo ponudil samo učiteljem (O23)
 Na sestanku so govorili samo učitelji (O24)
 Dekletom so postavili zelo težka vprašanj, medtem ko so fantje dobivali smešno lahka








o Delo













(R12)
Velika razlika pri postavljanju vprašanj glede na spol (R13)
Popuščanje fantom pri vprašanjih (R14)
Posmehovanje dekletom pri kvizu (R15)
Vprašanje na kvizu, postavljeno dekletu je bilo kdo je glava družine (R16)
Šola od deklet pričakuje in zahteva več znanja in aktivnosti kot od fantov (R19)
Pred predstavitvijo šole so najprej poklicali vse učitelje (F34)
Učitelji sedeli v senci, učiteljice stale na soncu in pazile otroke (F35)
Starejše razrede poučujejo učitelji (G3)
Učiteljica med odmorom podoji svojega otroka, ki ga ima tudi pri pouku (B36)
Pomoč starejših učenk pri pripravi malice (C20a)
Večino opravil v razredih opravijo učenke (C20b)
Ženske imajo veliko dela še doma (C32)
Dekleta pred začetkom pouka čistijo razred (H0)
Moški so imeli trgovine z blagom, plastični izdelki… (K28a)
Ženske so prodajale živila (K28b)
Učitelji in učitelji dobivajo različno plačo (Š7)
Učitelj začetnik dobiva 6€ višjo plačo kot učiteljica (Š8)
Plača učiteljica je 30€ (Š9)
Plača učitelja začetnika 36€ (Š10)
Zaradi študija se ne more poročiti, saj drugače ne bo končala šole (V24)
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ŠOLA


Organiziranost
o Stroški
 Kupovanje hrane/malice z denarjem od doma (A29)
 Nekateri otroci si malico kupijo, drugi prinesejo od doma (B38)
 Botre ima 7 otrok od 50 učencev (C11)
 Večini otrok šolanje plačujejo starši (C12)
 Šolnina stane več kot polovica povprečne mesečne plače (C13)
 Zagotovitev malice v šoli je pomemben dejavnik za starše (C19)
 Šolanje stane letno 5000 dalasijev, samo za šolnino. 4 povprečne meseče plače (C42)
 Dati morajo še denar za malico (C43)
o Razredi
 Razred s 45 učenci (A12)
 V razredu je 14 učencev (G3a)
 Več učencev moškega spola (G3b), (N24)
 Dekleta se učijo zelo pridno (N25)
o Predmeti














Matematika (K22)
Angleščina (K22)
Športna vzgoja-ni možnosti opravljanja (K22)
Integrated (K22)
Verski pouk (K22), (N12)
Predmet integrated je mešanica fizike, družbe, zgodovine (N10)
Največ poudarka dajejo na Gambiji (N8a)
Imajo tudi drugačne predmete (N9)
Učenci se ne učijo geografije (N6)
Učenci med poukom ne ustvarjajo (J34)
Primanjkovanje likovnega pouka (K20)

o Drugo
 Učenci v šolo prihajajo sami ali v skupinah (C2)
 Šola je za nekatere učence oddaljena kar nekaj kilometrov (C3)
 Učenci v šolo večinoma prihajajo sami (C4)
 Nekateri v spremstvu mater ali sester (C5)
 Maturirali bodo učenci, ki končajo šolo in tisti , ki vstopijo v šolo (E10)
Pouk
o Potek/vsebina
 Ponavljanje snovi (A21)
 Učenje skozi pesmi (A22), (B11), (B16)
 Utrjevanj števil, črk, barv… (B10)
 Pozdrav učitelja na začetku pouka (B14)
 Poprava testov (B48)
 Petje pesmi (C16)
 Pranje rok v šoli, ki so ga začeli uvajati (C21)
 Reševanje vaj iz matematike (C47), (K17)
 Pogovor in učenje o živalih (D9)
 Pouk ob petkih drugačen (E3)
 Pouk je ob petkih krajši (E21), (K23)
 Ponavljanje snovi, slovnica (H1)
 Igranje nogometa na ulici pred šolo (H34), (M15)
 Recitiranje pesmi (J22)
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o Odmor









