Dostawa komputerów do Sega
Kolejne szko³y: Sega Girls Secondary oraz Sega Township
Secondary otrzyma³y dzisiaj sprzêt do klasy komputerowej.
Wyprawa po komputery by³a doœæ niezwyk³a. Musieliœmy wynaj¹æ
szkolny autobus aby bezpiecznie przetransportowaæ cenny nabytek.
Komputery zlokalizowane by³y oko³o 80 kilometrów od Sega w
miejscowoœci Ogada. Gdy tam dotarliœmy sprzêt czeka³ ju¿ na nas,
u³o¿ony schludnie na trawniku. Po dope³nieniu wszelkich
formalnoœci powróciliœmy do Sega z przypiêtymi pasami
pasa¿erskimi i chronionymi materacami do spania komputerami.
Gdy dojechaliœmy na miejsce radosnym komentarzom nie by³o
koñca a najczêœciej pojawia³ siê jeden: our dream came true…

Sega Music Valley
W minionym tygodniu rozpoczêliœmy w organizacji UCAHA lekcje
gry na gitarze. Pomimo niezwyk³ej zdolnoœci do niedotrzymywania
danego s³owa, ch³opaki wykazuj¹ dosyæ du¿y entuzjazm i
zaanga¿owanie (przynajmniej podczas tych kilku pierwszych
spotkañ, które siê odby³y) - dwie gitary klasyczne, które im
podarowaliœmy, s¹ niemal bez przerwy w u¿yciu.
Przeprowadziliœmy te¿ pierwsze rozmowy na temat uruchomienia
w Sega studia nagraniowego. Przy pomocy œrodków z otrzymanego
przez UCAHA grantu, planujemy do koñca lutego skompletowaæ
wyposa¿enie, przeszkoliæ ich cz³onków w podstawach rejestracji
dŸwiêku i dokonaæ pierwszych nagrañ dla miejscowej m³odzie¿y.

Przedwyborczy kocio³ w Sega
Nasze miasteczko, podobnie jak miejscowoœci w ca³ym kraju, przez
kilka miesiêcy kipia³o od deklaracji politycznych, spotkañ z
elektoratem i entuzjastycznych wieców. Kenia w³aœnie przesz³a
okres partyjnych nominacji na listy wyborcze, a nominacje tutaj
odbywaj¹ siê nie za spraw¹ odgórnych decyzji w³adz partii, ale w
ogólnokrajowym g³osowaniu. Nie oby³o siê bez nieplanowanych
problemów, w wyniku których w naszym okrêgu po kilku dniach
musia³a siê odbyæ niecodzienna „dogrywka”. Z racji, ¿e brakowa³o
kolejnych kart do g³osowania ludzie musieli stawaæ w… kolejce do
swoich kandydatów. Dok³adnie zaœ ustawiali siê za plakatami z
podobiznami startuj¹cych polityków. Ka¿dy g³osuj¹cy mia³
oznaczany palec u d³oni fioletowym atramentem, aby nie móg³
zag³osowaæ na kilku kandydatów.

Pierwszy tydzieñ szkolenia za nami

W Sega Youth Polytechnic zakoñczyliœmy pierwszy
tydzieñ zajêæ wprowadzaj¹cych kadrê nauczycielska tej
szko³y w œwiat komputerów i obs³ugi podstawowych
programów. Po tych kilku dniach mo¿na powiedzieæ, ze
“uczniowie” (w tej roli nauczyciele) s¹ pojêtni i chêtni do
nauki nowych zagadnieñ. Najlepszym na to dowodem
niech bêdzie fakt, ze przychodz¹ na zajêcia punktualnie
(!), co jest tu raczej rzadkim zjawiskiem. Nie opuszczaj¹
te¿ lekcji, a kiedy nie mog¹ przyjœæ na dodatkowe godziny
konsultacji, upewniaj¹ siê najpierw, ze na pewno nie
bêdziemy uczyæ pozosta³ych osób ¿adnych nowych
treœci…
Po paru zajêciach osoby, które jeszcze przed tygodniem
nie wiedzia³y, jak w³¹czyæ komputer, teraz potrafi¹ nie
tylko w³¹czyæ go, ale równie¿ zmieniaæ zustawienia
pulpitu, otwieraæ, zapisywaæ czy usuwaæ foldery i
dokumenty, uruchomiæ MS Word, gdzie tworz¹, kopiuj¹ i
formatuj¹ dokumenty… Sprawia im to radoœæ, a ka¿de
zadanie wykonane z sukcesem jest dla nich powodem do
dumy… Nie tylko my, ale przede wszystkim „nasi
uczniowie” mog¹ na w³asne oczy przekonaæ siê, jakie
robi¹ postêpy…
Na zakoñczenie tego tygodnia chcieliœmy mieæ równie¿
dowody tych postêpów w postaci krótkiego egzaminu,
sprawdzaj¹cego ich umiejêtnoœci. Niestety, w dniu
egzaminu od rana w ca³ej miejscowoœci nie by³o pr¹du.
Liczyliœmy, ze „powróci” do godz.14, kiedy to mieliœmy
zacz¹æ egzamin. Zamiast pr¹du ujrzeliœmy tylko
rozpromieniona twarz dyrektora politechniki, który
rozk³adaj¹c bezradnie rêce powiedzia³, ze nie ma pr¹du,
bo w s¹siedniej miejscowoœci przewróci³ siê s³up
elektryczny… Czy¿by nasi uczniowie przestraszyli siê
pierwszego egzaminu..?

Je¿eli dosta³eœ ten Newsletter od innej osoby, a chcesz go dostawaæ
bezpoœrednio-skontaktuj siê z nami:
FUNDACJA SIMBA FRIENDS
Office@simbafriends.org
ul.Górczewska 124/305
01-460 Warszawa
Tel. (22) 533-49-02

