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TZ SIRIRI: Komenského Škola hrou opět míří do středu Afriky

Česká organizace SIRIRI po roce opět vysílá na dva týdny do Středoafrické republiky (SAR) 
skupinu dvanácti českých a francouzských dobrovolníků. Budou tam školit přes dvě stovky
středoafrických učitelů v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR a přivezou velké 
množství didaktických pomůcek. Program vychází z myšlenek J. A. Komenského a moderní 
pedagogiky. 

„Loňský kurz pro středoafrické učitele měl na místě takový ohlas, že jsme letos kvůli vyššímu 
počtu přihlášených učitelů, navýšili i počet školitelů a množství didaktických pomůcek. Loňské 
kurzy měly dopad na více než 12 000 školáků, letošní číslo bude jistě vyšší a máme z toho 
radost,“ komentuje úspěchy iniciátorka programu Ludmila Böhmová.

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.

Kurzy programu Škola hrou se budou konat 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. Letošní výprava čítá 12 školitelů a na kurz se chystá 250 učitelů z měst vzdálených až 
200 km od města Bozoum, kde se kurzy pořádají a kde česká organizace SIRIRI podporuje řadu 
projektů.

„Součástí programu Škola hrou je i vybavení učitelů pomůckami. Ty mají kantorům pomoci s 
výukou rodného jazyka sango, v kterém se v zemi dosud navzdory vládnímu doporučení z roku 
1995 nevyučuje. V loňském roce jsme proto ve spolupráci s českými výtvarníky, českou grafičkou 
a českými a středoafrickými pedagogy připravili slabikář. Protože učitelé s dětmi potřebovali 
navazující učebnici, letos jsme pro ně připravili čítanku. Tvůrčí tým navíc obohatil středoafrický 
lingvista Marcel Diki-Kidiri a středoafrický výtvarník Didier Kassaï,“ popisuje ředitel SIRIRI Fabrice 
Martin. 

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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