
 

Tisková zpráva, Praha, 31. 8. 2016

TZ SIRIRI: Deset Čechů odjíždí do středu Afriky pomáhat učitelům 
 

V rámci vzdělávacího programu Škola hrou ve Středoafrické republice odjíždí 12. září skupina 
deseti dobrovolníků organizace SIRIRI do středu Afriky. Čeští školitelé budou pomáhat 
konkrétním středoafrickým učitelům aplikovat moderní pedagogické principy do jejich výuky. 
 

“Asi největší motivací pro mě je příležitost předat něco, co jsem získala zadarmo, někomu, kdo tuto 
možnost neměl.” komentuje své rozhodnutí odjet na dva týdny do Středoafrické republiky (SAR) 
dobrovolnice Adriana Vlasáková.  
 
Skupinu deseti Čechů tvoří osm frankofonních školitelů a dva výtvarníci - umělecká dvojice David Böhm 
a Jiří Franta. Ti vyzdobí třídy didaktickými kresbami na zeď na základě diskuze s místními učiteli. 
Didaktické kresby na zeď jsou jednou z pedagogických pomůcek, které program Škola hrou ve 
Středoafrické republice obsahuje. Učitelé dostanou i další pomůcky: pedagogický manuál připravený 
českými pedagogickými odborníky, slabikáře v místním jazyce sango, živé abecedy a sady písmenek 
na tvoření prvních slov. 
 
Základní ideou vzdělávacího programu Škola hrou v SAR je zkvalitnění výuky ve středoafrických 
školách na prvním stupni základní školy, protože to je pro mnoho žáků jediný, ale i nejvyšší stupeň 
dosaženého vzdělání.  
 
Tentokrát je ve městě Bozoum naplánováno školení pro 110 učitelů a ředitelů z městských i 
venkovských škol z okolí. Učitelé mají ve třídě v průměru 50 dětí, což je na místní poměry velice nízký 
počet. Seminář je postavený na interaktivní spolupráci školitelů s místními učiteli a jeho programovou 
náplň tvoří pedagogický manuál. Ten učitelům zůstane i po ukončení semináře a bude jim sloužit jako 
pomůcka pro celoroční práci. 
 
“Příjemným překvapením pro nás v průběhu pilotního projektu pro dvacet učitelů bylo jejich nadšení, 
přestože se občas střídalo s obavami. Když jsme se do pilotních tříd podívali v průběhu roku, byli jsme 
svědky něčeho neuvěřitelného – téměř 80% dětí umělo před koncem školního roku číst. Učitelé se také 

poprvé setkali se spokojenými ohlasy od rodičů, kteří se jinak o výuku svých dětí dříve nijak zvlášť 
nezajímali.” vzpomíná na povzbuzující výsledky pilotního projektu iniciátorka  programu Školy hrou v 
SAR Ludmila Böhmová. 
 

Děti se ve Středoafrické republice učí číst a psát v úředním francouzském jazyce. Ten ale žáci první 
třídy neznají, není tedy výjimkou, že v páté třídě je více než 50 % žáků negramotných. Proto v rámci 
programu Škola hrou v SAR vznikl i historicky první moderní slabikář v jazyce sango, jehož ilustrátorem 
je výtvarník David Böhm. 
 
Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity 
(www.prosperity.com), ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska 
dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR v roce 2015 
umístila jako poslední ze 142 sledovaných zemí.  
 
SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého 
vzniku v roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj 
vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. 
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