Poradenství
školám

A Máte ve třídě žáky s odlišným
mateřským jazykem?
A Řešíte, jak tyto žáky zapojovat
do výuky a zároveň učit česky?
A Jak zorganizovat výuku češtiny
jako druhého jazyka?
A Jak vytvořit plány podpory?

www.meta-ops.cz
www.inkluzivniskola.cz

Metodická podpora
a poradenství

Akreditované
vzdělávání

při vzdělávání dětí a žáků
s odlišným mateřským jazykem

pro pedagogy

Základní informační poradenství
pro MŠ, ZŠ a SŠ

ICT ve výuce žáků s OMJ

Školám po celé ČR zdarma nabízíme základní telefonické
a e-mailové poradentství.

Komplexnější metodická podpora na ZŠ

(Plzeňský, Ústecký, Středočeský kraj a Praha)

Návštěva pedagoga v dané škole, možnosti hospitace v hodině, následný rozbor a hledání možností efektivního začlenění
a podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Dále např. diagnostika potřeb a jazykových dovedností konkrétního žáka, pomoc při vytváření pracovních listů, společná
tvorba plánu podpory (PLPP, IVP). Možnost opakování metodické podpory, a to osobní, e-mailovou či telefonickou formou.

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

Využití digitálních technologií při výuce češtiny jako druhého
jazyka, důraz na práci s e-learningem www.cestina2.cz

Úvod do začleňování žáků s OMJ
Přijetí do školy, hodnocení, organizace kurzu češtiny jako druhého jazyka, co zažívají a potřebují žáci s OMJ při příchodu do české školy, jak pomoci při integraci žáka do třídního kolektivu aj.

Úvod do výuky češtiny
jako cizího/druhého jazyka (ČDJ)
Principy výuky ČDJ, ukázky konkrétních postupů a aktivit, výukové materiály a jejich využití při běžné výuce.

Principy práce s žáky s OMJ
Praktické zapojení žáků přímo do výuky, materiály do výuky při
práci s žáky s OMJ v běžné třídě, plány podpory (PLPP, IVP) aj.

Metodická podpora a poradenství je zdarma.
Kontaktní osoba pro vzdělávání pedagogů
Mgr. Kristýna Slavatová
tel.: 773 609 395, e-mail: vzdelavani@meta-ops.cz
V případě zájmu je možné realizovat i semináře pro MŠ.
Kompletní nabídku vzdělávacích aktivit naleznete na webových stránkách META, o.p.s. www.meta-ops.cz.

Kontakty
Metodická podpora
celá čr (s výjimkou Středočeského kraje)
mgr. tereza vágnerová
tel.: 773 304 514, e-mail: vagnerova@meta-ops.cz
Středočeský kra j
Mgr. Radka Nováková
tel.: 605 729 064, e-mail: novakova@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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