ŠKOLA HROU VE
STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE
SRPEN 2018

O programu Škola hrou
ve Středoafrické republice (SAR)
Interaktivní školení má za cíl zkvalitnění práce středoafrických učitelů na
prvním stupni základní školy. Pomocí kreativity a hravých metod u dětí rozvíjí
radost z učení a umožňuje jim efektivně si osvojovat vědomosti. Tím přispívá ke
snížení negramotnosti, aktuální míra negramotnosti v SAR je cca 50 %.
Vyškoleným učitelům a jejich školám jsou poskytnuty didaktické pomůcky:
Živá abeceda, sady písmen a číslic, ilustrovaný slabikář v jazyce sango ABC na
yanga ti sango a ilustrovaná čítanka Mbëtï tî dîko.
Součástí programu jsou didaktické kresby na stěnách tříd ve školách, které jsou
zapojeny do programu. Kresby se osvědčily jako alternativa k chybějícím učebnicím
a dalším didaktickým materiálům.
Podpora výuky v jazyce sango na prvním stupni základních škol je v souladu
s doporučení UNESCO ohledně výuky v mateřském jazyce v mnohojazyčných
zemích.

Záštita a ocenění programu
Škola hrou v SAR
V roce 2016 oficiálně zahájila SIRIRI
po roční pilotní fázi vzdělávací program
Škola hrou v SAR. Programu udělil
záštitu tehdejší premiér české vlády
Bohuslav Sobotka.
V červnu 2018 udělila Česká rozvojová
agentura na slavnostním večeru
v Černínském paláci cenu za naplňování
Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku
za program Škola hrou v SAR neziskové
organizaci SIRIRI.

Čtyřletá bilance programu
Od roku 2015 do roku 2018 vyškolila
SIRIRI celkem 688 středoafrických
učitelů.
Účastníci školení zastupovali cca 100
škol církevních, státních, městských
i venkovských.
Proběhlo šest týdenních interaktivních
školení ve třech středoafrických městech.

Závěrečné setkání s učiteli na konci školení,
srpen 2018.

Didaktické pomůcky pro učitele
Vyškoleným učitelům SIRIRI poskytla
didaktické pomůcky.
V období 2015-2018 do SAR dopravila
celkem 10 250 ks slabikářů, 1 000 ks
Manuálů pěti pedagogických principů,
300 ks Pedagogických průvodců,
750 ks čítanek, 2 000 sad písmenek,
600 sad číslovek a zajistila ve třídách
realizaci 50 didaktických kreseb.

Didaktická kresba a další pomůcky, které jsou
součástí programu Škola hrou v SAR.

Každoroční evaluace v SAR
Ve středoafrických školách se novou
moderní hravou metodou učí v
mateřském jazyce sango cca 60 000
žáků.
Jedenkrát ročně uskutečňují zástupci
SIRIRI ve středoafrických třídách
evaluaci, dosud navštívili stovky tříd,
ve kterých učí vyškolení učitelé.
Během evaluací absolvovalo cca 1 500
žáků znalostní testy, ověřující, jaké
dělají žáci pokroky.

Ukázka hravého znalostního testu pro středoafrické
školáky v mateřském jazyce sango.

Středoafričtí učitelé součástí týmu
V období 2015-2018 přijelo do
SAR školit celkem 25 evropských
dobrovolníků - školitelů a dva
výtvarníci.
Do vedení kurzů se aktivně zapojili
jako školitelé i vybraní středoafričtí
učitelé v celkovém počtu 27.

Středoafricko evropská dvojice školitelek,
srpen 2018.

Financování programu
Program Škola hrou v SAR financuje SIRIRI z 80 % z darů individuálních dárců.
SIRIRI zaznamenává stále více rostoucí zájem ze strany středoafrických učitelů
o novou moderní efektivní jednoduchou metodiku. Ministr středoafrického
ministerstva školství vyjádřil přání rozšířit program na první stupeň všech základních
škol v SAR.
Pokud se SIRIRI nepodaří v brzké době financovat tento program a jeho rozvoj
i z jiných zdrojů, nebude možné program dál rozvíjet.

Škola hrou v SAR v číslech,
výsledky dotazníkového
šetření a zpracování
dotazníků účastníků školení
Děkujeme firmě InsightLab, s.r.o. za pomoc
s vytvořením a vyhodnocením dotazníků.

Mezi učiteli převažují muži, většinou
je jim méně než 40 let (v %)
Poměr žen a mužů mezi účastníky

15,9 %

84,1 %

Věk: 77% účastníků je mladších 40 let

30 %
mladší 30 let

47 %
31 - 40 let

18 %
41 - 50 let

6%
51 - 60 let

Většina účastníků jsou učitelé, polovina
z nich absolvovala 13 tříd, příp. více.
7,2 %

Kdo jsou účastníci školení?

15,1 %
21,5 %

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

Dosažené vzdělání
Vzdělávací systém v 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.

Stážista
Učitel - rodič
Učitel
Ředitel
Inspektor

51,0 %

Školitel

7%
24 %
11 %
6%
26 %
16 %
10 %

Maturita

Třídy, ve kterých učitelé vyučují,
bývají velmi početné (v %)
14 %

Počet žáků ve třídě
Třídu s více než 50 žáky má 54 %
učitelů.

Bez odpovědi

11 %
10 %

Méně než 30 žáků
31 - 50 žáků

16 %

51 - 70 žáků

Průměrně se jedná o 89 žáků na
jednoho učitele.

25 %
24 %

71 - 99 žáků

4%

Více než 100 žáků

Bez odpovědi
Typy škol na kterých učitelé učí

39 %

Církevní škola
56 %

Státní škola

Třetina účastníků učí v 1. a 2. třídě (v %)

38 %

33 %

25 %

4%
Předškolní

1. třída

2. třída

3. třída

24 %

22 %

21 %

4. třída

5. třída

6. třída

Žáci často opakují ročník, protože
nezískají požadované znalosti (v %)

9%

9%

Bez odpovědi
Žádný

Počet žáků opakujících ročník

1 - 4 žáci

24 %
31 %

5 - 9 žáků
10 - 19 žáků

26 %

Více než 20 žáků

Učitelé, kteří se již zúčastnili předchozích
školení, používají nejčastěji tyto
didaktické pomůcky:

73 %
70 %
38 %

Didaktická kresba

67 %
51 %

Jiné

Účastníci by se chtěli zúčastnit dalšího
školení a přáli by si věnovat se i novým
tématům, např:

42 %

Metodika pro bilingvní výuku
(francouzština a sango)

38 %

Metodika pro výuku matematiky

76 %
58 %

Školení trvající 2 týdny

12 %

Jiné

Aby
SIRIRI ii
Aby mohla
mohla organizace
organizace SIRIRI
nadále
nadále školit
školit učitele,
učitele, poskytovat
poskytovat
školám
vytvářet
školám učební
učební pomůcky,
pomůcky, vytvářet
učebnice
dětem osvojit
osvojit
učebnice umožňující
umožňující dětem
si
v jejich
jejich
si techniku
techniku čtení
čtení a
a psaní
psaní v
rodném
vaši
rodném jazyce,
jazyce, potřebuje
potřebuje vaši
podporu
mediální,
podporu –
– morální,
morální, mediální,
politickou
finanční.
politickou a
a hlavně
hlavně finanční.

