ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK PŘI
VÝUCE VE TŘÍDĚ
Číslo akreditace: č.j. 39539/2012-201-741
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Maximální počet je 20 účastníků.

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci se seznámí s přístupem k češtině jako druhému jazyku a s principy jeho
výuky, konkrétními postupy a aktivitami, které lze využít pro výuku vyučovacího
předmětu český jazyk a literatura a zapojení žáků s OMJ do výuky.

OBSAH SEMINÁŘE
co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ);
principy výuky češtiny jako druhého jazyka;
specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako
cizího jazyka;
ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ a jejich propojení s běžnou
výukou českého jazyka;
tipy na zapojení žáků s OMJ do hodiny ČJL;
sdílení praxe.

DOPORUČENÍ
Seminář je vhodný pro učitele 1. stupně a učitele českého jazyka a literatury,
kteří mají ve třídě žáky s OMJ.

OSVĚDČENÍ
Seminář je akreditovaný MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování
celého semináře.

LEKTORKY KURZU:
Mgr. Zuzana Janoušková je absolventka PedF UK v Praze, obor Učitelství pro
ZŠ a SŠ, obory Český jazyk a literatura, Základy společenských věd. V METĚ
pracuje jako odborná pracovnice pro oblast Čeština jako druhý jazyk (portál
www.inkluzivniskola.cz, tvorba a vývoj metodických materiálů pro žáky s OMJ i
pro pedagogy samotné, vedení seminářů pro pedagogy). Zároveň učí intenzivní
kurz češtiny jako druhého jazyka na ZŠ v Praze 3, nízkoprahové kurzy a kurzy
lektorských dovedností v Centru pro integraci cizinců.

Mgr. Barbora Nosálová je absolventka FF UK v Praze, obory Český jazyk
a literatura, Pedagogika. V METĚ se věnovala koncepci a metodice začleňování
žáků s OMJ do školy z hlediska českého jazyka, rozvoji sekce Čeština jako druhý
jazyk na portálu www.inkluzivniskola.cz. S METOU spolupracuje i na mateřské
dovolené, a to jako lektorka kurzů a workshopů pro učitele a další pedagogické
pracovníky, jako externí odborná pracovnice pro oblast Čeština jako druhý jazyk.
Zároveň učí kurzy lektorských dovedností v Centru pro integraci cizinců.

