Podpora MŠ

při začleňování dětí
s odlišným mateřským jazykem
A Máte ve třídě děti s odlišným
mateřským jazykem?
A Chcete podpořit jejich jazykový rozvoj
a začlenit je do kolektivu?
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Metodická
příručka
Metodická příručka Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ
poskytne ucelené informace a tipy k následujícím tématům:
A legislativní podmínky, podpůrná opatření
A začleňování a adaptace dítěte s OMJ v MŠ
A komunikace s dítětem a rodiči

Metodická podpora
a poradenství
Při řešení otázek typu:
A Jak se vypořádat se specifickou situací ve třídě?

A podpora dětí s OMJ při práci s celou třídou
A proces osvojování druhého jazyka
A podpora ve výuce češtiny jako druhého jazyka (individuálně a v kurzu)
A metoda KIKUS
A jazykové činnosti a cvičení
Příručka je k dispozici v elektronické i tištěné verzi.

A Jak vytvořit individuální vzdělávací plán pro konkrétní dítě?
A Jak skloubit práci s celou třídou a podporu dětí, které
nerozumí?
A Jak cíleně jazykově rozvíjet děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v češtině?
Metodická podpora a poradenství je zdarma.
Obraťte se na nás telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

www.inkluzivniskola.cz

Akreditované
vzdělávání
pro pedagogy

A Úvod do začleňování dětí s OMJ do MŠ
A Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ
A Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ pro pokročilé

Informační a metodický portál zaměřený na vzdělávání a začleňování dětí a žáků s OMJ do českého vzdělávacího systému.

Kontaktní osoba pro vzdělávání pedagogů

V sekci věnované předškolnímu vzdělávání naleznete:
A zdroj informací a inspirace pro práci s dětmi s OMJ

Mgr. Kristýna Slavatová
tel.: 773 609 395, e-mail: vzdelavani@meta-ops.cz

A informace pro rodiče přeložené do různých jazyků
A materiály ke stažení

Kompletní nabídku vzdělávacích aktivit naleznete na webových stránkách META, o.p.s. www.meta-ops.cz.

Kontakty
PhDr. Tereza Linhartová
tel.: 773 304 514
e-mail: linhartova@meta-ops.cz

Bc. Kristýna Chmelíková
tel.: 775 737 678
e-mail: chmelikova@meta-ops.cz

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků
při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován
v rámci národního programu Azylového, migračního
a integračního fondu.
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