o Težave

















Recitiranje pesmi z močnimi, ki jih pišejo sami (J23)
Športne aktivnosti (Š3)
Odmor poteka na dvorišču šole (A25)
Med odmorom otroci jejo malico, ki jo kupijo ali prinesejo od doma (A26)
Zelo pester odmor (B33)
Igranje med odmorom, pretepanje (B34)
Pretepanje med odmorom (B41), (H20)
Igranje otrok med odmorom (C35)
Petje pesmi (C36)
Igranje igre John Marion (C37)
Pogovarjanje (V7)
Težka snov pri pouku za tako starost otrok (A24), (B18)
Velike razlike v znanju (B19), (H8), (I15)
Velike razlike v starosti (B20)
Težave s pisanjem številk (B27)
Eni učenci so rešili vse, drugi pustili čisto prazno (B48)
Učenci svojih barvic niso želeli deliti (C7)
V pouk ne vključujejo njihovega jezika in kulture (D28)
Učenci slabo razumejo angleščino, zato lažje sledijo, če je naloga v njihovem jeziku
(E18)
Problem šolanja je tudi oddaljenost (F15)
V javnih šolah je preveč otrok, ter navadno zelo slabo kakovostne (F19)
Šol je premalo in preveč so oddaljene (F20), (L12)
Problem šolanja je tudi denar (F17)
Učenci v razredu različne starosti in zmožnosti (H5)
Nekateri z znanjem zelo zaostajajo za sošolci (H6)
Učitelji povejo, da so tudi v višjih razredih razlike v znanju prevelike (H7)
Napačen pristop v poučevanju otrok, saj imajo učenci velike težave v sledenju pouka
(H9)
Velik pritisk staršev na šolo, da učenci izdelajo šolo (H10)
Težave v šolskem sistemu (H11)
Učenka težko sledi pouku zaradi slabovidnosti (I18), (J28)
Učenci niso želeli slediti pouku, padla jim je motivacija (I11)
Šolanje na vasi je še težje kot v mestu (L11)
Test je popolnoma nefunkcionalen (N20)
Preverjali so le učenje na pamet in ne razumevanja (N21)
Pouk ukaluplja učence (K21)









o Perspektiva moči
 Prepoznavanje črk jim je šlo boljše (B28)
 Učenci v plesu uživajo, saj to poznajo (D27)
 Učenci so uživali v poslušanju pravljice, ki jo je učiteljica prevajala v njihov jezik








(E17)
Učenci zelo radi ustvarjajo s temperami (G14), (J35)
Otroci med poukom radi sodelujejo (H12)
Barvanje jih pomiri (H19)
Učenci so v nogometu uživali (H41)
Pohvala deklice, da je pomagala in tolažila drugo deklico (I23)
Bile so neverjetne pri plesu (J13)
Učenci so izvrstni atleti, kljub slabim pogojem (M17)
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Učenci pri pouku zelo radi sodelujejo (N2)
Vsak želi pred tablo (N3)
Bili so ponosni na izdelek (O13)
Spodbujanje učenke, da naj vztraja (P11)
Veselje otrok ob športnem dnevu (U5)
Pohvala fanta (Z13)
Učenka je pri ustvarjanju res odlična (J36)
Učenci se med branjem trudijo (V4)
Med branjem niso odnehali (V5)

Zaposleni
o Sestava
 Veliko mladih učiteljev (A9), (J4)
o Težave
 Učiteljica ima težavo pripraviti pouk, ki bo za vse enakovreden (B21)
 Učiteljica se težko pripravi na pouk, saj je učencev veliko, vsa priprava pa poteka
ročno (B22)



