PRINCIPY PRÁCE S ŽÁKY S ODLIŠNÝM
MATEŘSKÝM JAZYKEM VE VÝUCE
Číslo akreditace: č.j. 39539/2012-201-741
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Maximální počet je 20 účastníků.

CÍL SEMINÁŘE:
Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s
žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při
jejich vzdělávání.

OBSAH SEMINÁŘE:
vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
(dále OMJ),
pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ,
metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě,
ukázky výukových materiálů,
vyrovnávací plán (obdoba IVP),
sdílení praxe, výměna zkušeností.

DOPORUČENÍ:
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

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

LEKTORKY KURZU:
Kristýna Titěrová je absolventka FF UK v Praze, obor kulturologie. V METĚ
pracuje jako vedoucí služeb pro pedagogy. Podílela se na vzniku portálu
www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti
inkluze žáků s OMJ. Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a
vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále. V současné době se snaží
zejména prosazovat inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ.
Klára Horáčková je absolventka PedF UK v Praze, obor Učitelství I. stupně ZŠ.
V METĚ se zaměřuje na poradenství a metodickou podporu pedagogů vzdělávající
žáky s OMJ. O své zkušenosti z výuky žáků s OMJ a z oblasti poradenství a
metodické podpory pedagogům se dělí na seminářích pro pedagogy. Podílí se
také na tvorbě a vývoji metodických materiálů pro žáky s OMJ i pro pedagogy
samotné.

ŘEKLI O SEMINÁŘI:

Informace ze semináře využívám ve své praxi DENNĚ - doučuji cizince.
Chtěla bych ale připomenout, že mi SEMINÁŘ VELMI POMOHL zejména
orientovat se v dané problematice a DÍKY NĚMU - Vašim informacím a
inspirativním přístupům - můžu dělat svou práci profesionálněji než před
jeho absolvováním.
Děkuji za vše a přeji hodně úspěchů v další práci.
Mgr. Jana Andělová, MŠ a ZŠ Sdružení

