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Joanna Para, Sylwia Pienio-Piekarska, Jadwiga Kołtun

Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli 
we Wrocławiu
Filie w Jeleniej 
Górze, Legnicy, 
Wałbrzychu

SPOTKANIE ON-LINE ZE SZKOŁĄ W KAMERUNIE

„Czy w dzisiejszych czasach 
odległość ma znaczenie?”
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W języku chińskim sło-
wo „kryzys” składa 

się z dwóch znaków: jeden 
oznacza szansę, a drugi za-
grożenie. Dzięki trudno-
ściom związanym z obo-
strzeniami pandemicznymi 
realizacja wielu inicjatyw 
i projektów stanęła pod 
znakiem zapytania. Naszą 
szansą stała się komunika-
cja zdalna z wykorzystaniem 
narzędzi znanych, ale nie-
zbyt popularnych. Przykła-
dem takiego projektu, który 
może stanie się inspiracją, czyli przykładem dobrej praktyki w edukacji dla innych, 
jest pomysł spotkania on-line ze szkołą w Kamerunie.   

Inicjatorkami nawiązania współpracy ze szkołą w Kamerunie były Joanna Para 
i Sylwia Pienio-Piekarska. Pomysł przeprowadzenia spotkania online narodził się 
w sierpniu zeszłego roku. Przy współpracy z Fundacją im. Stefana Szolc-Rogoziń-
skiego „Serce dla Afryki” udało się skontaktować z jedną ze szkół w Kamerunie. Fun-
dacja działa od 2014 roku i została założona z inicjatywy s. Tadeuszy, która mieszka 
w Kamerunie od 16 lat. Działalność sióstr Dominikanek (3 osoby) obejmuje obszar 
ponad 120 km, w skład którego wchodzi 28 wsi zamieszkałych przez kilkanaście 
tysięcy ludzi. Swoją działalność siostry prowadzą wyłącznie dzięki ofiarności ludzi 
dobrej woli. Nie otrzymują wsparcia ze strony rządu Kamerunu. Najważniejszym 
zadaniem Fundacji jest pomoc w dostępie do edukacji; która jest odpłatna. Miesz-
kańcom wschodnich terenów Kamerunu brakuje środków na przeżycie, więc na 
opłaty za szkołę i przybory szkolne nie ma już pieniędzy. Fundacja pozyskuje środki 
finansowe i rzeczowe, które pozwalają wielu dzieciom i młodzieży na dostęp do 
edukacji jest to tzw. adopcja na odległość. Dzięki ich działalności dzieci i młodzież 
będą mogły  świadomie uczestniczyć w rozwoju swojego kraju.

Na początku grudnia 2021 roku nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bielanach Wrocławskich wzięły udział w spotkaniu organizacyjnym na Platfor-
mie Teams z dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Bosko w Doumé 
w Kamerunie. 

Bielany Wrocławskie to wieś położona w województwie dolnośląskim, w po-
wiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce licząca 3500 mieszkańców. Szkoła Pod-
stawowa w Bielanach Wrocławskich 
powstała w roku 1945.  W 2009 roku 
nadano jej imię UNICEF. Szkoła pro-
muje idee swojego patrona, której 
celem jest niesienie pomocy potrze-
bującym zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. Organizuje liczne akcje cha-
rytatywne i zachęca swoich uczniów 
do aktywnej pracy na rzecz innych. 
Od 20 lat dyrektorem placówki jest 
p. Beata Ćwiek.

Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Jana Boska w  Doumé w Kame-
runie jest prowadzona przez Sio-
stry Pallotynki. Doumé to  miasto 
i gmina w Kamerunie w Regionie 
Wschodnim, departamencie Haut-

Fot. 1. Spotkanie klas online i prezentacja grup.

Fot. 2. Wymiana informacji na temat położenia geograficznego 
szkół.
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-Nyong. Liczy około 5,8 tys. mieszkańców. Do Szkoły Podstawowej w  Doumé 
uczęszcza w tym roku 465 dzieci. Wśród nich są podopieczni programu Adopcja 
Serca. Spora część dzieci jest sierotami lub półsierotami. Dyrektorem placówki 
jest s. Agnieszka Dąbrowska. Problem niedożywiania dzieci jest wciąż aktualny 
w Kamerunie, a czas pandemii jeszcze go pogłębił. W czasie długich okresów su-
szy wielodzietne rodziny walczą o przetrwanie, ponieważ ziemia jest za sucha 
i uzyskuje się z niej niewystarczającą ilość żywności. Pora deszczowa zaś to okres 
zasiewów, więc nie ma jeszcze jedzenia na polach. Akcja dożywiania jest wielką 
pomocą dla całych rodzin.  Siostry zapewniają podopiecznym ciepły posiłek.

