JSTE MÁLO SLYŠET?
META, o.p.s. ZESÍLÍ VÁŠ HLAS!!!

V průběhu uplynulého roku iniciovala společnost META, o.p.s. vznik nadresortní platformy
„Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem“. V průběhu července 2013 –
června 2014 se setkání platformy a návazných expertních skupin zúčastnilo přes 100 odborníků
zabývajících se různými aspekty vzdělávání žáků s OMJ.
Výstupem ročního úsilí je soubor systémových doporučení, která směřují ke koncepčnímu
nastavení vzdělávacího systému, aby byl schopen jednak odpovídat na potřeby žáků s OMJ, ale
zároveň umožnil proměnit kulturní a jazykovou diverzitu ve školním prostředí ve výhodu.
Mezi klíčová témata vytvořeného materiálu patří zejména:
 koordinace a koncepce procesu vzdělávání žáků s OMJ;
 jazyková příprava a podpora v předškolním věku, na základních a středních školách;
 vzdělávání pedagogů;
 poradenství žákům s OMJ a školám, které je vzdělávají;
 podpora sociálního poradenství při práci s žáky s OMJ;
 podpora výuky mateřského jazyka.

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Materiál by nevznikl, nebýt hlasu pedagogů, kteří upozornili na obtížnost a náročnost práce s žáky
s OMJ v prostředí českých škol. Tento hlas jsme podpořili a zesílili. Nyní jsou s výstupy společné
práce seznamováni zodpovědní zástupci resortů (ministerstva školství a vnitra), vedení České
školní inspekce, vybrané výbory Úřadu vlády, vysoké školy vzdělávající pedagogy, odbory školství
krajských i městských úřadů a mnohé další. Materiál byl představen v červnu 2014 na kulatém
stole, který se pod záštitou ministra školství konal v prostorách MŠMT v Praze.
Soubor systémových doporučení si můžete stáhnout na webové stránce společnosti META:
http://www.meta-ops.cz/strategicke-dokumenty
Váš hlas nás zajímá i nadále. Na portálu Inkluzivní škola jsme umístili krátký dotazník (6 bodů)
a velmi nás potěší, když s námi budete sdílet svou zkušenost. Můžeme slíbit, že s Vašimi podněty
budeme pracovat a Váš hlas se neztratí.
http://www.inkluzivniskola.cz/content/jste-malo-slyset-meta-ops-zesili-vas-hlas

Co META dále chystá v novém školním roce?
První cyklus tří seminářů pro pedagogy zaměřených na začleňování žáků s odlišným mateřským
proběhne v termínech 2., 8. a 14. října v Brně. Další připravované vzdělávací aktivity budeme
inzerovat na našich stránkách http://meta-ops.cz/vzdelavaci-aktivity či v aktualitách portálu
Inkluzivní škola (http://www.inkluzivniskola.cz/aktuality).
Zároveň můžeme připravit seminář na míru Vaší škole. Více informací o našich vzdělávacích
aktivitách najdete na našich stránkách http://meta-ops.cz/vzdelavaci-aktivity, nebo nás
kontaktujte na kozilkova@meta-ops.cz.
Stále nabízíme metodickou podporu při vzdělávání žáků s OMJ. Pedagogové se na nás mohou
obracet telefonicky na tel. 222 521 446 nebo mob. 773 304 514, emailem na horackova@metaops.cz. Více informací naleznete zde: Leták_metodická podpora_META
Žákům i pedagogům základních a středních škol nabídneme v období od října 2014 do června
2015 několik zajímavých aktivit. Pro žáky chystáme tvůrčí soutěž „Čeština je i můj jazyk“, kterou
mohou využít i učitelé českého jazyka. Dále představíme workshopy, jejichž cílem bude českým
žákům ukázat, jak složitý je pro cizince proces začleňování do české školy. Workshopy mohou
sloužit jako inspirace pro výuku v oblasti multikulturní výchovy. Pro odbornou i širokou veřejnost
budou určeny kulaté stoly a dále mezinárodní konference, kde budou mimo jiné vyhlášeni
a oceněni i výherci tvůrčí soutěže. Všechny aktivity budou probíhat v rámci našeho nového
projektu, který nese název Téma dne: Škola, základ integrace. Pokud by Vás již nyní zaujala
jakákoli ze zmiňovaných aktivit, neváhejte nás kontaktovat na votavova@meta-ops.cz nebo na
tel. 775 737 678.
Na začátku října otevíráme nové kurzy češtiny pro cizince. Kurzy jsou rozděleny podle věku
zájemců: pro děti od 7 do 15 let a pro dospělé od 16 let. Více informací naleznete na stránkách
www.meta-ops.cz, na tel. 777 756 858 či e-mailu: skuta@meta-ops.cz.
Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

