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TZ SIRIRI: Komenského Škola hrou ožívá pod rukama středoafrických učitelů 

 

Česká dobrovolnice Jana Karasová z organizace SIRIRI se vrátila po šesti týdnech ze 

Středoafrické republiky (SAR), kde působila v rámci vzdělávacího programu Škola hrou. Po 

dvoutýdenním školení strávila na místě ještě další měsíc, během kterého intenzivně 

pomáhala učitelům připravit se na začátek školního roku. Mnozí z nich totiž začali nově 

vyučovat podle myšlenek J. A. Komenského a moderní pedagogiky. Ti, kteří vzdělávací 

program už znají, se sami chopili iniciativy a předávají myšlenky Školy hrou dál svým 

kolegům. 

 

„Za měsíc, který jsem v SAR strávila navíc, se událo mnoho důležitých věcí – s misionářem O. 

Aureliem jsme byli ještě na konci srpna v hlavním městě přijati středoafrickým ministrem školství. 

Ten se o program velmi zajímal a rovnou zmínil, že by bylo nejlepší, aby tým zástupců ministerstva 

ještě před koncem roku navštívil město Bozoum, aby se seznámili s programem v praxi,“ 

vysvětluje Jana Karasová klíčový mezník vzdělávacího programu, který by se tak mohl dostat do 

více středoafrických škol. Zatím totiž zůstává jen v okolí města Bozoum, ve kterém organizace 

SIRIRI dlouhodobě působí.  

 

Jana Karasová byla jednou z 12 dobrovolníků, kteří letos v srpnu odjeli školit středoafrické učitele. 

Vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice má za cíl zkvalitnit úroveň vzdělávání 

na prvním stupni základních škol. Učitelé si během kurzů osvojují moderní vyučovací metody a 

seznamují se s učením J. A. Komenského, na jehož myšlenkách je program postaven. Učitelé 

dostávají jednoduché didaktické pomůcky a nové slabikáře v místním jazyce sango. Dosud se totiž 

děti v první třídě učily číst a psát v úřední francouzštině, které většinou nerozumí. 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 dva zástupci SIRIRI vyškolili v rámci 

pilotního kurzu prvních 25 učitelů, o rok později se do Středoafrické republiky vydalo 10 

dobrovolníků, kteří vyškolili celkem 130 učitelů. Letos 12 českých a francouzských dobrovolníků 

vyškolilo 240 učitelů z měst vzdálených až 200 km od města Bozoum, kde se kurzy pořádají. Letos 

poprvé školitelé SIRIRI partnersky spolupracovali se středoafrickými školiteli, kteří sdíleli své 

praktické zkušenosti z výuky a v případě potřeby mohli svým kolegům obtížnější témata 

vysvětlovat přímo v jazyce sango. 

 

„Po skončení kurzu se zkušení učitelé, kteří program Škola hrou absolvovali, dali do práce a začali 

připravovat podklady pro úpravu školských osnov. Požádal o ně během schůzky v hlavním městě 

přímo ministr školství. Kromě toho se také dva učitelé, kteří s námi letos školili své středoafrické 

kolegy, těsně před začátkem školního roku pustili do vzdělávání nových vesnických učitelů,“ 

popisuje Jana Karasová nadšení místních učitelů, kteří sami přebírají iniciativu a šíří myšlenky J. 

A. Komenského dál. 

 



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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