Prosjektrapport fra pilotprosjekt i Uganda sommeren 2014
Maarifa Initiative har gjennomført pilotprosjekter i Uganda denne sommeren med støtte fra Nuug
Foundation. Hovedmålet med prosjektet har vært å vurdere muligheten for å introdusere Scratch
og programmering for barn og unge i Uganda og gjennomføre workshops og opplæring i bruk av
Scratch
Målet med forprosjektet har også vært å teste ut arbeidsprosesser rundt oversettelser og
allerede i piloten sørge for oversettelse av programmeringsspråket Scratch, til Luganda som er
det strøste språket i Uganda. I tillegg teste ut bruk av Scratch på skoler i Uganda med tanke på et
større og mer omfattende prosjekt senere.
Scratch er et programmeringsspråk for barn som er utviklet av MIT og oversatt til en rekke språk.
Fokus har vært elever i det som tilsvarer videregående skole og der vil bruk av Scratch med
Engelsk som språk være godt nok, men verdien av oversettelse til lokal kontekst er stor.
Maarifaprosjektet gjennomførte sommeren 2014 to pilotprosjekter i Uganda ved henholdsvis
Mitandi Secondary School i Rwenzorifjellene og ved Mirambe Secondary School i Kampala.

Lærere og andre ressursurspersoner i Mitandi for introuksjon til prosjektet.

Vi gjennomførte workshops ved begge skolene, for å høste kunnskap og erfaring både knyttet til
selve skolene og med hensyn til hvordan vi kunne organisere prosjektet. Vi ønsket også å danne
oss et bilde av skolestrukturen i Uganda mer generelt for å være sikker på at våre ideer og tanker
om bruk av Scratch og IKT mer generelt, ikke faller helt utenfor deres læreplan. Faget IKT er idag
obligatorisk for de to øverste trinnene på videregående skole, noe som viser seg å være veldig
vanskelig å følge opp i praksis ettersom nesten ingen skoler har utstyr.

Det er lite strøm så lyset må slås av for å få strøm til PCer  men Scratchkurs  det fikk vi kjørt.
Strøm til skolen idag er avhengig av agregat. Vi
har som en del av vårt hovedprosjekt søkt om
midler til Solceller som vil gi stabil strøm til 20
PCer og 20 Tablets i tillegg til lys på hele
skolen.

I forbindelse med reisene har vi også jobbet bredt med å kartlegge behov i forbindelse med det å
introdusere IKT som fag i undervisningen. Vi vurderer terskelen for å ta ibruk Scratch som
overkommelig men vi ser samtidig at det vil i et hovedprosjekt være helt avgjørende at vi også
tilbyr grunndig opplæring i grunnleggende bruk av PC, tablets og digitale verktøy på disse
enhetene. Vår vurdering med tanke på et mulig hovedprosjekt kan oppsummeres slik:
● Begge skolene vi har hatt piloter hos vil være istand til å gjennomføre kurs i Scratch
● Begge skolene har dokumentert at de kan vedlikeholde utstyr, vi vurdere allikevel at vi
også her vil rette direkte tiltak hvor vi samme med vår partner FAIR Danmark kjører kurs i
vedlikehold og hardware
Gode partnere
Grunnlaget for vårt fremtidige arbeid i Uganda er gode partnere. Tore og Vigdis Oldebråten er
sammen med deres datter Christin helt avgjørende får å lykkes i Mitandi. Vi har gjennom piloten
opparbeidet et godt samarbeid og de er også med som partner i vår Noradsøknad.

Vår partner i Kampala er Mirambe Secondary School som er drevet som en privat skole av
lokale entusiaster. Det er dette miljøet som har oversatt Scratch til Luganda. De har vist god
kompetanse og gjennomføringsevne gjennom hele prosessen.
Gjennom vårt sammarbeid med danske FAIR har vi også en partner som har god teknisk
kompetanse og erfaring med installasjon og vedlikehold av PCer med fri programvare. Begge
pilotinstallasjonene i prosjektet kjører Ubuntu.

Vi erstattet Windows med Ubuntu på PCer. I et fremtidig prosjekt må alle PCer være nye
ettersom gamle PCer nå ikke er lovlig å importere til Uganda mer.
Forprosjektet har resultert i følgende:
● Vi har fått på plass to pilotinstallasjoner med to PCer og server som inkluderer noe
offline innhold fra Khan Academy og Project Gutenberg.
● Programmeringsspråket Scratch 1.4 er oversatt til luganda (som et av de første
afrikanske språkene). http://translate.scratch.mit.edu/lg/
● Versjon 2.0 er er planlagt oversatt ila november.
● Forprosjektet har også bidratt i en konkret søknad til Norad som ble sendt 30. september.
I dette prosjektet er programmering for barn og digitale læringsressurser underlagt en fri
lisens være en viktig del av prosjektet.

Hovedlærer Eriab og Benjamin fra FAIR Danmark gjør klart til installasjon av litt mer moderne
bærbare PCer.

Endringer i prosjektet fra søknaden
I søknaden tok vi utgangspunkt i prosjekter i Uganda og Brukina Faso. Vårt fokus har i sommer
vært helt og fullt på Uganda, vi etablerte derfor begge våre piloter der istedet for en i hvert land.
Språket swahili var det språket som ble nevnt som det språket vi planla å oversette til. I Uganda
står Luganda sterkt som språk, vi valgte derfor å oversette til Luganda istedet.