 Učiteljica potoži, da pri tako velikem število otrok težko dela (B23)
 Delo v razredu je zelo naporno za učiteljico (C31)
 Učiteljica bo delala vso poletje (C33)
 Učitelji nimajo plače, če imajo prost. Od dela odvisna tudi plača (C34)
 Učitelj uči na dveh šolah in zaradi veliko dela mu ni uspelo priti v službo (J2)
 Težave mladih učiteljev, saj delajo za nizko plačo (J3)
 Težave v šoli med učitelji in vodstvom (O19)
 Jeza lastnice šola na zaposlene(O35)
 Učitelji lastnice niso upoštevali (O36)
 Tudi učitelj nima znanja o geografiji, saj je povedal da se tega nikjer ne učijo (N7)
 Zaradi razlik je težko pripraviti naloge, ki so primerne za vse (D23)
o Pristop
 Učitelj je učence večino časa pustil samih (G4)
 Mlad učitelj med poukom večino časa preživel za telefonom (G5)
 Učitelj ne pride v službo (I8)
 Učitelji pustijo učence same brez nadzora (O21)
 Učitelji niso prišli v službo zaradi dežja (P3)
 Različen odnos do dela učiteljev ali učiteljic (Š4)
 Slab pristop učiteljev, ki ne prihajajo v službo ali h pouku (Š5)
 Učiteljice svoje delo opravljajo zelo dobro (Š6)
Pogoji
o Učilnice
 Notranjost učilnice majhna, slabo prekrita in skromno opremljena (A13)
 4 otroci za eno mizo (A14)
 Zelo malo prostora (A15)
 Prerivanje zaradi prostorske stiske(A16)
 Vedro z vodo pri katedru (A17)
 Učilnice so zelo temne in učenci iz zadnje klopi ne vidijo (I13)
 Konec pouka zaradi dežja, saj je streha puščala in je deževalo v učilnice (P18)
o Pripomočki
 Zvezki prazni, saj ji uporabljajo zelo poredko. Hrani jih učiteljica (B18)
 Težave s pomanjkanjem pripomočkov (B24)
 Zelo dragi zvezki (B25)
 Veliko učencev nima zvezkov in svinčnikov (B26)
181