Na spotkaniu ustalono warunki współpracy, przebieg, tematykę oraz ramy cza-
sowe naszej wspólnej lekcji. W grudniu odbyło się spotkanie online dwóch klas, 
które dzieli odległość ponad 8 tys. kilometrów, tj. od 8 do 10 godzin lotu samolo-
tem. Uczniowie zespołów klasowych przedstawiły się i opowiedziały o sobie. Kla-
sa 2a ze SP z Bielan Wrocławskich liczy 18 uczniów a kl. 3 w  Doumé w Kamerunie 
prawie 50; jak się okazało, to jedna z najmniej licznych klas tej szkoły. Uczniowie 
opowiedzieli o swoich społecznościach i placówkach oraz przedstawili ich pa-
tronów. Kameruńczycy dowiedzieli się, gdzie leży Polska, poznali najistotniejsze 
informacje o naszym kraju. Natomiast uczniowie z Bielan Wrocławskich poznali 
realia życia w Kamerunie. Uczniowie z Doumé przygotowali krótki program ar-
tystyczny, przedstawiając tradycyjny taniec i piosenkę. Dzieci również zaprezen-
towały się artystycznie, zaśpiewały m.in. Hymn Polski i piosenkę „Jak długo na 
Wawelu”.

Spotkanie trwało 60 minut 
i upłynęło w bardzo miłej atmos-
ferze. Trudno było się rozstać. Ze-
społy klasowe mimo dzielącej ich 
odległości nawiązały bardzo dobrą 
relację, którą mamy nadzieję kon-
tynuować. Kolejną lekcję zapla-
nowano na koniec kwietnia 2022 
roku, a tematem jej będzie omó-
wienie różnic w otaczającej nasze 
kraje przyrodzie oraz ciekawe eks-
perymenty fizyczne, które zapre-
zentuje p. J. Kołtun wraz ze swoją 
klasą. Wspólna lekcja była okazją 
do tego, by poznać dzieci i kultu-
rę innego kontynentu, razem się 
bawić, pomagać sobie i dzielić się 
uśmiechem. Niezapomnianym przeżyciem było wysłuchanie tradycyjnej piosenki 
ludowej z akompaniamentem bębnów. Kultura tego kraju jest różnorodna, cieka-
wa i dla nas fascynująca. Z informacji zebranych od uczniów i rodziców wynika, 
że spotkanie było świetnym pomysłem i niezapomnianym przeżyciem dla dzieci. 
Uczniowie z Polski byli ciekawi, jak wygląda przeciętny dzień ucznia w Afryce. Do-
wiedzieli się, że niektórzy z nich codziennie pokonują dystans nawet 5 km z domu 
do szkoły, często pieszo, rzadko korzystając z płatnego transportu. Wędrówkę 
rozpoczynają już o godzinie 6:30. Uczniowie w Afryce, podobnie jak w Polsce, 
od najmłodszych lat uczą się matematyki, przyrody i historii. Językami urzędo-
wymi w tym kraju są francuski i angielski, ale każda miejscowość ma swój własny 
dialekt. Jeszcze przed świętami wysłaliśmy do naszych kolegów nagrane życzenia 
drogą mailową.

W styczniu uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły, przy współpracy 
z Fundacją „Serce dla Afryki”, przeprowadzili zbiórkę materiałów plastycznych, 
chemicznych i ubrań dla zaprzyjaźnionej szkoły. Spakowane przedmioty umiesz-
czono w kontenerze i statkiem popłyną do Afryki. Dzięki hojności darczyńców 

Fot. 3. Prezentacja strojów uczniowskich.
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dzieci mieszkające w Ka-
merunie zostaną zaopa-
trzone nie tylko w wiele 
potrzebnych im artyku-
łów, ale także poczują, że 
mają przyjaciół w tak od-
ległym i egzotycznym dla 
nich kraju, jakim jest Pol-
ska. Spotkanie pozwoliło 
zrozumieć uczniom, że 
dzieci na całym świecie 
są do siebie podobne: są 
radosne, pełne ekspresji, 
podejmują próby eksplo-
rowania świata, uczą się 
w różnych placówkach 
edukacyjnych, każdego dnia zmagają się z różnymi trudnościami, które pokonują 
w miarę swoich możliwości. Jak się okazało, odległość nie ma znaczenia, kiedy 
chcesz się dzielić radością z innymi. Nie ma lepszej formy nauki tolerancji, empatii 
i poznawania świata niż obcowanie z innymi ludźmi.

Joanna Para, nauczyciel-bibliotekarz, 
Sylwia Pienio-Piekarska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

Jadwiga Kołtun, nauczyciel fizyki

Fot. 4. Pakowanie darów dla dzieci z Kamerunu.

Zespół redakcyjny: Zespół Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw (koordynator - Mariola Mucha,  
członkowie: Karolina Goczał).  DTP: Noemi Nikończuk-Kowalczyk.
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