CÍLE KURZU
Cílem přípravného kurzu je připravit mladé lidi s odlišným mateřským jazykem (dále s OMJ)
na studium na střední škole a vybavit je jazykovými i dalšími potřebnými dovednostmi
a znalostmi pro zvládnutí studia. Součástí kurzu je cílená výuka češtiny jako druhého jazyka,
dále ČDJ (od úrovně A0) zaměřená na získání komunikačních dovedností, funkční
i čtenářské gramotnosti a osvojení gramatických jevů (z pohledu ČDJ). Převážná část kurzu
je věnována rozvoji vyučovacího jazyka v autentickém kontextu jednotlivých vzdělávacích
oblastí základního vzdělávání, kde si účastníci mají možnost osvojit terminologii, hlavní
myšlenky a především akademický jazyk využívaný v daných oblastech. Zvýšená pozornost
bude věnována tématům z oblasti české historie a zeměpisu. Cílem kurzu je také posílit
klíčové kompetence (jak je definuje RVP ZV), zvláště kompetence k učení, k řešení problémů,
komunikativní kompetence a kompetence sociální a personální. V neposlední řadě je cílem
rozvíjet socio-kulturní kompetence účastníků kurzu vztahující se k životu a hlavně studiu
v ČR.
Aktivity a obsah kurzu směřují k tomu, aby absolvent kurzu rozvinul jazyk na úroveň
samostatného uživatele (B1-2), a to zejména v tématech specifických pro školní prostředí
a výuku.
TO ZNAMENÁ, ŽE ABSOLVENT/KA:

porozumí delším promluvám a přednáškám, dokáže sledovat dialogy (školní výklad,
výuková videa, filmy),

porozumí textům a dokáže se v nich orientovat (učebnice, texty k výuce, beletrie),

dokáže se zapojit do rozhovoru a diskuze, obhájit názor (v rámci školního dění
i v rámci výuky),

vyjádří se srozumitelně ke známým tématům (uvede např. výhody, nevýhody,
vysvětlí vlastními slovy…),

napíše srozumitelný text na známé téma, zvládá klasické slohové útvary (popis,
vypravování, úvaha, žádost...).
METODY A PRONCIPY VÝUKY:
Naším záměrem je vycházet z potřeb studentů, přinášet smysluplná výuková témata z
reálného života, jejich prostřednictvím rozvíjet znalosti a posilovat potřebné kompetence
nezbytné pro úspěšnou aplikaci těchto znalostí v reálném životě.
Volíme metody výuky tak, aby co nejvíce reagovaly na potřeby jednotlivých studentů,
motivovaly je k práci a především ke komunikaci a vzájemné interakci.
Začneme měsíční intenzivní jazykovou přípravou, jejímž cílem bude seznámení se s češtinou,
zbavení se počátečního ostychu z jazyka, seznámení se s ostatními spolužáky a posílit
schopnost prvních interakcí ve skupinách. Začneme na jednoduchých tématech z běžného
života, postupně začneme přidávat vybraná témata z obsahů předmětů základní školy. I ta

však chceme propojovat s kontextem reálného života, hledat smysluplná propojení mezi
obsahy jednotlivých předmětů a nabízet je studentům v širších výukových blocích (tzv.
projektech). Taková práce umožňuje seznámit se hlouběji s vybranými obsahy a jejich slovní
zásobou, posiluje motivaci studentů a učí mimo jiné důležitým životním dovednostem:
spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace atd.

Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole je realizován v rámci
projektu CLICK with school financovaného z VELUX FOUNDATION.

