
 

Tisková zpráva, Praha, 28. 9. 2016

TZ SIRIRI: Češi přinesli revoluci do středoafrických škol 
 
Ve středu v poledne se vrátila skupina deseti Čechů, kteří během dvou týdnů vyškolili na 130 
středoafrických učitelů v rámci programu české organizace SIRIRI Škola hrou ve Středoafrické 
republice. Projekt české organizace se zaměřil na podporu učitelů z vesnických a městských 
provinčních škol a slaví úspěchy. 
 
„Vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice (SAR) nabírá na významu. V Evropě se o 
něm vyjadřujeme vlastně spíše rezervovaně, skromněji. Tady to má úplně jiný rozměr. Přijelo nás deset 
dobrovolníků, což je na zdejší poměry obrovská skupina.“ komentovala hned na úvod ze Středoafrické 
republiky iniciátorka programu Ludmila Böhmová a později doplnila: „Místní autority opakovaně 
vyslovují prosby a naděje, aby se program rozšířil nejen do celého okresu Ouham-Pendé, ale i do 
celého regionu a časem do celé země. Dále abychom program přizpůsobili pro alfabetizaci dospělých a 
do mateřských škol. Jejich nadšení je velmi nakažlivé, musíme mít ale na paměti, že se nemůžeme 
vrhnout do projektu, který by nás přesáhl, že hodnota naší práce je postavená na spolupráci s 
konkrétními učiteli a hlavně že velikost projektu závisí na podpoře našich dárců.“ 
 
Školení probíhalo ve městě Bozoum, které se nachází téměř 400 km od hlavního města Bangui. Právě 
v Bangui probíhá většina rozvojových projektů, do vnitrozemí pracovníci neziskových organizací 
vyjíždějí jen zřídka. Vzdělávací kurz absolvovalo 130 účastníků ze vzdálenosti až 250 km v okrese 
Ouham-Pendé, z 43 městských a 70 venkovských škol. Mezi účastníky kurzu byli kromě učitelů 
základních škol i učitelka mateřské školy, stážisté, učitelé školy pro alfabetizaci dospělých, student 
pedagogiky a pět školních inspektorů. 
 
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.  
 
„Pracujeme všichni na plno, vědomi si toho, že čas tu máme velmi krátký. Těch 130 učitelů, kteří tu sedí 
ve třídách, překonalo spoustu překážek a komplikací, aby do Bozoum na kurz mohli přijet. Nikdo z nás 
tedy neváhá vydat ze sebe to nejlepší, co v nás je. Na tom tu, myslím, každému z nás záleží ze všeho 
nejvíc. Kdo komu víc „dává“ a kdo víc „dostává“, tedy zda čeští školitelé nebo středoafričtí učitelé, nelze 
jednoznačně říct,“ komentovala Ludmila Böhmová průběh školení a nasazení českých dobrovolníků 
během kurzu. 
 
Tři skupiny účastníků vedly dvojice českých školitelů, čtvrtou skupinu vedla experimentálně dvojice 
složená z českého školitele a středoafrického účastníka loňského pilotního projektu. Výtvarníci David 
Böhm a Jiří Franta, kteří se skupinou školitelů také odjeli, vytvořili během dvou týdnů několik 
nástěnných didaktických kreseb ve třídách v Bozoum, další kresbu ve venkovské škole a jednu 
exteriérovou kresbu „Pěti pedagogických principů“, které byly vodítkem celého kurzu. Po návratu do ČR 
oba výtvarníci připraví další kresby, které pak přenese na zeď místní mladý umělec Romain. 
 
SIRIRI v rámci vzdělávacího programu připravila kromě jiných pedagogických pomůcek i historicky 
první slabikář v národním jazyce sango. Děti se dosud v první třídě učily číst a psát v úřední 
francouzštině, přestože tomuto jazyku prakticky vůbec nerozumí. Po ukončení prvního stupně základní 
školy uměla číst a psát asi jen třetina žáků. V rámci testování výsledků pilotního projektu, kdy se děti 
učily podle nového slabikáře v pro ně srozumitelném jazyce, se ukázalo, že před koncem školního roku 
80% žáků ovládá čtení i psaní. Slabikář je formátem koncipován pro 2 – 3 žáky v lavici. Vytištěných 
5000 kusů slabikářů by tedy mohlo posloužit tisícům malých Středoafričanů. 
 
“Vzdělávacích programů už se ve Středoafrické republice zkoušelo hodně, ale nikdy nebyly dotažené. 
Úspěch a potenciál programu Škola hrou vidím v tom, že se dostává až do vesnic, do venkovských 



škol, k venkovským učitelům.” komentoval myšlenku a průběh projektu jeden z přítomných školních 
inspektorů. 
 
Myšlenka J. A. Komenského středoafrické učitele oslovila. Při závěrečném hodnocení poznamenala 
jedna z účastnic Solange: „Vlastně nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, že by se děti mohly hrou něco 
naučit. Tady jsem ale pochopila, že už jenom to, že do hry zadám jasná pravidla a budu ji hrát s 
nějakým cílem, může děti něco naučit.“ Učitel Olivier si zase pochvaloval další z pedagogických 
pomůcek, Živou abecedu: „Dítě si snadněji představí písmenko pod nějakým obrázkem. Živá abeceda 
mi tak lépe umožní pracovat s dětmi, které ještě neumí číst.“   
 
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. 

Kontakt: 
Terezie Imlaufová 
terezie.imlaufova@siriri.org 
724 381 720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIRIRI o.p.s. 
Vyšehradská 49/320 
Praha 2, 120 00 

http://www.prosperity.com/
mailto:terezie.imlaufova@siriri.org

