
Splošne informacije o izobraževalnem sistemu v Malawiju 

Populacija Malawija je okoli 14 milijonov. Najnovejše raziskave kažejo, da je  pisemnost žensk v 

Malawjiu okoli 68.2% in moških 77.4%. 

PREDŠOLSKA VZGOJA V MALAWIJU 

Vsi se zavedamo, da je predšolska vzgoja izjemno pomembna, saj služi kot temelj izobrazbe in 

nadaljnega razvoja za male učenjake. Malawijsko ministrstvo za šolstvo se zaveda pomembnosti 

predšolske vzgoje, a je finančno ne podpira, saj v fonduu ni predvidenih sredstev za tovrstno 

izobraževanje. Kar ministrstvo počne je, da vzpodbuja k prostovoljni ustanovitvi vrtcev znotraj 

vaških/mestnih  skupnosti. To pomeni, da kvalificirani ali ne-kvalificirani učitelji učijo brezplačno, kot 

prostovoljci. Po večini učijo brez aliz izjemno malo pripomočki, otroci nimajo igrač s katerimi bi si 

popestrili dneve pouka, poučevanje poteka brez šolskih tabel in kred, kar seveda povzroči slabo 

kvaliteto učenja, slabo koncentracijo otrok in neresnost vzgoje. Prostorov ni, prav tako ne zgrajenih 

učilic za male učenjake. Po večini cerkve postanejo dnevna učilišča, sence pod krošnjami dreves 

prevzamejo vlogo učilnic, a seveda so te koristne le v sušni dobi in marsikateri vrtci se zapro med 

deževno dobo. Veliko otrok iz ruralnih področij nima možnosti obiskovanja vrtca, saj je vse odvisno 

od volunterske participacije vaških skupnosti. 

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V MALAWIJU 

Osnovnošolski sistem je v Malawiju sestavljen iz osmih razredov, starostne skupine otrok so od 6 -

13let. Kljub predpisanim letom, je veliko otrok starejših od predpisanih starostnih omejitev, saj veliko 

učencev ponavlja razrede, zaradi težkih življenjskih razmer, ki povzročijo neudeležbo pouka, različnih 

učnih težav, premalo učnih pripomočkov (knjig, učbenikov, šolskih potrebščin)... 

Trije semestri sestavljajo eno šolsko leto, prvi se začne v septembru in traja do decembra, drugi od 

januarja do aprila in tretji od aprila do julija. Osnovnošolski učenci se učijo vrsto različnih predmetov, 

zaključne teste pa vsakoletno pišejo iz sledečih predmetov: angleščina (uradni jezik Malawija), 

chichewa(uradni jezik Malawija), matematika, biologija in socialne študije. Vsakdo, ki želi nadaljevati 

šolanje v srednji šoli mora uspešno odpisati vse izpite v osmem razredu.  

V okrožju Nkhata Bay, kjer se nahaja ELA je 186 osnovnih šol z okoli 76.244 učenci.      

Državna osnovnošolska izobrazba je v Malawiju od leta 1994 brezplačna in dostopna vsem. Od leta 

1994, ko je bil sistem brezplačnega šolanja uveden je število osnovnošolcev z 1.6 milijona v prvem 

letu naraslo preko 3 milijonov. To je povzročilo pomanjkanje kvalificiranih učiteljev, premalo šolskih 

učilnic in šol nasploh za poučevanje vseh učenecev. Vsi ti razlogi so nivo in kvaliteto malawijskega 

osnovnošolskega poučevanja močno znižali. Po večini to danes pomeni, da šo malawijske osnovne 

šole brez potrebih učil, pripomočkov, brez zadostnega števila učiteljev, brez potrebnih finančnih 

sredstev za plačilo obstoječih učiteljev, nabavo šolskih potrebščin, miz in klopi za učenjake, kar 

seveda povzroča izjemno velike izzive za kvalitetno poučevanje s strani učiteljev kot seveda tudi 

učenje s strani šolarjev.  Poleg brezplačnih državnih šol obstajajo tudi privatne plačljive osnovne šole, 

katerih šolnina za eno leto znaša od najcenejših okoli 200Eurov do najdražjih okoli 350 Eurov, kar je 

ob povprečni plači 20Eurov/mesec v ruralnih predelih in 70 Eurov v mestih velik izziv za vsakogar. 