 Nimajo pripomočkov s katerimi bi si olajšali delo (I14)
 Učenci pri pouku ne uporabljajo lepila in škarij (O10)
 Še svinčnika ne uporabljajo vsi (O11)
 Otroci ne berejo knjig (V3)
 Denar je problem tudi glede potrebščin (F18)
o Drugo
 Zaradi velike vročine daljši odmor (A39)
 Prepoznavanje črk jim je šlo boljše (B30)
 Učenci so zaradi vročine postali nemirni, drugi so zaspali (B31)
 Zaradi vročine smo bili vsi slabo zbrani (B32)
 Igranje nogometa smo morali prekiniti zaradi avta na cesti (H38)
 Žoga je pristali tudi v hiši, ki stoji ob šoli (H40)
 Niso se obremenjevali zaradi pogojev (H42)
 Pouk zaradi dežja navadno odpade (P2)
 Zaradi vročine smo igranje morali prekiniti (H43)
 Telovadba poteka na ulici pred šolo (M16)
 Učenci se ne obremenjujejo s tem kako igrajo, pomembno (M18)
Discipliniranje
o Kazni
 Učiteljica je izrekla grožnjo v gambijskem jeziku (C24)
 Učenci ubogajo učiteljico, ker se bojijo kazni (C30)
 Učiteljica kaznuje učenko s palico po roki (D12)
 Učiteljica razloži, da si je kaznovanje popolnoma zaslužila (D14)
o Razlog
 Pretep med učenkama (D11)
 Učenka je bila telesno kaznovana zaradi pretepanja s sošolcem (H46)
 Učitelj prizna, da sam red vzdržuje s palico (J8)
 Že samo prisotnost palice je dovolj (J9)
 Nasvet učitelja You should slap them sometimes (T7)
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12 POVZETEK
Če želimo boljše spoznati naše uporabnike naše sogovornike, je ključno, da se lotimo
raziskovanja življenjskega sveta uporabnikov. Tako lahko ugotovimo, kaj je tisto, kar je zares
pomembnega v njihovem vsakdan in kaj ima velik vpliv na njihovo življenje. Sama sem se
lotila raziskovanja življenjskega sveta mladih Gambijcev, saj sem državo Gambijo obiskala v
okviru prostovoljnega dela in se mi je zdelo zares pomembno, da mlade s katerimi sem delala
res dobro spoznam. V magistrski nalogi sem se najprej osredotočila na pojem življenjskega
sveta, ki izhaja iz fenomenologije in predstavlja naravni, socialni in kulturni svet posameznika,
kjer se prepletajo vse pomembne dimenzije življenjskega svet. Nadaljevala sem z
družboslovnim raziskovanjem življenjskega sveta, saj je zelo pomembno, da poskušamo v
samem raziskovanju združiti znanja iz več znanstvenih disciplin in tako pridemo do celote.
Mladi se v svojem življenjskem svetu med odraščanjem srečujejo z različnimi dejavniki
tveganja, so ranljivi, imajo razne želje in potrebe, na njihovo življenje pa pomembno vpliva
tudi prosti čas in to kako ga preživljajo. Na koncu sem na kratko predstavila še državo Gambijo
in potek ter namen mojega prostovoljnega dela.
Podatke za empirični del magistrske naloge sem dobila s pomočjo etnografskih intervjujev, ki
sem jih zapisovala v dan prostovoljnega dela na šoli Mo beta v Gambiji. Z dnevniki, ki so bili
rezultat terenskega dela, sem želela ugotoviti kakšen je življenjski svet mladih Gambijcev in
kateri so tisti dejavniki in elementi, ki pomembno vplivajo na njihov življenjski svet ter tudi
kako vplivajo na njihovo življenje.
Ugotovila sem, da na življenjski svet mladih Gambijcev pomembno vplivajo dejavniki
odraščanja, kot so revščina, družina, vrstniki in šola. Med temi dejavniki res izrazito vpliva
revščina s katero se mladi Gambijci soočajo vsak dan in na njihovo življenje vpliva v obliki
začaranega kroga. Revščina pa vpliva tudi na ostale stvari, ki igrajo pomembno vlogo v
odraščanju, kot je na primer šola. Šola ima pomembno vlogo v življenju Gambijcev, vendar ni
dostopna vsem, zato je znanje in obiskovanje šole v življenju Gambijcev velikega pomena.
Družina in vrstniki pa na življenjski svet vplivata v obliki podpore, pomoči drug drugemu in
povezanosti.
Velik vpliv na življenjski svet mladih Gambijcev imajo tudi kulturne značilnost države. Te
kulturne značilnosti so religija, spol, razne navede in običaji. Religija je ena od značilnosti, ki
so v prisotna v vsakodnevnem življenju mladih Gambijcev v obliki ritualov, načina življenja in
naukov. Spol ima predvsem vlogo razlikovanja med moškim in ženskim spolom, ter vpliva
predvsem na različno obravnavo moških in žensk v Gambiji. Kulturnim značilnostim Gambije,
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kot so ples, glasba, pletenje kitk mladi Gambijci namenijo veliko časa, prav tako pa so prisotni
tudi pri vsakodnevnih opravilih, kot tudi na pomembnih dogodkih.
Ugotovila sem, da mladi Gambijci pojma proti čas kot takega ne poznajo oziroma ne razumejo.
Kar je posledica tega, da prosti čas ali čas, ki ga preživljajo izven šole, preživijo tako, da
pomagajo svoji družini pri delu in domačih opravilih. Ko jim ostane kaj časa pa ga preživijo
preprosto in ob preprostih aktivnostih.
Želje in potrebe mladih Gambijcev so zelo preproste in temeljne. Večkrat izrazijo želje po
aktivnostih, ki so del prostega časa, kot je igranje nogometa. Pojavlja se predvsem želja ter tudi
potreba po izobraževanju in potreba po bližini. Mladi si res želijo, da bi se lahko šolali, pridobili
nekaj znanja in šolanje tudi končali, saj si želijo boljše prihodnosti. Ob tem pa potrebujejo tudi
veliko pozornosti in bližine, ki pa je velikokrat zaradi zasedenosti staršev ne morejo dobiti.
Ugotovila sem tudi, da je terensko delo zelo pomembno pri raziskovanju življenjskega svet
uporabnikov, saj lahko le na ta način res začutiš in spoznaš svoje uporabnike in na ta način izveš
kateri so pomembni dejavniki v njihovem življenju.
Na podlagi rezultatov, ki sem jih dobila pri raziskovanju življenjskega sveta mladih Gambijcev,
predlagam, da se z različnimi oblikami pomoči in spodbudami, pomaga Gambiji in njihovim
učiteljem, da vzpostavi bolj dostopno in bolj kvalitetno šolstvo. To bi mladim Gambijcem
pomagalo do boljšega življenja in izpolnitvi želja in potreb. Drugi predlog je, da se podobnega
raziskovanja loti čim več socialnih delavcev, saj je za stroko socialnega dela zelo pomembno,
da gremo na teren, da dobro spoznamo naše uporabnike in na ta način uspešno začnemo s
procesi soustvarjanja pomoči.
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