Tisková zpráva, Praha 14. 6. 2018

TZ SIRIRI: Vzdělávací program české organizace SIRIRI Škola hrou ve Středoafrické
republice získává jedno ocenění za druhým
Česká organizace SIRIRI se svým vzdělávacím programem Škola hrou ve Středoafrické republice (SAR)
získala další ocenění během jednoho měsíce. K ceně Nadace Via, kterou SIRIRI získala na konci května,
přibylo v úterý 12. 6. ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). První cenu udělila ve
speciální kategorii Česká rozvojová agentura. Program Škola hrou má za cíl zkvalitnit výuku na prvním
stupni středoafrických základních škol, což je pro mnoho žáků nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání.
„Vzdělávací program Škola hrou má velkou oblibu mezi středoafrickými učiteli, žáky i rodiči. Máme velkou
radost, že program získává na popularitě i v České republice. K tomu, abychom myšlenky J. A. Komenského
mohli rozšířit do více středoafrických škol, potřebujeme dostatek financí na náklady spojené se školením
místních učitelů a na tisk didaktického materiálu. Věřím, že ocenění veřejnosti a odborných komisí nám k tomu
pomohou,“ komentovala získání ceny iniciátorka programu Škola hrou Ludmila Böhmová.
Ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich k předání ceny dodává: „Na tomto inovativním projektu jsme
ocenili, že na jeho přípravě spolupracovali i středoafričtí učitelé a odpovídá tak tomu, co středoafrické školství
skutečně potřebuje. Tento projekt založený na myšlenkách J. A. Komenského má vysoký standard pedagogiky
21. století a oslovil už zhruba 20 000 žáků a několik stovek místních pedagogů. Zájem o něj navíc stoupá.“
Vzdělávací program Škola hrou vytvořila SIRIRI v roce 2015, je inspirován myšlenkami J. A. Komenského a
vychází i z principů moderní pedagogiky. Má za cíl zkvalitnit vzdělávání na prvním stupni středoafrických
základních škol. Program je postaven na práci evropských odborníků, kteří na programu se SIRIRI spolupracují.
Připravují dobrovolné školitele, kteří v SAR vedou kurzy, během nichž společně se středoafrickými lektory školí
místní učitele. Absolventi školení na závěr dostanou pro své třídy slabikáře v rodném jazyce sango. Součástí
programu jsou také didaktické nástěnné kresby, které vznikají podle návrhů českých umělců Davida Böhma a
Jiřího Franty a nahrazují chybějící učebnice. Program má i měřitelné výsledky: při výuce ve francouzštině umí číst
v SAR jen necelá polovina absolventů prvního stupně, zatímco ve třídách učitelů, kteří učí podle programu Škola
hrou, čte již na konci prvního ročníku 90 % dětí.
Ceny SDGs demonstrují unikátní partnerství a spolupráci mezi sektory. Druhý ročník nezávislého ocenění
uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem
průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou
Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku.
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 2017
umístila jako 148. 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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