Družine imajo minimalno 3 otroke in maksimum 8 otrok, kar pomeni, da vseh otrok ne morejo poslati 

v privatne šole, zato je potrebno izboljšati standard izobraževanja v brezplačnih vladnih šolah.  



Te so kot že omenjeno izjemno slabo opremljene, same zgradbe so iz lokalnih opek, učilnic ni zadosti, 

učitelji učitjo razrede polne otrok; povprečno 96 otrok na enega učitelja (statistika Nkhata Bay 

področja, vlada je predpisala povprečje 60 otrok na učitelja;ki je izjemno visoko). Če šole nimajo 

zadostnega števila učilnic, so učitelji primorani učiti razrede pod krošnjami dreves ali v slabih 

strukturah stesanih iz lesenih desk, brez streh, kar pomeni, da med 3 mesečno deževno dobo niso 

uporabne. Zato v tem obdobju ni nič običajnega, da razrede združijo in da obstoječe učilnice 50m2 

zadostijo več kot 200tim otrokom naenkrat. 

Dva glavna razloga sta prisotna za pomanjkanje učiteljev v malawijskem šolskem sistemu. Prvi je ,da 

ni zadosti učiteljev, ki so zaključili vse potrebne kvalifikacije in izobraževanje, s katerimi pridobijo 

ustrezno znanje. Drugi razlog pa je, da morajo po predspisih malawijskega ministrstva v se osnovne 

šole svojim učiteljem priskrbeti ustrezne bivalne prostore v bližnji okolici šole. Razlog je, da s tem 

privabijo dobro kvalificirane učitelje. Gradnja ustreznih »učiteljskih« domov je izjemno draga, a brez 

njih ni učiteljev, ki bi se bili pripravljeni preseliti v ruralna področja. Zadnje statistike kažejo, da je v 

Nkhata Bay področju le okoli 554 hiš za več kot 1500 učiteljev, kar pomeni, da si morajo povprečno 

kar trije učitelji s svojimi družinami deliti eno hišo. 

Kljub temu, da so vladne šole brezplačne, si morajo učenci sami priskrbeti šolsko uniformo, svinčnike, 

kemike in šolske zvezke, kar je za mnogo družin preveliko finančno breme. Po UNESCOvih statistikah 

za celotno Afriko le okoli 58% otrok zaključi osnovnošolsko izobraževanje, več kot 20% pa jih ponavlja 

en ali več razredov. En razlog večkratnega ponavljanja razredov je finančno stanje v družinah, 

kateresi ne morejo privoščiti šolskih potrebščin in rako otroci daljša obdobja ostajajo doma, kar 

pomeni da v znanju zaostanejo. Poleg finančnih bremen družin, so razlogi izostanka in nedokončanja 

osnovne šole tudi dolžnost otrok pri iskanju zaposlitve, da družine lažje preživijo, mladoletniška 

nosečnost, bolezni in visoka umrljivost v družini, ipd. Po statiskah  Malawija področja okoli 74% otrok 

uspešno zaključi končne teste v osmem razredu, v Nkhata Bay področju je teh le okli 53%. V realnosti 

pa se v ruralnih šolah na področju kjer deluje ELA ta procent giblje okoli 15%! Tako, da je pomoč pri 

premagovanju učnih težav in dodatna pomoč učiteljem še kako potrebna.  ELA do sedaj sodeluje z 

dvema šolama v Nkhata Bay področju, z OŠ SEKA in OŠ Mazembe. ELA  v OŠ SEKA že 9 mesecev vodi 

prehranjevalni program za vseh 340 otrok, vsem otrokom pomaga z učnim materialom (zvezki, 

svinčniki in kemiki) ter vodi izobraževalni program pomoči otrokom z učnimi težavami ter z 

delavnicami angleščine in matematike.  

 

 


