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RAPORT Z PODRÓŻY DO LAOSU, 

W RAMACH PROJEKTU  

E-MOTIVE – INNOWACJE W EDUKACJI 

 

W ramach projektu, Stowarzyszenia Jeden Świat, E-motive - innowacje w 

edukacji, nawiązana została współpraca z organizacją PADETC z Laosu. 

Założenia projektu obejmowały wymianę doświadczeń w zakresie 

funkcjonowania edukacji, metod i form nauczania oraz pomocy pedagogiczno-

psychologicznej. 

 

W grudniu 2014 roku gościliśmy przedstawicieli organizacji PADETC. Podczas 

wizyty w naszym kraju, przeprowadzili Oni szereg spotkań i warsztatów, 

mających na celu przybliżyć Nam kulturę ich kraju, a przede wszystkim ideę 

programu „Dobra Szkoła”, realizowanego w laotańskich placówkach. Dla gości 

była to również okazja do obserwacji sposobu funkcjonowania polskich szkół 

oraz poradni, zapoznania się z naszymi tradycjami i zwyczajami, a także 

przetestowania polskiej gościnności. 

 

W ramach nawiązanej współpracy, pod koniec lutego 2015 roku przedstawiciele 

poznańskich szkół oraz poradni i świetlic socjoterapeutycznych, wyruszyli z 

wyprawą do odległej Azji, a dokładniej do stolicy Laosu- Vientiane.  Na miejscu 

z bliska obserwowali działania organizacji PADETC, wspierającej naukę oraz  

rozwój dzieci i młodzieży.  

 

Szczegóły wyprawy, która odbyła się w dniach 21 luty – 1 marca, zostały 

zawarte w poniższym raporcie.  



PADETC 

Naszą „misję” w Laosie rozpoczęliśmy od wizyty w siedzibie organizacji 

PADETC. Podczas spotkania zapoznano Nas z początkami organizacji, a przede 

wszystkim z głównymi obszarami, w których działa na rzecz dzieci i młodzieży.  

Założenia szeroko pojętej edukacji bazują tutaj na trzech podstawowych 

filarach: szkoła, rodzina, społeczność. Za pośrednictwem tych gałęzi 

realizowany jest program „Dobrej Szkoły”. Jej fundamentem jest nauka przez 

doświadczenie, praktykę oraz zaszczepianie w uczniach idei, że wiedza oraz 

umiejętność korzystania z niej, jest olbrzymią wartością. Realizację tych celów 

umożliwia ścisła współpraca szkół z rodzicami, społecznością lokalną oraz 

placówkami, które przy pomocy wolontariuszy organizują dla dzieci liczne 

zajęcia dodatkowe.  

 

 

 

 



Dok Lao Media Service, RDA (Rural Development Agency), farma 

organiczna 

W trakcie wyprawy mieliśmy okazję odwiedzić wymienione powyżej placówki. 

Działania każdej z nich są nieco odmienne, ale przyświeca im wspólny cel – 

wspieranie edukacji młodych poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

realizację wszelkiego rodzaju projektów, organizację eventów.  

• Dok Lao Media Service to instytucja zajmująca się produkcją filmów 

oraz programów telewizyjnych o tematyce związanej z edukacją - 

„Education for Sustainable Development”, co można tłumaczyć jako– 

edukacja na rzecz postępu. Przy ich produkcji często korzystają z 

pomocy studentów, z którymi przeprowadzają wywiady, mające 

uświadomić ich młodszym kolegom wartość wiedzy i nauki.  Dok Lao 

prowadzi  ponadto liczne zajęcia dla młodych filmowców. Dzięki 

zaangażowaniu wolontariuszy dzieci poznają tajniki produkcji oraz 

montażu filmów. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, podobnie jak 

organizowane dla społeczności lokalnej imprezy, w tym odbywający się 

corocznie festiwal filmowy. 

 

        



 

• Organizacja RDA skupia się na trzech obszarach działania na rzecz 

dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej. Są nimi: ochrona 

środowiska naturalnego, pozyskiwanie alternatywnych środków 

utrzymania, edukacja społeczności, poprzez szereg szkoleń i warsztatów. 

Dzięki ścisłej współpracy z różnymi organizacjami,  RDA ma na koncie 

realizacją wielu projektów, w tym dotyczących ochrony lasów, 

odżywiania, ekologii oraz dbania o higienę. Dużym sukcesem był 

realizowany w szkołach, przy udziale UNICEF, program „Clean Hands 

Raising”. Zakładał on edukację dzieci w zakresie prawidłowej higieny 

dłoni. W wielu szkołach na ścianach można było znaleźć rysunki 

podobne do tych, co na poniższym zdjęciu. 

 

 

 

• Farma organiczna działająca przy PADETC wspiera rozwój młodych 

poprzez organizowanie zajęć dodatkowych. Uczniowie odbywają tam 



staże, podczas których zdobywają elementarną wiedzę na temat 

prowadzenia gospodarstwa oraz uprawy ryżu. 

