TCHAD

för de bibellösa folken

Förskoleprojekt i Guerraregionen 2020-2022
Tchad är hem för mer än 130 etniska
grupper, som representerar fyra
språkfamiljer. Franska och Standard
arabiska är de officiella språken,
medan Tchadarabiska är språket som
används mest i landet, särskilt i norra
och centrala regioner. Trots att
många, utöver sitt modersmål, talar
både franska eller arabiska, förstår de
ofta inte dessa språk tillräckligt för att
kunna använda dem för att diskutera
de djupare frågorna i livet.

Tchad har 132 språk och
läskunnigheten ligger väldigt
lågt, ungefär 24% av
befolkningen kan läsa enligt
UNESCOs senaste undersökning
2011.
Genom att lära barnen de första
stegen i att läsa och skriva på sitt
modersmål förbereds dom för
språklärande när dom börjar i
grundskolan. Effekten blir att
färre hoppar av grundskolan
utan slutför den.

FAKTA

Befolkning: 12 825 000
Levande språk: 132
Läskunskap 24 % (2011)

Tchad

Bibel: 13 språk
Bibeldelar: 16 språk
NT: 29 språk
Ingen Bibel: 74 språk

BEHOV
Projektet omfattar förskola på 15 språk
med 2258 elever.

126kr/elev/år
www.folk.se

Salabacksgatan 58, 754 32 Uppsala
08-38 55 30 | info@folk.se

PROJEKTET

SAMARBETSORGANISATION

Projektet i Tchad syftar till lära
barn sitt modersmål i region Guéra
genom modersmålsbaserade
förskoleklasser i de femton språken
Dangaleat, Guerguiko, Kenga,
Migaami, Sokoro, Dadjo, Bidiya,
Mawa, Saba, Oubi, Mogoum,
Zerenkel, Eeni, Moré och
Barain.

FAPLG - Fédération des Associations de Promotion des Langes
du Guéra
FAPLG är en federation med föreningar som medlemmar. För
närvarande består federationen av 18 föreningar/språk av de
totalt 26 språken som finns inom regionen Guéra i centrala
Tchad. Organisationens säte finns i Mongo, regionhuvudstad i
Guéra, centrala Tchad.
2013 erhöll FAPLG UNESCOs pris för ”Effective Literacy
Practices”.

FAPLG

INSAMLINGSBEHOV
Kostnaden är beräknad på 126 kr per elev och år fördelat
enligt tabellen nedan.
Projektet löper över 3 år med start 2020
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