
Tisková zpráva, Praha, 31. 8. 2017

TZ SIRIRI: Čeští a francouzští dobrovolníci učili na dvě stě středoafrických učitelů

Ve středu 30. 8.  se ze Středoafrické republiky (SAR) po dvou týdnech vrátila skupina 
českých a francouzských dobrovolníků, kteří ve městě Bozoum vyškolili 244 
středoafrických učitelů v rámci vzdělávacího programu organizace SIRIRI Škola hrou v 
SAR. Ten je postaven na moderní pedagogice a myšlenkách J. A. Komenského.

„Letošní kurzy se ukázaly jako velmi úspěšné. Učitelé, jichž bylo letos rekordních 244, se aktivně 
zapojovali, byli otevření a velmi pracovití,“ sděluje čerstvé dojmy z afrického školení ředitel SIRIRI 
Fabrice Martin a dodává: „Oproti minulým ročníkům jsme v diskuzi o nových pedagogických 
metodách s učiteli pokročili i díky tomu, že někteří učitelé s ostatními kolegy sdíleli své zkušenosti 
a úspěchy z předchozích školení. To bylo pro všechny velkým povzbuzením.“ Ve školách, kde se 
učí podle programu Škola hrou v SAR, umí přes 90% prvňáků číst a psát na konci roku, což je ve 
Středoafrické republice nevídané.

Kromě práce přímo s učiteli probíhala také setkání na nejvyšší úrovni, jak popisuje Fabrice 
Martin: „Ve středu 30. 8. ráno proběhla velmi důležitá schůzka na středoafrickém ministerstvu 
školství. Na té přijal ministr školství Moukadas Noure misionáře O. Aurelia Gazzeru, který 
vzdělávací program Škola hrou v SAR zaštiťuje, a školitelku Janu Karasovou. Ze schůzky 
vyplynulo, že ministr vytvoří pracovní skupinu, která pojede do města Bozoum, aby se seznámila s
programem v praxi, a zjistí možnosti, jak program postupně zavést do všech středoafrických škol.“ 
Dobrovolnice Jana Karasová ve Středoafrické republice zůstává až do konce září. Během svého 
prodlouženého pobytu bude pomáhat učitelům v začátku školního roku a také bude konzultovat 
nové didaktické kresby, kterých by mělo být ve školách v okolí města Bozoum realizováno dvacet.

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 
rozumějí. 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. 

Kurzy programu Škola hrou se konaly již potřetí. V roce 2015 vyškolili dva zástupci SIRIRI 25 
učitelů, o rok později se do Středoafrické republiky vydalo 10 dobrovolníků, kteří vyškolili celkem 
130 učitelů. Letos 12 českých a francouzských dobrovolníků vyškolilo 220 učitelů z měst 
vzdálených až 200 km od města Bozoum, kde se kurzy pořádají a kde česká organizace SIRIRI 
podporuje řadu projektů.

„Letošní kurzy programu Škola hrou v SAR jsme oproti minulým letům trochu pozměnili. Dvojice 
školitelů z Evropy jsme doplnili dvojicí středoafrických učitelů, kteří kurzy absolvovali v minulých 
letech a myšlenky programu již aplikovali ve svých třídách. Ukázalo se, že to byl skvělý nápad, 
který jistě přinese výsledky – učitelé totiž svou zkušeností a znalostí jazyka sango umožnili 
pochopení hlavních myšlenek školení všem učitelům bez rozdílu,“ vysvětluje úspěch letošních 
kurzů loňská školitelka Jana Závodníková, která letos pomáhala jako kouč pro ostatní školitele.



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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