 

 

 

 

 



Ministerstwo Edukacji  

W trakcie spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji w Laosie 

zapoznano Nas z systemem edukacji. Pierwszym etapem są przedszkola, 

skierowane dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Kolejne etapy to szkoła podstawowa – 

5 klas, Lower Secondary Schools, czyli nasze gimnazjum – 4 klasy, szkoła 

średnia – 3 klasy. Podstawa programowa obejmuje takie przedmioty jak: języki, 

geografię, matematykę, historię, fizykę, informatykę, biologię. Główne 

problemy i wyzwania, z którymi boryka się ministerstwo to wysoki odsetek 

repetentów, zachęcanie i mobilizowanie uczniów do kontynuowania nauki w 

szkole średniej, opracowywanie efektywnych metod nauczania, wdrażanie 

nowych podręczników na poszczególnych etapach edukacji. 

 

 

 

 

 

 

 



Sompanya 

Sompanya jest prywatną szkołą, działającą z ramienia PADETC, w której 

realizowany jest program „Dobra Szkoła”. W trakcie wizyt w placówce 

mieliśmy okazję obserwować zajęcia, rozmawiać z nauczycielami oraz uczniami 

(choć komunikacja z nimi ze względu na barierę językową była ograniczona), a 

także opowiedzieć o Naszym kraju i przeprowadzić warsztaty dla dzieci.  

Społeczność szkoły przywitała Nas bardzo ciepło i serdecznie, a to co zwracało 

szczególną uwagę to wysoki poziom kultury osobistej uczniów. 

 

 

 

Szkoła idealnie wpisuje się w założenia projektu „Dobra Szkoła”. Rzeczywiście 

duży nacisk kładziony jest tutaj na naukę przez doświadczenie. Standardem są 

(na każdym etapie nauczania) zajęcia „z podręcznikiem”, po których 

obowiązkowo odbywają się ćwiczenia praktyczne. Przykładem mogą być liczne 

zajęcia z gotowania, robótek ręcznych, wykorzystania surowców wtórnych, czy 

też produkcji filmików tematycznych. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Szkoła położona jest na obrzeżach miasta, więc panuje tu cisza i spokój. 

Budynki wyposażone są w niezbędne minimum, chociaż niedawno 

wybudowane liceum posiada salę multimedialną oraz klimatyzowane 

pomieszczenia, które przy panującym tu klimacie, są niezbędne. Do dyspozycji 

uczniowie mają również stołówkę wraz ze sklepikiem, boisko szkolne, ogródek 

oraz plac zabaw. 



 

 

 

 

Podczas wizyty w szkole mieliśmy możliwość przeprowadzenia warsztatów dla 

dzieci. W trakcie krótkich „lekcji” staraliśmy się przybliżyć uczniom Nasz kraj 

oraz poprowadzić zajęcia z nauki alfabetu angielskiego.  



 

 

Szkoły państwowe 

Szkoły państwowe, które mieliśmy okazję odwiedzić, w założeniach 

programowych niewiele różnią  się od szkoły Sompanya. Dużą uwagę 

przywiązuje się tutaj do zdobywania konkretnych umiejętności, w oparciu o 

solidne podłoże teoretyczne – ciekawostką jest fakt, że lekcje wychowania 

fizycznego poprzedzone były krótkimi wykładami.  

Mimo, iż budynki nie zachęcają swoim widokiem, panuje tu przyjemna 

atmosfera, a dzieci aktywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach.  

 

 



 

 

 

Duży udział w nauczaniu młodych mają również mnisi. Prowadzą oni szkoły, w 

których oprócz regularnych przedmiotów, odbywają się także zajęcia z 

medytacji. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
Warsztaty dla społeczności lokalnej 

Jednym z ostatnich etapów wizyty w Laosie były prowadzone przez Naszych 

przedstawicieli zajęcia skierowane do nauczycieli oraz wolontariuszy 

działających na rzecz PADETC. Ich głównym założeniem było przybliżenie 

funkcjonowania poradni oraz świetlic socjoterapeutycznych oraz form pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej realizowanych w Naszych placówkach.  



 

 

 

Wrażenia z wyprawy 

Podróż do Laosu była niezapomnianą wyprawą do innego „świata”, innej  

kultury, innych zwyczajów. Wyprawą, podczas której spotkałam niezwykle 

otwartych oraz pomocnych ludzi, którzy pokazali mi jak społeczność potrafi 

wzajemnie się wspierać oraz realizować wspólne cele. Wszystkie miejsca, które 

odwiedziłam wzbogaciły mnie o nowe doświadczenia. Idee PADETC oraz 

organizacji przy nim działających świetnie pokazują czym jest bezinteresowność 

oraz determinacja. Jako nauczyciel, wracam z garścią pomysłów, które 

zamierzam wdrażać w swojej pracy. Projekt „Dobrej Szkoły” bazujący na 

doświadczeniu, praktyce, realizowanych przy wsparciu społeczności lokalnej, 

przekonuje mnie i z tego co mogłam zaobserwować sprawdza się. Cieszę się, że 

mogłam wziąć udział w tym przedsięwzięciu i z pełnym przekonaniem wyjazd 

do Laosu nazywam „przygodą życia”. 


