NAŠE ŠKOLA SE PODÍLÍ NA

DOUČOVÁNÍ ČEŠTINY DĚTÍ CIZINCŮ
V rámci PROJEKTU INTEGRACE 2018:
„Analýza cizinců a podpora vzdělávacích aktivit podporujících integraci cizinců v r. 2018 na území
městské části Praha 5“
DÍLČÍ PROJEKT Č. 2: Cílená podpora dětí, žáků i dospělých imigrantů a pedagogických pracovníků
v oblastech vzdělávání

telefon:
+ 420 739 310 119
e-mail:
info@vicpraha5.cz
daniela.vrecionova@vicpraha5.cz

kontaktní osoba ve věci projektu:
+420 731 708 058

web:

vicpraha5.cz

Zapojení naší školy do Projektu „Integrace 2018“
- financován Ministerstvem vnitra
- cílem projektu je podpořit děti cizinců ZŠ a MŠ ve schopnosti komunikovat a
dorozumět se česky
- součástí projektu jsou aktivity:
1. Bezplatné doučování ČJ na ZŠ
(individuální i skupinová výuka, září – prosinec 2018)
- žáci s jazykovou bariérou mají možnost využít bezplatné doučování
- hodiny češtiny zajišťují pedagogové naší školy nad rámec běžné výuky
2. Vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ v oblasti práce s dětmi-cizinci
( září - prosinec 2018)
- cíl je podpořit samotné pedagogy v práci s cizinci
- realizace seminářů na témata:
metodika výuky ČJ jako L2 pro děti z MŠ,
metodika výuky ČJ jako L2 pro děti ze ZŠ,
začlenění dítěte-cizince do kolektivu třídy a jeho hodnocení (určeno
pedagogům všech předmětů)
• jak učit ve třídě s žáky s odlišným mateřským jazykem (principy výuky v běžné
hodině – určeno pedagogům všech předmětů)
• multikulturní prostředí jako zdroj inspirace pro pedagogy
• sociální inovace a interaktivní motivace v práci žáka a učitele
3. Workshop tolerance na MŠ a ZŠ (září - prosinec 2018)
- cílem je vytváření nekonfliktního prostředí v dětských skupinách, uvědomování si
základních lidských hodnot a postojů, vedení dětí k toleranci, empatii, vzájemné
úctě, respektu a vstřícné komunikaci v rozmanitosti interkulturního prostření
•
•
•

Anotace workshopu pro ZŠ:
- formou hry, ve které se žáci přesunou do hypotetické budoucnosti, kdy Češi
opouští svou vlast v důsledku katastrofy
- žáci budou nahlížet z jiného úhlu pohledu problémy integrace cizinců a nároky na
ně kladené
- o tématech budou společně debatovat
- aktivita je určena pro žáky základních škol druhého stupně - 2 vyučovací hodiny
Tematické zařazení: Občan, občanská společnost a stát – principy soužití s
minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce,
příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana,
multikulturní výchova
4. Společenská akce
23. listopad 2018 v ZŠ Kořenského
5. Cyklus praktických přednášek pro cizince (dospělé)
- v říjnu 2018 ve Vzdělávacím centru 5 přednášek pro dospělé cizince na téma:
„Kam jako cizinec do nemocnice?“
„Kdy, kde a jak přihlásit dítě do školy?“ apod.

