
 
Tisková zpráva, Praha 12. 8. 2019 

 
TZ SIRIRI: Čeští a francouzští školitelé odlétají znovu školit učitele do 
nejchudší země světa 
 
V pondělí 12. 8. odlétá z Prahy skupina českých a francouzských dobrovolníků, kteří ve 
Středoafrické republice (SAR) budou již po páté školit učitele v rámci vzdělávacího 
programu Škola hrou v SAR. Vytvořila ho v roce 2015 česká organizace SIRIRI. Během 
dvou týdnů bude 13 evropských lektorů školit 287 středoafrických učitelů ve městech 
Bozoum a Bouar, spolupodílet se bude 26 středoafrických školitelů. Program je postaven 
na výuce v mateřském jazyku sango, později se výuka rozšíří i na výuku  ve druhém 
úředním jazyku SAR, kterým je francouzština. Cílem programu je zkvalitnit vzdělávání na 
prvním stupni středoafrických základních škol. 
 
„Zájem o vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice stále narůstá. K 
důvodům tohoto zájmu patří i to, že po pěti letech realizace programu se stal nový styl výuky 
u dětí velmi oblíbený a už má i objektivně měřitelné dobré výsledky. Rádi bychom realizaci 
programu postupně předávali místním učitelům, proto zveme už třetím rokem k aktivní 
školitelské spolupráci zkušené středoafrické učitele, ředitele a školské inspektory. Těch se 
letos zapojí dokonce tolik, že jich bude více než evropských školitelů. Už v předchozích 
letech se stali cennou součástí týmu, protože pomáhali složitější témata překládat svým 
kolegům do místního jazyka sango,“ popisuje přípravy letošního školení koordinátorka 
programu Veronika Boháčová, která odjela do Afriky už koncem července, aby na místě 
koordinovala veškeré přípravy před příjezdem týmu školitelů a stovek účastníků školení. 
Česká koordinátorka programu zůstane ve Středoafrické republice až do dubna 2020, náplní 
její práce bude podpora a rozvoj programu. 
 
Skupinu evropských školitelů tvoří čeští a francouzští dobrovolníci, z nichž někteří jedou 
školit poprvé, jiní už poněkolikáté. „V porovnání s předchozími ročníky dochází letos k 
novince. Mnozí učitelé, absolventi předchozích školení, jsou už natolik pokročilí, že se budou 
letos věnovat některým tématům víc do hloubky. Reagujeme tím nejen na naše poznatky z 
evaluací ve třídách školených učitelů, které v SAR realizujeme každý rok a jsou pro nás 
cennou zpětnou vazbou, ale také na konkrétní přání učitelů, o jaká témata mají zájem. Letos 
tedy budou některé skupiny učitelů zaměřeny na matematiku, jiné na práci s čítankou a další 
na metodiku práce přechodu výuky pouze v sangu na výuku bilingvní v sangu i ve 
francouzštině,” popisuje iniciátorka programu Škola hrou Ludmila Böhmová a pokračuje: 
„Tento vyšší level programu ilustruje úspěšnost dosavadních školení. Ti učitelé, kteří přijedou 
poprvé, se zaměří na to, na čem program Škola hrou stojí – interaktivní osvojování si 
moderních pedagogických principů, výuka, do níž jsou integrované herní prvky, práce se 



slabikářem v sangu, práce s didaktickými nástěnnými kresbami a živou abecedou. Na závěr 
dostanou  vyškolení učitelé pro své žáky pomůcky, se kterými se naučili pracovat a které pro 
ně zajistila SIRIRI.“ 
 
Za to, že může SIRIRI poskytnout středoafrickým učitelům potřebné pomůcky, vděčí mnoha 
dárcům a podporovatelům. 
 
O vzdělávacím programu Škola hrou ve Středoafrické republice 
 
Vzdělávací program Škola hrou vytvořila SIRIRI v roce 2015, je inspirován myšlenkami J. A. 
Komenského a vychází z principů moderní pedagogiky. Má za cíl zkvalitnit vzdělávání na 
prvním stupni středoafrických základních škol. Program je postaven na práci evropských 
odborníků, kteří na něm 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 
základní školy, zatímco ve třídách učitelů, kteří učí podle programu Škola hrou, čte již na 
konci prvního ročníku 90 % dětí. 
 
V červnu 2018 udělila Česká rozvojová agentura programu Škola hrou v SAR cenu SDGs, 
unikátní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Program Škola hrou 
spojuje využití moderních pedagogických metod s autorskou přípravou, tiskem a distribucí 
didaktických pomůcek v národním jazyce sango. 
 
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 2018 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. 
 
 
Kontakty 
 
Ludmila Böhmová, iniciátorka programu Škola hrou 
v SAR 
ludmila.bohmova@siriri.org 
tel: 601 577 441 
 
Veronika Boháčová, koordinátorka programu Škola 
hrou v SAR 
veronika.bohacova@siriri.org 
tel CZ: 721 442 455 
tel SAR: +236 7204 6340 

 
 
Terezie Imlaufová, ředitelka SIRIRI o. p. s. 
terezie.imlaufova@siriri.org 
tel: 724 381 720 
 
SIRIRI o. p. s. 
Vyšehradská 320/49 
Praha 2, 128 00 
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