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Škola hrou v SAR

Vzdělávací program neziskové organizace SIRIRI

► Interaktivní školení pro středoafrické učitele prvního stupně základních 
škol na základě Pěti pedagogických principů s cílem rozvinout u dětí 
formou kreativity a hravých metod radost z učení, a tak přispět ke snížení 
negramotnosti v zemi (aktuální míra negramotnosti v SAR je cca 50 %) 

► Vytvoření didaktických pomůcek a jejich poskytnutí školám zapojeným 
do programu: Živá abeceda, sady písmen a číslic, ilustrovaný slabikář v 
jazyce sango ABC na yanga ti Sango a ilustrovaná čítanka v sangu 
Mbëtï tî dîko

► Vytvoření didaktických kreseb na stěnách tříd škol zapojených do 
programu. Kresby se osvědčily jako alternativa k chybějícím učebnicím a 
jiným didaktickým materiálům

► Podpora výuky v jazyce sango na prvním stupni základních škol je 
v souladu s doporučením UNESCO ohledně výuky v mateřském jazyce 
v mnohojazyčných zemích



2015 – 2016
Září 2015
Dva dobrovolníci SIRIRI vedou 
vzdělávací kurz pro 25 učitelů 
z církevní základní školy ve městě 
Bozoum.
Prvních 150 prvňáčků ze tří tříd se 
začíná učit v jazyce sango.

Duben 2016
Dva zástupci SIRIRI hodnotí 
výsledky: téměř všichni žáci umí 
číst a psát. Učitelé jsou spokojení a 
rodiče jsou vděční, že jejich děti se 
naučily více než jejich starší 
sourozenci.
Výsledky evaluace vedou k 
rozhodnutí uspořádat školení pro širší 
okruh učitelů. Pracuje se na 
ilustrované verzi slabikáře ABC na 
yanga ti Sango.



2016 – 2017
Září 2016
Deset dobrovolníků SIRIRI školí 
130 učitelů z 52 škol z okresů 
Ouham-Pendé a Nana-Mambéré. 
Učitelé dostávají 130 sad Živé 
abecedy, 150 sad písmenek a 5 000 
slabikářů pro více než 12 000 žáků.

Březen 2017
Dva zástupci SIRIRI hodnotí výsledky 
36 učitelů a více než 1 000 žáků z 20 
různých škol.

Srpen 2017
Tým 12 dobrovolníků a 12 středoafr. 
vyškolených lektorů vedou kurz pro 230 
učitelů (z toho 42 stážistů, 
8 inspektorů a ředitelů) ze 62 škol 
ze dvou okresů. Přiváží 250 Živých 
abeced, 600 sad písmenek a tiskne se 
dalších 5 000 slabikářů pro 15 000 
žáků.



Škola hrou v SAR

Proč provádíme dotazníkové šetření?

► Aby byla pomoc účinná, je třeba 
dobře znát cílovou skupinu: její 
specifika, potřeby a očekávání.  

► Školení je třeba přizpůsobit 
výchozím znalostem a 
schopnostem učitelů.

► Je třeba zjistit konkrétní požadavky 
učitelů. 

► Snahou učitelů a SIRIRI je umožnit 
dětem, aby získaly kvalitní vzdělání 
a tím i lepší budoucnost.

Třída prvňáčků v obci Haï poblíž města Bozoum



Škola hrou 2017 v číslech,
výsledky dotazníkového 

šetření a zpracování 
dotazníků účastníků 
srpnového školení

Děkujeme firmě InsighLab, s.r.o. za pomoc s vytvořením dotazníků a s jejich 
vyhodnocením!  



Škola hrou v SAR
Mezi učiteli převažují muži, většina z nich učí méně než 10 let (v %)

Pohlaví

Jak dlouho učí
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Školy s velkou kapacitou a třídy s vysokým počtem žáků (v %) 

Počet tříd
ve škole

Počet žáků
ve třídě (průměr 
v SAR je 89)



Škola hrou v SAR
Stážisté z Regionálního školícího centra a učitelé ze státních škol se 
letos zúčastnili v hojném počtu (v %) 

Statut 
účastníků

Druh školy

Učitel-rodič je absolvent 45 denního kurzu 
v Regionálním školícím centru, tím dosáhne v místní 
komunitě nejvyššího vzdělání. Jiné pedagogické 
vzdělání nemá. Na jeho mzdu se skládají rodiče žáků.



Škola hrou v SAR
Většina účastníků nemá maturitu a učí v třídách CI a CP (1. a 2. třída)

Nejvyšší dosažené 
vzdělání (%)

Učí ve třídě (počet učitelů)

Vzdělávací systém s SAR 
koresponduje s francouzským 
vzd. systémem. První stupeň 
čítá 6 tříd, střední škola je 
složena z Collège (4 třídy) a 
Lycée (3 třídy). Dohromady tedy 
13 tříd. 
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Ve třídách je více chlapců než dívek, žáci často opakují ročníky kvůli 
špatnému prospěchu (v %) 

Poměr 
chlapců a 
dívek ve 
třídách

Počet žáků, 
kteří opakují 
třídu
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Co trápí učitele při jejich práci (v %) 



Co si účastníci myslí o 
školení a o programu 

Škola hrou v SAR
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Účastníci měli nabitý program a probrali během šesti dnů mnoho 
témat…
Které z těchto témat bylo nejpřínosnější? (více možností) 

… a školení se 
jim líbilo…
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Chtějí se zúčastnit dalšího školení a mají představu o tématech (v %)

Přivítali by
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… a chtějí, aby program pokračoval, protože prospívá dětem (v %) 

Pokud učíte v sangu, máte dojem, že děti prospívají…

∗ jedná se o učitele, kteří ještě neučili v sangu



V únoru 2018 proběhne 
evaluace učitelů a jejich žáků. 

Výsledky ukáží, nakolik si 
účastníci osvojili pedagogiku 
programu Škola hrou v SAR a 
na kolik učí hravě, interaktivně 

a v sangu.



Aby mohla organizace SIRIRI i nadále 
školit učitele, poskytovat školám 

učební pomůcky, vytvářet učebnice 
umožňující dětem osvojit si techniku 
čtení a psaní v jejich rodném jazyce, 

potřebuje vaši podporu – morální, 
technickou, koncepční, jazykovou, 

politickou… i finanční.  


