Tisková zpráva, Praha, 20. 3. 2017

TZ SIRIRI: Komenského Škola hrou v Africe slaví úspěchy
Zástupci české organizace SIRIRI ve Středoafrické republice (SAR) navštívili desítky
škol, jejichž učitelé se vloni zúčastnili kurzů programu Škola hrou založených na
učení J. A. Komenského. Učitelé i v nejzapadlejších vesnicích poznatky z kurzů
využívají v praxi. SIRIRI má na léto 2017 již připravený tým dobrovolníků na další
školení středoafrických učitelů.
„V předchozích letech zaznívaly velké ohlasy na to, že se vzdělávací program Škola hrou
dostane i do vesnic vzdálených stovky kilometrů od hlavního města. Na naší cestě, při
které jsme zdolali přes 2000 km po rozbitých silnicích, jsme se o tomto úspěchu
přesvědčili,“ popisuje iniciátorka projektu Ludmila Böhmová cestování po Středoafrické
republice a cíl třítýdenní cesty.
Program Škola hrou ve Středoafrické republice má za cíl zkvalitnit úroveň vzdělávání na
prvním stupni základních škol. Učitelé si během kurzů osvojují moderní didaktické metody
a seznamují se s učením J. A. Komenského, na jehož myšlenkách je program postaven.
Učitelé dostávají jednoduché didaktické pomůcky a nové slabikáře v jazyce sango,
kterému středoafrické děti rozumí. Dosud se totiž děti v první třídě učily číst a psát v
úřední francouzštině, nebylo tedy výjimkou, že po ukončení prvního stupně uměla číst a
psát jen necelá polovina dětí. Program Škola hrou je v souladu s dlouhodobými
doporučeními a průzkumy UNESCO, které se týkají výuky v národním jazyce.
„Sledovali jsme práci učitelů a pokrok jejich žáků především v prvních třídách a informovali
jsme o prokazatelně pozitivních výsledcích programu autority v hlavním městě, a to šéfa
kabinetu ministra školství Dr. Ernesta Mada, poradce ministra školství Pascala Villecroix a
také generální sekretářku Středoafrické komise UNESCO prof. Georgette Florence KoytDeballe,“ vysvětluje evaluační smysl cesty ředitel SIRIRI Fabrice Martin.
Tým SIRIRI připravuje další učebnici, která malým školákům v SAR už desítky let chybí –
čítanku, která naváže na vloni vytvořený první moderní slabikář v sangu.
V srpnu 2017 se chystá ve Středoafrické republice již třetí ročník kurzu programu Škola
hrou, o který je velký zájem nejen ze strany samotných učitelů, ale i rodičů dětí, školských
inspektorů a ředitelů škol. V současnosti je připraven dvanáctičlenný tým školitelů, který
brzy zahájí intenzivní přípravy. Realizace školení a jeho rozsah je ale závislý na financích.
Zástupci SIRIRI během cest navštívili i centrum pro pomoc lidem nakaženým virem
HIV/AIDS ve městě Bouar, které SIRIRI ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
ČR podpoří částkou téměř 4,4 mil. Kč. Toto centrum je jedním ze dvou existujících na
území SAR a jediné, které funguje mimo hlavní město. Zařízení zde vede italský lékař dr.

Angelo Sala, který během setkání se zástupci SIRIRI komentoval jedno z hlavních
poslání české organizace: „Je třeba orientovat se na mladou generaci a její výchovu,
protože ta je budoucností této zubožené země.“
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 2016 umístila jako 147. ze 149 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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